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Õppenõukogud Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis  2020./2021.  õ./a. 

 

31. august 2020 protokoll nr.1 

kell 10.00 – 12.00 

Päevakord: 

 

1. Õppenõukogu sekretäri valimine – U. Krause 

2. Koolidirektori informatsioon eelmisel õppenõukogu koosolekul vastu võetud otsuste 

täitmisest – U. Krause 

3. Ülevaade kooli arengukava 2020. aasta tegevuskava täitmisest ja 2021. aasta 

tegevuskavast.  

4. Koolis läbi viidud rahuloluuuringute tulemuste analüüs 

Kooli arengukava kava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine– U. Krause 

5. Kooli õppekava täienduste ja paranduste läbi arutamine ja arvamuse avaldamine – U. 

Krause, L.Õmblus, aineühenduste juhatajad. 

6. Õppeaasta õppe-kasvatustegevuse tulemuslikkuse  ja distantsõppe toimimise analüüs – 

L.Õmblus 

7. 2020./2021. õppekasvatustöö eesmärkide püstitamine – U. Krause 

8. Kooli üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine – U. Krause 

9. Kooli kodukorra ja päevakava  läbiarutamine ning heakskiitmine – U. Krause 

 

 

10. Aineühenduse töö tulemuslikkuse analüüs 2019./2020. õppeaastal –  

10.1. Klassiõpetajate aineühendus – juhataja  Tiiu Kiveste 

10.2. Loodusainete aineühendus – juhataja U. Paulmann 

10.3. Humanitaarainete aineühendus – juhataja A. Riismaa 

10.4. Eripedagoogide aineühendus – juhataja K. Sildnik 

10.5. Ande- ja oskusainete aineühendus – juhataja S. Paasma 

10.6. Klassivälise töö analüüs – S.Paasma 

 

11. Kiituskirjaga tunnustamise tingimuste ja korra kinnitamine. Kooli autahvli statuudi läbi 

arutamine ja kinnitamine. – U. Krause 

12. I klassides sõnalise hindamise rakendamine ja vastava klassitunnistuse vormi 

heakskiitmine – Karin Rahuvarm, Heli Laan, Kaire Kilk. 

13. Koduõppe rakendamine ja korraldus – L. Õmblus 

14. Välisriigist tulnud õpilaste ja mõne teise riikliku õppekava alusel õppinud õpilaste 

õpingute jätkamine (õppekava vahetus), klassi määramine  - U. Krause, E. Juurikas, L. 

Õmblus 

15. Kooli raamatukogu kogude komplekteerimise kooskõlastamine- D. Jõerand 

16. Turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kavandamine 

riskide vältimiseks. Korrapidamine. – U. Krause 

17. Õppenõukogu esindajate nimetamine kooli hoolekogu koosseisu.- U. Krause 

18. Jooksvad küsimused. 

 

 

7. detsember 2020 protokoll nr  2 

kell 15.00 – 16.30 

Päevakord: 

1. Koolidirektori informatsioon eelmisel õppenõukogu koosolekul vastu võetud otsuste 

täitmisest – U. Krause 
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2. Koolipoolsete täiendavate meetmete rakendamine õpilaste õpiabi tõhustamiseks – E. 

Juurikas, L. Õmblus, klassijuhatajad 

2.1. Õpiabi rakendamine õpilastele, kelle perioodihinne on olnud “1”, “2” või hinne on 

jäänud välja panemata – L. Õmblus, E. Juurikas, klassijuhatajad.  

2.2    1. klasside vaatlusest eripedagoogilise abi vajaduse osas ja käitumisprobleemide 

ennetamiseks. Ege Juurikas 

3. Sisehindamine: õppetöö tulemuslikkuse analüüs I õppeperioodil  - U.Krause, 

L.Õmblus, klassijuhatajad. 

4.   1. klasside rahulolu – uuringud üleminekust lasteaiast kooli ja  5. klasside õpilaste 

käitumis – ja tööharjumutest, lastevanemate rahulolu –uuringust üleminekust algklassidest 

põhikooli II kooliastmesse. 

 

5. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppekasvatustegevuses ning meetmed riskide 

vältimiseks. Turvalisuse tagamine koolis. Korrapidamine. 

6. Jooksvad küsimused. 

 

 

 

 

22. märts 2021 protokoll nr. 3 

kell 15.00 – 16.30 

Päevakord: 

 

1. Koolidirektori informatsioon eelmisel õppenõukogu koosolekul vastu võetud otsuste 

täitmisest – U. Krause 

2. Sisehindamine: õppetöö tulemuslikkuse analüüs II õppeperioodil - U.Krause, 

L.Õmblus, klassijuhatajad, aineõpetajad 

3. Sisehindamine: Kokkuvõte õppekava täitmisest II õppeperioodil, koolis läbi viidud  

tasemetöödest. Osalemine aineolümpiaadidel ja õpilasvõistlustel - U.Krause, 

L.Õmblus, klassijuhatajad, aineõpetajad 

4. Lugemiskontrollist I klassides- E. Juurikas 

5. Õpiabi rakendamine õpilastele, kelle perioodihinne on olnud “1”, “2” või hinne on 

jäänud välja panemata – L. Õmblus, E. Juurikas, klassijuhatajad 

6. Sisehindamine: õpilaste ja lapsevanematega toimunud arenguvestluste analüüs, 

koolikohustuse täitmise analüüs-  U. Krause 

7. Turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning meetmete kavandamine 

riskide vältimiseks. Korrapidamine. – U. Krause 

8. Jooksvad  küsimused 
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14. juuni 2021  protokoll nr. 4 

kell 10.00 – 11.30 

Päevakord: 

1. Koolidirektori informatsioon eelmisel õppenõukogu koosolekul vastu võetud otsuste 

täitmisest – U. Krause 

2. Sisehindamine: Õppetöö tulemuslikkuse analüüs III õppeperioodil ja 2020./2021. 

õppeaastal - U.Krause, L.Õmblus, klassijuhatajad, aineõpetajad 

2.1 Ülevaade läbiviidud rahulolu uuringust- õpetajad-õpilased lapsevanemad- U.Krause 

2.2 Õpilaste teadmiste vastavus ainekava nõuetele –tasemetööd, tundide külastuste 

analüüs 

3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine – U. Krause, L.Õmblus, klassijuhatajad 

4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine - U. Krause, L.Õmblus, klassijuhatajad 

5. Õpilaste tunnustamine õppeperioodi lõpul -U. Krause, L.Õmblus, klassijuhatajad 

6.  Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse välja andmine. Õpilaste tunnustamine 

kiituskirjaga põhikooli lõpetamisel. 

7. Jooksvad küsimused 

 

 


