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NARVA PÄHKLIMÄE GÜMNAASIUM 

Reg-kood 75024357 

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu tegevuste plaan 2019/2020. õa 

 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu tegutseb Narva Linnavolikogu määruse 

25.11.2010. a nr 40 „Narva munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise ja töö kord“ 

alusel 

 Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu koosseis on Narva Linnavalitsuse korralduse 

13.11.2019. a nr 901-k „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine“ alusel 

Tegevuse eesmärgid ja sisu (temaatika) Ülesannete 

täitjad 

Täitmise tähtaeg Täitmise 

aruandlus 

Korraline koosolek (istungi päevakord) 

1. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 

2018/2019. õa tegevuse analüüs 

2. Arvamuse andmine kooli dokumentide 

muudatuste kohta (näiteks: põhimäärus, 

arengukava,  õppekava, kodukord jtn) 

3. Nõusoleku andmine põhikooli õpilaste 

arvu klassi suurendamiseks  

4. Hoolekogu 2018/2019. õa tegevuse 

aruanne (aruande esitab hoolekogu 

esimees vähemalt üks kord õppeaastas 

kooli lastevanemate üldkoosolekul) 

5. Hoolekogu 2019/2020. õa tööplaani 

kinnitamine 

6. Hoolekogu koosseisu muudatused  

 

Kooli direktor 

Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu 

liikmed 

 

September – 

detsember 2019. a 

Aruande esitab 

hoolekogu 

esimees 

vähemalt üks 

kord õppeaastas 

kooli 

lastevanemate 

üldkoosolekul 

Korraline koosolek (istungi päevakord) 

1. Hoolekogu koosseisu muudatused 

(esimehe, aseesimehe valimine) 

2. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi konkurssi 

komisjoni koosseisu muudatused 

(hoolekogu esindaja nimetamine – 

hoolekogu esimees)   

3. Muu 

Kooli direktor 

Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu 

liikmed 

 

September – 

detsember 2019. a 

Aruande esitab 

hoolekogu 

esimees 

vähemalt üks 

kord õppeaastas 

kooli 

lastevanemate 

üldkoosolekul 

Korraline koosolek (istungi päevakord) 

1. 2019. a eelarve täitmine 

2. Nõusoleku andmine Narva Pähklimäe 

Gümnaasiumi 2019/2020. õa suvelaagris 

osalemise hinna kehtestamiseks 

3. Nõusoleku andmine Narva Pähklimäe 

Gümnaasiumi 2020/2021. õa eelkoolis 

osalemise hinna kehtestamiseks 

4. Osalemine kooli arengukava 

ettevalmistamisel ja selle kohta arvamuse 

andmine  

 

Kooli direktor 

Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu 

liikmed 

 

Jaanuar –  

aprill 2020. a 

Aruande esitab 

hoolekogu 

esimees 

vähemalt üks 

kord õppeaastas 

kooli 

lastevanemate 

üldkoosolekul 
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Korraline koosolek (istungi päevakord) 

1. Konkursi „Narva linna Aasta Õpetaja 

2020“ kandidaadi kinnitamine  

2. Muu 

Kooli direktor 

Hoolekogu 

esimees 

Hoolekogu 

liikmed 

Mai – 

august 2020. a 

Aruande esitab 

hoolekogu 

esimees 

vähemalt üks 

kord õppeaastas 

kooli 

lastevanemate 

üldkoosolekul 

 

 Õppeaasta jooksul hoolekogu esimees võtta osa Narva Pähklimäe Gümnaasiumi konkurssi 

komisjoni tööst 

 Õppeaasta jooksul võivad toimuda errakorralised koosolekud 

 Hoolekogu koosolekud võivad toimuda interaktiivselt 

 

 

 


