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1. Kooli õppekava muudatuste kohta hoolekogu arvamuse andmine 
 
Sõna võtsid Andrei Antonov, hoolekogu esimees: Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb 
Narva 6. Kooli haldusjärelevalve õiendist, mis on kinnitatud 21. juunil 2022. a nr 1.1 3/22/103. 
Haldusjärelevalve õiendis olid esitatud ettepanekud ja ettekirjutused seoses kooli õppekavaga. 
Samuti teostati haldusjärelevalve perioodil hinnang Narva 6. Kooli õppekavale, mille on 
koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika valdkonna peaeksperdid ning 
milles olid esitatud soovitused õppekava muutmiseks. 
 
Sõna võtsid Aleksandr Openko, õppealajuhataja: Kooli õppekavas tehakse seoses ettekirjutuse 
või ettepanekuga järgmised muudatused: 
Ettekirjutus või ettepanek Ettekirjutuse või ettepanku täitmine 
Tagada kooli õppekava kooskõla Vabariigi 
Valitsuse 06.01.2011. a määrusese nr 1 
„Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lg 6 
punktiga 9 ja selle lisas 8 kehtestatuga 
vastavalt käesoleva õiendi punktis 1 toodud 

Kooli õppekava on viidud kooskõlla. 



selgitustele. 
Tagada kehalise kasvatuse ainekava 
kooskõla Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a 
määruses nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ 
ja selle lisas 8 kehtestatuga vastavalt 
käesoleva õiendi punktis 1 toodud 
selgitustele. 
Jälgige, et erinevad liikumisviisid oleksid 
kõigis klassides. Nt talialad puuduvad 4. ja 
9. klassis. 

Erinevad liikumisviisid on lisatud ja 
kirjeldatud kõikides klassides. 

Vormistada õppekava struktureerituna ja 
koostada sisukord, et lihtsustada õppekavast 
otsitava leidmist. 

Õppekava on struktureeritud ja sisukord on 
lisatud. 

Kõrvaldada kordused ainevaldkondade 
üldregulatsioonidest. 

Kordused on kõrvaldatud. 

Kajastada ainekavades, kuidas andekaid 
õpilasi konkurssideks ja olümpiaadideks 
valmistumisel juhendatakse. 

Lisatud on punkt 9.2 kooli õppekava 
üldosas. 

Kirjeldada õppekavas rohkem õpetajate 
koostöö ja töö planeerimise põhimõtteid 
oma koolis. 

Lisatud on punkt 12.3 kooli õppekava 
üldosas. 

Karjääriõppe ja nõustamise korraldusse 
soovitame lisada ka koostöö Töötukassaga. 

Koostöö töötukassaga on lisatud. 

Juhime aga tähelepanu õppekava koostamise 
ja täiendamise, sh muudatuste algatamise 
demokraatlikule korrale. 

Muudetud on kooli õppekava üldosas punkti 
13.1 

Olete jätnud õppekavva 14. peatükina sisse 
2020/2021. õa eriolukorrast tingitud 
õppekorralduse, mille võiks nüüdseks välja 
jätta või ajakohastada. 

Punkt 14 on õppekava üldosast kustutatud. 

Olete õppekavas kasutanud vaheldumisi 
erinevaid õppeperioodi nimetusi. Jääge 
palun ühe juurde. Teie kooli puhul seega 
trimester, mitte veerand. 

Õppekavas on läbivalt nimetused 
ühtlustatud. Veerandite asemel on kasutatud 
trimester. 

Loodusõpetuse ainekava: õpilane suudab 
asemel soovitame kasutada sõnastust 
õpilane oskab (I kooliaste). 
 

Läbivalt asendasime loodusõpetuse 
ainekavas suudab asemel oskab. 

Kunsti ainekava: kaaluge tundide arvu 
lisamise vajadust teemade juures. 

Tundide arvud teemade juures kustutatud. 

Tööõpetuse ainekava: kaaluge tundide arvu 
lisamise vajadust teemade juures. 

Tundide arvud teemade juures kustutatud. 

 
Kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikega 2 andsid oma arvamuse kooli 
õppekava eelnõu kohta kooli hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu. 
 
 
 
 
 
 
 



Otsustati: 
 
Narva 6. Kooli direktor võib tehtud muudatused kehtestada 
Muudetud kooli õppekava jõustub alates 1. novembrist 2022. a. 
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed 
 
Õiguslik alus:  
 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 17 lõik 2  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Andrei Antonov:                                                                                         Jelena Bodogovskaja:         
Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 

 
OTSUS 

 
Narva                                                                                                           21.10.2022. a nr 1.6/2-1 
 
 
Kooli õppekava muudatuste kohta hoolekogu arvamuse andmine 
 
1. OTSUSE FAKTILINE ALUS 
Kooli õppekava muutmise vajadus tuleneb Narva 6. Kooli haldusjärelevalve õiendist, mis on 
kinnitatud 21. juunil 2022. a nr 1.1 3/22/103. Haldusjärelevalve õiendis olid esitatud ettepanekud 
ja ettekirjutused seoses kooli õppekavaga. Samuti teostati haldusjärelevalve perioodil hinnang 
Narva 6. Kooli õppekavale, mille on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi 
üldhariduspoliitika valdkonna peaeksperdid ning milles olid esitatud soovitused õppekava 
muutmiseks. 
 
