
NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPENÕUKOGU KOOSOLEKUD JUUNI-AUGUST 2022. a 

07.06.2022 

ruum 239 

1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

 

15.00-15.45 2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine  

 

 3. Gümnaasiumi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kuld- ja hõbemedaliga  

 

 4. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused 

 

09.06.2022 

Aula 

1. Õppeaasta lõpetamine ja 1.-8. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

15.00-15.45 2. 2.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise ja individuaalsete õppekavade määramise 

otsustamine 

10.06.2022 

Aula 

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine  

 

08.00-08.45 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine ja kiitusega tunnustamise otsustamine 

 

 3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused 

 

17.06.2022 

E-ISTUNG 

1. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine  

 

08.00-14.00 2. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine  

 

 3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused  

 

17.06.2022 

Aula 

1. Gümnaasiumi 10.-11. klassi õpilaste kursusehinnete parandamine vastavalt saadud tulemustele  

09.45-10.45 2. Õppeaasta lõpetamine ja 10.-11. klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine  

 

 

 

 



17.06.2022 

Aula 

1. Põhikooli lõpetamise otsustamine (9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine)  

10.45-11.45 2. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine (9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise 

otsustamine)  

 3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused  (9. klassi õpilaste 

täiendavale õppetööle jätmise otsustamine) 

21.06.2022 

Aula 

10.00-10.45 

1. 2.-8. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine    

 2. 2.-8. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise ja individuaalsete õppekavade määramise 

otsustamine  

30.08.2022 

Aula 

09.00-13.00 

1. Õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale 

ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks  

 2. Arutab läbi sise- ja välishindamise tulemuste arutamine ning teeb ettepanekud tarvilike meetmete 

rakendamiseks   

 3. Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ning nende muudatuste kohta:  1) Tunnijaotusplaan 

põhikoolis   

 4. Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ning nende muudatuste kohta:  Tunnijaotusplaan 

gümnaasiumis   

 5. Arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja nende muudatuste kohta: 1) Päevakava   

 

 6. Üldtööplaani kinnitamine  

 

30.08.2022 

Aula 

14.00-15.00 

1. 2.-8. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemused ja järgmisse klassi üleviimise otsustamine  ning 1.–3. 

kooliastmes klassikursust kordama jätmise.    

 


