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Koosoleku algus- ja lõpuaeg
kell 18.00 – 19.00
Koosoleku juhataja
Jelizaveta Tšertova
Protokollija
Aleksandr Openko
Lastevanemate koosolekul osales:
1-8 klasside õpilaste 109 lapsevanemat
Koosolekule kutsutud isikute nimed:
Andrei Sobolev- politsei esindaja
Andrei Antonov- linnaarst ja koolihoolekogu esimees
Koosolekust võttis osa:
Jelizaveta Tšertova– koolidirektor
Aleksandr Openko- õppealajuhataja
Kinnitatud päevakord:
1. Politsei esindaja sõnavõtt.
2. Kooli hoolekogu esimehe sõnavõtt
3. Vanemate esindajate valimised kooli hoolekogusse
1. Politsei esindaja sõnavõtt.
Lapsevanemate ees esines konstaabel Andrei Sobolev, kes kureerib kooli ja rääkis seadusega
keelatud narkootilistest ainetest, mis võivad õpilastel leiduda ja tekitada parandamatut kahju
tervisele. Politseinik kutsus lapsevanemaid üles olema valvsad ning alati kontrollima, kus ja
kellega on nende laps, mida toob tänavalt kaasa ja mida ta hiljem võib kooli tuua. Sõnavõtt oli
profülaktilise iseloomuga.
2. Kooli hoolekogu esimehe sõnavõtt
Esines Narva 6. Kooli hoolekogu esimees Andrei Antonov ja esitas Kooli hoolekogu 2018-2019.
õa tööaruanne: 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.
3. Vanemate ja toetavate oarganisatsioonide esindajate valimised kooli hoolekogusse
Esines kooli direktor Jelizaveta Tšertova, kes tegi ettepanku viia läbi vanemate esindajate
valimised kooli hoolekogusse, kuna mitmed lapsevanemad Kooli hoolekogu endisest
koosseisust ei saa osaleda Kooli hoolekogu töös seetõttu, et nende lapsed ei õpi enam koolis.
Seejärel palus direktor klassijuhatajatel esitada vanemate kandidaate Hoolekogusse.
1a ja 4a klassijuhata esitas 2 vanemate kandidaati:
Julia Kurakina - 1a klassi lapsevanem ja Jevgeni Selivjorstov – 4a klassi lapsevanem.
3a klassijuhataja Olga Morozova esitas kandidaadiks Aleksandra Hiženkova – 3a klassi
lapsevanema.
7а ja 8а klassijuhataja Irina Uskova esitas kandidaadiks Irina Gubaidullina – 7a klassi
lapsevanema ja Anželika Krassavina – 8a klassi lapsevanema.
8a klassijuhataja Ljudmila Mironova esitas kandidaadiks Jelena Bodogovskaja – 8a klassi
lapsevanema.
Kooli direktor esitaks linnaarsti Andrei Antonovi kandidaadi Hoolekogusse valimiseks kui kooli
toetava organisatsiooni esindajana, kes kuulus Hoolekogu eelmisse koosseisu ja omab suurt
kogemust antud tegevuses.
Kooli direktor tegi ettepaneku hääletada ühtses nimekirjas Hoolekogusse esitatud kandidaatide
poolt:
Julia Kurakina, Jevgeni Selieorstov, Aleksandra Hiženkova, Irina Gubaidullina, Anželika
Krassavina, Jelena Bodogovskaja ja Andrei Antonov.
Hääletamise tulemusel hääletas 103 lapsevanemat ühehäälselt Kooli hoolekogusse esitatud
kandidaatide poolt. Kandidaadid hääletamises ei osalenud.
Narva 6.Kooli lapsevanemate koosoleku istungil otsustati valida järgmised liikmed Kooli
hoolekogusse:
Julia Kurakina, Jevgeny Seliverstov, Aleksandra Hiženkova, Irina Gubaydullina, Anžela
Krassavina, Jelena Bodogovskaja ja Andrei Antonov.
Jelizaveta Tšertova:
Koosoleku esimees

Aleksandr Openko:
Protokollija

LASTEVANEMATE KOOSOLEKU OTSUS
Lastevanemate 16.10.2019.a koosoleku protokolli 1 lisa nr 1
Narva

16.10.2019.a otsus nr 1.1

Vanemate ja toetavate oarganisatsioonide esindajate valimised kooli hoolekogusse
1. OTSUSE FAKTILINE PÕHJENDUS
Otsuse õiguslik põhjendus
Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord, Vastu võetud 25.11.2010 nr
40, jõustumine 28.11.2010
Otsuse tegemise asjaolud
Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine
Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate
üldkoosolekul, mille kutsub kokku direktor.
Direktor teatab vanemate koosoleku kohta hiljemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist avaliku
teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval veebilehel.
Esindajate valimise kohta koostatakse protokoll ja vormistatakse otsus.
Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul. Kandidaate võivad üles seada
vanemad, vilistlased, kooli toetavad organisatsioonid ning koolidirektor. Kandidaadid peavad
esitama enda nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek kandideerimiseks kantakse protokolli.
Kandidaatidele antakse võimalus ennast tutvustada.
Kandidaatide valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui lihthäälteenamusega ei otsustata viia
hääletamine läbi salajase hääletamise teel.
Valitav isik osutub valituks esindajaks gümnaasiumi või põhikooli hoolekogusse, kui tema poolt
hääletab üle poole koosolekust osavõtnud isikutest. Kui kandidaate ühele kohale on enam kui
üks, siis loetakse esindajaks enim hääli saanud kandidaat
2. OTSUSE ÕIGUSLIK ALUS
Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord, Vastu võetud 25.11.2010 nr
40, jõustumine 28.11.2010, § 6
3. OTSUSE RESOLUTIIVOSA
Narva 6.Kooli lapsevanemate koosoleku istungil otsustati valida järgmised liikmed Kooli
hoolekogusse: Julia Kurakina, Jevgeny Seliverstov, Aleksandra Khizhenkova, Irina
Gubaydullina, Anžela Krassavina, Jelena Bodogovskaja ja Andrei Antonov.
Hääletamise tulemusel hääletas 103 lapsevanemat ühehäälselt Kooli hoolekogusse esitatud
kandidaatide poolt. Kandidaadid hääletamises ei osalenud.
4. OTSUSE TÄITMISE VASTUTAJA
4.1. Otsuse täitmise vastutaja: kooli direktori kt Jelizaveta Tšertova

Aleksandr Openko
Protokollija

