
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 4H/2014-2015 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 21.08. 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, Maritsa Ort, Ljubov Varušina, Alla 

Delovaja, Aleksandr Jefimov, Oleg Karmazõn, Martin Tatšilin, Marina Koltšina. 

Puudusid: Natalja Belotserkovskaja, Arkadi Ivanov, Irina Troškina. 

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

õppealajuhataja Jelena Pekarskaja. 

Marjana Baškirova avas koosoleku ja andis ülevaate päevakorra punktidest. Koosolekust 

osavõtjad kinnitasid hoolekogu päevakorra. 

Päevakord: 

1. Aruanne NTK hoolekogu 2014.-2015. õa tegevusest; 

2. Kooli komplekteerimine 2015/2016 õa; 

3. NTK õppekava muudatuste läbiarutamine;  

4. 2014/2015. a kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

5. 2015/2016. a kooli üldtööplaani läbiarutamine; 

6. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine; 

7. 2015/2016. õa hoolekogu tööplaani koostamine; 

8. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

Aruanne NTK hoolekogu 2014.-2015. õ.a tegevusest 

Marjana Baškirova tegi lühikokkuvõte NTK hoolekogu 2014.-2015. õa tegevusest. 

Päevakorrapunkt nr.2 

Kooli komplekteerimine 2015/2016 õ.a 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele 2015. - 2016.a  Narva Täiskasvanute Kooli 

komplekteerimist. 

  



Päevakorrapunkt nr.3 

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 Pekarskaja tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning koostamise 

protsessist ning selgitas, mis osas Narva Täiskasvanute Kooli õppekava kajastab kooli eripära. 

Jelena Pekarskaja andis ülevaate 2014/2015. õa tunnijaotusplaanist  ning tegi ettepaneku 

muudatusteks (Lisa 1.) 

Järgnes arutelu. Marjana Baškirova tegi ettepaneku  formuleerida kooli õppenõukogu arvamus 

Narva Täiskasvanute Kooli õppekava kohta järgnevalt: 

Narva Täiskasvanute Kooli õppekava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumi 

seadusest „Gümnaasiumi riiklikust õppekavast“, „Põhikooli riiklikust õppekavast“ ning teistest 

õigusaktidest, on suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on heaks aluseks õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldamiseks koolis. Tunnijaotusplaanis tehtud muudatused on põhjendatud. 

Päevakorrapunkt nr.4 

2014/2015. a kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

Jelena Kavrus esitas hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2014/2015. õppeaasta 

analüütilisest kokkuvõttest, tutvustas hoolekogu liikmetele Narva Täiskasvanute Kooli 2014. - 

2015.a õppe- ja kasvatustegevuse tulemusi (sh üldandmeid õppeasutuse kohta, õpilaste arvu 

2014.-2015. õa alguseks ja lõpuks, eksternide, personali ja pedagoogilise personali arvu, 

riigieksamite tulemusi, eestvedamist ja juhtimist, personaalijuhtimist, koostööd huvigruppidega, 

ressurside juhtimist, õppe- ja kasvatusprotsesse)  

 Päevakorrapunkt nr.5 

2015/2016. a kooli üldtööplaani läbiarutamine 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele Narva Täiskasvanute Kooli 2015. - 2016.õa 

üldtööplaani. 

Päevakorrapunkt nr.6 

Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikest 1 punktist 

7, mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks, 

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

moodustamise kord ja töökord“ § 4 punktist 5, mille kohaselt hoolekogu arutab läbi ja avaldab 

arvamust kooli ja õpilaskodu kodukorra ja nende muudatuste kohta. 



Jelena Kavrus tegi kokkuvõte kooli kodukorra koostamise õiguslikest alustest ning koostamise 

protsessist ning selgitas, mida peab kodukord sisaldama ja mida kodukorras kehtestada ei saa. 

Samuti esitas Narva Täiskasvanute Kooli kodukorra muudatused aastast 2015. 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus Narva Täiskasvanute 

Kooli kodukorra kohta järgnevalt: 

Narva Täiskasvanute Kooli kodukord on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest 

ning teistest õigusaktidest ja on nende õigusaktidega kooskõlas. NTK kodukord sisaldab ja 

kirjeldab arusaadavalt kõiki valdkondi, mille kohta on olemas kehtiv volitusnorm. 

Päevakorrapunkt nr. 7 

2015/2016. õa hoolekogu tööplaani koostamine 

Hoolekogu liikmed  töötasid välja 2015/2016. õa hoolekogu tööplaani, mis on kooskõlas Narva 

Täiskasvanute Kooli 2015/2016. õa üldtööplaaniga.  

Peamised punktid: 

 Hoolekogu esindaja osalemine erinevates kooli strateegilist arengut mõjutavates 

töörühmades. 

 Narva Täiskasvanute Kooli 2016. aasta eelarve läbiarutamine. 

 Koolitegevusega seotud dokumentide läbiarutamine. 

 Narva Täiskasvanute Kooli komplekteerimise läbiarutamine. 

 Gümnaasiumiastmes venekeelseks õppeks loa andmise taotluse käigu jälgimine ja 

läbiarutamine. 

 Narva Täiskasvanute Kooliga seotud Narva Linnavolikogu otsuste läbiarutamine, 

arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi valmisolekut riigigümnaasiumide 

asutamiseks ja pidamiseks.  

Päevakorrapunkt nr. 8  

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

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

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

 Narva Täiskasvanute Kooli 2016. aasta eelarve läbiarutamine. 

 Gümnaasiumiastmes venekeelseks õppeks loa andmise taotluse käigu jälgimine ja 

läbiarutamine. 

 Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja 11.12.2015 kinni.  

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Ljubov Varušina/ 


