
 

TSG üldkoosoleku protokoll 

Aeg ja koht: TSG aula, 29.09.2016, algus kell 18.00.  
Koosoleku päevakord:  

- Direktor Kaarel Rundu koolielust. 
- SA juhatus Eve Tellissaar 
- Hoolekogu valimised 

Koosolekut juhatab direktor Kaarel Rundu, protokollib Maris Saagpakk 
Kohalolijaid: 42.  
 

Kaarel Rundu:  
- Tutvustab saksa osakonna uut juhatajat Wolfgang Jäger.  

Wolfgang Jägeri tervitussõnad:  
 Minu esimeste muljete kohaselt võib öelda, et saksa osakonna laste tase vastab 
ootustele, nad töötavad hästi kaasa ja on hea keelelise ettevalmistusega. Palun aga ka toetada 
lapsi sellel teel, et lapsed ikkagi kuni lõpuni vastu peaksid. Olen avatud teiepoolsetele 
ettepanekutele ja mõtetele meie tegevuse arendamiseks.  
 

- Õppeaasta algus:  
• Koolis on 940 õpilast, 3 esimest klassi, 3 kümnendat klassi.  

• Allkirjastati koolirahu lepingud – õpetajad ja õpilased.  

• Õppeaasta on põhikooli osas jaotatud kolmeks trimestriks.  

• 10-12 klass loodi valikainete süsteem, mille raames on erinevate klasside õpilased koos. 
Eesmärgiks pakkuda erinevaid temaatilisi kursusi ja viia erinevate klasside õpilased 
omavahel kokku.  

• Neli koolivaheaega sel aastal, aga järgmisel aastal minnakse üleriigiliselt viiele 
vaheajale.  

• Rakendatakse muutuva õpikäsituse põhimõtteid (aktiivõpe, õppekäigud, õpitoad, 
külalislektorid).  

• Iga klass teeb ühe heateo – toredaid ideid (varjupaikade toetamine, koostöö 
lasteaedadega jne).  

• Plaanis on minna kujundava hindamise suunas – e-kooli tulevad lisamärked, mis 
tähistavad head meeskonnatöö oskust, individuaalse õppimise oskust jne.  

• Põhikooli osas on eesmärgiks seatud koduste ülesannete mahu vähendamine, et anda 
aega huvitegevuse jaoks.  

• Koostöö SA-ga ja arendusjuhi edukas projektitaotlemine on aidanud kaasa 
õpikeskkonna parandamisele, puhkekohtade loomisele.  

• Tegutseb robootika- ja malering, avaliku esinemise huviring, vanemate saksa keele ring.  

• Õpilasvahetus on seni toiminud vaid saksa osakonna klasside raames, aga eelmisel 
aastal said ka 8b ja 8c Erasmus+ raames õpilasvahetuses.  

• Eelmisel aastal loodi kooliõue paremad tingimused.  



• Suvel remonditi ujulavalgustus ning staadionirada parandati. Sporditingimused 
paranesid.  

• Koolipäev on pisut pikemad, sest söögipausid on pikemad, et lapsed saaksid rahulikult 
süüa. Hommikuti saab putru, lisaks on võimalik osta omletti ja sooje võileibu. Kooli 
menüüsse on lisandunud igapäevaselt taimetoit. Söökla osas oleme sel aastal rahul ja 
laste tagasiside on positiivne. Sel aastal on gümnaasiumis 50 õpilast juures, kes söövad.  

 

Küsimused: 
Kuidas tagatakse koduste ülesannete vähendamine? Antakse ette aeg, mis lapsed koduste 
ülesannete peale kulutada võivad.  
Millal kool saab kapitaalremondi? Vastus haridusametist on, et kõige hiljem detsembris 2018. 
Remondi jutt käib 0-2 korrusest.  
Vene keele õpetamise tase. Hetkel on arutelud selle üle, et peaks minema kommunikatiivsema 
õppe poole. 
 

TSG SA esinaine Eve Tellissaar 
Seni on Teie toetusega ära tehtud järgmist.  
- Kõnnitee 
- Valgustuse paranemine 
- Uued kardinad aulas.  
- 30 tahvelarvutit, mida aktiivselt kasutatakse.  

Uus eesmärk: 1. ja 2. korruse koridoride hubasemaks muutmine.  
- Plaanis on mürataseme vähendamine, koridoridesse astmestike loomine, milles on ka 

laadimisvõimalused.  
- AITÄH TOETUSE EEST JA PALUME KA EDASPIDI ANNETADA 

SIHTASUTUSELE! SOOVITUSLIK SUMMA LAPSE KOHTA 25.- EUR. 
Annetussumma on tulumaksuvaba.  

 

Hoolekogu valimine:  
Esitati Kaidi Tabri, Kadi Kaljola, Indrek Kask, Piret Tamme, Karin Kollo 
Hoolekogu valiti ühehäälselt.  
 
Koosolek lõppes 19.10 


