
 
 

PÄRNU PÄIKESE KOOL 
 

ÕPPENÕUKOGU OTSUS 

Otsus on vastu võetud õppenõukogu  27. oktoobri 2020. a koosolekul, protokoll nr 1-4/2 

 

 

Pärnu    

         27.oktoober 2020 nr 1-4/ 2 

 

 

Õppenõukogu sekretäri valimine 

 

1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 

Otsuse õiguslik põhjendus ja otsuse tegemise asjaolud 

 

Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord § 5 lõige 1 kohaselt valib õppenõukogu õppeaasta esimesel koosolekul oma liikmete 

hulgast õppenõukogu sekretäri. Haridus- ja teadusministri 23. augusti määruse nr 44 Kooli 

õppenõukogu ülesanded ja töökord § 1 lõike 3 kohaselt on õppenõukogu liikmeteks kooli 

direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Kooli 

direktor on määranud oma käskkirjaga õppenõukogu liikmeks kooli infospetsialisti  Marju Kivi. 

Töökorralduse otstarbekust arvestades tegi kooli direktor õppenõukogule ettepaneku valida  

õppenõukogu sekretäriks Marju Kivi, kes on olnud õppenõukogu sekretär ka eelmised 

õppeaastad ning kellel on haldusmenetluse ja dokumendihalduse valdkonnas vastavaid teadmisi 

ja oskusi. 

Menetluse käik 

Õppenõukogu esimees tegi õppenõukogule ettepaneku valida Pärnu Päikese Kooli õppenõukogu 

sekretäriks 2012/2021.õppeaastaks Marju Kivi. Teisi kandidaate sekretäri kohale üles ei seatud. 

 

Tekkivad tagajärjed  

Pärast õppenõukogu sekretäri valimist algavad valitud sekretäri volitused. 

 

2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 

 Haridus- ja teadusministri 23.augusti 2010.a määrus nr 44 Kooli õppenõukogu ülesanded ja 

töökord § 5 lg 1, mille kohaselt valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri. 

 

3. OTSUSE RESOLUTSIOON  

Valida õppenõukogu sekretäriks Marju Kivi 

 

4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE  

Õppenõukogu otsus tehakse adressaadile teatavaks kohe peale hääletustulemuse selgumist. 

 

5. OTSUSE JÕUSTUMINE 

Õppenõukogu otsus jõustub selle teatavakstegemisega. 

 

6. VAIDLUSTAMISVIIDE  

1. Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate 

vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või õppenõukogu liikmel õigus pöörduda kooli 

õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse 

kontrollimiseks.  
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2. Õppenõukogu otsusega mittenõustamise korral on kooli direktoril õigus pöörduda viie 

tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet 

teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks ning peatada oma käskkirjaga otsuse 

täitmine kuni järelevalvet teostavalt asutuselt vastuse saamiseni. 

 

 

 

 

Marju Trumsi 

Õppenõukogu koosoleku esimees 


