
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 3H/2021-2022 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 18.07.2022.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

Koosoleku esimehe ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Olga Tapner 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Tamara Komlova, Olga Tapner, Marjana Baškirova, 

Jelena Petra, Svetlana Pihlakas, Jevgeni Jakovlev, Dmitri Novikov, Maritsa Ort, Anna Judina. 

Puudusid: Nikita Skrjabin, Alla Delovaja 

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. hoolekogu sekretäri valimine; 

2. 2021.-2022. õa kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

3. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III“ tulemuste läbiarutamine; 

4. kooli projektse tegevuse läbiarutamine; 

5. NTK sisehindamise läbiviimise ja arengukava täitmise jooksev jälgimine; 

6. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 arutamine (Narva Täiskasvanute Kooli 

puudutavad küsimused); 

7. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

Päevakorrapunkt nr 1 

Hoolekogu Hoolekogu sekretäri valimine 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku valida õppenõukogu sekretäriks Olga Tapner. 

Ettepanek pandi hääletusele.  

Hääletamine:  poolt – 8 

 vastu - 0 

 erapooletu - 0 

Hääletuse tulemusena anti heakskiit ettepanekule. 

Päevakorrapunkt nr 2. 

2021/2022. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

Marjana Baškirova esitas hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2021/2022. 

õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest (sh üldandmeid õppeasutuse kohta, õpilaste arvu 



2021/2022. õa alguseks ja lõpuks, personali arvu, eestvedamist ja juhtimist, 

personalijuhtimist, koostööd huvigruppidega, ressurside juhtimist, õppe- ja 

kasvatusprotsesse).  Sõnavõtja palus hoolekogu liikmetel avaldada arvamust kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamise osas ning teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli 

õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 

Päevakorrapunkt nr 3 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III“ tulemuste läbiarutamine 

Projektijuht Marjana Baškirova esitas hoolekogule ülevaate projekti „Teisel ringil Ida-

Virumaal III” analüütilisest kokkuvõttest. Projektijuht jutustas projekti  tulemustest. Ta 

pööras tähelepanu sellele, et kõik projekti taotluses kavandatud tegevused on ellu viidud.  

Päevakorrapunkt nr 4. 

Kooli projektse tegevuse läbiarutamine  

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III“ kõrval kool koostab ja realiseerib teisi 

projekte. 2021.- 2022. õa jooksul kool on realiseerinud järgmised projektid: 

• NTK õpihuvilaager (23.-27.08.2022, HTM); 

• õppekursus Portugaalias Erasmus+ projekti raames „Stimulating creativity and 

innovation in the classroom/mobile devices in education“ (09. – 18.10.2021); 

• õppekursus "IKT ja uute tehnoloogiate integreerimine haridusprotsessi" Itaalias 

Erasmus+ projekti raames „Stimulating creativity and innovation in the 

classroom/mobile devices in education“ (25.02.-05.03.2022); 

• õppeprogramm „Vesi ja veekasutus“ (22.03.2022, SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus). 

Päevakorrapunkt nr 5. 

NTK sisehindamise läbiviimise ja arengukava täitmise jooksev jälgimine 

Jelena Kavrus esitas hoolekogu liikmetele ülevaate algatatud NTK sisehindamise koostamise 

protsessist, tutvustas töörühmade liikmeid ja tegi arengukava täitmise jooksva analüüsi.  

Päevakorrapunkt nr 5. 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 arutamine (Narva Täiskasvanute 

Kooli puudutavad küsimused) 

Jelena Kavrus esitas hoolekogu liikmetele ülevaate Narva munitsipaalharidussüsteemi 

arengukava 2030 Narva Täiskasvanute Kooli puudutavatest punktidest. Narva 

munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 tegevuskava valdkonnas „Õpikeskkond“ on 

kirjas, et „Mittestatsionaarse õppe tegevuskava koostamisel pidada kinni, et Täiskasvanute 

Kool jätkab tegevust munitsipaalasutusena niikaua kuni selleks on vajadus (tuginedes 

vajaduse analüüsile; vajadust analüüsitakse kord aastas novembri seisuga). 

 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4070/7202/2030/arenguk_Lisa2.pdf#  

  

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4070/7202/2030/arenguk_Lisa2.pdf


Päevakorrapunkt nr 7. 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

Esines Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku septembris 

2022.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. hoolekogu sekretäri valimine; 

2. 2022/2023. õa kooli üldtööplaani esitamine; 

3. 2022/2023. õa kooli komplekteerimine;  

4.  2022/2023. õa hoolekogu tööplaani koostamine; 

5. kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja  september 2022 kinni. 

 

 

Esimees:                                       /M. Baškirova/ 

 

 

Protokollija:                                 /O. Tapner/ 


