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1. Protokollija valimine
Jelizaveta Tšertova, koolidirektor: 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. Hoolekogu protokollid peavad sisaldama
sõnavõttude lühikest sisu. Selleks, et täita protokollile esitatud nõudeid, tuleb valida protokollija.
Teen ettepaneku valida prtokollijaks hoolekogu liige Jelena Bodogovskaja.
Otsustati: Hoolekogu protokollijaks saab Jelena Bodogovskaja.
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed.
Alus: Põhikooli - ja gümnaasiumiseadus § 73
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Jelizaveta Tšertova, koolidirektor: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73 lg 9 kohaselt
hoolikogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Teen ettepaneku valida esimeheks
hoolekogu liige Andrei Antonov ja aseesimeheks Larissa Olenina
Otsustati: Hoolekogu esimeheks valiti Andrei Antonov ja aseesimeheks larissa Olenina.
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed.
Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73 lg 9
3. Hoolekogu 2019/2020 õ.a tööplaani kinnitamine
Andrei Antonov, esimees:
Narva 6. Kooli hoolekogu, lähtudes Narva Linnavolikogu 25. novembri 2010. a määruse nr 40
„Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ §-st 12, on koostanud
käesoleva iga-aastase hoolekogu töö aruande, mille hoolekogu esimees esitab lastevanemate
üldkoosolekule heakskiitmiseks ja kooli kõrgemalseisvale ametiasutusele heakskiitmiseks.
Käesolev aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks, mis
sisaldab vähemalt tegevuse eesmärke, tegevuse sisu (temaatikat) ja ülesannete täitmise tähtaegu.
Narva 6. Kooli hoolekogu on oma tegevuses järginud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, Narva
linna hoolekogude töökorras ja kooli põhimääruses sätestatut ning lähtunud seadusega sätestatud
pädevusest.
Koosolekud toimusid:
18.10.2018, kus päevakorras oli klasside suuruse piirmäära suurendamise heakskiitmine, kuni 25
õpilaseni 7B klassis, 27 õpilaseni 8A klassis, 26 õpilaseni 8B klassis;
13.11.2018, kus päevakorras oli klasside suuruse piirmäära suurendamine heakskiitmine,
maksimum kuni 27 õpilaseni 8B klassis, õppeaasta jagunemine trimestriteks veerandite asemel
alates 2018-2019 õppeaastast, arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta

17.01.2019 kus päevakorras oli I poolaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine,
arvamuse avaldamine kooli eelarve kava projekti kohta linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud
korra kohaselt enne selle kinnitamist.
31.05.2019, kus päevakorras oli kooli kodukorda muutumise arvamuse andmine;
28.08.2019, kus päevakorras oli õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja
ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks ja 20192020. õa. kooli üldtööplaani läbi arutamine.
Kooli hoolekogu on oma tegevuses lähtunud ning lähtub ka järgmisel õppeaastal hoolekogu
eesmärgist - 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
Narva 6. Kooli hoolekogu tegevuskava 2019/2020 õppeaastaks:
Tegevuse sisu

Ülesannete täitmise tähtaeg

Arvamuse andmine kooli õppekava
muutmiseks

November 2019

Hoolekogu esindaja valimine, kellel on
õigus osa võtta õppenõukogu koosolekust

November 2019

I trimestri õppe- ja kasvatustegevuse
tulemuste läbiarutamine

Detsember 2019

Arvamuse avaldamine kooli eelarve kava
projekti kohta linnavalitsuse õigusaktidega
kehtestatud korra kohaselt enne selle
kinnitamist

Jaanuar 2020

II trimestri õppe- ja kasvatustegevuse
tulemuste läbiarutamine

Märsts 2020

III trimestri õppe- ja kasvatustegevuse
tulemuste läbiarutamine

Juuni 2020

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse
tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute
tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja
kasvatustegevuse täiustamiseks

August 2020

2020-2021. õa. kooli üldtööplaani läbi
arutamine.

August 2020

Klasside suuruse piirmäära suurendamise
heakskiitmine

Aasta jooksul

Hoolekogu esimees tutvustas hoolekogu eesmärke ja tegevusi järgmiseks õppeaastaks, sh kooli
arengukavast tulenevaid eesmärke ja tegevusi. Teen ettepaneku kinnitada hoolekogu 2019/2020
õ.a tööplaani.
Otsustati: Kinnitada Narva 6. Kooli hoolekogu tööplaani 2019/2020 õppeaastaks.
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed.
Alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73
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Protokollija valimine

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.
Hoolekogu protokollid peavad sisaldama sõnavõttude lühikest sisu. Selleks, et täita protokollile
esitatud nõudeid, tuleb valida protokollija.
2. Otsuse õiguslik alus
Põhikooli - ja gümnaasiumiseadus § 73. Selleks, et täita protokollile esitatud nõudeid, tuleb
valida protokollija
3. Otsuse resolutiivosa
Hoolekogu protokollijaks valida Jelena Bodogovskaja
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.

Andrei Antonov
Hoolekogu esimees
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Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
1. Otsuse faktiline põhjendus
Hoolekogu alaliselt tegutsev organ. kelle ülesanne on kooli pedagoogide, linnavolikogu,
vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja
kasvatustegevuse jälgmisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele
kaasaaitamisel.Narva 6. Kooli hoolekogusse kuuluvad linnavolikogu esindaja, õpilaste esindaja,
üks õpetajate ning kaks vanemate esindajat ja kolm kooi toetavate organisatsioonide esindajat.
2. Otsuse õiguslik alus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73 lg 9 kohaselt hoolikogu valib enda hulgast esimehe ja
aseesimehe.
3. Otsuse resolutiivosa
Hoolekogu otsustas valida avalikul hääletusel üksmeelselt hoolekogu esimeheks hoolekogu
liikme Andrei Antonovi ja aseesimeheks hoolekogu liikme Larissa Olenina.
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.

Andrei Antonov
Hoolekogu esimees
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Hoolekogu 2019/2020 õ.a tööplaani kinnitamine
1. Otsuse faktiline põhjendus
Hoolekogu peab koostama igaks õppeaastaks tööplaani, milles on tegevuse eesmärgid, tegevuse
sisu ja ülesannete täitmise tähtaeg. Hoolekogu esimees tutvustas hoolekogu eesmärke ja tegevusi
järgmiseks õppeaastaks, sh kooli arengukavast tulenevaid eesmärke ja tegevusi.
2. Otsuse õiguslik alus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §73
3. Otsuse resolutiivosa
Kinnitada Narva 6. Kooli hoolekogu tööplaani 2019/2020 õppeaastaks.
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.

Andrei Antonov
Hoolekogu esimees

