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Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete nimed:
Andrei Antonov, Anžela Krassavina Larissa Olenina, Evgeny Seliverstov, Darja Martšenkova,
Anna Aleksandrova
Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed:
Jelena Nikolenko, Evgenya Kontorovich, Tereza Filippova
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Koosolekust võttis osa:
Jelizaveta Tšertova– koolidirektor
Aleksandr Openko- õppealajuhataja
Kinnitatud päevakord:
1. Arvamuse andmine kooli arengukava 2018-2021 eelnõu kohta
Kooli hoolekogu liikmete ees esines Andrei Antonov, kooli hoolekogu esindaja kooli
arengukava koostamise töögrupis. Ta tutvustas hoolekoguliikmeid Kooli arengukava 2018-2021
koostamise etappidega. Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §67 lõige 2 sätestab et arengukava
valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist
või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor
annab selle täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused
esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja
õppenõukogule.
Samuti tutvustas Andrei Antonov kooli hoolekogu liikmetele Kooli arengukava 2018-2021
põhilisi jagusid ning punkte. Ettekande käigus täiendavaid küsimusi ei esitatud. Narva 6. Kooli
hoolekogu esimees Andrei Antonov tegi ettepaneku saata Narva 6. Kooli arengukava eelnõu
2018-2021 õppeaastateks kooli pidajale kinnitamiseks.
Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §67 lg 2
Otsustati: Saata Narva 6. Kooli arengukava eelnõu 2018-2021 õppeaastateks kooli pidajale
kinnitamiseks.
«Poolt» hääletas 6 hoolekogu liiget. «vastu» - 0 hoolekogu liiget.
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Arvamuse andmine Kooli arengukava 2018-2021 eelnõu kohta
1.Otsuse faktiline põhjendus
Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest
aru kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist
arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.
2.Otsuse õiguslik alus
Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse §67 lõige 2 kohaselt sätestab et kooli järjepideva arengu
tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava. Hoolekogu
väljendab arengukava eelnõu heaks kiitmisega enda tahet lugeda arengukava koostamise protsess
lõppenuks, sarnaselt protseduuriga, mis on sätestatud õppenõukogule, kes on arengukava
koostamisel teiseks osapooleks.
3.Otsuse resolutiivosa
Saata Narva 6. Kooli arengukava 2018-2021 eelnõu kooli pidajale kinnitamiseks. Arengukava
on koostatud sisehindamise aruandest lähtuvalt ning vastab kõikidele põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusest tulenevatele nõuetele ning on kooskõlas õigusaktidega, mis reguleerivad
arengukavade koostamist.
«Poolt» hääletas 6 hoolekogu liiget. «vastu» - 0 hoolekogu liiget.
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.
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