
 

 

 

 

T A L L I N N A  P A E  G Ü MN A A S I U M I  Õ P P E N Õ U K O G U 

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL NR.3 

Tallinn               31.mai 2016. a 1-4/2 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed on lisatud. 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 

2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine 

3. Õpilaste klassikursust kordamajätmine 

4. Õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga. 

 

1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Viia õppenõukogu otsusega õpilased üle järgmisse klassi. Õppenõukogu otsus on vormistatud 

iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-4/2“. Õppenõukogu otsuses 

on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 69 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

2. Õpilaste  täiendavale õppetööle jätmise otsustamine 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta 18 õpilast täiendavale õppetööle 

direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 10. juunist 2016. a  

järgmistes õppeainetes (Vt. Lisa 1. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jäetud 

õpilaste nimekiri) 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 1-4/3“. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 69 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

  



3. Õpilaste  klassikursust kordama jätmise otsustamine 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Jätta õpilased (Vt. Lisa 1. Täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jäetud õpilaste 

nimekiri) klassikursust kordama. 

Otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu otsus nr. 3-2/22“. 

Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise tähtaeg ja 

vastutaja. 

Otsuse poolt oli 68 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

4. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning  kuld- ja hõbemedaliga 

Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja  

Tunnustada õppenõukogu otsusega 2 õpilast kuldmedaliga, 2 õpilast hõbemedaliga 

Õppenõukogu otsus on vormistatud iseseisva haldusaktina ja kannab numbrit „Õppenõukogu 

otsus nr. 1-4/2“. Õppenõukogu otsuses on esitatud otsuse faktiline ja õiguslik alus, otsuse täitmise 

tähtaeg ja vastutaja. 

Otsuse poolt oli 68 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

(allkiri)      (allkiri) 

____________________________________  ___________________________________ 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

Izabella Riitsaar     Maia Lust 

 


