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NARVA TÄISKASVANUTE KOOL 

Protokoll nr 4H/2019-2020 

Narva Täiskasvanute Kooli hoolekogu koosolek 

Kuupäev ja koosoleku toimumise koht: 07.07.2020.a Narva Täiskasvanute Kool 

Koosoleku algus: 17.00  

Koosoleku lõpp: 18.00 

Koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi:Marjana Baškirova 

Protokollija: Anna Kovaljova 

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

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

Puudusid: Georgi Forstiman,  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. projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ tulemuste läbiarutamine; 

2. kooli projektse tegevuse läbiarutamine; 

3. järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine. 

 

Päevakorrapunkt nr.1 

 

Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ tulemuste läbiarutamine 

 

Projektijuht Marjana Baškirova esitas hoolekogule ülevaate projekti „Teisel ringil Ida-

Virumaal II” analüütilisest kokkuvõttest. Projektijuht jutustas projekti  tulemustest. Ta pööras 

tähelepanu sellele, et mõned üritused ei toimunud COVID19 tõttu.  

 

Päevakorrapunkt nr 2. 

Kooli  projektse tegevuse läbiarutamine 

Projektijuht Marjana Baškirova teatas, et  Narva Täiskasvanute Kool soovib osaleda projektis 

„Teisel ringil targaks Ida-Virumaal III”, mille  eesmärk on toetada haridustee katkestanud 

täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat 

lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes. Projekt "Teisel ringil 

targaks Ida-Virumaal III" toetab põhi- või keskhariduseta inimesi, kellel on põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse alusel õigus õppida mittestatsionaarses õppes. Projekti abikõlblikkuse 

perioodi alguskuupäev on 01.09.2020 ja lõppkuupäev on 31.08.2022. Projekti “Teisel ringil 

targaks Ida-Virumaal III” põhieesmärgid on koostöövõrgustiku laiendamine, NTK õpetajate 
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toetusprogrammi ja NTK toetussüsteemi rakendamine, NTK õppijate arvu säilitamine ning 

õpinguid katkestanud õpilaste arvu vähendamine kuni 20%. Projekti raames toimuvad 

potentsiaalsete õppijate leidmine ja õppimiseks motiveerimine, tugipersonali rahastamine, 

õpilaste kaasamine klassivälistesse õppetegevustesse ja kooliellu (õpilasvahetused, 

õppenõustamine, õppereisid õpilastele, kohanemisprogramm). Projekti „Teisel ringil targaks 

Ida-Virumaal III“ kogumaksumus on 82657,94 eurot. Peale “Teisel ringil targaks III” projekti  

NTK õpetajatega on kirjutatud veel kaks väiksemat projekti. Projektid ei saanud veel toetust. 

 

Päevakorrapunkt nr 3. 

Järgmise hoolekogu koosoleku kavandamine 

 

Esines Marjana Baškirova. Pakkus korraldada järgmise hoolekogu koosoleku jaanuaris 

2019.a. 

Järgmise hoolekogu koosoleku päevakava: 

1. hoolekogu sekretäri valimine; 

2. 2020/2021. õa hoolekogu tööplaani koostamine; 

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

4. kooli tegevust puudutavate dokumentide läbiarutamine. 

 

Otsustati panna järgmise koosoleku aja september 2020 kinni. 

 

 

 

 

Esimees:                                       /Marjana Baškirova/ 

 

 

Protokollija:                                 /Anna Kovaljova/ 

 

 


