
2018.-2019.õa 
Narva Paju kool 

Hoolekogu koosoleku  
PROTOKOLL nr 1 

Toimumise aeg: 20.09.2018. a 
Toimumise koht: Kooli direktori kabinet. 
Algus: 16.30. 
Lõpp: 17.00. 
Koosoleku juhataja: J. Turaikevitš 
Osalesid:   V. Ivanova,   T. Kivimäe, L. Dankovtseva,  L.Olenina, V. Frolova 
Õpilaste esindaja: D. Rumjantsev 
Puuduvad: L. Košikova 
Kutsutud: L. Smirnova, Narva Paju kooli direktor. 
 
Kinnitatud päevakord: 
1. Kooli 2017.-2018 õa tööst sisehindamise  alusel. Ettekandja: Kooli direktor L. Smirnova.  
2. Kooli hoolekogu esimehe valimine. Ettekandja: T. Kivimäe 
3. Kooli hoolekogu töökava kinnitamine. Ettekandja: J. Turaikevitš 
4. Õpilaste toitlustamise korraldamine. Kooli direktor L. Smirnova. 
5. Kooli päevakava kooskõlastamine.Kooli direktor L. Smirnova. 
 
Esimese päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. Ta tutvustas kooli          
2017.-2018. õa töö, kooli sisehindamise tulemusi õppeaasta eest. Sisehindamise aruande kehtestab           
kooli direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule. L.           
Smirnova ka ütles, et koolis valmistatakse uut sisehindamise kord 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
L. Olenina ütles, et on vaja lisata uues kooli sisehindamise korras rohkem punkte, mis on seotud                
kooli koostööga.  
 
Otsus: 
1. Hoolekogu arutas läbi ja esitab järgneva arvamuse kooli sisehindamise aruande kohta, et             
kinnitada kooli sisehindamise aruande.  
 
Poolt Vastu Erapooletuid 

6 - - 

100% - - 

 
Teise päevakorrapunkti teemal esines T. Kivimäe. Ta tegi järgmine ettepanek:  
valida hoolekogu esinaiseks J. Turaikevitš ja  aseesinaiseks L. Dankovtseva. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus      §73 lg 9 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
 

Otsustati: 
2. Valida hoolekogu esinaiseks J. Turaikevitš. 
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 



6 - - 
100% - - 
 
Kolmanda päevakorrapunkti teemal esines Narva Paju kooli hoolekogu esinaine J. Turaikevitš.           
Ta tutvustas kooli hoolekogu 2018.-2019. õa töökava ja tegi ettepanek: kinnitada hoolekogu            
2018.-2019. õa töökava. 
 
Повестка дня. 
Päevakord 

Время проведения 
Läbiviimise tähtaeg 

Ответственный. 
Vastutav 

1.Выборы председателя 
попечительского совета. 
Kooli hoolekogu esimehe valimine. 
2. Составление плана работы. 
Hoolekogu töökava koostamine. 

September 1. J. Turaikevitš 
 

1.Согласование школьных 
документов. Kooli dokumentide 
kooskõlastamine 

pidev 1. J. Turaikevitš 
 

1.Kooli hoolekogu istungid Kolm korda õppeaasta jooksul 1. J. Turaikevitš 
1.Анализ работы попечительского 
совета. Kooli hoolekogu töö 
analüüs 

Aprill 1. J. Turaikevitš 
2. L. Smirnova. 
 

 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus    §73 lg 9 
Otsustati: 
3. Kinnitada hoolekogu 2018.-2019. õa töökava. 
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
6 - - 
100% - - 
 
Neljanda päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. Ta ütles, et on vaja küsimusi 
kooskõlastada, mis on seotud kooli toitlustamise korraldamisega. Ta tegi ettepanek, et kinnitada 
järgmisi muudatusi totlustamise korraldusel. 
Kooli toitlustamises: luba puudumiste õpilaste toitlustamise anda oma klassi õpilastele või 
pikkapäeva rühma õpilastele ja õpilaskodu õpilastele. 
Õpilaskodu toitlustamises: luba puudumiste õpilaskodu õpilaste toitlustamise anda kohalolekutele 
õpilastele. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
Otsus: 
4. Kinnitada direktori ettepanek. 
 
Poolt Vastu Erapooletuid 
6 - - 
100% - - 
 



Viienda päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. Ta ütles, et kooli tunnijaotus            
plaanis on lisatud logopeedi, eripedagoogi ja psühholoogi tunde. Samuti tunnijaotus plaanis on            
lisatud kooli ringide. 
Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
Otsus: 
4. Kinnitada direktori ettepanek. 
 
