
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 3H/2013-2014 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 20.06.2014.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 15.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

Koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Irina Troškina 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Aleksandr Jefimov, Irina Troškina,  Marjana Baškirova, 

Martin Tatšilin, Alla Delovaja, Natalja Belotserkovnaja, Maritsa Ort, Marina Koltšina. 

Puudusid: Ljubov Varušina, Oleg Karmazõn, Arkadi Ivanov. 

Hoolekogu koosolekule kutsutud isikud: NTK direktori kt Jelena Kavrus. 

Marjana Baškirova avas koosoleku ja andis ülevaate päevakorra punktidest. Koosolekust 

osavõtjad kinnitasid hoolekogu päevakorra. 

Päevakord: 

1. Hoolekogu uute liikmete tutvustus. 

2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine. 

3. Tutvustamine hoolekogu ülesannetega. 

4. Kokkuvõte NTK 2011. – 2014. a tegevusest, mis peegeldab Vabariigi Valitsuse 

korralduse 03.08.2011. nr 332 otsuse  tingimuste täitmist. 

5. Taotlus Narva Linnavolikogule vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks  

gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis. 

6. NTK 10.klasside moodustamisel alumise piirnormi vähendamise taotluse arutamine. 

7. NTK õpilaste jaoks tasuta sõidu linnabussides õpilaspileti esitamisel taotluse arutamine. 

8. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

Päevakorrapunkt nr.1 

Hoolekogu uute liikmete tutvustus 

Jelena Kavrus tutvustas uut hoolekogu koosseisu Narva Linnavalitsuse korralduse 16.04.2014.a 

nr 433-k otsuse alusel. Iga hoolekogu liige tutvustas ennast. 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu liikmed: 

1. Aleksandr Jefimov – kooli pidaja esindaja. 

2. Irina Troškina – õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja) 

3. Marjana Baškirova – õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja) 

4. Arkadi Ivanov – õpilaste esindaja 

5. Martin Tatšilin - õpilaste esindaja 

6. Alla Delovaja – kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

7. Maritsa Ort - kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

8. Marina Koltšina – vilistlaste esindaja 

9. Ljubov Varušina – vilistlaste esindaja 

10. Natalja Belotserkovskaja – kooli toetavate organisatsioonide esindaja 



11. Oleg Karmazõn – kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

Päevakorrapunkt nr.2 

Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku valida uus esimees, tema asetäitja ja sekretär. 

Valiti NTK hoolekogu  esimeheks -  Marjana Baškirova; esimehe asetäitjaks -  Alla Delovaja; 

sekretäriks – Irina Troškina. 

Päevakorrapunkt nr.3 

Tutvustamine hoolekogu ülesannetega. 

Marjana Baškirova tutvustas hoolekogu liikmetele hoolekogu ülesandeid. 

Päevakorrapunkt nr.4 

Kokkuvõte NTK 2011. – 2014. a tegevusest, mis peegeldab Vabariigi Valitsuse korralduse 

03.08.2011. nr 332 otsuse  tingimuste täitmist. 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele Narva Täiskasvanute Kooli 2011. - 2014.a tegevust 

(sh NTK õppijate arvu, kooli komplekteerimist, gümnaasiumi lõpetajate arvu, tunnijaotusplaani 

õppeaineti ja aastati 2011. – 2012. õa, 2012. – 2013. õa, 2013. – 2014. õa, 2014. – 2015. õa, 

2015. – 2016. õa, 2015. – 2016. õa,  õppevorme jne), esitas andmeid Narva linna 

gümnaasiumidest aasta jooksul saabunute õpilaste kohta jne. 

Päevakorrapunkt nr.5 

Taotlus Narva Linnavolikogule vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks 

gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis. 

Esines Jelena Kavrus.  

Vastavalt  loa venekeelseks õppeks gümnaasiumiastmes tingimustele (Vabariigi Valitsuse 

korralduse 03.08.2011. nr 332 otsus) peab kool rakendama „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ 

§ 21 lõiget 3 alates 2014/2015. õppeaastast koolis gümnaasiumiõpinguid alustvate õpilaste 

suhtes. Seoses sellega, tuleb taotleda Narva Linnavolikogule vene keele kinnitamise kohta 

õppekeeleks gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis 2014. aastal, vaatamata sellele, et 

koolil on olemas luba venekeelseks õppeks gümnaasiumiastmes kuni 01.09.2016.a.  

Narva Täiskasvanute Kooli arengukavas on peegeldatud vajadus esitada ettepaneku hoolekogu 

poolt Narva Linnavolikogule taotleda Vabariigi Valitsuselt luba venekeelseks õppeks NTK 

gümnaasiumiastmes. 

Kooli statistika  näitab, et 57,8 % NTK õpilaskonnast on pikemaajaliselt (4-20 aastat) 

õpikeskkonnast eemal viibinud õppijad.  

Eesti keelt ei valda B1 tasemel 10.klasside õpilastest: 2012. - 2013. õa – 85 %, 2013. – 2014. õa 

– 87%.  

Õppijad tulevad kooli erinevatest õppeasutustest ning nende õppeainete (sh eesti keele) oskuse 

tase on väga erinev.  

