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Narva S po rdikooli Ene rgia hool ek ogu moodust amine
1.

Asjao lud j a men etlu se kaik

Moodustatakse Narva Spordikooli Energia hoolekogu, mis suunab huvikooli tegevust ning teeb
ettepanekuid huvikooli direktorile ja kooli pidajale huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud
kusimustes, Hoolekogu liikmeteks on kooli pidaja ja huvikooli toetavate organisatsioonide
esindajad, oppe- j a kasvatustegevusega seotud koolitootajate ja oppurite esindaja voi
opilasomavaliisuse olemasolul selle esindaja. Huvikoolis, kus opivad ka alaealised, kuulub
hoolekogusse ka lastevanemate esindaja. Narva Spordikool Energia on 16.1 1.201 8. a kirjaga nr 146
esitanud kandidaate oppeasutuse hoolekogu moodustamiseks.
Nimekirjas esitatud isikutega on nende osalus asutuse hoolekogu koosseisus eelnevalt
kooskolastatud.
2. Oiguslikud alu sed

3. 1 Huvikooli seaduse § 17 loike I kohaselt moodustab kooli pidaja viie- kuni uheksaliikmelise
hoolekogu.
3.2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 loike 2 alusel seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusU ksuse voi kohaliku omavalitsusorgani padevusse antud
kusimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes voib delegeerida nende kUsimuste
lahendamise valitsusele.
3.3 Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a maaruse nr 5 .Huvikooli seaduse § 6 loigetes I ja 3, § 7
loikes 2, § 9 Ioikes 5, § 10 loigetes 4, 5 ja 6, § I I loikes I, § 13 loikes 1, § 14 loikes 2 ja loike 3
punktis 8, § 15 loikes I, § 17 Ioigetes 1 ja 2, § 22 loikes 22 j a pedagoogide atesteerimise
tingimuste j a korra § 4 loike I punktis 1 kooli pidaja padevusse antud ulesannete lahendamise
delegeerimine Narva Linnavalitsusele" paragrahviga 1 delegeeriti huvikool i seaduse § 17
loikes 1 kooli pidaja padevusse antud ulesannete lahendamine Narva Linnavalitsusele.
3.0tsus

Moodustada Narva Spordikooli Energia hoolekogu koosseisus:
Vladimir Butuzov
- kooli pidaja esindaj a
lIona Kozlovskaja
lastevanemate esindaj a
Andrei Silin
huvikooli toetavate organisatsioo nide esindaja
Gennady Akimov
oppe- j a kasvatustegevusega seotud koolitootajate esindaja
Jevgeni Vsivtsev
oppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitootajate esindaja
Aleksei Vinogradov
oppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitootaj ate esindaj a
Nikita Konstantinov
oppurite esindaj a
4. Rakend ussatted

4.1 Korraldus jou stub seadusega satestatud korras.
4.2 Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalit suse 15.09.201 5. a korraldus nr 1007-k "Narva
Spordikooli Energia hoolekogu moodustamine".
4.3 Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johv: kohtumaj as 30 paeva jooksul korralduse
teatavakstegemise paevast arvates.

Ants Liimets
Linnasekretar

