
 
 

 

HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 1 
 

 

 
KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn                         04. märts 2020.a nr 1.1-8/1 

 

Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 17-00 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 18-30 

Hoolekogu koosoleku juhataja nimi: Natalja Vergun 

Hoolekogu koosoleku protokollija nimi: Natalja Vergun 

 

Hoolekogu koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed  

 

Hoolekogu liikmete nimed (koos märkega osalemise või puudumise kohta): 

Ees- ja perekonnanimi Märge osalemise või puudumise kohta 

Anton Tšurilov kohal 

Inga Bringul kohal 

Maria Tulbina kohal 

Jana Vaitukovitš kohal 

Julia Telitsa kohal 

Irina Žedeleva kohal 

Svetlana Zahharova kohal 

Daniil Okunevski kohal 

Igor Kravtšenko kohal 

 

Koosolekul osalenud isikud, kellel on õigusaktidest tulenevalt õigus koosolekust osa võtta:  

Ees- ja perekonnanimi Märge õigusaktidest tuleneva õiguse kohta 

Natalja Vergun Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi direktor 

 

 

Kinnitatud päevakord 

1. Hoolekogu esimehe valimine 

2. Hoolekogu aseesimehe valimine 

3. Hoolekogu sekretäri valimine 

4. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi kodukorra arutamine ja arvamuse avaldamine 

5. Jooksvad küsimused 

 

 

 



1. Hoolekogu esimehe valimine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikest 9, mille kohaselt 

valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Järgnes ühisarutelu, mille tagajärjel sellele kohale oli pakutud Anton Tšurilovi kandidatuur. 

 

Otsus: Valida Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu esimeheks Anton Tšurilov. 

 

Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

 

2. Hoolekogu aseesimehe valimine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikest 9, mille kohaselt 

valib hoolekogu oma liikmete hulgast hoolekogu aseesimehe.  

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Järgnes ühisarutelu, mille tagajärjel sellele kohale oli pakutud Inga Bringuli kandidatuur. 

 

Otsus: Valida Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Julia Telitsa. 

 

Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

3. Hoolekogu sekretäri valimine 

Päevakorrapunkti õiguslik alus tuleneb Haldusmenetluse seaduse § 18 lõigest 3, mille kohaselt 

protokollile kirjutab alla selle koostatud isik, sekretär ehk protokollija. 

 

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu 

Järgnes ühisarutelu, mille tagajärjel sellele kohale oli pakutud Maria Tulbina kandidatuur. 

 

Otsus: Valida Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu sekretäriks Maria Tulbina. 

 

Otsuse poolt oli 9 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

 

4. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi kodukorra arutamine ja arvamuse avaldamine 

Oli tehtud ülevaade nendest muudatustest, mis olid sisse viidud Tallinna Mustamäe 

Reaalagümnaasiumi kodukorra sisse seoses muudatustega seadustes, mis annavad õpetajatele 

õiguse põhjendatud kahtluse alusel kontrollida õpilaste asju.  

Arutatud ühtseid nõudmisi õpilastele  

1. Koolivorm: 

Kooli õpilastele on määratud koolis kandmiseks hoolekogu ja õpilasesindusega kooskõlastatud 

koolivormi esemed. 

Otsus: pakkuda õpilastele langetada järgmine otsus koolivormi osas: 

- Disain 

- Värvid 

- Pakutud elemendid lähtuvalt kooli astmest 

- Koolivormi kandmise statuut 

 

 

 

5. Hoolekogude teabepäev 



10. märtsil 2020 kell 15.00 Jakob Westholmi Gümnaasiumi aulas (Kevade 8), osaleb Tallinna 

Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu esimees Anton Tšurilov 

 

 

 

 

 

Natalja Vergun 

Koosoleku juht ja protokollija



 


