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Nаrча РýhНiшýе Giimnaasiumi hoolekogu moodustamine

1. Asjaolud ja

mепеtlusе kiiik
Hooiekogu оп alaliselt tegutsev 0rgап, kelle 01еsапле оп kooli бpilaste, бpetajate, kooli
pidaja, бpilastc vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioЪnide Uhihegevr.rs брре
ja kasvatuse ýurrnarnisel, planeerimisel ja jalgimisel ning брреks ja kаsчаfusеkЪ
раrеmаtе
tingimuste lo<lmine. Narva Piilrklinr2ie Giimпааsium esitas 25.05.2018. а taotlusi aýutuse
lroolekogu uuc koosseisu Hruritamisest,
tlhе asutusena tegutseva pбhikooli ja grimлaasiumi hoolekogu koosseisu kuulutr kooli
pidaja esindaja, viihemalt kaks бррепбtlkоgu esindajat (keilcsi tiks esinclab pбhikooli ja
teine gi.imnaasiumi бpetajaid), nii pбhikooli- kui ka giimnaasiumiбpilastъ vanemate
esindajad, vilistlaste ning kooli toctavate organisatsioonide esinctajad (kuijuureý vanemate,
vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esirrdajad moodustavad enanuse hoolekogu
koosseisust ja псmаd ei tolri kuuluda koolit0dtajate hulka), бpilasesinduse olemasolul sellc
nimetatud esindaja ning брilаstе esindaja.
Nаrvа p;lhklimiie Giimrtaasium orr munitsipaalkool. Munitsipaalkooli pidaiaks on lirur.
seadrrsega kohaliku omavalitsustiksuss pдdevusse antud kt]simusi otsustab kohaliku
omavalitsuse volikogu. lЧаrvа Limlavolikogu on 21.12.2017, а otsusega ш 8б nimetarud
esindajaks Nаrvа P?ihklimrie Gtlmnaasiumi hoolekogusse AleksancJr Jefimov.
2. Oiguslikud alusecl
2.1 Pбhikooli- "ia giimnaasiurrrisearluse ý 73
kooli pidaja kehtestatud kогrаs.

lбike

t

kohaselt moodustatakse hoolekogu

lrr 40 ,,Nаrча munitsipaalkoo1ide
hclolekogude moodustamise ja t06 kord" ý З lбike 4 alusel moodustab hoolekogu Nаrча
Linлavalitsus kогrаldusеgа,

2.2 Nаrvа Linnavolikogu 25.11.2010 mЁiiruse

3. Otsus
Moodustada NaTva Рdtйlimёе Gr.imnaasiumi (registrikoo d 75024з57) hооlеЙоgu koosseisus:
Aleksandr
- kooli pidaja esirrdaja
I.gоr
- бррепбukОgu esindaja фбhikooli 0petajate esindaja)
Zanna
- бррепбukОgu esindaja (giimnaasiumi бреtфаtееsiпdаjа)
Ksenia
- бpilasesinduse nimetatud esinclaja
Kistirra
- бpilaste esindaja
Nаdейdа
- grimnaasiumiбpilaste vanemate esindaja
Fjodor
- gilrnnaasiumiбpilaste vanemate esindaja
Vladislav
- gtimnaasiumiбpilaste vanemate esindaJa
Aleksandr
- pбlrikoclliбpilaste vanemate esindaja
Natalja
- pбhikooliбpilaste vfi}emate esindaja
Olga
- pбhikooliбpilaste vаrlemate esindaja
Andrei
- vilistlaste esindaja
Ylаdiпriг
- vilistlaste esindaja

Jetinov
Rasstrбgin
Nаrбýkiпа
оkuпеча
Kutuzova
Аkтбпrоча
Ovsjannikov
Boborenko
Dmitrijev
Burjakova

ТýеrjоmuýНпа

Gоsmап
Tzotov

&

Rakendussiitted
Тuлпistааksе kehtetuks Narva Linnavalitsuse 17,12.2014. а koпaldus пr 1526-k
Pfihklimiie GЁmnaasiumi hoolekop mо odustami пе...
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4.2 KorTaldust
vбiЬ vaidtusИda Tartu Halduskohtu Jб}rvi kohtuma.ias 30 p&eva jookstll
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kсlrrа lduse teatavakstegemise pЁevast агчаtеs.
Korratdus jбustчЬ seadusega sДtestatud korras.
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