
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 1H/2015-2016 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 11.12.2015.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 15.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

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. 

Marjana Baškirova avas koosoleku ja andis ülevaate päevakorra punktidest. Koosolekust 

osavõtjad kinnitasid hoolekogu päevakorra. 

Päevakord: 

1. Narva Täiskasvanute Kooli 2016. aasta eelarve läbiarutamine.  

2. Gümnaasiumiastmes venekeelseks õppeks loa andmise taotluse käigu jälgimine ja 

läbiarutamine. 

3. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

Päevakorrapunkt nr.1 

Narva Täiskasvanute Kooli 2016. aasta eelarve läbiarutamine  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 11  punktist 

10, mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta ning 

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

moodustamise kord ja töökord“ § 4 punktist 10, mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse 

munitsipaalkooli eelarve projekti kohta. 

Jelena Kavrus tegi lühikokkuvõte eelarve koostamise õiguslikest alustest ning koostamise 

protsessist. Samuti Jelena Kavrus esitas Narva Täiskasvanute Kooli 2016.a eelarve. 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus Narva Täiskasvanute 

Kooli eelarve kohta järgnevalt: 

Narva Täiskasvanute Kooli eelarve on kooskõlas linna põhieelarvega ning on koostatud lähtudes 

kooli vajadustest.  

Päevakorrapunkt nr.2 

Gümnaasiumiastmes venekeelseks õppeks loa andmise taotluse käigu jälgimine ja 

läbiarutamine.  



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.  

Hoolekogu liikmed otsustasid esitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna esindajale 

küsimuse taotlusest. 

Päevakorrapunkt nr.3 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

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

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. Kooli tegevust puudatavate dokumentide läbiarutamine. 

2. Narva Täiskasvanute Kooliga seotud Narva Linnavolikogu otsuste läbiarutamine, 

arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi valmisolekut riigigümnaasiumide 

asutamiseks ja pidamiseks Narva gümnaasiumite võrgustiku ümberkorraldamise plaanide 

läbiarutamine. 

3. Narva üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppinud ning selle kuld- või hõbemedaliga 

lõpetanud õpilastele ühekordse toetuse andmise tingimuste ja väljamaksmise korra 

läbiarutamine. 

4. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja 22.04.2016 kinni.  

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Ljubov Varušina / 

 


