
Pärnu Toimetulekukooli 15. juuni 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 6 otsused: 

 

1.1 Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord § 10 lõige 1 alusel väljastada põhikooli 

lõputunnistus ühele õpilasele. 

 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 22. detsembri 2009. a õppenõukogu koosoleku protokolli 

nr 2 otsused: 

 

1.1 Võtta info teadmiseks õppenõukogu otsuste täitmise kohta; 

2.1 Võtta teadmiseks II õppeveerandi tulemused; 

3.1 Pikendada kuuel õpilasel õppeaega kolmandas kooliastmes valikainete omandamiseks 34 

nädalatunni ulatuses; 

4.1 Võtta teadmiseks info sisekontrolli tulemustest I poolaastal; 

5.1 Kiita heaks kooli asjaajamiskorra eelnõu; 

6.1 Kiita heaks töökorralduse reeglite eelnõu; 

7.1 Kinnitada õppe- ja kasvatustegevuse õppeveerandi ja päevahoiu õppeveerandi aruande 

vormid; 

8.1 Võtta sisekontrolliteenistus lõpparuande tulemused teadmiseks ja rakendada tarvilikke 

meetmeid; 

9.1 Võtta teadmiseks koosoleku juhtaja poolt esitatud info kooli kodukorra kohta 

 

Pärnu Toimetulekukooli 16. veebruari 2010. a õppenõukogu koosoleku protokolli 

nr 3 otsused: 

 

1.1 Haridus-ja teadusministri 21. detsembri 2007. a määruse nr 83 „Koduõppe kord” 

kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 20 alusel on võimalik rakendada 

koduõpet, arvestamaks õpilase erivajadusi; 

1.2 Õppenõukogu soovitab mitmekesistada koostööd tugiisikuga, kinnistamaks koolis 

omandatud oskusi ja käitumisstereotüüpe. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 18. märtsi 2010. a õppenõukogu koosoleku protokolli 

nr 4 otsused: 

 

1.1 Kiita heaks kooli arengukava aastateks 2011-2013; 

2.1 Võtta teadmiseks sisekontrolli tulemused; 

2.2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 422 (2) alusel viia sisse muudatus kooli 

sisehindamise korda; 

3.1 Võtta teadmiseks III õppeveerandi tulemused. 
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Pärnu Toimetulekukooli 15. juuni 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 6 otsused: 

 

1.1 Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord § 10 lõige 1 alusel väljastada põhikooli 

lõputunnistus ühele õpilasele. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. augusti 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 7 otsused: 

 

1.1 Hinnata õppe- ja kasvatustegevus 2009/2010 õppeaastal heaks; 

2.1Võrra arenguvestluste kokkuvõtte info teadmiseks; 

3.1 Kiita heaks 2010/2011 õppeaasta eesmärgid; 

4.1 Kiita heaks kooli üldtööplaan 2010/2011 õppeaastaks; 

5.1 Kinnitada kooli päevakava 2010/2011 õppeaastaks; 

6.1 Kinnitada õppenõukogu sekretäriks 2010/2011 õppeaastal Marju Kivi 

 

Pärnu Toimetulekukooli 02. juuni 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 5 otsused: 

 

1.1 Võtta teadmiseks IV õppeveerandi tulemused; 

2. 1Viia kõik õpilased üle järgmisesse klassi; 

3.1 Pärnu Toimetulekukooli põhimääruse ja õpilaste tunnustamise korra alusel tunnustada 

lapsevanemaid ja õpilasi; 

4.1 Väljastada põhikooli lõputunnistus kolmele õpilasele; 

5. 1Võtta teadmiseks sisekontrolli tulemused; 

6.1 Hinnata lahtiste uste päevi kordaläinuks ja korrata neid ka 2010/2011 õppeaastal; 

7.1 Kinnitada suvelaagri toimumisajaks 7. juuni kuni 10. juuni 2010. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 26. oktoobri 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 1 otsused: 

 

1. 1 Põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 18 alusel 

Rakendada kõikidele Pärnu Toimetulekukooli õpilastele individuaalne õppekava 2010/2011 

õppeaastal; 

2. 1 Võtta teadmiseks I õppeveerandi tulemused; 

3.1 Pöörata jätkuvalt tähelepanu uute õpilaste sulandumisse kooli miljöösse; 

4.1 Võtta teadmiseks sisehindamise aruande tutvustus. 
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Pärnu Toimetulekukooli 13. detsembri 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 2 otsused: 

 

1. 1 Õppenõukogu avaldas arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta . 

