
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 2H/2015-2016 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 22.04.2016.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, Ljubov Varušina,  Marjana Baškirova, 

Martin Tatšilin, Natalja Belotserkovnaja, Oleg Karmazõn, Maritsa Ort, Marina Koltšina. 

Puudusid: Arkadi Ivanov, Alla Delovaja, Irina Troškina. 

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 Kooliga seotud Narva Linnavolikogu otsuste läbiarutamine, 

arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi valmisolekut riigigümnaasiumide 

asutamiseks ja pidamiseks Narva gümnaasiumite võrgustiku ümberkorraldamise plaanide 

läbiarutamine. 

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

lõpetanud õpilastele ühekordse toetuse andmise tingimuste ja väljamaksmise korra 

läbiarutamine. 

3. Projekti „Teisel ringil targaks Ida – Virumaal“ tingimuste arutamine. 

4. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

Päevakorrapunkt nr.1 

Narva Täiskasvanute Kooliga seotud Narva Linnavolikogu otsuste läbiarutamine, 

arvestades Haridus- ja Teadusministeeriumi valmisolekut riigigümnaasiumide asutamiseks 

ja pidamiseks Narva gümnaasiumite võrgustiku ümberkorraldamise plaanide 

läbiarutamine 

Jelena Kavrus teatas Narva linna soovist korrastada linna koolivõrk. Plaanis on korraldada 

olemasolevad Narva linna pidamisel olevad üldhariduskoolid hiljemalt riigigümnaasiumide tegevuse 

alustamise hetkeks ümber põhikoolideks ja lõpetada Narva Täiskasvanute Kooli tegevuse. Narva 

Täiskasvanute Kooli õpilased asuvad õppima riigigümnaasiumidesse. 

Hoolekogu palus Narva Linnavolikogu Hariduskomisjoni liiget Jelena Kavrus, pöörduda 

Hariduskomisjoni poole palvega säilitada Narva Täiskasvanute Kooli eraldi asutusena. 

  



Päevakorrapunkt nr.2  

Narva üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppinud ning selle kuld- või hõbemedaliga 

lõpetanud õpilastele ühekordse toetuse andmise tingimuste ja väljamaksmise korra 

läbiarutamine 

 

Jelena Kavrus teatas, et Narva Linnavolikogu arutab Narva üldhariduskooli kuld- ja 

hõbemedaliga lõpetajatele toetuse andmise korra muutmist. Tehakse ettepanek tunnustada 

ühekordse rahalise preemiaga ainult neid üliõpilasi, kelle kuldmedaliga lõpetamise puhul 

keskmine riigieksamite tulemus on vähemalt 85 palli ning hõbemedaliga puhul vähemalt 75 

palli. 

Hoolekogu arvates rahalise tunnustuse määramisel ei tasu lähtuda riigieksamite tulemustest. 

Päevakorrapunkt nr.3 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida – Virumaal“ tingimuste arutamine. 

Marjana Baškirova teatas hoolekogu liikmetele, et Narva Täiskasvanute Kool koostab taotlust 

Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse 

„Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise 

toetamine” raames toimuvas projektis osalemiseks. Projekti eesmärgiks on jõuda haridustee 

katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või 

üldkeskhariduses.  

Hoolekogu liikmed arutasid projekti tegevuste eesmärke ja eelarvet. 

Päevakorrapunkt nr.4 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine  

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

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

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. 

Lepiti kokku panna järgmise koosoleku aja 29.08.2016 kinni.  

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Ljubov Varušina/ 

 

 


