Õppeaasta 2013/2014 otsused.
Õppenõukogu number

Otsused

Nr 1-4/1
18.09.2013

•

Kinnitada Pärnu Raeküla kooli üldtööplaan õppeaastaks
2013/14

Nr 1-4/2
12.02.2014

•

Arutas läbi kooli põhimääruse muudatused.

Nr 1-4/3
09.04.2014

•

Rakendada koduõpet vanema avalduse alusel.

•

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

Nr 1-4/4
04.06.2014

•

Nr 1-4/5
17.06.2014

•

Viia järgmisesse klassi: 1.a kl - 23 õpilast; 1.b kl – 23 õpilast;
2. kl – 24 õpilast; 3.a kl – 19 õpilast; 3.b kl – 15 õpilast; 4. kl –
19 õpilast; 5.a kl -12 õpilast; 5.b kl – 12 õpilast; 6.a kl – 13
õpilast; 6.b kl -12 õpilast; 7.a kl – 21 õpilast; 7.b kl – 6 õpilast;
8.kl -12 õpilast.

•

tunnustada põhikooli õpilasi kiituskirjaga: 2.kl - 5; 3.a kl
- 2; 3.b kl - 4; 4.kl - 3; 5.a kl – 2; 6.a kl – 3; 6.b.kl - 1

•

viia järgmisesse klassi pärast täiendavat õppetööd
alljärgnevad õpilased:1.a kl – 1; 1.b kl – 1; 2.kl – 1; 3.a kl
1; 3.b kl – 1; 6.a kl –1; 6.b kl – 1; 7.a kl - 3; 7.b kl – 1;
8.kl kl – 4
Jätta vanema avalduse alusel 1.b klassi õpilane
klassikursust kordama
välja anda põhikooli lõputunnistused ja kiituskirjad „Väga
heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ järgmistele
õpilastele: 9.a kl – 16 õpilasele ja 9.b kl - 9 õpilasele

•
•

Nr 1-4/6
29.08.2014

•

•
•
•

viia järgmisesse klassi pärast täiendavat õppetööd
alljärgnevad õpilased: 4.kl - 1; 6.b kl – 1; 7.a kl – 1;
7.b kl – 2.
jätta 8. klassi õpilane klassikursust kordama puuduliku
õppeedukuse tõttu.
rakendada koduõpet vanema taotluse alusel 2 õpilasele
2.b klassist ja 1 õpilasele 4.a klassist.
Otsustati muuta Pärnu Raeküla Kooli õppekava: 8. klassis
valikaine tunni arvelt lisada üks matemaatikatund ja 9. klassis
valikaine tunni arvelt lisada üks matemaatikatund.