 

Pärnu Toimetulekukooli 28. detsembri 2010. a õppenõukogu koosoleku nr 3 otsused: 

 

1. 1 Võtta info õppenõukogu otsuste täitmisest teadmiseks ning rakendada aktiivsemalt 

igapäeva töös; 

2.1 Võtta tagasisidearuande tutvustus teadmiseks; 

3.1 Võtta teadmiseks II õppeveerandi kokkuvõtete info; 

4.1 Haridusministri 15. detsembri 1999. a määruse nr 59 „Toimetuleku riiklik õppekava“ § 

271 

alusel pikendada kolmandas kooliastmes kümne õpilase õppeaega ühe lisa-aasta võrra. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 22. märtsi 2011. a õppenõukogu koosoleku nr 4 otsused: 

 

1. 1 Võtta info õppenõukogu otsuste täitmisest teadmiseks;  

2.1 Võtta teadmiseks III õppeveerandi kokkuvõtete info; 

3.1 Anda kooskõlastus kooliraamatukogu kogude komplekteerimiseks teavikutega 

 

Pärnu Toimetulekukooli 02. juuni 2011. a õppenõukogu koosoleku nr 5 otsused: 

 

1. 1 Võtta teadmiseks IV õppeveerandi tulemused; 

2.1 Viia järgmisesse klassi üle 44 õpilast; 

3.1 Põhikooli on lõpetanud 3 õpilast ning lõpetanutele väljastada põhikooli lõputunnistus; 

4.1Tunnustada lõpetajate vanemaid kooli tänukirjaga ja suuliselt  kooli õpilasi ja nende 

vanemaid. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 31. augusti 2011. a õppenõukogu koosoleku nr 6 otsused: 

 

1.1 Õppenõukogu arutas läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi kooli 

juhtkonnale ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks; 

2.1 Kinnitada kooli üldtööplaan 2011/2012  õppeaastaks; 

3.1 Nimetada kooli hoolekogu koosseisu õpetajate esindaja; 

4. 1 Õppenõukogu arutas läbi ja esitas arvamuse kooli õppekava kohta. 
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Pärnu Toimetulekukooli 27. oktoobri 2011. a õppenõukogu koosoleku nr 1 otsused: 

 

1.1 Valida õppenõukogu sekretäriks M. Kivi; 

2.1 Rakendada kõigile õpilastele individuaalset õppekava; 

3.1 Võtta teadmiseks esimese õppeveerandi kokkuvõtted; 

4. 1 Anda välja põhikooli lõputunnistus kahele õpilasele; 

5.1  Õppenõukogu arutas läbi ja esitas arvamuse kooli kodukorra kohta; 

6.1 Nimetada kooli hoolekogu koosseisu kasvatajate esindaja. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 29. detsembri 2011. a õppenõukogu koosoleku nr 2 otsused: 

 

1.1 Hoogustada koostööd kooli hoolekogu liikmetega; 

2.1 Tõhustada jätkuvalt koostööd lastevanematega; 

3.1 Pikendada üheksa õpilase lisa õppeaega. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 19. märtsi 2012. a õppenõukogu koosoleku nr 3 otsused: 

 

1.1 Võtta teadmiseks kolmanda õppeveerandi tulemused; 

2.1 Võtta teadmiseks info pikendatud õppeaja kohta hooldusklassides. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. mai 2012. a õppenõukogu koosoleku nr 4 otsused: 

 

1.1 Võtta neljanda õppeveerandi tulemused teadmiseks ning pöörata rohkem tähelepanu 

õpilaste hinnangulehtede täitmisele; 

 

2.1 Viia üle järgmisesse klassi 42 õpilast; 

 

3.1 Põhikooli on lõpetanud üks õpilane; 

 

3.2 Anda välja põhikooli lõputunnistus ühele õpilasele; 

 

4.1 Tunnustada kooli tänukirjaga seitset vanemat ja kooli meenega ühte õpilast, kooli 

esindamisese vabariiklikul hariduslike erivajadustega laste ja noorte lauluvõistlusel.   

