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MÕNISTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU TÖÖPLAAN 2020/2021 õa 
 

Aeg Teema Vastutaja Märkused  

sept 1. Õppenõukogu sekretäri valimine  

 

2. Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilasele 

tugimeetmete rakendamine (märkus:ei ole nimeliselt välja toodud) 

direktor 

 

direktor, HEV 

koordinaator 

 

 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 5 lg 1  

 

„Mõniste Kooli põhimäärus” § 20 lg 1, lg 4 alusel, koolivälise 

nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema ettepanekul  

ning aluseks võttes ka „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 46 

lg 1, lg 6 

sept 1.Õpetajate esindaja hoolekokku nimetamine 

 

2. Mõniste Kooli üldtööplaani 2020/21 kinnitamine  

               sh õppenõukogu tööplaani kinnitamine, trimestrite kinnitamine 

 

direktor 

 

direktor 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 lg 9 

 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 lg 2  

 

okt 1. Mõniste Kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine ja 

ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks 

direktor Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 lg 5 

nov 

lõpp 
1. I trimestri õpitulemuste kokkuvõte  

(sh tugimeetmete rakendamine õpilastele, kellel hinne oli „1”,    „2” või on 

hinne väljapanemata).  

 

2. Vajadusel: Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilastele 

tugimeetmete rakendamine (märkus:ei ole nimeliselt välja toodud)  

aineõpetajad 

 

 

 

HEV koordinaator, 

aineõpetajad, lasteaia 

õppealajuhataja 

Alus: PGS § 72 lg1, „Mõniste Kooli põhimäärus” § 20 lg 1, lg 

4 alusel. 

 

 

„Mõniste Kooli põhimäärus” § 20 lg 1, lg 4 alusel, koolivälise 

nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema ettepanekul  

ning aluseks võttes ka „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 46 

lg 1, lg 6 

dets 2. Mõniste Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine direktor Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 lg 1 

märtsi 

algus 
1. Kokkuvõte käesoleva õa eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest 

2. II trimestri õpitulemuste kokkuvõte  
(sh tugimeetmete rakendamine õpilastele, kellel hinne oli „1”,    „2” või on 

hinne väljapanemata) 

 

3. Vajadusel: Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilastele 

tugimeetmete rakendamine (märkus:ei ole nimeliselt välja toodud) 

direktor 

 

aineõpetajad  

 

 

HEV koordinaator, 

aineõpetajad, lasteaia 

õppealajuhataja 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 6 lg 4  

 

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 72 lg1, „Mõniste 

Kooli põhimäärus” § 20 lg 1, lg 4 alusel. 

 

„Mõniste Kooli põhimäärus” § 20 lg1, lg 4 alusel, koolivälise 

nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema ettepanekul  

ning aluseks võttes ka „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 46 

lg 1, lg 6 

juuni 

algus 
1. III trimestri õpitulemuste kokkuvõte 

(sh tugisüsteemi rakendamine õpilastele, kellel trimestri hinne oli „1”,    „2” 

või on hinne väljapanemata) 

2. Täiendavale õppetööle jäävate õpilaste nimekirja kinnitamine 

3. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine 

4. Õpilaste tunnustamine õppeaasta lõpus 

aineõpetajad  

 

 

aineõpetajad 

klassijuhatajad  

aineõpetajad 

Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ § 72 lg1, „Mõniste 

Kooli põhimäärus” § 20 lg 1, lg 4 alusel. 

 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 lg 1  

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 4 lg 1, 
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Alus: Õpilase tunnustamise tingimused ja kord § 1. Mõniste 

Kooli kodukord § 6 lg 10 p 1, p 2, p 3. 

juuni 1. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse väljaandmine  

2. Õpilaste tunnustamine kooli lõpetamisel 

 

3. Vajadusel: Õpilaste järgmisse klassi üleviimine seoses täiendava 

õppetöö sooritamisega   

4. Õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbiarutamine  (sh üldtööplaani 

täitmise kokkuvõte) ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale 

õppekasvatustöö parendamiseks  

klassijuhataja 

aineõpetajad 

 

aineõpetajad 

 

aineõpetajad, lasteaia 

õppealajuhataja, 

huvijuht, HEV 

koordinaator 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 4 lg 6.  

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord  § 4 lg 7, 

„Mõniste Kooli kodukord“ § 6 lg 10 p 4. 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 4 lg 1 

 

 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 2 lg 6 

aug 

lõpp 
1. Kokkuvõte eelmiste õppenõukogude otsuste täitmisest  
 

1. Vajadusel: Õpilaste järgmisse klassi üleviimine seoses täiendava õppetöö 

sooritamisega (või klassikursust kordama jätmine) 

2. Vajadusel järgmiseks õppeaastaks: Hariduslike erivajadustega (edaspidi 

HEV) õpilastele tugimeetmete rakendamine 
 (märkus:ei ole nimeliselt välja toodud) 

direktor 

 

aineõpetajad  

 

HEV koordinaator 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” § 6 lg 4  

 

Alus: „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord § 4 lg 1,  

 

Mõniste Kooli põhimäärus” § 20 lg 1, lg 4 alusel, koolivälise 

nõustamiskomisjoni soovitusel ja lapsevanema ettepanekul  

ning aluseks võttes ka PGS § 46 lg 1, lg 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