Õpilased tulevad kooli õppeaasta jooksul.  

Õppekoormus statsionaarse õppevormiga gümnaasiumis on 96, aga mittestatsionaarses õppes 

vaid 72 kursust (vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 25 lg 3). Kohustusliku 



õppekoormus mittestatsionaarses õppes on 62 kursust ja valikained – 10 kursust (valikainete 

arvel üleminek eestikeelsele õppele ei ole võimalik, tuleb ka tähtsad kohustuslikud õppeained 

viia eesti keelele üle).  

Jelena Kavrus tutvustas õpilaste anketküsitluse ainete õppimise kohta eesti keeles (ajalugu, 

geograafia, ühiskonnaõpetus, muusika) tulemusi. 

Hoolekogu liikmed võtsid vastu ettepaneku esitada Narva Linnavolikogule taotlus vene keele 

kinnitamise kohta õppekeeleks gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis. 

Päevakorrapunkt nr.6 

NTK 10.klasside moodustamisel alumise piirnormi vähendamise taotluse arutamine. 

Jelena Kavrus põhjustas hoolekogu liikmetele, miks  Narva Täiskasvanute Kooli direktoril on 

õigus esitada  taotluse NTK 10.klasside moodustamisel alumise piirnormi vähendamise kohta. 

Põhjused: 

Narva Täiskasvanute Kooli komplekteerimise eripära.  

Vastavalt Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimustele ja korrale sisseastumise taotluse 

saab isik esitada õppeaasta jooksul (§ 4 lg 2). Nii NTK õppijate arv gümnaasiumi astmes 2013.-

2014. õppeaasta alguses oli 155, aga seisuga 10.01.2014. juba 193.  

Mittestatsionaarne õppevorm annab võimalust õppida kahes õppevahetuses  (päevane ja õhtune). 

Narva Täiskasvanute kooli õpilaste eripära (vanus, pikemaajaline (4-20 aastat) õpikeskkonnast 

eemal viibime, töö ja laste olemasolu) ei anna neile võimalust õppida teistes Narva linna 

gümnaasiumites ning saada kolmanda tasandi hariduse. ELi viis eesmärki 2020. aastaks, et 

vähemalt 40% 30-40-aastastest  omandab kolmanda tasandi hariduse. Narva Täiskasvanute Kool 

aitab selle eesmärgi saavutamisel. 

Õiguslik põhjendus: 

Vastavalt Narva Linnavalitsuse korralduse 19.03.2014. a nr 299-k otsusele 3.2, võib Narva 

Linnavalitsus teha erandeid korralduse punktis 3.1 sätestatu kohta koolidirektori põhjendatud 

taotluse alusel. 

Hoolekogu liikmed võtsid vastu ettepaneku esitada Narva Linnavolikogule taotlus NTK 

10.klasside moodustamisel alumise piirnormi vähendamise kohta. 

Päevakorrapunkt nr.7  

NTK õpilaste jaoks tasuta sõidu linnabussides õpilaspileti esitamisel taotluse arutamine. 

Esines  Marjana Baškirova. 14.11.2013. a Narva Täiskasvanute kooli juhtkond esitas Narva 

Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale taotluse nr 1.1-16/9 tasuta sõidu NTK õpilaste jaoks 

linnabussides õpilaspileti esitamisel võimaldamiseks.  

NTK õpilastel on tekkinud probleeme Narva linna transpordi kasutamisega. On esinenud 

juhtumeid, mil piletikontrolörid palusid õpilasi lahkuda linnabussist, vaatamata sellele, et nad 

esitasid oma õpilaspiletid. Keelustamise argumendiks oli see asjaolu, et NTK õpilastel ei ole 

õigust tasuta sõita linnabussidega.  

Suur osa õpilasi saabub Narva Täiskasvanute Kooli teistest linnakoolidest mitmesugustel 

põhjustel. Seega, kui nad õpiksid teistes Narva gümnaasiumides, siis neil oleks õigus tasuta 



kasutada linnatranspordit õpilaspileti esitamisel. Kui nad tulevad meie kooli õppima, siis  

kaotavad selle õiguse.  

NTK on munitsipaalne õppeasutus ning õpilastel on õigus tasuta sõita linnatranspordiga. 

Probleemi lahendamiseks pakun esitada taotluse tasuta sõidu NTK õpilaste jaoks linnabussides 

õpilaspileti esitamisel võimaldamiseks AS Narva Bussiveod juhtkonnale. 

Hoolekogu liikmed võtsid vastu ettepaneku taotleda tasuta sõidu võimaldamist NTK õpilaste 

jaoks linnabussides õpilaspileti esitamisel. 

Päevakorrapunkt nr.7 

Järgmise hoolekogu koosoleku planeerimine. 

Esines  Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku septembris 2014.a.  

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. 2013.-2014.õa Narva Täiskasvanute Kooli tegevuse aruanne esitamine. 

2. 2014.-2015. õa komplekteerimine. 

3. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu 2014.-2015.õa  tegevuse kavandamine. 

Lepiti kokku panna järgmise koosoleku aja 29.08.2014 kinni.  

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Irina Troškina / 