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. augusti 2012. a õppenõukogu koosoleku nr 5 otsused: 

 

1. Õppenõukogu arutas läbi  õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi kooli juhtkonnale 

viis ettepanekut õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks; 

 

2.  Kinnitada  üldtööplaan 2012/2013 õppeaastaks 
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Pärnu Toimetulekukooli 22. oktoobri 2012. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 1 

otsused: 

 

1.1 Valida õppenõukogu sekretäriks Marju Kivi; 

2.1 Võtta teadmiseks esimese õppeveerandi tulemused; 

3.1 Nimetada kooli hoolekogu koosseisu õpetajate esindajana E. Lebedeva. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 20. detsembri 2012. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsused:  

1.1 Võtta teadmiseks teise õppeveerandi tulemused;  

2.1 Pikendada toimetulekuõppes kaheksa õpilase õppeaega ühe õppeaasta võrra kuni 32 

nädalatunni ulatuses ; 

2.2 Pikendada hooldusõppes kahe õpilase õppeaega ühe õppeaasta võrra kuni 20 nädalatunni 

ulatuses 2.3 Rakendada lisaõpet 2013/2014 õppeaastal kahele õpilasele. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 25. jaanuari 2013. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 3 

otsused: 

 

1.1 Üks õpilane on lõpetanud põhikooli; 

1.2 Väljastada ühele õpilasele põhikooli lõputunnistus 

 

Pärnu Toimetulekukooli 21. märtsi 2013. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 4 

otsused: 

 

1.1 Võtta teadmiseks kolmanda õppeveerandi tulemused 

2.1  Üks õpilane on lõpetanud klassi ning viiakse üle järgmisesse klassi 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. mai 2013. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 5 

otsused: 

 

1.1 Pikendada õpilase õppeaega ühe õppeaasta võrra 

2.1 Võtta teadmiseks neljanda veerandi kokkuvõtted 

3.1 Viia üle järgmisesse klassi 33 õpilast 

4. 1Viis õpilast on lõpetanud põhikooli 

4.2 Anda välja viiele õpilasele põhikooli lõputunnistused 
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Pärnu Toimetulekukooli 30. augusti 2013. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 6 

otsused: 

 

1. Õppenõukogu arutas  läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning hindas õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemused 2012/2013 õppeaastal väga heaks. 

2. Õppenõukogu arutas läbi lisaõppe õppekava; 

3. Õppenõukogu kinnitas kooli üldtööplaani 2013/2014 õppeaastaks 

4. Õpilane, kellele kohaldati eelmises koolis teistsugust õppeainete loendit ja õppetundide 

arvu jätkab õpinguid 4. klassis 

 

Pärnu Toimetulekukooli 18. oktoobri 2013. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsused: 

 

 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. detsembri 2013. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsused: 

 

1. Võeti teadmiseks I õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemused; 

2. Pikendati õppeaega ühe õppeaasta võrra 12 õpilasel 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. jaanuari 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 3 

otsused: 

 

1. Õppenõukogu arutas  läbi  ning otsustas kooli põhimäärusesse sisse viia 16 muudatust 

 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 19. märtsi 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 4 

otsused: 

 

1. Võeti teadmiseks kolmanda õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemused; 

2. Õppenõukogu arutas läbi sisehindamise tulemused ja tegi ettepanekuid; 

3. Kinnitati lisaõppe lõputunnistuse vorm 
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Pärnu Toimetulekukooli 03. juuni 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 5 

otsused: 

1. Viia üle järgmisesse klassi kõik õpilased; 

2. Põhikooli on lõpetanud kolm õpilast; 

3. Anda välja põhikooli lõputunnistused kolmele õpilasele; 

4. Anda välja lisaõppe lõputunnistused neljale õpilasele 

 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 28. augusti 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 6 

otsused: 

1. Õppenõukogu arutas läbi  kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi 13 

ettepanekut õppe- ja kasvatustöö täiustamiseks; 

2. Määrati klass välisriigist tulnud õpilasele; 

3. Kinnitati kooli üldtööplaan; 

4. Arutati läbi kooli kodukorra muudatused ning tehti ettepanekud. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 27. oktoobri 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 1 

otsused: 

1. Valida õppenõukogu sekretäriks Marju Kivi; 

2. Võtta teadmiseks I õppeveerandi info õppe- ja kasvatustulemuste kohta; 

3. Nimetada hoolekogu koosseisu kaks õpetajate ning üks kasvatajate esindaja 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 05. detsembri 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsus: 

