
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS
 

Narva 15.11.2017 nr 1140-k 

Narva Paju Kooli hoolekogu moodustamine 

1. Asjaolud ja menetluse kaik 
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle iilesanne on kooli cpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, 
opilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide uhistegevus oppe ja kasvatuse 
suunamisel, planeerimisel ja jalgimisel ning oppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. 
Hoolekogu taidab talle seadustes ja nende alusel pandud iilesandeid ning teeb kooli pidajale 
ettepanekuid kooliga seotud kusirnuste paremaks lahendamiseks. 
Narva Paju Kooli tegutsemise vorm on pohirnaaruse kohaselt pohikool. Pohikooli hoolekogu 
koosseisu kuuluvad kooli pidaja, oppenoukogu, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate 
organisatsioonide esindajad, kusjuures vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide 
esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust ja nemad ei tohi kuuluda koolitootajate 
hulka. Kui pohikoolis on moodustatud opilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu taiendavalt 
opilasesinduse nimetatud esindaja. 
Sellest tulenevalt ja Narva Linnavolikogu 25.11.20 I0 maaruse nr 40 "N arva munitsipaalkoolide 
hoolekogude moodustamise ja too kord " alusel valiti uued asutuse hoolekogu liikmed. Uus 
hoolekogu koosseis esitati kinnitamiseks 02 .11.2017. a kirjaga Dr 1.1-19/127. 
Narva Paju Kool on munitsipaalkool. Munitsipaalkooli pidajaks on linn . Seadusega kohaliku 
ornavalitsusuksuse padevusse antud kiisimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu . Narva 
Linnavolikogu on 05.12.2013 . a otsusega Dr 125 nimetanud kooli pidaja esindajaks Narva Paju Kooli 
hoolekogusse Larissa Olen ina. 

2. Oiguslikud alused 
2.1 Pohikooli- ja gUmnaasiumiseaduse § 73 loike 1 kohaselt moodustatakse hoolekogu kooli 
pidaja kehtestatud korras. 
2.2 Narva Linnavolikogu 25.11.20 I0 maaruse nr 40 "Narva munitsipaalkoolide hoolekogude 
moodustamise ja too kord" § 3 loike 4 alusel moodustab hoolekogu Narva Linnavalitsus 
korraldusega. 

3.0tsus 
Moodustada Narva Paju Kooli (registrikood 7502666 1) hoolekogu koosseisus: 

Larissa Olen ina - kooli pidaja esindaja 
Jelena Turaikevits - oppenoukogu esindaja 
Devid Rumjantsev - opilasesinduse nimetatud esindaja 
Ljudmila Dankovtseva - vilistlaste esindaja 
Valentina Ivanova - vanemate esindaja 
Tatjana Kivirnae - vanemate esindaja 
Ljubov Kosikova - vanemate esindaja 
Viktoria Frolova - vanemate esindaja 

4. Rakendussatted 
4.1 Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 21.12 .2015. a korraldus nr 1455-k " Narva Paju Kooli 
hoolekogu moodustamine". 
4.2 Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul korralduse 
teatavakstegem ise paevast arvates. 
4.3 Korraldus joustu seadusega satestatud korras . 
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