
Lisa 4       

  

NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL NR 6 

 

 

 

 
KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Narva         04.01.2017. a nr 1.1-7/6 

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 09.00 

Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.00  

Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Jelena Kavrus 
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Õppenõukogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta) 

 

Kinnitatud päevakord 

Õppenõukogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt: 

 

1. arvamuse avaldamine kooli põhimääruse  muudatuste kohta; 

2. arvamuse avaldamine kooli arengukava eelnõu 2017-2019  kohta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Õppenõukogu liikmete nimed Märge osalemise või puudumise kohta 

1. Baškirova, Marjana Kohal  

2. Bezzaborkin, Aleksei Kohal 

3. Borissenko, Liidia Kohal 

4. Ivanova, Marina Kohal 

5. Jermolajeva, Irena Puudub 

6. Kalinina, Viktoria Kohal 

7. Kangas, Raissa Kohal 

8. Kovaljova, Anna Kohal 

9. Muižnieks, Galina Kohal 

10. Skorohhodova, Irina Kohal 

11. Stepanova, Valentina Kohal 

12. Stüf, Niina Kohal 

13. Žitluhhina, Nadežda Kohal 



 

1. Arvamuse avaldamine kooli põhimääruse  muudatuste kohta 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõikest 2, 

mille kohaselt põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse 

andmiseks kooli õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 3, mille kohaselt õppenõukogu 

arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Jelena Kavus tõi esile põhjused, mis on tinginud vajaduse teha muudatusi kooli põhimääruses 

(üleminek 60 protsendi ulatuses eestikeelsele õppele). Tingitud on need muutustest põhikooli- 

ja gümnaasiumisaduses ning siit tulenevast vajadusest viia kooli põhimäärus kooskõlla 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. Kooli pidaja poolt kavandatud muudatuse kooli 

põhimääruses on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. 

 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

Jelena Kavrus tegi ettepaneku formuleerida kooli õppenõukogu arvamus Narva Täiskasvanute 

Kooli põhimääruse muudatuste kohta järgnevalt:  

Narva Täiskasvanute Kooli põhimääruse muudatused lähtuvad kehtivatest õigusaktidest ning 

nende muudatuste sisseviimisega kooli põhimäärusesse kõrvaldatakse põhimääruses olevad 

vastuolud kehtivate õigusaktidega. 

 

Vastuvõetud otsus: 

Kiita heaks Narva Täiskasvanute Kooli põhimääruse muudatused. 

 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 12 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

2. Arvamuse avaldamine kooli arengukava 2017-2019  kohta 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 2, 

mille kohaselt arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse 

andmiseks kooli õppenõukogule ning haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse 

nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punktist 1, mille kohaselt õppenõukogu 

arutab läbi ja avaldab arvamust kooli arengukava ja selle muudatuste kohta. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Anna Kovaljova  tegi lühikokkuvõte arengukava koostamise õiguslikest alustest ning 

koostamise protsessist. Samuti esitas kokkuvõtlikult arengukava prioriteetsed tegevussuunad 

aastateks 2017-2019. 

Järgnes arutelu, mille käigus võtsid sõna: 

 

Jelena Kavrus tegi ettepaneku formuleerida kooli õppenõukogu arvamus Narva Täiskasvanute 

Kooli arengukava kohta järgnevalt:  

Narva Täiskasvanute Kooli arengukava aastateks 2017 - 2019 lähtub kehtivatest õigusaktidest 

ning Narva Täiskasvanute Kooli sisehindamise aruandest, peegeldab adekvaatselt kooli 

arenguvajadusi ning nende saavutamise teid. 

 

Vastuvõetud otsus: 

Kiita heaks Narva Täiskasvanute Kooli arengukava 2017-2019 eelnõu. 

 

Hääletamise tulemus: 

Otsuse poolt oli 12 õppenõukogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0. 

 

 

 
 

Jelena Kavrus                                                                                                 Anna Kovaljova 

Koosoleku juhataja                                                                                         protokollija 


