
2019.-2020.õa 

Narva Paju kool 

Hoolekogu koosoleku  

PROTOKOLL nr 1 

Toimumise aeg:  26.09.2019. a 

Toimumise koht:  Kooli direktori kabinet. 

Algus:   16.15. 

Lõpp:   17.00. 

Koosoleku juhataja: J. Turaikevitš 

Osalesid:   T. Kivimäe, L. Dankovtseva,   V. Frolova,  L. Košikova 

Õpilaste esindaja: Polina Smirnova 

Puudub: V. Ivanova,   L.Olenina 

Kutsutud: L. Smirnova, Narva Paju kooli direktor. 

 

Kinnitatud päevakord: 

1. Kooli 2018.-2019 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. 

6. Koolikorra  arvamuse avaldamine  – ettekandja L. Smirnova 

 

 

Esimese päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. Ta tutvustas kooli 2018.-2019. 

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. 

 

Otsus: 

6-2/1.  Hoolekogu  arutas läbi ja esitab järgneva arvamuse kooli sisehindamise aruande kohta, et 

kinnitada kooli sisehindamise aruande.  

 

Poolt Vastu Erapooletuid 

4 - - 

100% - - 

 

Teise päevakorrapunkti teemal esines T. Kivimäe. Ta tegi järgmine ettepanek:  

valida hoolekogu esinaiseks J. Turaikevitš. 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus      §73 lg 9 

Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 

 
Otsustati: 

6-2/2. Valida hoolekogu esinaiseks J. Turaikevitš. 

Hääletamine: 

Poolt Vastu Erapooletuid 

4 - - 



100% - - 

 

Kolmanda päevakorrapunkti teemal esines Narva Paju kooli hoolekogu esinaine J. Turaikevitš. 

Ta tutvustas kooli hoolekogu 2019.-2020. õa töökava ja tegi ettepanek: kinnitada hoolekogu 2019.-

2020. 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.Kooli sündmustes osalemine 

 Kooli jõululaat ja kontsert 

 Kooli teatri festival 

 Kooli tantsu pidu 

 Kooli direktori 

vastuvõtmine 

Kooli üldtõõplaani alusel 1. J. Turaikevitš 

 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus    §73 lg 9 

Otsustati: 

6-2/3. Kinnitada hoolekogu 2019.-2020. õa töökava. 

Hääletamine: 

Poolt Vastu Erapooletuid 

4 - - 

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: 

6-2/4. Kinnitada direktori ettepanek. 

 

Poolt Vastu Erapooletuid 

4 - - 

100% - - 

 



Viienda päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor Smirnova. Ta ütles, et kooli tunnijaotus 

plaanis on lisatud logopeedi, eripedagoogi, sotsialpedagoogi ja psühholoogi tunde. Samuti tunnijaotus 

plaanis on lisatud kooli ringide. 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus   §73 lg1 

Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega. 

Otsus: 

6-2/5. Kinnitada direktori ettepanek. 

 

Poolt Vastu Erapooletuid 

4 - - 

100% - - 

Kuuenda päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor L. Smirnova. Ta tutvustas koolikorda ja 

ütles, et töö käigus kodukorraga olid muudetud  ja lisatud järgmised punktid:  §2 lg 23, §2 lg 25, §3- 

Samuti on lisatud uued paragraafid: §4,§14, §16 L. Smirnova tegi ettepaneku läbi arutada ja avaldada 

arvamust kooli kodukorra kohta, et kinnitada kooli kodukorda muudetud varianti. 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 68 lg 2. 

Lähtuvalt erinevatest koolielu reguleerivatest õigusaktidest sätestatakse kooli 

kodukorras järgmised korrad. 

 Ühistoimimise normid koolis 

 Õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest teavitamise kord (PGS § 29 lg 4, Põhikooli 

riiklik õppekava § 19 lg 4). 

 Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS § 35 lg 3) 

 Kooli päevakavast õpilasele kohalduva osa õpilasele ja tema vanemale teatavaks 

tegemise kord (PGS § 55 lg 4) 

 Nõuded õpilase käitumisele (Põhikooli riiklik õppekava § 19 lg 5). 

 Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks õpingute jooksul kord (PGS § 57) 

 Kooli ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste ja muude vahendite tasuta 

kasutamise kord õpilastele õppekavavälises tegevuses(PGS § 40 lg 2) 

 Õpilaspileti kasutamise kord koolis (Õpilaspileti väljandmise kord ja õpilaspileti vorm § 2 lg 

4) 

 Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise 

kord ning abinõud õpilaste ja kooli töötajate vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks 

(PGS § 44 lg 2, 3) 

 Kooli hoonest või territooriumilt sisse- ja väljaliikumise kontrollimise ning õpilase kooli 

hoonest või territooriumilt väljaliikumise piiramise rakendamise kord (PGS § 44 lg 2, 7) 

 Jälgimisseadmestiku kasutamise kord (PGS § 44 lg 6) 

 Kooli keelatud esemete ja ainete loetelu (PGS § 44 lg 1 p 3) 

 Seadusega mittekeelatud esemete ja ainete kasutamise viisid, mis toovad kaasa 

esemete kooli hoiulevõtmise (PGS § 58 lg 3 p 6) 

 Kooli hoiule võetud esemete ja ainete hoiustamine (PGS § 58 lg 5) 

 Tugi- ja mõjutusmeetme rakendamisest teavitamise kord (PGS § 58 lg 9) 

 Hindamise korraldus (PGS § 19 lg 4) 

 
 

 

 



T.Kivimäe - Kas  õpetajatel ja kooli töötajatel on ohutu õpilaste kontroll? Õpilaste läbivaatuse ajal 

on vaja koolitöötajatele ette näha ettevaatus abinõud. 

V. Frolova - Koolis oli juhtum, kui õpilastelt võeti juba keelatud esemeid või aineid. 

Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega 

(Lisatud uued lisad) 

Otsustati. 

6-2/6. Hoolekogu läbi arutas ja esitas järgneva arvamuse kooli kodukorra kohta: kinnitada kooli 

kodukorda.  

Hääletamine: 

Poolt Vastu Erapooletuid 

4 - - 

100% - - 

 

 

 

 

 

Jelena Turaikevitš        

Hoolekogu esinaine        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019.-2020.õa 

Narva Paju kool 

Hoolekogu koosoleku  

PROTOKOLL nr 2 

Toimumise aeg:  27.05.2020. a 

Toimumise koht:  Kooli direktori kabinet. 

Algus:   16.15. 

Lõpp:   17.00. 

Koosoleku juhataja: J. Turaikevitš 

Osalesid:   T. Kivimäe, L. Dankovtseva,   V. Frolova,  L. Košikova, L.Olenina, J.Zaretskihh 

Õpilaste esindaja: Polina Smirnova 

Kutsutud: L. Smirnova, Narva Paju kooli direktor. 

 

 

Kinnitatud päevakord: 

 

1. Kooli 2021.-2024.a arengukava arvamuse avaldamine  – ettekandja L. Smirnova 

2.  Kooli hoolekogu töö analüüs. – ettekandja J. Turaikevitš. 

 

Esimene päevakorrapunkti teemal esines kooli direktor L. Smirnova. Ta tutvustas kooli 2021.-

2023.a arengukava ja ütles, et töö käigus arengukavaga oli palju muudetud. Kooli arengukavas on 

mudetud järgmised punktid:  

 1.2 Arengukava koostamises, täiendamises, elluviimises, hindamises ja aruandluses osalevad 

isikud ja osapooled. 

 1.3 On muudetud SWOT-ANALÜÜS. 

 1.4 On muudetud  ka Lähiajal Narva Paju Kooli mõjutavad tegurid  

 Tuuakse mutusi igas põhiarengusuundades tegevuskavades 

 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 67 lg 2. 

Otsus võeti lihtsa ja avaliku hääletusega 

Otsustati. 

7. Hoolekogu läbi arutas ja esitas järgneva arvamuse kooli 2021.-2024.a arengukava kohta: kinnitada 

kooli arengukava.  

Hääletamine: 

Poolt Vastu Erapooletuid 

7 - - 

100% - - 

 

Teise päevakorrapunkti teemal esines Jelena Turaikevitš. Ta ütles, et hoolekogu aasta kava on 

täidetud ja tegi ettepaneku, et  informatsiooni teadmiseks võtta. 

 

Alus: Põhikooli ja gümnaasiumi seadus § 71 lg 4. 

 

 

 

 

Otsustati: 
8.  Informatsioon teadmiseks võtta. 



 

Hääletamine: 

Poolt Vastu Erapooletuid 

7 - - 

100% - - 

   

 

 

 

Jelena Turaikevitš        

Hoolekogu esimees        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


