
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 2H/2017-2018 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 09.02.2018.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

Koosoleku esimehe ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Anna Kovaljova 

Hoolekogu koosolekust võtsid osa: Tamara. Komlova, Ljubov Varušina,  Marjana 

Baškirova,  Anna Kovaljova, Alla Delovaja, Oleg Karmazõn, Maritsa Ort, Olesja Rõõmus, 

Georgi Forstiman 

Puudusid: Natalja Belotserkovskaja, Jevgeni Jakovlev, Maria Lisovskaja. 

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. Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu muutmine; 

2. arvamuse avaldamine dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli vastuvõtu tingimused 

ja kord” eelnõu kohta; 

3. arvamuse avaldamine dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli e-õppe korraldamise ja 

läbiviimise kord” kohta; 

4. õpilaste uurimuslike ja praktiliste tööde  hindamissüsteemi esitamine; 

5. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal” teostamise etappide esitamine; 

6. Narva Täiskasvanute Kooli 2018.a eelarve läbiarutamine; 

7. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

Päevakorrapunkt nr.1 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosseisu muutmine 

Marjana Baškirova tutvustas uut hoolekogu koosseisu Narva Linnavalitsuse korralduse 1324-

k otsuse alusel. Uus hoolekogu liige Tamara Komlova tutvustas ennast. 

Päevakorrapunkt nr.2 

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 sisseastumistest läbiviimisest 

keelduda. 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 



Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida koolihoolekogu arvamus Narva 

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

kohta järgnevalt: 

10. klassiastumiseks ei pea kirjutama sisseastumistesti. 

Ettepanek pandi hääletusele.  

Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt heakskiit taotlusele. 

 

Päevakorrapunkt nr.3 

Arvamuse avaldamine dokumendi “Narva Täiskasvanute Kooli e-õppe korraldamise ja 

läbiviimise kord” kohta  

Anna Kovaljova jutustas sellest, et e-õpe on asjakohane,  tõhus õppetöö vorm, mis on 

sõltumatu ruumist ja ajast   ning esitas hoolekogu liikmetele e-õppe korraldamise ja 

läbiviimise korra. Sõnavõtja palus hoolekogu liikmetel avaldada arvamust kooli e-õppe 

korraldamise ja läbiviimise osas.  

Olesja Rõõmus, vilistlaste esindaja, esitas küsimuse, kuidas kooli potentsiaalsed õppijad 

saavaf  info e-õppe võimaluse kohta. 

Jelena Kavrus vastas, et kool reklaamib end projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ 

raames. 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus dokumendi „Narva 

Täiskasvanute Kooli e-õppe korraldamise ja läbiviimise kord” kohta järgnevalt:  

„Narva Täiskasvanute Kooli e-õppe korraldamise ja läbiviimise kord” vastab õppijate 

vajadustele,  peegeldab adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende saavutamise teid. 

Ettepanek pandi hääletusele. 

Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt heakskiit “Narva Täiskasvanute Kooli e-õppe 

korraldamise ja läbiviimise kord” dokumendile. 

 

Päevakorrapunkt nr.4 

Õpilaste uurimuslike ja praktiliste tööde  hindamissüsteemi esitamine 

 

Marjana Baškirova tutvustas hoolekoguliikmeid õppijate uurimuslike ja praktiliste tööde 

hindamissüsteemi. Sõnavõtja palus hoolekogu liikmetel avaldada arvamust õpilaste 

uurimuslike ja praktiliste tööde hindamissüsteemi läbiarutamise osas ning teha ettepanekuid 

kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks. 

Päevakorrapunkt nr.5 

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

Marjana Baškirova jutustas  üritustest, mis toimusid projekti „Teisel ringil targaks Ida-

Virumaal“ raames. 

Päevakorrapunkt nr.6 

Narva Täiskasvanute Kooli 2018.a eelarve läbiarutamine 



Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 11  

punktist 10, mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse munitsipaalkooli eelarve projekti kohta 

ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu 

moodustamise kord ja töökord“ § 4 punktist 10, mille kohaselt hoolekogu annab arvamuse 

munitsipaalkooli eelarve projekti kohta. 

Jelena Kavrus tegi lühikokkuvõte eelarve koostamise õiguslikest alustest ning koostamise 

protsessist. Samuti Jelena Kavrus esitas Narva Täiskasvanute Kooli 2018.a eelarve. 

Marjana Baškirova tegi ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus Narva 

Täiskasvanute Kooli eelarve kohta järgnevalt: 

Narva Täiskasvanute Kooli eelarve on kooskõlas linna põhieelarvega ning on koostatud 

lähtudes kooli vajadustest. 

Päevakorrapunkt nr.7 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

Esines  Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku mais 2018.a.  

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. Kooli tegevust puudatavate dokumentide läbiarutamine. 

2. Narva üldhariduskooli gümnaasiumiastmes õppinud ning selle kuld- või hõbemedaliga 

lõpetanud õpilastele ühekordse toetuse andmise tingimuste ja väljamaksmise korra 

läbiarutamine. 

3. Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja mai 2018 kinni.  

 

 

 

 

Esimees:                                               /M. Baškirova/ 

 

 

Protokollija:                                         / Anna Kovaljova / 

 

 

 

 

 


