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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.2 

Tallinn               20. juuni 2019. a 1-4/3 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.00 

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Izabella Riitsaar 

Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Maia Lust 

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete 

nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega Õppenõukogu 

liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta): osales 56 inimest 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

1. Eksamitulemused ning põhikooli 2018./2019. õ-a lõpetamine. 

2. Eksamitulemused ning gümnaasiumiastme 2018./2019. õ-a lõpetamine. 

 

 
1. Eksamitulemused ning põhikooli 2018./2019. õ-a lõpetamine. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

põhikooli lõpetamise. 

Põhikooli õppealajuhataja: Esitas aruande põhikooli eksami tulemustest ning lähtuvalt täiendava 

õppetöö tulemusetest, tegi ettepaneku lugeda põhikooli lõpetanuks 82 õpilast. 

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

Lugeda põhikool õppenõukogu otsusega lõpetanuks 82 õpilasel. Õppenõukogu 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 56 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 
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2. Eksamitulemused ning gümnaasiumi astme 2018./2019. õ-a lõpetamine. 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 

„Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punktist 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab 

gümnaasiumi  lõpetamise. 

Gümnaasiumiastme õppealajuhataja: Esitas aruande gümnaasiumiastme õpilaste  ning  riigieksamite 

tulemustest, tegi ettepaneku lugeda gümnaasiumi lõpetanuks 43 õpilast. 

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

Lugeda gümnaasium õppenõukogu otsusega lõpetanuks 43 õpilasel. Õppenõukogu 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 56 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 (allkiri)      (allkiri) 

____________________________________  ___________________________________ 

Koosoleku juhataja     Protokollija 

Izabella Riitsaar     Maia Lust 

 


