
 
 

 

HOOLEKOGU PROTOKOLL NR 1 
 

 

 
KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tallinn         09. jaanuar 2023.a nr. 1-3.3/3 

 

Hoolekogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 17-00 

Hoolekogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 18-00 

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 Vain Kohal 

Olga Arsenyev Kohal online 

Maria Tulbina Kohal  

Jana Vaitukovitš Kohal 

Julia Telitsa Kohal 

Irina Žedeleva Kohal online 

Svetlana Zahharova Ei osalenud 

Margarita Motšalina Kohal online 

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 vastuvõtu tingimused ja kord 

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 Vaini kandidatuur. 

 

Otsus: Valida Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu esimeheks Anton Vain. 

 

Otsuse poolt oli 8 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 Julia Telitsa kandidatuur. Kuna ta 

oli puudu, seega võeti telefoni teel temaga ühendust ja küsiti nõusolek. Vastuolusid ei olnud. 

 

Otsus: Valida Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Julia Telitsa. 

 

Otsuse poolt oli 8 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 8 hoolekogu liiget, vastu 0 ja erapooletuid 0.  

 

 

4. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord 

Päevakorrapunkti õiguslik alus on Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikest 5, mille 

kohaselt Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor ning see 

esitatakse enne kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks. 

Tallinna Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökorra § 9 lõikest 

2, mille kohaselt annab nõusolekuid ja teeb ettepanekuid ning täidab teisi ülesandeid Tallinna 

õigusaktides sätestatud juhtudel. 

 

Otsus: dokument on arutatud ja kooskõlastatud muudatus. 

P 4.1. TMRG 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi 

haridustaseme omandanud õpilane, kelle põhikooli lõputunnistuse kõik aastahinded on vähemalt 

“rahuldavad” ja ühtsete põhikooli lõpueksamite hinded on vähemalt 50% maksimaalsest 

tulemusest.  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Natalja Vergun 

Koosoleku juht ja protokollija 


