
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 4H/2013-2014 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 29.08.2014.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 18.00 

Koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Irina Troškina 

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

Maritsa Ort, Oleg Karmazõn, Arkadi Ivanov, Irina Troškina, Ljubov Varušina. 

Puudusid: Alla Delovaja, Marina Koltšina, Natalja Belotserkovskaja 

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. Aruanne NTK hoolekogu 2013.-2014. õa tegevusest. 

2. Kokkuvõte NTK 2013. – 2014. a tegevusest. 

3. Kooli komplekteerimine 2014/2015. õa. 

4. NTK õppekava muudatuste arutamine.  

5. Uurimuslike ja praktiliste tööde kui gümnaasiumi lõpueksami vormi koostamise ja 

vormistamise nõuete arutamine. 

6. 2014/2015. õa hoolekogu tööplaani koostamine. 

7. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

Aruanne NTK hoolekogu 2013.-2014. õ.a tegevusest. 

Marjana Baškirova informeeris hoolekoguliikmeid sellest, et taotlus Narva Linnavolikogule vene 

keele kinnitamise kohta õppekeeleks  gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis on 

rahuldatud.  

Marjana Baškirova informeeris hoolekoguliikmeid sellest, et NTK 10.klasside moodustamisel 

alumise piirnormi vähendamise taotlus on rahuldatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna 

poolt. Vastavalt Narva Linnavalitsuse korralduse 16.07.2014. a nr 299-k otsusele jäeti  Narva 

Täiskasvanute Kooli 10. klasside moodustamisel Narva linnavalitsuse 19.03.2014. a 

korraldusega nr 299 kehtestatud täitumise alumise piirnormi rakendamata. 

Marjana Baškirova informeeris hoolekoguliikmeid sellest, et AS Narva Bussiveod vastuses  

taotlusele (30.07.2014 nr 1-1a/115) seletas, et AS-l Narva Bussiveod puudub mistahes teave selle 

kohta, et Narva Täiskasvanute Kooli õpilasi oleks sunnitud õppeaasta jooksul linnaliinide 

bussidest õpilaspileti ette näitamisel lahkuma. Seoses kulude optimiseerimisega on alates 

01.09.2013. Narva Linnavalitsuse ettepanekul kehtestatud kord, kus kõikidel Narva linna 



üldhariduskoolide õpilastel on õppeaasta jooksul, s.o ajavahemikul 01.september kuni 31.mai 

õpilaspileti esitamisel tasuta sõidu õigus Narva linnaliinide bussides. 

 

Päevakorrapunkt nr.2 

Kokkuvõte NTK 2013. – 2014. a tegevusest. 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele Narva Täiskasvanute Kooli 2013. - 2014.a tegevust 

(sh üldandmeid õppeasutuse kohta, õpilaste arvu 2013.-2014. õa alguseks ja lõpuks, eksternide, 

personali ja pedagoogilise personali arvu, eestvedamist ja juhtimist, personaalijuhtimist, 

koostööd huvigruppidega, ressurside juhtimist, õppe- ja kasvatusprotsesse)  

Päevakorrapunkt nr.3 

Kooli komplekteerimine 2014/2015 õa 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele 2014. - 2015.a  Narva Täiskasvanute Kooli 

komplekteerimist. 

Päevakorrapunkt nr.4 

NTK õppekava muudatuste läbiarutamine. 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikest 2, mille 

kohaselt õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010. a 

määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 4 punktist 3, 

mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks. 

Jelena Kavrus tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning koostamise 

protsessist. Samuti esitas Narva Täiskasvanute Kooli õppekava muudatused aastast 2014, mis on 

seotud Vabariigi Valitsuse korralduse 03.08.2011. nr 332 otsuse  tingimuste täitmisega ja tegi 

ettepaneku õpetada eesti keeles füüsikat, inglise ja saksa keelt. 

Ettepanek kiideti heaks. 

Päevakorrapunkt nr.5 

Uurimuslike ja praktiliste tööde kui gümnaasiumi lõpueksami vormi koostamise ja 

vormistamise nõuete arutamine. 

Jelena Kavrus tutvustas uurimuslike ja praktiliste tööde kui gümnaasiumi lõpueksami vormi 

koostamise ja vormistamise uusi nõudeid. Arutati ja kiideti heaks. 

Päevakorrapunkt nr.6 

2014/2015. õa hoolekogu tööplaani koostamine. 

Hoolekogu liikmed töötasid välja 2014/2015. õa hoolekogu tööplaani, mis on kooskõlas Narva 

Täiskasvanute Kooli 2014/2015. õa üldtööplaaniga.  

Peamised punktid: 

 Hoolekogus arutavate otsustega vahetult seotud sidusgruppide kaasamissüsteemi 

loomine. 

 Viia hoolekogu tegevuse kooskõlla kehtiva õigusega kooskõlas oleva haldusmenetlusega. 



 Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015.-2020.a läbiarutamises ja koostamises  

osalemine. 

 Narva Täiskasvanute Kooli 2015. aasta eelarve läbiarutamine. 

 Koolitegevusega seotud dokumentide läbiarutamine. 

 Narva Täiskasvanute Kooli komplekteerimise läbiarutamine. 

 Gümnaasiumiastmes venekeelseks õppeks loa andmise taotluse käigu jälgimine ja 

läbiarutamine. 

Päevakorrapunkt nr.7  

Järgmise hoolekogu koosoleku planeerimine. 

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

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. Kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine. 

2. Narva Täiskasvanute Kooli eelarve läbiarutamine 

3. Narva koolide võrgustiku ümberkorraldamise programmi läbiarutamine. 

4. 2015.-2020. a hariduse arenguprogrammiga seotud küsimuste läbiarutamine. 

Lepiti kokku panna järgmise koosoleku aja 12.12.2014 kinni.  

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Irina Troškina / 

 


