Õppeaasta 2014/2015 otsused.
Õppenõukogu number
Nr 1-4/1
24.09.2014

Otsused


Arutas läbi eelmise õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse
tulemused ja hinnati töö heaks.



Kinnitada Pärnu Raeküla Kooli üldtööplaan õppeaastaks
2014/2015.



Muuta kooli kodukorra punkti 3.1.13 ja sõnastada see
järgmiselt: tööraamatute ja –vihikute kasutamise ja
tagastamise otsustab
tagastamisele.

Nr 1-4/2
03.12.2014

aineõpetaja,

töölehed

ei

kuulu



Mitte kinnitada 1. klassi klassitunnistuse uut vormi.



Arutas läbi ja avaldas arvamust Pärnu Raeküla Kooli
kodukorras tehtud muudatuste kohta.



Kehtestada direktori käskkirjaga Pärnu Raeküla Kooli
palgakorralduse juhend.



Arutas läbi Pärnu Raeküla Kooli sisehindamise
tulemused.



Kinnitada Pärnu Raeküla kooli koolituskava 01.01.201531.12.2015

Nr 1-4/4
08.04.2015



Arutas läbi ja avaldas arvamust Pärnu Raeküla Kooli
arengukava 2015-2018 eelnõu kohta.

Nr 1-4/5
02.06.2015



Jätta täiendavale õppetööle I, II ja III kooliastme
õpilased: 2.b kl – 2 õpilast; 4.b kl – 1; 4.c kl – 1; 5.a kl –
1; 5.b kl – 1; 6.a kl – 3; 7.kl – 3; 8.a kl – 8; 8.b kl – 6; 8.c
kl – 11; 9. kl - 6



Viia järgmisesse klassi: 1.a kl - 21 õpilast; 1.b kl – 16 õpilast;
1.c kl – 18 õpilast; 2.a kl – 22 õpilast;2.b kl – 19 õpilast; 2.c kl
– 20 õpilast; 3.a kl – 22 õpilast; 3.b kl – 16 õpilast; 4.a kl – 20
õpilast; 4.b kl – 17 õpilast; 4.c kl – 7 õpilast; 5.a kl -16 õpilast;
5.b kl – 15 õpilast; 6.a kl – 22 õpilast; 6.b kl -25 õpilast; 7 kl –
25 õpilast; 8.a kl – 15 õpilast; 8.b kl -4 õpilast; 8.c kl – 17
õpilast

Nr 1-4/3
29.12.2014



Jätta 3.a klassi õpilane klassikursust kordama vanema
avalduse alusel.

Nr 1-4/6
17.06.2015



Tunnustada põhikooli õpilasi kiituskirjaga: 2.a kl – 3
õpilast; 2.b kl – 11; 2.c kl – 8; 3.a kl - 4; 3.b kl - 9; 4.a kl
- 3; 5.a kl – 3; 6.a kl – 3; 8.c.kl - 1



Viia järgmisesse klassi pärast täiendavat õppetööd
alljärgnevad õpilased: 2.b kl – 2õpilast; 4.b kl - 1; 5.a kl –
1;5.b - kl – 1; 6.a kl –2; 7.kl - 2; 8.a kl – 2; 8.b kl – 1; 8.c kl 4
Välja anda põhikooli lõputunnistused ja kiituskirjad
„Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“
järgmistele õpilastele: 9.kl – 15 õpilast



Nr 1-4/7
31.08.2015







Viia järgmisesse klassi alljärgnevad õpilased:
4.c kl – 1 õpilane; 8.a kl – 6 õpilast; 8.b kl – 4 õpilast ja
8.c kl – 7 õpilast.
Jätta klassikursust kordama vanema avalduse
alusel alljärgnevad õpilased: 6.a kl – 1 õpilane,
8.b kl – 1 õpilane ja 9.kl – 2 õpilast.
Jätkata koduõppe rakendamist vanema avalduse alusel
3.b kl – 2 õpilast ja 5.b kl – 1 õpilane.
Avaldas arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse
korraldamise tingimuste ja korra muudatuste kohta.
Arutas läbi ja avaldas arvamust Pärnu Raeküla
Kooli kodukorras tehtud muudatuste kohta

