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1. Koolidirektor Kaarel Rundu annab ülevaate kooli tegemistest 

 

 Maja valmib 15.12.2019, tagasikolimine on planeeritud jõuluvaheajale. Loodame, et iga 

lapsevanem leiab aja kooli kolimisse panustada, kui on vaja abi. Vajadusel pöördub kool 

lapsevanemate poole. 

 Uude majja naastes tuleb kodukord ülevaatamisele. Muutuvad koolitundide pikkused, tagasi 

45 minutile. Koolipäeva algus 8.30. Söökla on suurem ning üks söögivahetund on vähem. 

Koolipäeva kestab tavapäraselt kuni 16.10, kuid seonduvalt valikainete tunniplaaniga 

(gümnaasiumiosas) võib ka koolipäev pikemaks kujuneda. Vähem peaks olema ka 8. tunde. Kl 

8-8.30 saab laps süüa hommikuputru. Vanemaid kooli peale üksi uitama ei lasta enam, 

õpetajatega kohtumine vajab eelnevat kokkulepet. 

 Mis üllatus teha lastele kooli avamise päeval? Lapsevanemad võiksid esineda. Kõik 

selleteemalised ettepanekud esitada kitsale hoolekogule. 

 Kõik õpetajad on olemas – see on väga positiivne. Seitse vilistlast läksid õppima õpetajaks, 

mis valmistab heameelt.  

Koolis on 933 õpilast. Õpilasi tuleb üha kaugemalt ja õpliaskond on rahvusvahelisem. Kolm 1. 

klassi ehk kolm paralleeli üle pika aja. Kolm 10. klassi. 

Külliki Parker on 7.-12. klassile õppejuht ja Maive Merkulova on 1.-6. klassile õppejuht.  

 Esimestel klassidel toimusid liiklustunnid. Politsei käis koolis liiklemist õpetamas. Vigastuste 

arv on tõusnud ning kooliõde tuletab meelde, et jalg- ja tõukerataste ning ruladega sõites 

kasutada kiivreid ja kaitsevahendeid. Jalgratta ja rulaga koolis sees ei tohi sõita.  

 Haridus- ja teadusministeeriumi ja haridusameti prioriteet koolikiusamise temaatika. Kooli 

kodulehel olemas eelmise aasta uuringu tulemused.  

PISA 2018 tulemused tulevad detsembris. 

 Sel aastal tehti keeletaseme rühmad. Esimest korda rakendus 4. klassis, eelnesid testid (kaks 

rühma – algajad ja edasijõudnud). Tagasiside õpetajatelt, et hea tulemus. Ülelennuline 

matemaatika õpetamine 3. ja 4. klassis. Saksa keele tandemõpe. 

 9. klassi lõpueksamite osas ei ole veel otsust. Tasemetestid eesti keeles ja 

ühiskonnaõpetuses.  

 Gümnaasiumiõpilased saavad loodushoiu- ja matkaringi valikainena. 7.-9. klass huviringina. 

Huviringi veab kooli vilistlane. Valikaineteks on veel jooga, teadusring, maailma usundid, 

visuaalkultuuri mõtestamine jne. 

 Cambridge Advanced English keeleksam on tasuta. 32 õpilast läbis eeltesti edukalt. 

 Kool osaleb mitmetes projektides. Kodaniku kompetentsikeskus koos Pelgulinna kooli ja Kopli 

kunstigümnaasiumiga. 11. klassi õpilased lähevad Erasmuse projektiga „Kunstisild“ Lissaboni. 

Kirnist õpilasvahetusest tagasi 8 b ja c klassi õpilased. Palju külalisõpilasi koolis hetkel (9A, 

10A, 11,.klassi õpilasvahetused). 

 Lapse vaimne tervis vajab hoolt. Vajadusel rääkida klassijuhatajaga ja võtta paus. Reisimisi 

pigem siiski planeerida koolivaheajale. 

Paljud lapsed ja noored seisavad kliimamuutuste teema eest. Palju naeruvääristamist. 



Arutleda, mis fakt ja mis fiktsioon. Kool astub samme – paberist kõrred, klaasist 

smuutipudelid ja taimetoit. Lapsed, kes soovivad päevapraadi või taimetoitu, siis võetakse 

linnatoetus maha ehk ei pea täishinda maksma.  

 Koolis on alates sellest sügisest lisandunud 0,5 kohaga eripedagoog ja kord nädalas 

loovterapeut. 

 Tulemas on TSG 40. juubel. 

 Kui koolis tekib mure/probleem, siis esmane kontakt on klassijuhataja. Kõige parem on kokku 

leppida kohtumine ja murest rääkida. 

 Lapsevanematel võimalik saada Goethe instituudist stipendiumit saksa keele õppeks.  

 Ärge lubage lapsi e-kooli oma kasutajakonto kaudu. Lapsele teha oma konto.  

 Lõpuaktused: 12. klassidel 22. juuni kl 14 ning 9. klasside aktus 19. juunil. 

 

2. Kitsasse hoolekogusse lastevanemate valimine 

Kandidaatidena esitati: 

 Kai Simson 8A ja 6C 

 Kaidi Tabri 10A, 6D ja 1C 

 Teet Tiko 10B 

 Alar Eiche 12C 

 Karin Kollo 4A 

Ühehäälselt kinnitati kitsa hoolekogu liikmed. 

3. Eve Tellissaar räägib sihtasutusest 

Varasemalt toetatud mürataseme alandamist akustilise plaadiga, toetatud tahvelarvutite ostu (klassi 

jagu), kaamera ost, aulasse projektor jne. 

Edaspidised plaanid on seotud uue kooliga ning peagi anna sihtasutus ka teada, mida saaksime 

toetada, et uues koolis oleks veelgi parem. 

4. Lisateemad 

 

 Rääkida lastele, et liikluses ei käi nina telefonis ja klapid peast ära. Lapsevanemad, näidake ka 

ise eeskuju! 

 Hommikuti kooli ees keeruline liiklus. Võimalusel mitte tuua lapsi autoga kooli ette. Kool 

teavitab lapsevanemaid võimalikest liikumisteedest koolimaja ümber.  

 Info võimalike e-õpikute kohta, mida lapsed saaksid kasutada ja kust neid leida, edastatakse 

e-kooli jm kanalite kaudu. 

 

 

Juhatas: Karin Kollo 

Protokollis: Kai Simson 


