
NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 
KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 
Narva                                                                                                                   05.05.2017. a nr 03  
 
Koosoleku algus- ja lõpuaeg 
05. 05. 2017. a kell 18.00 – 19.00 
 
Koosoleku juhataja 
Andrei Antonov 
 
Protokollija 
Anna Aleksandrova 
 
Koosolekust osavõtnud hoolekogu liikmete nimed: 
Andrei Antonov, Heli Adamovitš, Tereza Filippova, Evgeny Seliverstov, Darja Martšenkova, 
Anna Aleksandrova 
 
Koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed: 
Anžela Krassavina, Jelena Nikolenko, Evgenya Kontorovich 
 
Koosolekule kutsutud isikute nimed: 
- 
 
Koosolekust võttis osa: 
Jelizaveta Tšertova– koolidirektor 
Aleksandr Openko-  õppealajuhataja 
 
Kinnitatud päevakord: 
 
1. Hoolekogu nõusoleku andmine 2017- 2018 õppeaasta koolivaheajade kehtestamiseks 

Narva 6. Koolis. 

 
Andrei Antonov, esimees: Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks 
konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg 
kaks nädalat. 

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja 
teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on 
õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures 
suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat. 

Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat 
koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees. 
Narva  6. Kooli juhtkond taotleb kohalikult omavalitsuselt, et 2017-2018 õppeaastal oleksid 
koolis järgmised vaheajad (Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 24, lõike 7 alusel ( Haridus- ja 
teadusministari 23.08.2016 määrus nr. 56). 
Juhtkond teeb ettepaneku järgmisteks vaheaegadeks 2017-2018 õppeaastal: 
 
 
1) vaheaeg 21.–29. oktoober 2017; 
2) vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018; 



3) vaheaeg 17. märts – 25. märts 2018; 
4) vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 5. juuni – 31. august 2018. 
 
Otsustati: Anda nõusolek 2017-2018 õppeaasta kooli vaheajade kehtestamiseks Narva 6. 
Koolis.  
 
Õiguslik alus: Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 24, lõike 7 alusel (Haridus-j a 
teadusministari 23.08.2016 määrus nr. 56 
 
Otsuse poolt on 7 hoolekogu  liiget, vastu 0 ja erapooleitud 0 
 
 
 
 
 
Andrei Antonov                                                                                         Anna Aleksandrova        
Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 



OTSUS 
 

Narva                                                                                                                  05.05.2017. a nr 3.1 
 

Hoolekogu nõusoleku andmine 2017- 2018 õppeaasta koolivaheajade kehtestamiseks Narva 
6. Koolis. 

 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja 
teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on 
õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures 
suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat. 

Erakooliseaduses on sätestatud, et õpilasel on õppeaasta jooksul vähemalt kaheksa nädalat 
koolivaheaega, sellest kaks nädalat õppeaasta sees. 

Narva  6. Kooli juhtkond taotleb kohalikult omavalitsuselt, et 2017-2018 õppeaastal oleksid 
koolis järgmised vaheajad (Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 24, lõike 7 alusel ( Haridus- ja 
teadusministari 23.08.2016 määrus nr. 56). 

Juhtkond teeb ettepaneku järgmisteks vaheaegadeks 2017-2018 õppeaastal: 

1) vaheaeg 21.–29. oktoober 2017; 

2) vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018; 

3) vaheaeg 17. märts – 25. märts 2018; 

4) vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 5. juuni – 31. august 2018. 

 
2. Otsuse õiguslik alus 

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 24, lõike 7 alusel (Haridus-j a teadusministari 23.08.2016 
määrus nr. 56) 
 
3. Otsuse resolutiivosa  

Anda nõusolek 2017-2018 õppeaasta kooli vaheajade kehtestamiseks Narva 6. Koolis.  
 
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                                        

                                                       

 


