
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn 28.09.2022

Koosolek algas: 18.00
Koosolek lõppes: 19.45
Koosoleku juhataja: Maive Merkulova
Koosoleku protokollija: Avely Kasela

Koosolekul osalejate nimed: nimekiri lisatud

KINNITATUD PÄEVAKORD
1. Ülevaade 2021/2022 õppeaastast, kooli rahulolu küsitlusest, KiVa küsimustiku

tulemustest, õpetajate emotsionaalse enesetunde testi tulemustest ning hetkeolukorrast.
2. Hoolekogu liikmete valimine eelnevalt üles seatud kandidaatide seast.
3. Eelnevalt registreeritud küsimused.

1. ÜLEVAADE 2021/2022 ÕPPEAASTAST, SISEHINDAMISE TULEMUSEST NING
HETKEOLUKORRAST

Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu

Direktor Maive Merkulova tegi kokkuvõtte 2021/2022 õppeaastast, kooli rahulolu küsitlusest,
KiVa küsimustiku tulemustest, õpetajate emotsionaalse enesetunde testi tulemustest ning
hetkeolukorrast.

● Direktor tutvustas uusi juhtkonna liikmeid. Juhtkonnaga liitusid sellest õppeaastast 1.-6.
klassi õppejuht Dagmar Aus ja haridustehnoloog Erik Remma.

● Direktor tutvustas lastevanematele õppetoolide juhatajaid.
● Õpilasesinduse president Gabriela Kubja andis ülevaate õpilasesinduse eelmise õppeaasta

tegevustest ja uue õppeaasta plaanidest. Hetkel värvatakse õpilasesindusse uusi liikmeid.
● Uuel õppeaastal 2022/2023 õpib koolis 1042 õpilast ja kokku on 41 klassi.
● Ülevaade HEV õpilastest: 8 eritoega õpilast, 19 tõhustatud toega õpilast, 105 üldtoega

õpilast, 37 õpilast Ukrainast ja 23 uussisserändajat.
● Direktor andis lastevanematele ülevaate 2022 aasta riiklike rahuloluküsitluse tulemustest.



● Direktor tutvustas KiVa õpilasküsitluse tulemusi. Samuti jätkatakse KiVa-tundidega sellel
õppeaastal 1., 4. ja 7. klassides.

● Direktor andis ülevaate õpetajate emotsionaalse enesetunde testi tulemustest.
● Direktor tutvustas kolme aasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite tulemusi.
● Valminud on uus kooli arengukava aastateks 2022-2025.
● Toimusid 1. septembri aktused ning praeguseks on toimunud ka esimesed üritused.

Näiteks teatejooksude päev, rahvusvaheline autovaba päev, rahvusvaheline
maailmakoristuspäev, Saksakeelse osakonna 25 juubeli tähistamine ja abiturientide
riigikaitselaager.

● Sellel aastal jätkuvad Erasmus+ õpiränded. Sellel õppeaastal (2022/23) saab Erasmuse
õpirändest osa 51 õpilast (5%) ja 11 õpetajat (10%).

● Kooli söökla kutsub lapsevanemaid avatud koolisööklate nädalast osa võtma kuupäevadel
3.-4. oktoober ja 6.-7. oktoober.

● Koolis on tekkinud probleeme e-sigaretidega. Lastevanematel palutakse sellest kodus
lastega vestelda.

● Tallinna Saksa Gümnaasiumi hoolekogu valiti aasta 2022 Tallinna hoolekoguks.

2. HOOLEKOGU LIIKMETE VALIMINE EELNEVALT ÜLES SEATUD
KANDIDAATIDE SEAST.
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Maive Merkulova andis teada, et tähtajaks oli oma kandidatuuri esitanud kaheksa inimest: Liis
Mardi, Kristel Merilind, Kaidi Tabri, Rauno Leesment, Aili Põllu, Liivi Maddison, Kai Simson
ja Karin Kollo. Kandidaadid tutvustasid end ja oma motivatsiooni hoolekokku kandideerimisel.

Maive Merkulova tegi ettepaneku läbi viia e-hääletuse hoolekogu liikmete valimiseks.

Vastuvõetud otsus
Kooli hoolekogu liikmeteks osutusid e-hääletuse tulemusel valituks järgmised lapsevanemad:
Karin Kollo (53 häält)
Rauno Leesment (53 häält)
Liis Mardi (40 häält)
Kristel Merilind (40 häält)
Kai Simson (39 häält)

Kokku hääletas 66 lapsevanemat ja erapooletuid oli 14.

