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1. Narva 6. Kooli hoolekogu pöördumine Narva Linnavolikogu ja Narva linna poole. 
 
Andrei Antonov, esimees:  
 
Käesolev pöördumine on koostatud Narva 6. Kooli lastevanemate koosolekute otsuste: 
18.09.2019.a otsuse nr 1 ja 16.10.2019.a otsuse nr 2 põhjal, milles Narva 6. Kooli õpilaste 
vanemad palusid Hoolekogul koostada pöördumine Narva 6. Kooli pidaja poole. 
Narva 6. Kooli vahetus läheduses asub tühjalt seisev hoone, mis ohustab õpilaste elu ja 
tervist. Hoone on olnud pikka aega ilma kasutuseta ning on ligipääsetav kõrvalistele 
isikutele, sh kooli õpilastele. Tegemist on kergesti ligipääsetava, laguneva hoonega, mis 
kujutab endast suurt ohtu õpilaste elule ja tervisele. 
  
Palume kooli pidajal, Narva linnal, võtta tarvitusele meetmed, et hoone omanik sulgeks 
kõik hoone sissepääsud ja hoonele juurdepääsu, et õpilaste elu ja tervis ei oleks ohus. 
Vanemad on lastevanemate koosolekutel väljendanud initsiatiivi tühjaltseisva hoone 
lammutamiseks. Kooli laekuvad regulaarselt vanemate avaldused kaebustega tühjalt seisva, 
esteetiliselt koleda hoone peale, kuhu lapsed võivad siseneda ning mängida ruumides, mis 
kujutavad ohtu nende elule.  
 

Otsustati: Suunata pöördumine Narva Linnavolikogu ja Narva linna poole läbivaatamiseks 
 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed. 
 
Alus: Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord, vastu võetud 

25.11.2010 nr 40, §8 

2. 2020.a  Narva 6. Kool eelarve kava heakskiitmine 

Sõna võtsid: 
 
Jelizaveta Tsertova, Narva 6. Kooli direktor esitas hoolekogule kooli eelarve kava 2019 
aastaks heakskiitmiseks. 
 
Otsustati: 
 
Kiita heaks Narva 6. Kooli eelarve kava 2020.aastaks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaassiumi seadus  § 82 lg 10. 

 
Otsuse poolt olid kõik koosolekust osa võtnud hoolekogu liikmed. 
 
 

 

 

 
Andrei Antonov:                                                                                         Jelena Bodogovskaja:         
Hoolekogu esimees                                                                                     Protokollija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 
OTSUS 

 
Narva                                                                                                       19.02.2020. a nr 1.6/3-1 
 
 
 
Narva 6. Kooli hoolekogu pöördumine Narva Linnavolikogu ja Narva linna poole. 
 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

Käesolev pöördumine on koostatud Narva 6. Kooli lastevanemate koosolekute otsuste: 
18.09.2019.a otsuse nr 1 ja 16.10.2019.a otsuse nr 2 põhjal, milles Narva 6. Kooli õpilaste 
vanemad palusid Hoolekogul koostada pöördumine Narva 6. Kooli pidaja poole. 
Narva 6. Kooli vahetus läheduses asub tühjalt seisev hoone, mis ohustab õpilaste elu ja 
tervist. Hoone on olnud pikka aega ilma kasutuseta ning on ligipääsetav kõrvalistele 
isikutele, sh kooli õpilastele. Tegemist on kergesti ligipääsetava, laguneva hoonega, mis 
kujutab endast suurt ohtu õpilaste elule ja tervisele. 
 .  
2. Otsuse õiguslik alus 

Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord, vastu võetud 25.11.2010 nr 
40, §8 

3. Otsuse resolutiivosa  

Suunata pöördumine Narva Linnavolikogu ja Narva linna poole läbivaatamiseks 
 
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                                        

                                                       

 

 

 



NARVA 6. KOOLI HOOLEKOGU 
 

OTSUS 
 
Narva                                                                                                          19.02.2020. a nr 1.6/3-2 

 

2020. a  Narva 6. Kool eelarve kava heakskiitmine 

1. Otsuse faktiline põhjendus 

Põhikooli- ja gümnaassiumi seadus  § 82 lg 10:  Munitsipaalkooli eelarve kava projekti kohta 
annab arvamuse munitsipaalkooli hoolekogu valla- või linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud 
korra kohaselt. Munitsipaalkooli eelarve kinnitab kooli pidaja valla- või linnavolikogu või valla- 
või linnavalitsuse õigusaktide kohaselt   

2. Otsuse õiguslik alus 

Põhikooli- ja gümnaassiumi seadus  § 82 lg 10. 

3. Otsuse resolutiivosa  

Kiita heaks  Narva 6. Kooli eelarve kava 2020.aastaks. 
 
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. 
 
 
 
Jelena Bodogovskaja 
Protokollija 
 

 

 

 


