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NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 2H/2019-2020 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 28.02.2020.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 16.00  

Koosoleku lõpp: 17.00 

Koosoleku juhendaja ees- ja perekonnanimi: Marjana Baškirova 

Protokollija: Anna Kovaljova 

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

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. Narva Täiskasvanute Kooli 2020.a eelarve läbiarutamine; 

2. kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli arengukava ning selle 

muudatuste kohta; 

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

4. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine.   

 

Päevakorrapunkt nr.1 

 

Narva Täiskasvanute Kooli 2020.a eelarve läbiarutamine  

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 1 

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. 
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Päevakorrapunkt nr 2. 

Kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse avaldamine kooli arengukava ning selle 

muudatuste kohta 

 

Anna Kovaljova tegi lühikokkuvõte arengukava koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist. Samuti esitas kokkuvõtlikult arengukava prioriteetsed tegevussuunad 

aastateks 2020-2022. Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: Marjana Baškirova tegi 

ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 

kohta järgnevalt: Narva Täiskasvanute Kooli arengukava aastateks 2020 - 2022 lähtub 

kehtivatest õigusaktidest ning Narva Täiskasvanute Kooli sisehindamise aruandest, peegeldab 

adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende saavutamise teid. Marjana Baškirova tegi 

ettepaneku formuleerida kooli hoolekogu arvamus dokumendi „Narva Täiskasvanute Kooli 

arengukava 2020-2022” kohta järgnevalt: „Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2020-

2022” vastab õppijate vajadustele, peegeldab adekvaatselt kooli arenguvajadusi ning nende 

saavutamise teid. Ettepanek pandi hääletusele. Hääletuse tulemusena anti ühehäälselt 

heakskiit “Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2020-2022” dokumendile. 

 

Päevakorrapunkt nr 3. 

 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ elluviimine 

 

Projektijuht Marjana Baškirova jutustas erinevatest üritustest, mis toimuvad projekti „Teisel 

ringil targaks Ida-Virumaal II” raames. 

 

Päevakorrapunkt nr 4. 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

 

Esines Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku juunis 2020.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. 2019/2020. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine; 

2. arvamuse andmine kooli kodukorra muudatuste kohta; 

3. arvamuse andmine  kooli õppekava muudatuste kohta; 

4. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja juuni 2020 kinni. 

 

Esimees:                                       /Marjana Baškirova/ 

 

Protokollija:                                 /Anna Kovaljova/ 


