
 

NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 1H/2016-2017 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 04.01.2017.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 18.00 

Koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Ljubov Varušina 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Aleksandr Jefimov, Ljubov Varušina,  Marjana 

Baškirova, Martin Tatšilin, Natalja Belotserkovskaja, Oleg Karmazõn, Maritsa Ort, Marina 

Koltšina. 

Puudusid: Arkadi Ivanov, Alla Delovaja, Irina Troškina. 

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

õppealajuhataja Anna Kovaljova, NTK õpilased Georgi Forstiman, Maria Lisovskaja, Jevgeni 

Jakovlev, NTK vilistlane Olesja Rõõmus. 

Marjana Baškirova avas koosoleku ja andis ülevaate päevakorra punktidest. Koosolekust 

osavõtjad kinnitasid hoolekogu päevakorra. 

Päevakord: 

1. õpilaste, vilistlaste, õppenõukogu esindajate ja kooli toetavate organisatsioonide 

esindajate  nimetamine Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu; 

2. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ teostamise etappide esitamine; 

3. arvamuse avaldamine kooli põhimääruse  muudatuste kohta; 

4. arvamuse avaldamine kooli arengukava eelnõu 2017-2019  kohta; 

5. arvamuse avaldamine dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused 

ja kord” eelnõu kohta; 

6. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

Õpilaste, vilistlaste, õppenõukogu esindajate ja kooli toetavate organisatsioonide 

esindajate  nimetamine Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu 

Marjana Baškirova tutvustas uut hoolekogu koosseisu Narva Linnavalitsuse korralduse 

16.04.2014.a nr 433-k otsuse alusel. Iga hoolekogu liige tutvustas ennast. 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu liikmed: 



1. Aleksandr Jefimov – kooli pidaja esindaja. 

2. Marjana Baškirova – õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja) 

3. Anna Kovaljova – õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja) 

4. Jevgeni Jakovlev – õpilaste esindaja 

5. Maria Lisovskaja - õpilaste esindaja 

6. Georgi Forstiman -  õpilaste esindaja 

7. Alla Delovaja – kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

8. Maritsa Ort - kooli toetavate organisatsioonide esindaja  

9. Natalja Belotserkovskaja – kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

10. Oleg Karmazõn – kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

11. Olesja Rõõmus– vilistlaste esindaja 

12. Ljubov Varušina – vilistlaste esindaja 

 

Päevakorrapunkt nr.2 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ teostamise etappide esitamine 

Marjana  Baškirova jutustas projekti teostamise etappidest, üritustest, mis toimusid projekti 

raames.  

Päevakorrapunkt nr.3 

Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse  muudatuste kohta 

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.  

Jelena Kavus tõi esile põhjused, mis on tinginud vajaduse teha muudatusi kooli põhimääruses 

(60/40 mudeli kasutamine ehk 60 protsenti kursustest õpetakse esti keeles ja 40 protsenti vene 

keeles). Tingitud on need muutustest põhikooli- ja gümnaasiumisaduses ning siit tulenevast 

vajadusest viia kooli põhimäärus kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumseadusega. Kooli pidaja 

poolt kavandatud muudatuse kooli põhimääruses on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Aleksandr Jefimov tegi ettepaneku taotleda vene keele kinnitamise kohta õppekeeleks  

gümnaasiumiastmes Narva Täiskasvanute Koolis teistkordselt. 

Ettepanek pandi hääletusele. Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt heakskiit taotlusele. 

Päevakorrapunkt nr.4 

Arvamuse avaldamine kooli arengukava eelnõu 2017-2019  kohta 

Anna Kovaljova  tegi lühikokkuvõte arengukava koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist. Samuti esitas kokkuvõtlikult arengukava prioriteetsed tegevussuunad 

aastateks 2017-2019. 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus Narva 

Täiskasvanute Kooli arengukava kohta järgnevalt:  



Narva Täiskasvanute Kooli arengukava eelnõu aastateks 2017 - 2019 lähtub kehtivatest 

õigusaktidest ning Narva Täiskasvanute Kooli sisehindamise aruandest, peegeldab 

adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende saavutamise teid. 

Ettepanek pandi hääletusele. 

Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt heakskiit kooli arengukava eelnõule. 

 

Päevakorrapunkt nr.5 

Arvamuse avaldamine dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja 

kord” eelnõu kohta 

 

Jelena Kavrus informeeris hoolekoguliikmeid sellest, et Eesti keele kui teise keele 10. klassi 

sisseastumistest ei ole hetkel kohustuslik ning tegi ettepaneku sisseastumistesti läbiviimisest 

keelduda. 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus Narva 

Täiskasvanute Kooli arengukava kohta järgnevalt: 

10. klassi astumiseks ei pea kirjutama sisseastumistesti. 

Ettepanek pandi hääletusele.   

Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt heakskiit taotlusele. 

 

Päevakorrapunkt nr.6 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

Esines  Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku veebruaris 

2017.a.  

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. Narva Täiskasvanute Kooli 2017. aasta eelarve läbiarutamine; 

2. arvamuse avaldamine kooli põhimääruse  muudatuste kohta; 

3. arvamuse avaldamine dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused 

ja kord” eelnõu kohta; 

4. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja  märts 2017 kinni.  

 

 

 

 

 

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

Protokollija:                                         / Ljubov Varušina  


