
NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 2H/2018-2019 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 27.06.2019.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, Jevgeni Jakovlev, Tamara Komlova, 

Anna Kovaljova, Maritsa Ort, Olesja Rõõmus. 

Puudusid: Oleg Karmazõn, 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. Kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine; 

2. 2018/2019. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

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

4. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr 1. 

Kooli sisehindamise tulemuste läbiarutamine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §78. 

Kooli sisehindamise eelnõu oli saadetud hoolekogu liikmetele elektroonilisel viisil. Kõik 

hoolekogu liikmed said antud aruandega tutvuda. Anna Kovaljova esitas üldise ülevaate 

sisehindamise tulemustest. 

Hoolekogu leidis, et sisehindamise aruanne on kooskõlas PGS §78 ning sisaldab kooli õppe- 

ja kasvatustegevuse ja juhtimise analüüsi. 

Päevakorrapunkt nr 2. 

2018/2019. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

Anna Kovaljova esitas hoolekogule ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevuse 2018/2019. 

õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest (sh üldandmeid õppeasutuse kohta, õpilaste arvu 

2018/20119. 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. 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ elluviimise jälgimine 

Marjana Baškirova jutustas erinevatest üritustest, mis toimusid projekti raames 2018/2019 

õppeaastal. 

 

Päevakorrapunkt nr 4. 

Esines Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku oktoobris 

2019.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. hoolekogu seretäri valimine; 

2. kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja  oktoober 2019 kinni. 

 

 

 

 

Esimees:                                       /M. Baškirova/ 

 

 

Protokollija:                                 /Anna Kovaljova/ 

 


