Õppeaasta 2012/2013 otsused.
Õppenõukogu number

Otsused

Õppenõukogu nr 1-4/1
26.09.2012



Kinnitada Pärnu Raeküla kooli üldtööplaan õppeaastaks
2012/2013.

Õppenõukogu nr 1-4/2
04.01.2013



jätkata koduõppe rakendamist vanema avalduse alusel



teavitada Sihtasutust Innove erivajadusega
põhikoolilõpetaja eksamineerimiseks vajalikest
tingimustest, mille alusel saab direktor oma otsusega
võimaldada järgmisi eritingimusi: lisaaega kuni 15
minutit ühe astronoomilise tunni kohta; õpiraskustega
õpilasel õppevahendite (sõnaraamatud, abivalemid jms)
kasutamist; õpiraskustega õpilasele töökorralduste ja
eksamiülesannete teksti täpsemat lahtikirjutamist,
ümberstruktureerimist või suulist selgitamist.

Õppenõukogu nr 1-4/3
03.06.2013



Jätta täiendavale õppetööle I, II ja III kooliastme
õpilased: 3.a kl – 1; 4.b kl – 2; 5.a kl – 2; 5.b kl – 1; 6.a
kl – 3; 6.b kl – 3; 7.kl – 5; 8.a kl – 3; 8.b kl 4 – 9.a kl - 4;
9.b kl – 3



Viia järgmisesse klassi: 1.kl - 24 õpilast, 2.a kl – 20 õpilast;
2.b kl – 17 õpilast; 3.a kl – 9 õpilast; 3.b kl – 14 õpilast; 4.a kl
– 16 õpilast; 4.b kl -13 õpilast; 5.a kl -15 õpilast; 5.b kl – 14
õpilast; 6.a kl – 24 õpilast; 6.b kl 6 õpilast; 7.kl – 13 õpilast; 8.a
kl 15 õpilast; 8.b kl – 8õpilast



Õppenõukogu nr 1-4/4
18.06.2013




Õppenõukogu nr 1-4/5
30.08.2013



tunnustada põhikooli õpilasi kiituskirjaga: 2.a kl - 2; 2.b
kl -7; 3.a kl - 4; 3.b kl - 3; 4.a kl - 5; 4.b kl – 1; 5.a kl – 4;
5.b kl – 4; 6.a kl – 2; 7.kl - 1
viia järgmisesse klassi pärast täiendavat õppetööd
alljärgnevad õpilased:3.a kl – 1; 4.b kl – 1; 5.a kl – 2;
6.a kl – 2; 6.b kl – 3; 7.kl - 4; 8.b kl – 2
välja anda põhikooli lõputunnistused ja kiituskirjad „Väga
heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ järgmistele
õpilastele: 9.a kl – 12 õpilasele ja 9.b kl - 16 õpilasele
viia järgmisesse klassi pärast täiendavat õppetööd
alljärgnevad õpilased: 4.b kl – 1; 5.b kl – 1; 6.a kl – 1; 7.kl –
1; 8.a kl – 1; 8.b kl - 1



Jätta 8.b kl õpilane klassikursust kordama puuduliku
õppeedukuse tõttu bioloogias, füüsikas, keemias ja
kehalises kasvatuses.



Jätta 9.a klassi õpilane klassikursikursust kordama puuduliku
õppeedukuse tõttu matemaatikas.



rakendada koduõpet vanema avalduse alusel 1.b kl




õpilasele ja jätkata koduõppe rakendamist vanema
avalduse alusel 3.b klassi õpilasele.
arutas läbi õppe-kasvatustegevuse tulemused.
nimetada kooli hoolekogusse õpetaja Ülle Pääslane.