3. EELNEVALT REGISTREERITUD KÜSIMUSED
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Direktor Maive Merkulova tänab kõiki lapsevanemaid, kes on esitanud küsimusi ning seeläbi
panustanud kooli arengusse.

Anna Traksmaa, 1.a klassi lapsevanem: Kuidas saaks näha lapse tunniplaani
eKoolis/mKoolis?
Vastab Maive Merkulova: Lapsevanemale vastati meili teel.

Eeta Ehasalu, 10.b klassi lapsevanem: Kodulehel on rahuloluküsitluse tagasiside 2018 ja 2019
(2021 on veel lisamata), küsitletud on vaid 4., 8., 11. klassi õpilasi ja vanemaid. TSG enda
viimane küsitlus oli 2016 (enne seda 2013), kaasatud olid kõik klassid. Millal on plaanis
korraldada TSG KÕIKI KLASSE hõlmav küsitlus, mis annaks juhtkonnale parema ülevaate



õpilaste ja vanemate rahulolust koolieluga? Kui seda pole plaanis teha, siis mis on muud
alternatiivid tagasiside andmiseks/saamiseks?
Vastab Maive Merkulova: Link kooli rahuloluküsitluse tulemustele on meie kodulehel olemas.
Need leiab kodulehelt, kui valida meie kool ning sealt dokumendid. Lisa küsitlust ei ole plaanis,
teeme seda vajadusepõhiselt. Küsimustikul peab olema sisu ja kaalu. 1000 inimese lahtiste
küsimuste tulemusi on väga raske koolil endal analüüsida, sest tegemist on väga ajamahuka
tööga. Alternatiiv on klassipõhised küsitlused. Eelmisel õppeaastal me neid ka tegime seoses
vaimse tervise projektiga. Lisaks toimub meil iga aasta KiVa õpilasküsitlus, millele vastavad
kõik 1.-9. klassi õpilased. Samuti tegime küsitlusi eelmisel aastal seoses Digiefekti projektiga.

Eeta Ehasalu, 10.b klassi lapsevanem: TSG püüab olla keskkonnasõbraliku mõtteviisiga
"roheline kool". Kuidas sellega läheb kokku igasügisene kilekaante müük? Millised võiksid olla
keskkonnasäästlikumad alternatiivid?
Vastab Maive Merkulova: Meie üleskutse on, et need kilekaaned jäetaks ümber, sest need on
parim viis, kuidas meie õpikuid hoida. Nii ostame me iga aastaselt vähem uusi õpikuid!

Eeta Ehasalu, 10.b klassi lapsevanem: Millised olid TSG põhikooli lõpueksamite ja
gümnaasiumi riigieksamite tulemused 2022 (võrrelduna eelmiste aastatega, võrrelduna Eesti
keskmisega)?
Vastab Maive Merkulova: Sellele küsimusele juba vastasin eelnevalt esitluses, kus tutvustasin
kolme aasta põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite tulemusi.

Eeta Ehasalu, 10.b klassi lapsevanem: Kui palju Ukraina põgenikke on asunud õppima
TSG-sse ja kuidas nad on jagunenud erinevate kooliastmete vahel?

Vastab Maive Merkulova: Meie koolis õpib tänase seisuga 37 õpilast Ukrainast. Peamiselt on
nad asunud õppima 1. ja 2. kooliastmesse.

Eeta Ehasalu, 10.b klassi lapsevanem: Infovahetuse parandamine kooli ja lastevanemate
vahel. Kuidas jõuaks vajalik info kiiresti lastevanemateni? Siiani on pigem harjutud kasutama
e-kirju. Kool näeb peamise suhtluskanalina eKooli - kuidas saada lapsevanemad regulaarselt
vaatama ja kasutama eKooli vestlusi, et nad olulisest infost ilma ei jääks? Kas ka näiteks
hoolekogu ja sihtasutus peaksid saatma oma teated klassiesindajatele eKooli vestluste kaudu?
Kas sealt on võimalik esindajatel need teated omakorda edasi saata oma klassi lastevanemateni?
Vastab Maive Merkulova: Kool liigub endiselt selle poole, et kooli ja lastevanemate vaheline
peamine suhtluskanal oleks eKool. Ma arvan, et te kõik teate, et harjumuse tekkimiseks kulub 21
päeva. Kutsun teid kõiki proovima eKooli kasutama vähemalt ühe korra päevas ning 21 päeva
järjest. Hoolekogul ja sihtasutusel on vabad käed! Leian, et neil on õigus otsustada ise, kuidas on
nende jaoks kõige parem infot vahetada.

/digitaalselt allkirjastatud/ /digitaalselt allkirjastatud/
Maive Merkulova Avely Kasela
koosoleku juhataja protokollija


