
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 3H/2015-2016 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 29.08.2016.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 18.00 

Koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Ljubov Varušina 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Aleksandr Jefimov, Marjana Baškirova, Martin Tatšilin, 

Maritsa Ort, Ljubov Varušina, Alla Delovaja, Oleg Karmazõn, Natalja Belotserkovskaja. 

Puudusid: Irina Troškina, Arkadi Ivanov, Marina Koltšina. 

Hoolekogu koosolekule kutsutud isikud: NTK direktori kt Jelena Kavrus, NTK 

õppealajuhataja Anna Kovaljova. 

Marjana Baškirova avas koosoleku ja andis ülevaate päevakorra punktidest. Koosolekust 

osavõtjad kinnitasid hoolekogu päevakorra. 

Päevakord: 

1. aruanne NTK hoolekogu 2015/2016. õa tegevusest; 

2. 2015/2016. õa kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

3. 2016/2017. õa kooli komplekteerimine; 

4. kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine; 

5. 2016/2017. kooli üldtööplaani esitamine; 

6. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ esitamine; 

7. 2016/2017. õa hoolekogu tööplaani koostamine; 

8. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

Aruanne NTK hoolekogu 2015/2016. õa tegevusest 

 14.08.2014. a tegi Narva Linnavolikogu otsuse nr 82 „Taotlus Vabariigi Valitsusele vene keele 

kinnitamise kohta õppekeeleks Narva Täiskasvanute Koolis“. 25. augustil 2014.a on Narva 

Linnavolikogu vastav otsus edastatud Riigikantseleile. 

Marjana Baškirova informeeris hoolekoguliikmeid sellest, et Narva Linnavolikogu taotlusele 

vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks  gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis ei 

ole vastatud. Seoses sellega kool on viidud õppe põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 lõikega 

3 kooskõlla. 

Päevakorrapunkt nr.2 

2015/2016. õa kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine  

Anna Kovaljova esitas hoolekogu liikmetele ülevaate Narva Täiskasvanute Kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse 2015/2016. õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest (sh üldandmeid õppeasutuse 



kohta, õpilaste arvu 2015.-2016. õa alguseks ja lõpuks, eksternide, personali ja pedagoogilise 

personali arvu, eestvedamist ja juhtimist, personaalijuhtimist, koostööd huvigruppidega, 

ressurside juhtimist, õppe- ja kasvatusprotsesse)  

Päevakorrapunkt nr.3 

2016/2017. õa kooli komplekteerimine  

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele 2016. - 2017.õa  Narva Täiskasvanute Kooli 

komplekteerimist.  

Päevakorrapunkt nr.4 

Kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78. 

Kooli sisehindamise eelnõu oli saadetud hoolekogu liikmetele elektroonilisel viisil. Kõik 

hoolekogu liikmed said antud aruandega tutvuda. Jelena Kavrus esitas üldise ülevaate 

sisehindamise tulemustest.  

Hoolekogu leidis, et sisehindamise aruannne on kooskõlas PGS  § 78 ning  sisaldab kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse ja juhtimise analüüsi. 

Päevakorrapunkt nr.5 

2016/2017. kooli üldtööplaani esitamine  

Anna Kovaljova esitas  hoolekogu liikmetele 2016/2017 kooli üldtööplaani. Arutati Narva 

Täiskasvanute Kooli 70. aastapäeva tähistamisega seotuid küsimusi.  

Päevakorrapunkt nr.6 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ esitamine  

Marjana Baškirova esitas hoolekogu liikmetele ülevaate Narva Täiskasvanute Koolis 

01.08.2016. – 31.07.2018. Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna 

kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine 

tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” raames toimuvast projektist „Teisel ringil 

targaks Ida-Virumaal“,  mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning 

toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses. Projekti „Teisel ringil 

targaks Ida-Virumaal“ kogumaksumus on 122 163,93 eurot. 

Päevakorrapunkt nr.7  

2016/2017. õa hoolekogu tööplaani koostamine 

Hoolekogu liikmed koos töötasid välja 2016/2017. õa hoolekogu tööplaani, mis on kooskõlas 

Narva Täiskasvanute Kooli 2016/2017. õa üldtööplaaniga.  

Peamised punktid: 

 Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ elluviimise jälgimine. 

 Hoolekogu esindaja osalemine kõikides erinevates kooli strateegilist arengut mõjutavates 

töörühmades. 

 Narva Täiskasvanute Kooli 2017. aasta eelarve läbiarutamine. 

 Koolitegevusega seotud dokumentide läbiarutamine. 

 Narva Täiskasvanute Kooli komplekteerimise läbiarutamine. 



 

Päevakorrapunkt nr.8  

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

Esines  Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku detsembris 2016.a.  

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ teostamise etappide arutamine; 

2. kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine; 

3. Narva Täiskasvanute Kooli 2017. eelarve läbiarutamine; 

4. õpilaste, vilistlaste, õppenõukogu esindajate ja kooli toetavate organisatsioonide 

esindajate valimine ja nimetamine Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu; 

5. kooli tuleviku puudutavate küsimuste läbiarutamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja 16.12.2016 kinni.  

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Ljubov Varušina / 

 

 


