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Kinnitatud päevakord
Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
3. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“
1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44
„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 p 4, mille kohaselt õppenõukogu otsuste täitmist
korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.
Õppenõukogu koosolekul 25.10.2017. a. võeti vastu järgmised otsused:
1. Valida 2017/2018 . õa õppenõukogu sekretäriks Ljudmilla Andreitšuk (Õppenõukogu otsus nr
1)
2. Nimetada Sakala Eragümnaasiumi 2017/2018. õa õppenõukogu koosolekute protokollijaks
kooli administraator Kristina Trumm (Õppenõukogu otsus nr 2).
3. Määrata välisriigist tulnud õpilasele xxxxxxxxxxxx õpingute jätkamiseks
7. klass
(Õppenõukogu otsus nr 3)
2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1
„Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõikest 8, mille kohaselt poolaastahinnete või -hinnangute
alusel otsustab õppenõukogu, kas viia õpilane järgmisse klassi. Õpilaste järgmisse klassi
üleviimise otsus tehakse enne viimase õppeveerandi lõppu.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja
töökord“ § 4 p 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.
Otsustati:
Viia õppenõukogu otsusega 1.-8., 10.-11. klassi õpilased üle järgmisse klassi.
1. klass – 24 õpilast
2. klass – 24 õpilast
3. klass – 23 õpilast
4. klass – 24 õpilast
5. klass – 24 õpilast
6. klass – 20 õpilast
7. klass – 21 õpilast
8. klass – 23 õpilast
10. klass – 22 õpilast
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11. klass – 14 õpilast
Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu
otsus nr 4“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 31 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
3. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“
Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr
44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 p 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab
õpilase tunnustamise kiituskirjaga ning haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr
37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 1 lg 1, mille kohaselt kiituskirjaga „Väga hea
õppimise eest“ võidakse tunnustada kõikide klasside õpilasi.
Otsustati:
Tunnustada õppenõukogu otsusega 51 õpilast kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu
otsus nr 5“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise
tähtaeg ja vastutaja.
Otsuse poolt oli 31 õppenõukogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
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