
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 3H/2014-2015 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 10.06. 2015.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 17.00  

Koosoleku lõpp: 19.00 

Koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Ljubov Varušina 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Marjana Baškirova, Martin Tatšilin, Maritsa Ort, Arkadi 

Ivanov, Natalja Belotserkovskaja, Alla Delovaja, Oleg Karmazõn, Ljubov Varušina. 

Puudusid: Irina Troškina, Aleksandr Jefimov, Marina Koltšina. 

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. Dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli palgakorralduse põhimõtted“ läbiarutamine ja 

arvamuse andmine. 

2. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu (Narva Täiskasvanute Koolile venekeelseks 

õppeks loa andmisest keeldumine) läbiarutamine ja arvamuste avaldamine. 

3. Narva Täiskasvanute kooli tulevikuväljavaadete arutamine. 

4. Õpilaste voolavuse analüüs.  

5. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

Dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli palgakorralduse põhimõtted“ läbiarutamine.  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 punktist 2, mille 

kohaselt direktor kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist 

arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale ning 

haridus- ja teadusministri 03.12.2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 4 punktist 13, mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse kooli 

palgakorralduse põhimõtete kohta. 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli 

palgakorralduse põhimõtted“ ning palus anda arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta.  

HOOLEKOGU  ETTEPANEK:  

1.1 Narva Täiskasvanute Kooli palgakorralduse põhimõtted on kooskõlas põhikooli- ja 

gümnaasiumi seadusega, kehtivate õigusaktidega ja sobiv saatmiseks kooli pidajale 

kehtestamiseks kooli pidaja kehtestatud korras. 

 



Päevakorrapunkt nr.2 

Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu (Narva Täiskasvanute Koolile venekeelseks õppeks 

loa andmisest keeldumine) läbiarutamine ja arvamuste avaldamine. 

Marjana Baškirova tegi lühikokkuvõte Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõust, mille kohaselt 

keeldus Vabariigi Valitsus Narva Täiskasvanute Koolile venekeelseks õppeks loa andmisest. 

Koosoleku osalejad arutasid läbi ja avaldasid arvamusi.  

HOOLEKOGU  ETTEPANEK:  

2.1 Avaldada arvamust, et kahjuks Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu vastuvõetava otsuse 

tegemisel  ei pööratud tähelepanu Narva Täiskasvanute Kooli eripärale (paljud NTK õpilased on 

pikaajaliselt (ca 4-20 aastat) õpikeskkonnast eemal viibinud ning nende õppeainete (sh eesti 

keele) oskuse tase on üldjuhul madalam kui B1-tase, mittestatsionaarses õppes õpilase 

minimaalne õppekoormus gümnaasiumis on 72 kursust (Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse §25 

lõikes 3), seetõttu on raske tagada eestikeelse õppe 60% ulatuses õppemahust.    

Päevakorrapunkt nr.3 

Narva Täiskasvanute kooli tulevikuväljavaadete arutamine. 

Jelena Kavrus seletas hoolekogu liikmetele, et  edaspidi tegutseb Narva Täiskasvanute Kool 

Peetri Kooli hoones.  

Päevakorrapunkt nr.4 

Õpilaste voolavuse analüüs. 

Jelena Kavrus esitas andmeid Narva Täiskasvanute Kooli 2014. – 2015. õa õpilaste voolavuse 

kohta. Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele Narva Täiskasvanute Kooli õpilaste arvu 

2013.-2014. õa alguseks ja lõpuks, eksternide arvu. Hoolekogu liikmed analüüsisid voolavuse 

põhjusi.  

Päevakorrapunkt nr.5 

Järgmise hoolekogu koosoleku planeerimine. 

Esines  Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku augustis 2015.a.  

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. Narva Täiskasvanute kooli tulevikuväljavaadete arutamine. 

2. Õpilaste voolavuse analüüs.  

3. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

HOOLEKOGU  ETTEPANEK: Panna järgmise koosoleku aja 21.08.2015. kinni.  

 

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Ljubov Varušina/  



HOOLEKOGU PROTOKOLL                                                                                                         

10.06.2015.a nr  

Narva Täiskasvanute Kool 

 

Väljavõte 

 

Esimees Marjana Baškirova 

 

 

PÄEVAKORD 

 

1. Dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli palgakorralduse põhimõtted“ läbiarutamine ja 

arvamuse andmine.      

 

Hoolekogu ettepanekud 

1. Narva Täiskasvanute Kooli palgakorralduse põhimõtted on kooskõlas põhikooli- ja 

gümnaasiumi seadusega, kehtivate õigusaktidega ja sobiv saatmiseks kooli pidajale 

kehtestamiseks kooli pidaja kehtestatud korras. 

 

 

Esimees:    /M. Baškirova/ 

Sekretär:   / Ljubov Varušina/ 

 

  

 

 