 
 
Poolt Vastu Erapooletuid 
6 - - 
100% - - 
 
Jelena Turaikevitš  
Hoolekogu esinaine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.-2019.õa 

Narva Paju kool 
Hoolekogu koosoleku  
PROTOKOLL nr 2 

Toimumise aeg: 25.10.2018. a 
Toimumise koht: Kooli direktori kabinet. 
Algus: 16.30. 
Lõpp: 17.00. 
Osalesid:   V. Ivanova,   T. Kivimäe, L. Dankovtseva,  L.Olenina, V. Frolova 
Õpilaste esindaja: D. Rumjantsev 
Puuduvad: J. Turaikevitš 
Kutsutud: L. Smirnova, Narva Paju kooli direktor. 
 
Kinnitatud päevakord: 
 

1. Kooli õppekava  arvamust avaldamine. Ettekandja: Narva Paju kooli direktor L. Smirnova. 
 
Esimese päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. L. Smirnova tutvustas          
kooliõppekava  ja ütles, et  kooliõppekavaga töö käigus  olid tehtud järgmised muudetused: 

● 3.1.2. Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv vene õppekeelega         
kuulmispuudega õpilastele põhikooli astmetel. Ebapiisav on ka eesti keele õppemaht          
kuulmispuudega õpilastele – PRÕKi kohustusliku 6, 12, 12 õppeastmes. Ka on tehtud            
muudatused inglise keele õppemahus kuulmispuudega õpilastele – PRÕKi kohustusliku         
3,9,9 õppeastmes. Põhikooli vene õppekeelega klassides on tehtud vaba tunnimahu          
kasutamine kuulmispuudega õpilastele. 

● 3.1.3. Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv vene õppekeelega kõnepuudega          
õpilastele põhikooli astmetel 

● 3.2.3. Vaba tunnimahu kasutamine põhikooli vene õppekeelega kõnepuudega õpilastele         
klassides 

● 3.1.4.Kohustuslike õppeainete loend ja nädalatundide arv  liikumispuudega õpilastele 



● 3.2.3. Vaba tunnimahu kasutamine põhikooli vene õppekeelega   liikumispuudega õpilastele 
klassides. 

 
 
Alus:  Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 17 lg 2, Põhikooli riiklik õppekava § 21 lg 7; § 22 lg 9.  
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
Otsustati. 
 
5. Hoolekogu arutas läbi ja esitab järgneva arvamuse kooliõppekava üld osa kohta, et kinnitada              
kooli õppekava üldosa muudatusi.  
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletuid 
5 - - 
100% - - 
 
 
 
Jelena Turaikevitš  
Hoolekogu esinaine  
 
 
2018.-2019.õa 

Narva Paju kool 
Hoolekogu koosoleku  
PROTOKOLL nr 3 

Toimumise aeg: 08.05.2019. a 
Toimumise koht: Kooli direktori kabinet 
Algus: 16:30 
Lõpp: 17:00 
Osalesid:   V. Ivanova,   T. Kivimäe, L. Dankovtseva,  L.Olenina, V. Frolova, J. Turaikevitš 
Õpilaste esindaja: D. Rumjantsev 
Puuduvad: L. Košikova 
Kutsutud: L. Smirnova, Narva Paju kooli direktor. 
 
Kinnitatud päevakord: 
 

1. Kooli õppekava  arvamuse avaldamine. Ettekandja: Narva Paju kooli direktor L. Smirnova. 
2. Koolilõuna riigihanke korraldamisest. Ettekandja: Narva Paju kooli direktor L. Smirnova 

Esimese päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. L. Smirnova tutvustas          
Narva Paju kooli tuge vajavate õpilaste toetamise korda. L. Smirnova ütles ka, et Narva Paju kooli                
tuge vajavate õpilaste toetamise kord on kooli õppekava lisa. See oli tehtud, kuna veebruaris 2018               
toimus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus. Koolil tekkis rohkem võimalusi õpilaste          
toetamiseks. Selleks, et antud meetmed oleksid rakendatud süsteemselt, on loodud õpilaste           
toetamise kord. 
 
Alus:  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 17 lg 2, Põhikooli riiklik õppekava § 21 lg 7; § 22 lg 9.  
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 



Otsustati: 
6. Hoolekogu arutas läbi ja esitab järgneva arvamuse kooli tuge vajavate õpilaste toetamise korra              
kohta (kord on kooli õppekava lisa), et kinnitada kooli õppekava  muudatused.  
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletu 
6 - - 
100% - - 
 
Teise päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova.   L. Smirnova tutvustas 
hoolekogu liikmetele koolilõuna riigihanke tingimusi ja pakkus lükata koolilõuna riigihange 2020.a           
märtsile. 
Alus:  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 17 lg 2.  
Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 
Otsustati: 
7. Kinnitada direktori ettepanek ja lükata koolilõuna riigihange 2020.a märtsile. 
 
Hääletamine: 
Poolt Vastu Erapooletu 
6 - - 
100% - - 
 
Jelena Turaikevitš  
Hoolekogu esinaine  
 
 


