
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 1H/2017-2018 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 22.09.2017.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 15.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

Koosoleku esimehe ees- ja perekonnanimi: Jelena Kavrus 

Protokollija: Anna Kovaljova 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Ljubov Varušina,   Oleg Karmazõn, Maritsa Ort, Olesja 

Rõõmus, Georgi Forstiman. 

Puudusid: Aleksandr Jefimov, Alla Delovaja, Maria Lisovskaja, Jevgeni Jakovlev, Marjana 

Baškirova, Natalja Belotserkovskaja. 

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

õppealajuhataja Anna Kovaljova.  

Jelena Kavrus avas koosoleku ja andis ülevaate päevakorra punktidest. Koosolekust osavõtjad 

kinnitasid hoolekogu päevakorra. 

Päevakord: 

1. Hoolekogu sekretäri valimine; 

2. 2016/2017. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

3. 2017/2018. kooli üldtööplaani esitamine; 

4. 2017/2018. õa kooli komplekteerimine; 

5. kooli õppekava muudatuste läbi arutamine; 

6. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ elluviimise jälgimine; 

7. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

 

Hoolekogu sekretäri valimine 

 

Jelena Kavrus tegi ettepaneku valida õppenõukogu sekretäriks Anna Kovaljova. 

Ettepanek pandi hääletusele. Hääletuse tulemusena anti heakskiit ettepanekule. 

 

Päevakorrapunkt nr 2. 

2016/2017. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

Anna Kovaljova esitas hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2016/2017. 

õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest (sh üldandmeid õppeasutuse kohta, õpilaste arvu 

2016/2017. 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. 

Georgi Forstiman, NTK õpilane esitas küsimuse, kuidas toimub küsitlus NTK vilistlaste 

edasise käekäigu kohta. 

Jelena Kavrus vastas, et NTK vilistlaste küsitlus viidi läbi telefoni teel. 

 

Päevakorrapunkt nr 3. 

2017/2018. kooli üldtööplaani esitamine 

Anna Kovaljova esitas hoolekogu liikmetele 2017/2018. kooli üldtööplaani. 

Maritsa Ort tegi ettepaneku viia läbi inglise keele tunde Narva Keskraamatukogu hoones 

Ameerika Nurga ruumis, et mitmekesistada õppetööd. 

 

Päevakorrapunkt nr 4. 

2017/2018. õa kooli komplekteerimine 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele 2017.-2018. õa Narva Täiskasvanute Kooli 

komplekteerimist ning teatas, et  seisuga 22.09.2017. a õpib Narva Täiskavanute Koolis 166 

õppijat. 

 

Päevakorrapunkt nr 5. 

Kooli õppekava muudatuste läbi arutamine 

Jelena Kavrus tegi lühikokkuvõte õppekava koostamise õiguslikest alustest ning koostamise 

protsessist. Samuti esitas õppekava muudatused aastast 2017 ja tegi ettepaneku õpetada eesti 

keeles füüsikat, ühiskonnaõpetust, ajalugu, geograafiat, muusikat, eesti keelt, eesti kirjandust, 

uurimistöö aluseid,  inglise ja saksa keelt. 

Ettepanek pandi hääletusele. Hääletuse tulemusena anti heakskiit ettepanekule. 

 

Päevakorrapunkt nr 6. 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ elluviimise jälgimine 

Jelena Kavrus jutustas mõnedest üritustest, mis toimusid projekti raames ning informeeris 

hoolekoguliikmeid sellest, et projekti eelarve 2017/2018. õa on 64941,14 eurot. Projekti 

„Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ kogumaksumus on 122 163,93 eurot. 

 



Päevakorrapunkt nr 7. 

Esines Jelena Kavrus. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku detsembris 2017.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ elluviimise jälgimine; 

2. kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja detsember 2017 kinni. 

 

 

 

 

Esimees:                                       /J. Kavrus/ 

 

 

Protokollija:                                 /Anna Kovaljova/ 

 


