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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. Klasside suuruse piirmäära suurendamine heakskiitmine, maksimum kuni 26 õpilaseni
5A klassis ja kuni 28 õpilaseni 9A klassis
2. Heaks kiitmine õppeaasta jagunemine Narva 6.koolis trimestriteks, veerandite asemel
alates 2018-2019 õppeaastast.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta

1. Klasside suuruse piirmäära suurendamine heakskiitmine, maksimum kuni 27 õpilaseni
8B klassis
Andrei Antonov, esimees: 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. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli
pidaja kehtestatud korras. Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §26 lg 3 võib kooli pidaja
erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle seaduses
sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja
ohutusnõuded on täidetud. Hoolekogu annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli
õpilaste arvu klassis.
Otsustati: Suurendada õpilaste arvu Narva 6. Koolis 2018-2019 õppeaastas 8B klassis kuni 27
õpilaseni
Õiguslik alus: Põhikooli riiklik õppekava § 26 lõige 3
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed.
2. Heaks kiitmine õppeaasta jagunemine Narva 6.koolis trimestriteks, veerandite asemel
alates 2018-2019 õppeaastast.
Andrei Antonov, esimees: Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 1 sätestab, et kokkuvõtvalt
hinnatakse koolis poolaastahinnete ja aastahinnetega. Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2
sätestab, et kool võib ka poolasta hinnete asemel kasutada veerandihindeid või trimestrihindeid.
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaKehtiv
Kuna meil on nüüd haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud viis veerandit, siis senine
Eestis olevate koolide pikaajaline praktika trimestrihindeid kasutades näitab, et veerandihindeid
kasutades on õpilastele ja õpetajatele liiga koormav. Eesmärk ei saa olla õppimisel hinnete
saamine vaid õpitulemuste saavutamine. Veerandihinded sunnivad õpetajaid mitte õpetama vaid
koguma hindeid.
Kooli eesmärk peaks olema liikumine trimestrihinnetele, poolaastahinnetele ja aastahinnetele,
nagu põhikooli riiklik õppekava sätestab. Samuti peab kooli eesmärk viia hindamine vastavusse
põhikooli riikliku õppekava § 21 lõikega 5, mille kohaselt 1.-6. klassis ei kasutaat numbrilist
hindamist.
Seda küsimust arutati kooli ainekomisjoni ja kooli Metoodilise ühenduse, kooli
õpilasnõupidamise ja kooli õppenõukogu istungitel. Võeti vastu kaalutletud otsus – hinnata
õpilasi Narva 6.koolis trimestrite kaupa.
Otsustati:
Kiita heaks õppeaasta jagunemine Narva 6.koolis trimestriteks, veerandite asemel alates 20182019 õppeaastast.

Õiguslik alus: Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed.
3. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Aleksandr Openko andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest.
Kooli õppekava muutmise vajadus on tingitud sellest, et kooli õppekava ei olnud kooskõlas
kõikide nõuetega kooli õppekavale.
Otsuse õiguslik alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu annab arvamuse kooli
õppekava muudatuste kohta.
Otsuse faktiline alus:
Kooli õppekava muudatused kajastuvad muudetud kooli õppekavas:
http://www.narva6.edu.ee/Main_menu/Dokumendid/Eestvedamine/Pohi%20oppekava%20201819-1.pdf
Vastuvõetud otsus:
Hoolekogu otsustas esitada õppekava muudatuste kohta järgmise arvamuse:
Hoolekogu nõustub muudatustega kooli õppekavas.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud hoolekogu liikmed.

Andrei Antonov
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Klasside suuruse piirmäära suurendamine heakskiitmine, maksimum kuni 27 õpilaseni 8B
klassis
1. Otsuse faktiline põhjendus
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.
Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.
Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §26 lg 3 võib kooli pidaja erandjuhul direktori
ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle seaduses sätestatud piirnormi
üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud.
Hoolekogu annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis.
2. Otsuse õiguslik alus
Põhikooli riiklik õppekava § 26 lõige 3
3. Otsuse resolutiivosa
Suurendada õpilaste arvu Narva 6. Koolis 2018-2019 õppeaastas 8B klassis kuni 27 õpilaseni
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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Heaks kiita õppeaasta jagunemine Narva 6. Koolis trimestriteks, veerandite asemel alates
2018-2019 õppeaastast.
1. Otsuse faktiline põhjendus
Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 1 sätestab, et kokkuvõtvalt hinnatakse koolis
poolaastahinnete ja aastahinnetega. Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2 sätestab, et kool võib
ka poolasta hinnete asemel kasutada veerandihindeid või trimestrihindeid.
https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001?leiaKehtiv
Kuna meil on nüüd haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud viis veerandit, siis senine
Eestis olevate koolide pikaajaline praktika trimestrihindeid kasutades näitab, et veerandihindeid
kasutades on õpilastele ja õpetajatele liiga koormav. Eesmärk ei saa olla õppimisel hinnete
saamine vaid õpitulemuste saavutamine. Veerandihinded sunnivad õpetajaid mitte õpetama vaid
koguma hindeid.
Kooli eesmärk peaks olema liikumine trimestrihinnetele, poolaastahinnetele ja aastahinnetele,
nagu põhikooli riiklik õppekava sätestab. Samuti peab kooli eesmärk viia hindamine vastavusse
põhikooli riikliku õppekava § 21 lõikega 5, mille kohaselt 1.-6. klassis ei kasutaat numbrilist
hindamist.
Seda küsimust arutati kooli ainekomisjoni ja kooli Metoodilise ühenduse, kooli
õpilasnõupidamise ja kooli õppenõukogu istungitel. Võeti vastu kaalutletud otsus – hinnata
õpilasi Narva 6.koolis trimestrite kaupa.
2. Otsuse õiguslik alus
Põhikooli riiklik õppekava § 22 lõige 2
3. Otsuse resolutiivosa
Kiita heaks õppeaasta jagunemine Narva 6.koolis trimestriteks, veerandite asemel alates 20182019 õppeaastast.
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.
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Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta
1. Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Aleksandr Openko andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest.
Kooli õppekava muutmise vajadus on tingitud sellest, et kooli õppekava ei olnud kooskõlas
kõikide nõuetega kooli õppekavale.
2. Otsuse õiguslik alus:
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et hoolekogu annab arvamuse kooli
õppekava muudatuste kohta.
3. Otsuse faktiline alus:
Kooli õppekava muudatused kajastuvad muudetud kooli õppekavas:
http://www.narva6.edu.ee/Main_menu/Dokumendid/Eestvedamine/Pohi%20oppekava%20201819-1.pdf
Vastuvõetud otsus:
Hoolekogu otsustas esitada õppekava muudatuste kohta järgmise arvamuse:
Hoolekogu nõustub muudatustega kooli õppekavas.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud 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.

Anna Aleksandrova
Protokollija

