
TALLINNA  LÄÄNEMERE  GÜMNAASIUM 
 

HOOLEKOGU  KOOSOLEKU PROTOKOLL   nr.7   05. september  2017 
 
Algus kell 18:00, lõpp kell 20:00                               Koht:  Tallinna Läänemere Gümnaasium  
 
Koosoleku juhataja: Dmitry Polyakov 
Koosoleku protokollija: Jekaterina Volossatõhh 
 
Võtsid osa hoolekogu liikmed:  
Anna Karamnova, Jekaterina Volossatõhh, Natalja Grigorjeva, Dmitry Polyakov , Žanna 
Moleva. 
 
Puudusid: Annika Kandõba, Valentin Degterjov 
Kutsutud: Deniss Presnetsov,Maria Jufereva  
 
PÄEVAKORD 
  

1. Kooli direktori aruanne 2016-2017 õa. 
2. Hoolekogu aruanne.  
3. Parkimiskohtade Narva mnt. ehitamine. 
4. Klasside piirnormide arutamine. 
5. Hoolekogu plaan 2016-2017 õa. 

 
KUULATI 
 

1. Deniss Presnetsov 
2. Dmitry Polyakov 
3. Deniss Presnetsov 
4. Anna Karamnova, Jekaterina Volossatõhh, Natalja Grigorjeva, Dmitry Polyakov , 

Žanna Moleva. 
5. Anna Karamnova, Jekaterina Volossatõhh, Natalja Grigorjeva, Dmitry Polyakov , 

Žanna Moleva. 
 
 
OTSUSTATI 

1. Kooli läbiviidud töö õa.2016/2017 kiidatud heaks. 
2. Hoolekogu läbiviidud töö õa.2016/2017 kiidatud heaks. 
3. Parkimiskohtade ehitustööd planeeritud aastaks 2018. 
4. Hoolekogu on nõustunud klasside piirnormidest. (Lisa1) 
5. Koostatud hoolekogu plaan 2016-2017 õa. 

 
 
Koosoleku juhataja 
Dmitry Polyakov 

Koosoleku protokollija 
Jekaterina Volossatõhh 

Ees- ja perekonnanimi  
 
  

Ees- ja perekonnanimi 



 
Lisa 1. 
 

Klass Arv hetkel 2017./2018. õa 

1.a 26 Piirnorm 26 õpilast. 
1.b 26 Piirnorm 26 õpilast. 
1.d 26 Piirnorm 26 õpilast. 
1.e 26 Piirnorm 26 õpilast. 
2.a 28 Piirnorm 28 õpilast. 
2.b 28 Piirnorm 28 õpilast. 
2.d 29 Piirnorm 29 õpilast. 
3.a 29 Piirnorm 29 õpilast. 
3.b 29 Piirnorm 29 õpilast. 
3.d 30 Piirnorm 30 õpilast. 
3.e 29 Piirnorm 29 õpilast. 
4.a 28 Piirnorm 28 õpilast. 
4.b 29 Piirnorm 29 õpilast. 
4.d 27 Piirnorm 27 õpilast. 
4.e 28 Piirnorm 28 õpilast. 
5.a 28 Piirnorm 28 õpilast. 
5.b 27 Piirnorm 27 õpilast. 
5.v 25 Piirnorm 25 õpilast. 
6.a 27 Piirnorm 27 õpilast. 
6.b 27 Piirnorm 27 õpilast. 
7.a 28 Piirnorm 28 õpilast. 
7.b 29 Piirnorm 29 õpilast. 
8.a 28 Piirnorm 28 õpilast. 
8.b 25 Piirnorm 25 õpilast. 
9.a 25 Piirnorm 25 õpilast. 
9.b 27 Piirnorm 27 õpilast. 

 






