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NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 1H/2018-2019 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 15.10.2018.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 17.00  

Koosoleku lõpp: 18.00 

Koosoleku esimehe ees- ja perekonnanimi: Jelena Kavrus 

Protokollija: Anna Kovaljova 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Marjana Baškirova, Jevgeni Jakovlev, Oleg Karmazõn, 

Tamara Komlova, Anna Kovaljova, Maritsa Ort, Olesja Rõõmus. 

Puudusid: Georgi Forstiman, Ljubov Varušina, Alla Delovaja, Maria Lisovskaja, Natalja 

Belotserkovskaja. 

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. 2017/2018. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

3. 2018/2019. kooli üldtööplaani esitamine; 

4. 2018/2019. õa kooli komplekteerimine; 

5. arvamuse avaldamine dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused 

ja kord“ eelnõu kohta; 

6. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ esitamine; 

7. 2018/2019. õa hoolekogu tööplaani koostamine; 

8. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

 

Hoolekogu sekretäri valimine 

 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku valida õppenõukogu sekretäriks Anna Kovaljova. 

Ettepanek pandi hääletusele. Hääletuse tulemusena anti heakskiit ettepanekule. 

 

Päevakorrapunkt nr 2. 

2017/2018. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

Anna Kovaljova esitas hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2017/2018. 

õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest (sh üldandmeid õppeasutuse kohta, õpilaste arvu 
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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. 

 

Päevakorrapunkt nr 3. 

2018/2019. kooli üldtööplaani esitamine 

Anna Kovaljova esitas hoolekogu liikmetele 2018/2019. kooli üldtööplaani. 

 

Päevakorrapunkt nr 4. 

2018/2019. õa kooli komplekteerimine 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele 2018.-2019. õa Narva Täiskasvanute Kooli 

komplekteerimist ning teatas, et  seisuga 15.10.2018. a õpib Narva Täiskavanute Koolis 266 

õppijat. 

 

Päevakorrapunkt nr 5. 

Arvamuse avaldamine dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja 

kord“ eelnõu kohta 

Jelena Kavrus informeeris hoolekoguliikmeid sellest, et Narva Täiskasvanute Koolis on 

võimalus õppida üksikuid õppeaineid. NTK direktori kt seletas, et üksikainete õppimine on 

osakoomusega õpe, kus õppija valib omandamiseks teatud huvipakkuvad õppeained ning tegi 

ettepaneku täiendada Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määrus nr 6 “Narva Täiskasvanute Kooli 

vastuvõtu tingimused ja kord” paragrahviga 6¹. Sõnavõtja palus hoolekogu liikmetel avaldada 

arvamust üksikute õppeainete õppimise korraldamise osas. 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Maritsa Ort, kooli toetavata organisatsioonide esindaja, esitas küsimuse, kuidas kool tegutseb 

juhul, kui õppija on omanud hariduse välismaal. 

Jelena Kavrus vastas, et kool kasutab ENIC/NARIC keskuse teenuseid.   

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida koolihoolekogu arvamus Narva 

Täiskasvanute Kooli dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused ja kord” 

kohta järgnevalt: 

täiendada Narva Linnavalitsuse 21.02.2018. a määrus nr 6 “Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu 

tingimused ja kord” paragrahviga 6¹. 

Ettepanek pandi hääletusele.  

Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt heakskiit taotlusele. 
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Päevakorrapunkt nr 6. 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ esitamine 

Narva Täiskasvanute Kool osaleb  projektis  “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II”,  mille 

eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute 

edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses, sai toetust Euroopa sotsiaalfondi meetme 

„Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega 

täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2018 ja lõppkuupäev on 31.08.2020. 

Projekti eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja 

üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu 

langust mittestatsionaarses õppes. 

Projekti põhieesmärgid on NTK õppijate arvu suurendamine (13 % võrra), kooli lõpetajate 

arvu suurendamine kuni 65, õpingute katkestamiste vähendamine kuni 20 %. Projekti raames 

toimub potentsiaalsete õppijate leidmine ja õppimiseks motiveerimine, tugipersonaali 

rahastamine, õppetingimuste parendamine. 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ kogumaksumus on 181462,34 eurot. Projekti 

toetati Euroopa Sotsiaalfondist. 

 

Päevakorrapunkt nr 7. 

2018/2019. õa hoolekogu tööplaani koostamine 

Hoolekogu liikmed töötasid välja 2018/2019. Õa hoolekogu tööplaani, mis on kooskõlas 

Narva Täiskasvanute Kooli 2018/2019.õa üldtööplaaniga. 

Peamised punktid: 

 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava täitmise jooksev jälgimine; 

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

 Narva Täiskasvanute Kooli eelarve arutelu ja arvamuse esitamine; 

 Narva Täiskasvanute Kooli juhtkonna poolt esitatud dokumentide läbivaatamine ja 

nendele arvamuse andmine; 

 Eesti hariduspoliitiliste üldiste arengute jälgimine. 

 

 

Päevakorrapunkt nr 8. 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

 

Esines Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku jaanuaris 

2019.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ elluviimise jälgimine; 
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2. kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja jaanuar 2019 kinni. 

 

 

 

 

Esimees:                                       /Marjana Baškirova/ 

 

 

Protokollija:                                 /Anna Kovaljova/ 

 

 


