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NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 1H/2019-2020 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 20.09.2019.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

Koosoleku esimehe ees- ja perekonnanimi: Jelena Kavrus 

Protokollija: Anna Kovaljova 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Marjana Baškirova, , Oleg Karmazõn, Tamara Komlova, 

Anna Kovaljova, Maritsa Ort, Olesja Rõõmus. 

Puudusid: Jevgeni Jakovlev, 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. 2019/2020. õa kooli üldtööplaani esitamine; 

3. 2019/2020. õa kooli komplekteerimine; 

4. 2019/2020. õa hoolekogu tööplaani koostamine; 

5. Projekti "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II" tegevused ja tulemused; 

6. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu 2018/2019  aasta töö aruanne; 

7. 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. 

2019/2020. kooli üldtööplaani esitamine 

Marjana Baškirova esitas hoolekogu liikmetele 2019/2020. kooli üldtööplaani. 
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Päevakorrapunkt nr 3. 

2018/2019. õa kooli komplekteerimine 

Jelena Kavrus tutvustas hoolekogu liikmetele 2019.-2020. õa Narva Täiskasvanute Kooli 

komplekteerimist ning teatas, et  seisuga 20.09.2019. a õpib Narva Täiskavanute Koolis 400 

õppijat. 

Oleg Karmazõn esitas küsimuse, kui palju õppijad õpib teistes Narva linna gümnaasiumides? 

Jelena Kavrus vastas, et hetkel avalikud andmed puuduvad. 

Olesja Rõõmus esitas küsimuse, kuidas NTK vilistlased eluga hakkama saavad? Jelena 

Kavrus vastas, et 43% vilistlastest õpib, 25% töötab, 7% ei õpi ega tööta. 

 

Päevakorrapunkt nr 4. 

2019/2020. 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: 

 hoolekogu koosseisu muutmine;  

 Narva Täiskasvanute Kooli arengukava täitmise jooksev jälgimine; 

 arvamuse avaldamine dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2020-

2022“ eelnõu kohta; 

 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 5. 

Projekti "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II" tegevused ja tulemused  

 

Marjana Baškirova teatas, et 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 
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„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 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 „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ raames  

toimusid erinevad üritused:  Noortekohtumised Eestis, sõit Saksamaale (2 õppijat), 

Sloveeniasse (1 õppija), ekskursioonid, väljasõidud (Teaduskeskus Ahhaa, Eesti Pank, 

Riigikogu, Eesti Kaevandusmuuseum, Maarjamäe loss, mõisad (Palmse, Vihula, Sagadi, 

Kukruse Polaarmõis), Purtse loss, Valaste juga, Metsamuuseum, Eesti Politseimuuseum), 

Aprillis toimus õppesõit kooli õpetajatele Valgevenemaale. Toimusid ka avatud üritused 

soovijatele „Dekoratiivseebi valmistamine“, „Geelküünalde valmistamine“. Tänu projektile 

koolis töötavad õppijate tugiisik, psühholoog, haridustehnoloog, teavitusspetsialist, 

klassivälise õppetegevuse nõustaja, projektipõhise õppe koordinaator. Alates 2019.a jaanuarist 

Narva Täiskasvanute Kool pakub õppivatele lapsevanematele võimalust lapsehoiuks 

õppetundide toimumise ajal.  

 

Oleg Karmazõn esitas 2 küsimust: miks ekskursioonid Narva Täiskasvanute Kooli õppijatele 

on tasuta aga teistes Narva linna koolides on tasulised? Kui suur osa sellest summast on  

kulutatud? 

Marjana Baškirova teatas, et erinevatele tegevustele on kulutatud 62600 eurot. 

 

Marjana Baškirova, projektijuht, vastas, et õppijate ekskursioonid ja väljasõidud on rahastatud 

nimetatud projekti raames,  

 

 

Päevakorrapunkt nr 6. 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu 2018/2019.  aasta töö aruanne 

Marjana Baškirova esitas hoolekogu liikmetele 2018/2019. aasta töö aruande. 

 

Päevakorrapunkt nr 8. 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

 

Esines Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku detsembris 

2019.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. arvamuse avaldamine dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2020-

2022“ eelnõu kohta 

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

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja jaanuar 2019 kinni. 

 

 

 

 

Esimees:                                       /Marjana Baškirova/ 

 

 

Protokollija:                                 /Anna Kovaljova/ 


