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Narv a Laste Loomemaja hoolekogu moodustamine

1. Asjaolud ja menetlu se kaik
Moodustatakse Narva Las te Loo mernaja hoolekogu, mille liikm eteks on koo li pidaja ja
huvikool i toetavate orga nisatsioo nide esindajad, oppe- ja kasvarustegevusega seo tud
koolitooiajate ja oppurire esindaja voi opilasornavalitsu se olemaso lul selle esindaja .
Hu vikool is, kus op ivad ka alaca liscd. kuulub hoolekogusse ka lastevanernate es indaja.
Hoolekogu suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid huvi kooli d irektorile ja koo li
pidajale huvikooli are ngu, vara j a eelarvega seotud kusirnustes, Narva Las te Loornemaja
esi tas 2 1.02.20 18. a taotluse, mille ga palus muuta hoolekogu koosseisus kooli pidaja
esindaja t,
2. Oigu slikud a lusc d
Vastava lt kohaliku ornava litsuse korrald use seaduse § 30 loike 1 punk tile 2 linnavalitsus
lahendab ja korraldab koha liku elu kusirnusi, mis vo likog u maaruste voi otsustega on

pandud tairrniseks valitsuse le.
Huvikoo li seaduse § 17 loik e I kohase lt moodustab huvikooli pidaja viie- kuni
uheksaliikrnelise hoolekogu .
Narva Linnavo likog u 17.0 1.2008. a rnaarusega nr 5 "H uvikoo li sead use § 6 loigetes I ja 3,
§ 7 loi kes 2, § 9 loikes 5, § 10 loigetes 4. 5 ja 6. § I I loikes I , § 13 loikes I, § 14 loikes 2 ja
loi ke 3 punk tis S. § 15 loikes I . § 17 loigetes 1 ja 2. § 22 loikes 22 ja pedagocgide
atesteerimise tingimustc ja k orra § 4 15ike I punk tis I kooli pidaja padevusse antud
ulesannete lahe ndamise de legce rimine Narva Li nnavalitsusele' huvikoo li seadusega § 17
loikega I ettenah tud ulesand e lahe nda mine on delegee ritud Narva Linnava litsusele.
3.0tsus
3. 1 Moodustada Narva Las te Loo mernaja (registrikood 75024283) hoolekogu koosse isus:
Galina Vo logd ina
- kooli pidaja esindaja
Juri Barkov
- huvikooli toetavate organ isatsiooni de es indaja
Ta tjana Stepa nova
- lastevanemate esindaja
Galina Sus trova
- huvikooli toetavate organ isatsioonide' esindaja
Olga Soko lova
- koolitootajate ja oppurite esindaja
4. Rak cndu ssatt ed
4.I.Korraldus joustub sead usega satestatud korras.
4.2.Tunni statakse kehietuks Narva Linnaval itsuse 24.08. 20 II . a korraldus nr 768 -k .Narva
Lastc Loorncrnaja hoo lekogu mood ustarninc" .
4.3.Korraldust voib vaidlustada Tartu Haldu skohtu Johvi koh rurnajas 30 paeva jooksu l
korralduse teatavakstegemise paevast arva tes.
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