Narva Linnavorikogu hariduskomisjoni
koosoreku protokoll
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Hariduskomisjoni r:oosoreku toimumise
arguse ke'aaeg: 15.00
Hariduskomisjoni koosoleku toimumise
"16.30
l6pu kellaaeg:
Hariduskomisjoni k oosoreku juhataja
nimi: Jerizaveta Tbertova
Hariduskomisjoni koosoleku protokollija
nimi: Irina Janovitd

Koosolekul osalesid jdrgmised hariduskomisjoni
riikmed - Jelizaveta T.ertova, Irina
Janovit.,
Svetlana LeSihhina, Liudmila Smirnova,
Aleksandr Openko, Vjatieslav Konovalov,i".g"i
Misnik, Juri Afanasjev.
Koosolekul puudusid Heli Adamovit5, Olga Elksnin, Larissa Olenin4
Tamara
Gusseva, Thtj ana Korelina, Thtjana B
abanskaj a.
Koosolekule kutsutud
Viktoria Lutus, Kultuuriosakonna juhataja;
Larissa Degef Kultuuriosakonna juhataja
asetiiitja;
Koosoleku kiilalised
Juri Raud, Veera Grigorjeva, Jana Kondra5ova
Pdevakord:
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Narva munitsipaalharidussiisteemi arengukav
a 2l3lkoostamise algatamine ja
liihteiiles ande kehtestamine. E ttekandj
a V.
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t,rtur.

Haridus-ja teadusministeeriumi ning
Narva linna vahelise kokkuleppe eeln6u
arutamine

l''

Narva munitsipaalharidussiisteemi
arengukava 2030 koostamise algatamine ja
Idhtetilesande kelirtestamine.
JVarva Linnavalitsuser Kultuuriosakonna
juhataja viktoria Lutus esitas hariduskomisjoni
liikmetele tilevaade otsuse eetn6u kohta.
vasiavalt Narva Linnavolik og,- 27.05.2004.
a
rnddrusega nr 29/gs kinnitatud
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonia pdhimiidruse
lrunktidele 2'1 ia 2'17 on osakonna i.ilesannete hulgas hariduse
arendusprogrammi
r"dljatcicitamine ja elluviimine ning
Narva linna hariduse olukorra analti{isimine ja
arengu
p'rognoosimine' Praelgu kehtiva arengudokumendi
,,Narva munitsipaalharidusstisteemi
2075-2020" kehtivusaeg l6peb jooksva
aasta t6pus yu s""gu tekib vajadus
linna
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runitsip aarh aridus sri,,
rro
kajastatakse hetkeseistr ja mddratalkse
kindlaks pikaajallsed arengusuunad.
vastavalt Narva
Linnavolikogu 28'0.92tllo,a maarusega
nr 42 kehtestatud ,,N rva lirrna arengudokumentide
rrLenetlemise korra" 17l6ikele
2 vastutab Narva valdkonnap6hise
$
arengukava koostamise
er:st vastava valdkonna ga tegelev
ametiasufu
n

s.
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aluseks v6etakse dokumendi koostamise
atgatamise ja uihteiilesande

Mktoria Lutuse esitamise aial tekkisid komisjoni
liikmetel tapsustavad
Krisimused esitasid

krisimused.
Jelizaveta TSertova, Irina /anovitd,
Jana Kondraiova ja Juri Raud.
ori otsuse eern6u toetamise ki.isimus,
kuid 5 aasta peale.
|ff:ffillemusena

Toetada otsuse eeln6u ,,Narva munitsipaalharidusstisteemi
arengukav
algatamine ja liihteiilesande kehtestamine,,,
kuid kuni 2025 aastani.
otsuse poolt oli 8 hariduskomisjoni liiget,
vastu 0 ja erapooletuid
0.

a 2Bi1koostamise
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Haridus-ja teaclusministeeriumi ning
Narva linna vahelise kokkuleppe eeln6u
arutamine
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonn a
iuhataia viktoria Lufus esitas hariduskomisjoni
kokkuleppes esitatud asjaotudest ja kehtiva
kokkulepe pakutud
l*"j*:.rzahelises

i liikmetel tdpsustavad kiisimused. Ktisimused

ri Raud, Ljudmila Smimova.

rva linna ja Haridus_ ja Teadusministeeriumi

1'

Punkt 5' seal' kus nimetatakse kahe riigigiimnaasiumi
6pilaste arvu, lisad a s6nakuni,
st Haridus- itt Teadusministeerium asutab
Naraa linna kaks riigigiimnaasiumi kokku
kuni
720 dppekohaga.

2' Punkt 10' Jl.iitta Narva Tdiskasvanute kooli saatus
Narva linnale otsustada.
Hariduskomisjon on seisukohaf et
mittestatsionaame dp" peab j2idma
munitsip aaldppeasufu

sse.

st iimberkorraldusi 6pivad linna

territooriumil

evormis 6ppivatest gtimnaasiumi6pilastest
ra statsionaarses, sest hariduskomisjon peab
tdhtsaks' et 80"/o kujuneks kSigi (nii
statsionaarses kui mittestatsionaarses
vormis

6ppivate) grimnaasiumidpilaste i.ilda
jiirgmiselt: tLinn korraldab enda
riigigiimnaasiumide tegeause alustam
ilmberkorraldu:;i dpiaad linna territooriu
r ii gi gilmn aas
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Hariduskomisioni liikmetele tekitab muret
ka eesti oppekeelega i.ildhariduse
kvalitee! sh tulevase eesti 6ppekeelega p6hikooli
ja tulevase riigigrimnaasiumi
Spetajate koosseis ja ka eesti 6ppekeelega
p6hikooli rahastamine. Hariduskomisjon
on seisukohal, et tuleb tdpsemini arutada
eesti 6ppekeelega p6hikooli ja eesti
6ppekeelega riigigiimnaasiumi 6petajate
koorseis., komplekteerimise ktisimusi,
samuti eesti 6prpekeelega p6hikooli pidamise
kiisimust. Teeme ettepaneku kdsitleda
eesti 6ppekeelega p6hikooli, riigigiimnaasiumi
ja lasteaeda 6ppekompleksina,
kelle
pidaja on riik (sh nt v6imalust asutada
kompleksi sees riigi pidamisel ja rahastamisel
lasteaed-algkool v6i anartirisida muid
v6imalikke rahendusi).
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