Kooli õppekavas tehakse seoses ettekirjutuse või ettepanekuga järgmised muudatused: 
Ettekirjutus või ettepanek Ettekirjutuse või ettepanku täitmine 
Tagada kooli õppekava kooskõla Vabariigi 
Valitsuse 06.01.2011. a määrusese nr 1 
„Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lg 6 
punktiga 9 ja selle lisas 8 kehtestatuga 
vastavalt käesoleva õiendi punktis 1 toodud 
selgitustele. 

Kooli õppekava on viidud kooskõlla. 

Tagada kehalise kasvatuse ainekava 
kooskõla Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a 
määruses nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ 
ja selle lisas 8 kehtestatuga vastavalt 
käesoleva õiendi punktis 1 toodud 
selgitustele. 
Jälgige, et erinevad liikumisviisid oleksid 
kõigis klassides. Nt talialad puuduvad 4. ja 
9. klassis. 

Erinevad liikumisviisid on lisatud ja 
kirjeldatud kõikides klassides. 

Vormistada õppekava struktureerituna ja 
koostada sisukord, et lihtsustada õppekavast 
otsitava leidmist. 

Õppekava on struktureeritud ja sisukord on 
lisatud. 

Kõrvaldada kordused ainevaldkondade 
üldregulatsioonidest. 

Kordused on kõrvaldatud. 

Kajastada ainekavades, kuidas andekaid 
õpilasi konkurssideks ja olümpiaadideks 
valmistumisel juhendatakse. 

Lisatud on punkt 9.2 kooli õppekava 
üldosas. 

Kirjeldada õppekavas rohkem õpetajate 
koostöö ja töö planeerimise põhimõtteid 
oma koolis. 

Lisatud on punkt 12.3 kooli õppekava 
üldosas. 

Karjääriõppe ja nõustamise korraldusse 
soovitame lisada ka koostöö Töötukassaga. 

Koostöö töötukassaga on lisatud. 

Juhime aga tähelepanu õppekava koostamise 
ja täiendamise, sh muudatuste algatamise 
demokraatlikule korrale. 

Muudetud on kooli õppekava üldosas punkti 
13.1 

Olete jätnud õppekavva 14. peatükina sisse Punkt 14 on õppekava üldosast kustutatud. 



2020/2021. õa eriolukorrast tingitud 
õppekorralduse, mille võiks nüüdseks välja 
jätta või ajakohastada. 
Olete õppekavas kasutanud vaheldumisi 
erinevaid õppeperioodi nimetusi. Jääge 
palun ühe juurde. Teie kooli puhul seega 
trimester, mitte veerand. 

Õppekavas on läbivalt nimetused 
ühtlustatud. Veerandite asemel on kasutatud 
trimester. 

Loodusõpetuse ainekava: õpilane suudab 
asemel soovitame kasutada sõnastust 
õpilane oskab (I kooliaste). 
 

Läbivalt asendasime loodusõpetuse 
ainekavas suudab asemel oskab. 

Kunsti ainekava: kaaluge tundide arvu 
lisamise vajadust teemade juures. 

Tundide arvud teemade juures kustutatud. 

Tööõpetuse ainekava: kaaluge tundide arvu 
lisamise vajadust teemade juures. 

Tundide arvud teemade juures kustutatud. 

 
Kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõikega 2 andsid oma arvamuse kooli 
õppekava eelnõu kohta kooli hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu. 
 
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS 
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 17 lõik 2. 
 
3. OTSUSE RESOLUTSIOON 
Narva 6. Kooli direktor võib tehtud muudatused kehtestada 
Muudetud kooli õppekava jõustub alates 1. novembrist 2022. a. 
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed 
 
4. OTSUSE TEATAVAKSTEGEMINE 
Käesolev otsus avalikustatakse kooli veebilehel. 
 
5. OTSUSE JÕUSTUMINE 
Otsus jõustub selle vastuvõtmisel 
 
6. VAIDLUSTAMISVIIDE 
Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega kooli 
õppe- ja kasvatustegevuse üle riikliku järelevalvet teostava ametniku poole viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuste vastuvõtmisest. 
 
 

 
Andrei Antonov 
Hoolekogu esimees 
 

 

 

 