1. Formuleerida kooli õppenõukogu otsus järgnevalt: Pärnu Toimetulekukooli arengukava 

aastateks 2015-2018 lähtub kehtivatest õigusaktidest ning kooli sisehindamise tulemustest, 

peegeldab adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende saavutamise teid. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 15. detsembri 2014. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 3  

otsused: 

  

1. Võtta teadmiseks kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest;  

2. Vähendada õpilase nädalakoormust ühe õppetunni võrra;  

3. Rakenda meetmeid õpilaste kodukorra täitmisel;  

4. Pikendada viiel õpilasel õppeaega ühe õppeaasta võrra kuni 32 nädalatunni ulatuses;  

5. Pikendada neljal õpilasel õppeaega ühe õppeaasta võrra kuni 20 nädalatunni ulatuses 
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Pärnu Toimetulekukooli 12. märtsi 2015. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 4 

otsused: 

1. Võeti teadmiseks kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest; 

2. Arutati läbi välishindamise tulemused ning tehti ettepanekud meetmete rakendamiseks. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 25. mai 2015. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 5 

otsused: 

1. Üle viia järgmisesse klassi 38 õpilast; 

2. Põhikooli lõpetab 6 õpilast; 

3. Lisaõppe lõpetab 2 õpilast. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 31. augusti 2015. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 6 

otsused: 

1. Õppenõukogu arutas läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi ettepanekuid 

õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks; 

2. Jäeti üks õpilane klassikursust kordama; 

3. Kinnitati kooli üldtööplaan 2015/2016 õppeaastaks; 

4. Arutati läbi kooli õppekava muudatused ja esitati arvamus nende kohta. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 31. augusti 2015. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 6 

otsused: 

 

1. Õppenõukogu arutas läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi ettepanekuid 

õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks; 

2. Jäeti üks õpilane klassikursust kordama; 

3. Kinnitati kooli üldtööplaan 2015/2016 õppeaastaks; 

4. Arutati läbi kooli õppekava muudatused ja esitati arvamus nende kohta. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 19. oktoobri 2015. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 1 

otsused:  

1. Õppenõukogu sekretäriks valiti M. Kivi;  

2. Võeti teadmiseks informatsioon I õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 28. detsembri 2015. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsused:  

1. Võeti teadmiseks informatsioon II õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

2. Pikendati seitsmel õpilasel õppeaega ühe õppeaasta võrra. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 28. märtsi 2016. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 3 

otsused:  
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1. Võeti teadmiseks informatsioon III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

2. Jätta kolmandal veerandil üks õpilane hindamata; 

 3. Vähendada ühel õpilasel tunnijaotusplaani. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. mai 2016. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 4 

otsused:  

1. Põhikooli lõpetab 8 õpilast;  

2. Anda välja põhikooli lõputunnistused 8 õpilasele;  

3. Lisaõppe klassi lõpetab 5 õpilast, anda välja 5 lisaõppe koolitunnistust;  

4. Üle viia järgmisesse klassi 38 õpilast. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. augusti 2016. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 5 

otsused:  

1. Õppenõukogu arutas läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi ettepanekuid 

õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;  

2. Kinnitati kooli üldtööplaan 2016/2017 õppeaastaks. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 25. oktoobri 2016. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 1 

otsused: 

1. Õppenõukogu sekretäriks valiti M. Kivi; 

2. Võeti teadmiseks informatsioon I õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta; 

3. Nimetati kooli hoolekogusse õppenõukogu esindaja. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 28. detsembri 2016. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsused:  
1. Võeti teadmiseks informatsioon II õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

2. Pikendati seitsmel õpilasel õppeaega ühe õppeaasta võrra. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 17. märtsi 2017. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 3 

otsused:  
1. Võeti teadmiseks informatsioon III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

2. Pikendati ühel õpilasel õppeaega ühe õppeaasta võrra;  

3. Arutati läbi ja anti arvamus kooli kodukorra muudatuste kohta 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. mai 2017. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 4 

otsused:  

1. Võeti teadmiseks informatsioon IV õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

2. Väljastati kolm põhikooli lõputunnistust;  

3. Järgmisesse klassi viidi üle 37 õpilast;  

4. Lisaõppe klassi lõpetas neli õpilast. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 23. oktoobri 2017. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 1 

otsused:  
1. Õppenõukogu sekretäriks valiti M. Kivi;  
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2. Võeti teadmiseks esimese perioodi õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtted;  

3. Arutati läbi ja viidi sisse kooli õppekavasse muudatused. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 10. novembri 2017. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 2 

otsus:  
Vabariigi Valitsuse 16. detsembri 2010. a määruse nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik 

õppekava“ lisa 1 alusel Vähenda õpilase tunnijaotusmahtu 20 tunnile nädalas alates 20. 

novembrist 2017. 

