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Narva 6. Kooli hoolekogu moodustamine 

1. Asjaolud ja menetluse kaik
 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ulesanne on kooli opilaste, pedagoogide, kooli pidaja,
 
opilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide uhistegevus oppe ja kasvatuse
 
suunamisel, planeerimisel ja jalgimisel ning oppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
 
Hoolekogu taidab talle pohikooli- ja gumnaasiumiseaduses pandud tilesandeid .
 

Kooskolas pohikooli- ja glimnaasiumiseaduse § 73 loikega 2 kuuJuvad pohikooli hoolekogusse 
kooli pidaja, oppenoukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad , 
kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse 
hoolekogu koosseisust. Kui pohikoolis on moodustatud opilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu 
taiendavalt opilasesinduse nimetatud esindaja. 

Narva 6. Kool on munitsipaalkool. Munitsipaalkooli pidajaks on linn. Seadusega kohaliku 
omavalitsustiksuse padevusse antud kusimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu. Narva 
Linnavolikogu on 21.12 .2017. a otsusega nr 86 valinud kooli pidaja esindajaks Narva 6. Kooli 
hoolekogusse Larissa Olen ina . 

2. Oiguslikud alused 

2.1	 Pohikooli- ja gumnaasiumiseaduse § 73 loike 1 kohaselt moodustatakse hoolekogu ja 
kehtestatakse selle tookord kooli pidaja kehtestatud korras. 

2 .2	 Narva Linnavolikogu 25.11.2010 maaruse nr 40 "Narva munitsipaalkoolide hoolekogude 
moodustamise ja too kord" § 3 loike 4 alusel moodustab hoolekogu Narva Linnavalitsus 
korraldusega. 

3.0tsus 
Moodustada Narva 6. Kooli (registrikood 75008657) hoolekogu koosseisus : 

Larissa Olenina - kooli pidaja esindaja 
Tereza Filippova - oppenoukogu esindaja 
Darja Martsenkova - opilasesinduse nimetatud esindaja 
Evgeny Seliverstov - vanemate esindaja 
Jelena Nikolenko - vanemate esindaja 
Anzelika Krassavina - vanemate esindaja 
Evgenya Kontorovich - vanemate es indaja 
Anna Aleksandrova - vanemate esindaja 
Andrei Antonov - kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

4. Rakendussatted 
4.1	 Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 11.01.2017. a korraldus nr 14-k "Narva 6. 

Kooli hoolekogu moodustarnine". 
4.2	 Korraldus joustub seadusega satestatud korras . 
4.3	 Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul 

korralduse teatavak tegemise paevast arvates. 
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