NARVA 6. HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Narva

18.10.2018. a nr 1.6/1

Koosoleku algus- ja lõpuaeg
kell 18.00 – 19.00
Koosoleku juhataja
Andrei Antonov
Protokollija
Anna Aleksandrova
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
Koosolekule kutsutud isikute nimed:
Koosolekust võttis osa:
Jelizaveta Tšertova– koolidirektor
Aleksandr Openko- õppealajuhataja
Kinnitatud päevakord:
1. Klasside suuruse piirmäära suurendamine heakskiitmine, maksimum kuni 25 õpilaseni
7B klassis, 27 õpilaseni 8A klassis, 26 õpilaseni 8B klassis
Andrei Antonov, esimees: Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on
kooliõpilaste, 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 eranjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada
õpilaste arvu üle seaduses sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks konkreeetses klassis juhul, kui
kõik terviselaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. Hoolekogu annab nõusoleku suurendada
erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis.
Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73 lg 1, p 4
Otsustati: Suurendada õpilaste arvu Narva 6. Koolis 2018-2019 õppeaastas alljärgnevalt:
7 B klassis kuni 25 õpilaseni
8 A klassis kuni 27 õpilaseni
8 B klassis, kuini 26 õpilaseni
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed.

Andrei Antonov
Hoolekogu esimees

Anna Aleksandrova
Protokollija
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Klasside suuruse piirmäära suurendamine heakskiitmine, maksimum kuni 25 õpilaseni 3A
klassis ja 26 õpilaseni 7A klassis
1. Otsuse faktiline põhjendus
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooliõpilaste, 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 eranjuhul direktori
ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle seaduses sätestatud piirnormi
üheks õppeaastaks konkreeetses klassis juhul, kui kõik terviselaitse- ja ohutusnõuded on
täidetud. Hoolekogu annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis.
2. Otsuse õiguslik alus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73 lg 1, p 4
3. Otsuse resolutiivosa
Suurendada õpilaste arvu Narva 6. Koolis 2018-2019 õppeaastas alljärgnevalt:
7 B klassis kuni 25 õpilaseni
8 A klassis kuni 27 õpilaseni
8 B klassis, kuini 26 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.

Andrei Antonov
Hoolekogu esimees