 

Pärnu Toimetulekukooli 18. detsembri 2017. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 3 

otsused:  

1. Võeti teadmiseks kooli direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise 

korraldamisest ja kontrollimisest;  

2. Võeti teadmiseks teise perioodi õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtted;  

3. Pikendati õppeaega toimetulekuõppes ühe õppeaasta võrra kuni 32 nädalatunni ulatuses 

viiel õpilasel; 

4. Pikendati õppeaega hooldusõppes ühe õppeaasta võrra kuni 20 nädalatunni ulatuses ühel 

õpilasel 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 24. aprilli 2018. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 4 

otsused:  
Võeti teadmiseks kolmanda ja neljanda perioodi õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtted. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 05. juuni 2018. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 5 

otsused:  
1. Võeti teadmiseks viienda perioodi õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtted;  

2. Järgmisesse klassi viiakse üle 36 õpilast;  

3. Põhikooli lõpetab 3 õpilast  

4. Põhikooli lõputunnistused väljastatakse kolmele õpilasele;  

5. Lisaõppeklassi lõpetab kaks õpilast, väljastatakse kaks lisaõppe klassi tunnistust. 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30. augusti 2018. a õppenõukogu koosoleku protokolli nr 6 

otsused:  
1. Õppenõukogu arutas läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi ettepanekuid 

õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;  

2. Kinnitati kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaastaks; 

3. Kooli õppekava on kooskõlas kehtivate õigusaktidega 

 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 30.septembri 2018. a õppenõukogu koosoleku protokolli  

nr 1-4/ 1 otsus  
Anti arvamus kooli põhimääruse muutmise kohta. Uueks kooli nimeks saab Pärnu Päikese 

Kool. 
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Pärnu Toimetulekukooli 22. oktoobri 2018. a õppenõukogu koosoleku protokolli  

nr 1-4/ 2 

otsused  
1. Õppenõukogu sekretäriks osutuks valituks M. Kivi;  

2. Võeti teadmiseks info I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

3. Anti arvamus Õpilasega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra 

kohta;  

4. Nimetati kooli hoolekogusse kaks õppenõukogu liiget. 

 

 

 

 

Pärnu Toimetulekukooli 28. detsembri 2018. a õppenõukogu koosoleku protokolli  

nr 1-4/ 3 otsused:  

1. Võeti teadmiseks info II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemuste kohta;  

2. Pikendati õppeaega ühe õppeaasta võrra viiel õpilasel;  

3. Arutati läbi sisehindamise tulemused. 

 

 

Pärnu Päikese kooli 17. aprilli 2019. a õppenõukogu koosoleku protokolli  

nr 1-4/5 otsused: 

Arutati läbi ja võeti teadmiseks kolmanda ja neljanda perioodi õppe- ja kasvatustöö 

tulemused 

 

Pärnu Päikese 04. juuni 2019. a õppenõukogu koosoleku protokolli  

nr 1-4/6 otsused: 

1. Arutati läbi ja võeti teadmiseks viienda õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö tulemused; 

2.1 Järgmisesse klassi viiiakse üle 34 õpilast; 

2. 2 üks õpilane jäetakse klassikursust kordama; 

3. 2 Neljale õpilasele väljastatakse põhikooli lõputunnistused; 

4. Kolm õpilast on lõpetanud lisaõppe klassi ja väljastakse lisaõppe klassi tunnistused. 

 

Pärnu Päikese 29. augusti 2019. a õppenõukogu koosoleku protokolli  

nr 1-4/7 otsused: 

1. Õppenõukogu arutas läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning tegi ettepanekuid 

õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;  

2. Kinnitati kooli üldtööplaan 2019/2020 õppeaastaks. 

 


