
Õppe- ja kasvatustöö juhtimine. Väljavõte õppenõukogu tegevuse plaan 2017/2018. õa  

Õppenõukogu ülesandeks on: 

 oma pädevuse piires kooli õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine,  

 oma pädevuse piires kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine (PGS § 72 lg 1).  

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 4 korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 

§ 5 lg 1).  

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse 

õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise 

koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4). 

 Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse 

õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm 

tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).  

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 

23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).  

Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta ka side- või 

infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 

§ 7 lg 1).  

 

Nr Korralise 

õppenõukogu 

toimumise aeg 

Õppenõukogu tegevus Vastutav isik 

1. 19.09.2017 (teisipäev) 1. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2017/2018 

õppeaastaks 

Õppenõukogu 

esimees 

2. 10.04.2018 (teisipäev) 1. Kooli kehalise kasvatuse õppekava läbiarutamine 

ja arvamuse andmine kehalise kasvatuse õppekava 

ning selle muudatuste kohta. 

2. I ja II klassi klassitunnistuse vormi kinnitamine 

3. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine 

õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja 

kontrollimisest 

Õppenõukogu 

esimees 

3. 05.06.2018 (teisipäev) 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

2. Täiendavale õppetööle jätmine 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga 

Õppenõukogu 

esimees 

4. 15.06.2018 (reede) 1. Põhikooli lõpetamise otsustamine. 

2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise 

otsustamine. 

3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga. 

Õppenõukogu 

esimees 



4. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli 

lõputunnistusel 

5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes 

allkirjastavad lõputunnistused. 

5. 24.08.2018 (reede) 1. Sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja 

ettepanekute tegemine tarvilike meetmete 

rakendamiseks 

2. Kooli 2017/2018 õa õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonna 

ettepanekute tegemine kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks 

3. Kooli üldtööplaani kinnitamine 2018/2019 

õppeaastaks 

4.Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste järgmisse 

klassi viimise otsus 

Õppenõukogu 

esimees 

 


