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KOOSOLEKU PROTOKOLL
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Koosoleku toimumise aeg
22. november 2017. a 17.30-17.55
Koosoleku juhataja
Aseesimehe ja sekretäri valimise küsimustes juhatas koosolekut kooli direktor Jana Unt.
Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekust puudunud hoolekogu liikmete nimed
Ees-ja perekonnanimi
Jelena Netšajeva
Nadežda Petropavlova
Marina Melnik
Svetlana Popenko
Žanna Volosatova
Deniss Veršinin
Natalja Kreivald
Inge Laada
Orina Jakovleva
Uljana Lepilova
Karolina Gita

Märge osalemise või puudumise kohta
puudub
kohal
kohal
puudub
kohal
kohal
kohal
kohal
kohal
puudub
puudub

Koosolekule kutsutud isikute nimed
Ees-ja perekonnanimi

Märge isiku seotuse kohta
menetlustoiminguga

Jana Unt

Ahtme Kunstide Kooli direktor

KINNITATUD PÄEVAKORD:
Hoolekogu kinnitas ühehäälselt koosoleku päevakorra järgmiselt:
1. Hoolekogu aseesimehe ja sekretäri valimine.
2. Õppetasu toetuste jagamine aastal 2017.
1. Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
Päevakorrapunkti õiguslik alus:
Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §13 lg 1, mille kohaselt hoolekogu valib enda hulgast esimehe,
aseesimehe ja sekretäri.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Ahtme Kunstide Kooli 22.novembri 2017.a hoolekogu päevakorras oli Ahtme Kunstide Kooli hoolekogu
esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine.
Seoses hoolekogu koosseisus toimunud muutusega, tekkis vajadus viia läbi hoolekogu esimehe, aseesimehe
ja sekretäri valimine.

Seoses hoolekogu koosseisus toimunud muutusega, tekkis vajadus viia läbi hoolekogu esimehe, aseesimehe
ja sekretäri valimine.
Hoolekogu liige, kes osutub valituks esimeheks omandab järgmised volitusnormid:
 Algatab menetlusi küsimuste, mis on vajalikud, et hoolekogu saaks täita talle seadusest tulenevaid
ülesandeid;
 Menetleb hoolekogule esitatud taotlusi ja vaideid ning teostab paikvaatlusi vaidemenetluses;
 Valmistab ette menetluse läbiviimiseks vajalikud dokumendid;
 Annab loa asjakohastele isikutele hoolekogu koosolekul oselamiseks või kutsub isikuid koosolekust
osa võtma;
 Kutsub kokku koosolekuid ja teatab hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne
koosoleku toimumist koosoleku toimumise aja ja päevakorra;
 Juhatab koosolekut;
 Allkirjastab hoolekogu protokollid ja otsused.
Hoolekogu liige, kes osutub valituks aseesimeheks omandab järgmised volitusnormid:
 Täidab hoolekogu esimehe ülesandeid tema äraolekul
Hoolekogu liige, kes osutub valituks sekretäriks omandab järgmised volitusnormid:
 Protokollib koosolekuid;
 Allkirjastab hoolekogu protokollid.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja:
Valida avalikul hääletusel üksmeelselt hoolekogu esimeheks hoolekogu liikme Deniss Veršinini,
aseesimeheks holekoogu liikme Inge Laada ja sekretäriks hoolekogu liikme Marina Melniku.
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 22. novembri 2017. a otsusega nr 1.
Otsuse poolt oli 7 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
2. Õppetasu toetuste jagamine aastal 2017 .
Päevakorrapunkti õiguslik alus:
-Kohtla-Järve linnavalitsuse 15.märtsi 2016.a määruse nr 7 „Ahtme Kunstide Kooli põhimäärus“ §26
p. 9, mille kohaselt hoolekogu pädevuses läbi vaadata ja heaks kiita toetuste saajate nimekiri;
-Kohtla-Järve Linnavolikogu 25.05.2011 a. määrus nr 83 „ Kohtla-Järve linna huvikoolides õppetasu toetuse
määramise ning maksmise kord“ § 5
-Kohtla-Järve linna volikogu 30.jaanuari 2013.a määruse nr 156 „Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ §12 p 15, mille kohaselt hoolekogu täidab teisi õigusaktidega
hoolekogule pandud ülesandeid.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Kooli direktor Jana Unt esitas hoolekogule õppenõukogu ettepaneku õppetasu toetuste määramise kohta.
Vastuvõetud otsus, otsuse faktiline alus, otsuse täitmise tähtaeg ja vastutaja:
Hoolekogu otsustas avalikul hääletusel üksmeelselt kiita heaks õppetasu toetust saavate õpilaste nimekiri
2017 aasta eest. LISA I
Otsus on vormistatud eraldi hoolekogu 22. novembri 2017. a otsusega nr 1.
Otsuse poolt oli 8 hoolekogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0.
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