
NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Narva                                                                                                           31.05.2019. a nr 1.6/5 

                                                                                              

Koosoleku algus- ja lõpuaeg 

kell 18.00 – 19.00 

 

Koosoleku juhataja 

Andrei Antonov 

 

Protokollija 

Anna Aleksandrova 

 

Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete nimed: 

Andrei Antonov, Larissa Olenina, Evgeny Seliverstov, Darja Martšenkova, Anna Aleksandrova, 

Anžela Krassavina 

 

Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed: 

Jelena Nikolenko, Evgenya Kontorovich,  

Tereza Filippova 

 

Koosolekule kutsutud isikute nimed: 

- 

Koosolekust võttis osa: 

Jelizaveta Tšertova -  koolidirektor 

Aleksandr Openko -  õppealajuhataja 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle 

muudatuste kohta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle 

muudatuste kohta 

 

Sõna võtsid Andrei Antonov, hoolekogu esimees ja  tegi kokkuvõtte kooli kodukorra koostamise 

õiguslikest alustest ning koostamise protsessist ning selgitas, mida peab kooli kodukord 

sisaldama ja mida kodukorras kehtestada ei saa. Ta selgitas, kust tulevad volitusnormid kooli 

kodukorra koostamiseks. Järgnes arutelu.  

Kooli kodukorra kehtestamine on tingitud vajadusest kooli kodukord ajakohastada ja viia see 

kooskõlla muudatustega õigusaktides.  

Kooli kodukord on üks tervikdokument, mille sisunõuded tulevad põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest, Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrusest nr 1 „Põhikooli riiklik 

õppekava“, haridus- ja teadusministri 13. augusti 2010. a määrusest nr 42 „Õpilaspileti 

väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“. 

Otsustati: 

 

Kooli  hoolekogu otsustas esitada kodukorra kohta järgmise arvamuse: hoolekogu nõustub 

kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja teeb ettepaneku direktorile kodukorra kehtestamiseks. 

 

Õiguslik alus:  
 

Kooli hoolekogu tegutsemise kord, Vastu võetud 07.01.2011 nr 3. § 2 punk 4 sätestab, et 

hoolekogu arutab läbi ja annab oma arvamuse kooli kodukorra ning nende muudatuste kohta. 

 

 

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed. 

 

 

 

 

 

 

Andrei Antonov                                                                                          Anna Aleksandrova 

Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 

 

OTSUS 

 

Narva                                                                                                           31.05.2019. a nr 1.6/5-1 

 

Kooli kodukorra läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle 

muudatuste kohta. 

 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

 

Kooli kodukorra kehtestamine on tingitud vajadusest kooli kodukord ajakohastada ja viia see 

kooskõlla muudatustega õigusaktides.  
Kooli kodukord on üks tervikdokument, mille sisunõuded tulevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrusest nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“, haridus- ja 

teadusministri 13. augusti 2010. a määrusest nr 42 „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm 

 

2. Otsuse õiguslik alus 

Kooli hoolekogu tegutsemise kord, Vastu võetud 07.01.2011 nr 3. § 2 punk 4 sätestab, et 

hoolekogu arutab läbi ja annab oma arvamuse kooli kodukorra ning nende muudatuste kohta. 

 

3. Otsuse resolutiivosa  
Hoolekogu otsustas esitada kodukorra kohta järgmise arvamuse: 

Hoolekogu nõustub kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja teeb ettepaneku direktorile kodukorra 

kehtestamiseks. 

 

Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed. 

 

4. Otsuse teatavakstegemine 

Hoolekogu otsus avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval kooli veebilehel vastavalt 

Avaliku teabe seadusele. 

 

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. 
 

 

 

Anna Aleksandrova 

Protokollija 

                                                                                   

 

 

 


