
Narva 6. Kooli hoolekogu 2019/2020 aasta töö aruanne 

 

Narva 6. Kooli hoolekogu, lähtudes Narva Linnavolikogu 25. novembri 2010. a määruse nr 40 

„Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ §-st 12, on koostanud 

käesoleva iga-aastase hoolekogu töö aruande, mille hoolekogu esimees esitab lastevanemate 

üldkoosolekule heakskiitmiseks ja kooli kõrgemalseisvale ametiasutusele heakskiitmiseks. 

Käesolev aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks, mis 

sisaldab vähemalt tegevuse eesmärke, tegevuse sisu (temaatikat) ja ülesannete täitmise 

tähtaegu. 

Narva 6. Kooli hoolekogu on oma tegevuses järginud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, 

Narva linna hoolekogude töökorras ja kooli põhimääruses sätestatut ning lähtunud seadusega 

sätestatud pädevusest. 

Koosolekud toimusid: 

03.09.2019, kus päevakorras oli klasside suuruse piirmäära suurendamise heakskiitmine, 

maksimum kuni 26 õpilaseni 5A klassis ja kuni 28 õpilaseni 9A klassis  

22.01.2020, kus päevakorras oli protokollija valimine, hoolekogu esimehe ja aseesimehe 

valimine, hoolekogu 2019/2020 õ.a tööplaani kinnitamine. 

19.02.2020, kus päevakorras oli I poolaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste 

läbiarutamine, arvamuse avaldamine kooli eelarve kava projekti kohta linnavalitsuse 

õigusaktidega kehtestatud korra kohaselt enne selle kinnitamist ja Narva 6. Kooli hoolekogu 

pöördumine Narva Linnavolikogu ja Narva linna poole. Pöördumine oli koostatud Narva 6. 

Kooli lastevanemate koosolekute otsuste: 18.09.2019.a otsuse nr 1 ja 16.10.2019.a otsuse nr 2 

põhjal, milles Narva 6. Kooli õpilaste vanemad palusid Hoolekogul koostada pöördumine 

Narva 6. Kooli pidaja poole. Narva 6. Kooli vahetus läheduses asub tühjalt seisev hoone, mis 

ohustab õpilaste elu ja tervist. Hoone on olnud pikka aega ilma kasutuseta ning on 



ligipääsetav kõrvalistele isikutele, sh kooli õpilastele. Tegemist on kergesti ligipääsetava, 

laguneva hoonega, mis kujutab endast suurt ohtu õpilaste elule ja tervisele. Hoolekogu palus 

kooli pidajal, Narva linnal, võtta tarvitusele meetmed, et hoone omanik sulgeks kõik hoone 

sissepääsud ja hoonele juurdepääsu, et õpilaste elu ja tervis ei oleks ohus. Vanemad on 

lastevanemate koosolekutel väljendanud initsiatiivi tühjaltseisva hoone lammutamiseks. Kooli 

laekuvad regulaarselt vanemate avaldused kaebustega tühjalt seisva, esteetiliselt koleda hoone 

peale, kuhu lapsed võivad siseneda ning mängida ruumides, mis kujutavad ohtu nende elule. 

28.08.2020, kus päevakorras oli õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine 

ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ja 

2020-2021. õa. kooli üldtööplaani läbi arutamine. 

Kooli hoolekogu on oma tegevuses lähtunud ning lähtub ka järgmisel õppeaastal hoolekogu 

eesmärgist - hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, 

kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus 

õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks 

paremate tingimuste loomine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narva 6. Kooli hoolekogu tegevuskava 2020/2021 õppeaastaks: 

 

Tegevuse sisu Ülesannete täitmise tähtaeg 

Arvamuse andmine kooli õppekava 

muutmiseks 

vajadusel 

Hoolekogu esindaja valimine, kellel on 

õigus osa võtta õppenõukogu koosolekust 

vajadusel 

I trimestri  õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste läbiarutamine 

Detsember 2020 

Arvamuse avaldamine kooli eelarve kava 

projekti kohta linnavalitsuse õigusaktidega 

kehtestatud korra kohaselt enne selle 

kinnitamist 

Jaanuar 2021 

Hoolekogu esindaja kooli arengukava  

koostamise töögruppi lisamine 

Jaanuar 2021 

II trimestri  õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste läbiarutamine 

Märts 2021 

III trimestri  õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste läbiarutamine 

Juuni 2021 

Kooli arengukava eelnõu läbiarutamine Mai 2021 

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute 

tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse täiustamiseks  

August 2021 

2021-2022. õa. kooli üldtööplaani läbi August 2021 



arutamine. 

Klasside suuruse piirmäära suurendamise 

heakskiitmine 

Aasta jooksul 
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Narvas, 28. septembril 2020.  

 


