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Päevakord: 

1. Direktor Maive Merkulova esitlus – mille üle rõõmu ja uhkust tunda. Seda pole mitte vähe – 
meie kooli õpilased on väga edukalt esinenud nii kodus kui välismaal. Samuti on saanud meie 
õpetajad ja kool mitmeid tunnustusi, mille üle uhke olla. 

Esitlus lisatud protokollile. 
 
2. Küsimused. 

• Paljud algklasside õpilased lihtsalt ei lähe sööma. Soovib, et esimeste klasside 
õpilastega läheks õpetaja ise kaasa.  
Vastab direktor Maive Merkulova: alati ei lähe õpetaja lastega sööklasse kaasa. 
Õpetajatele kinnitatakse veelkord, et suunaks nooremaid õpilasi söögivahetunnil 
sööma. 
Lastevanematele teadmiseks – igal koolipäeva hommikul pakutakse hommikuputru. 
Paljud õpilased kasutavad seda võimalust hea meelega. 

 
• Koolisöögiga seonduv on ka probleem, et nooremad klassid söövad liiga vara (kell 

10.00) ja gümnaasiumi aste väga hilja (kell 13.15). Probleemile lahendust ei ole, sest 
söökla mahutab teatud arvu õpilasi. 

 
• Kui aineõpetajat ei ole, kes annab klassile teada ja mida õpilased siis teevad? 

Vastab Maive Merkulova – kui klassil peab algama tund ja õpetajat ei tule, siis oleks 
hea kui keegi teavitaks õppejuhti või direktorit ja siis kiiresti otsustatakse, kes 
asendab. Sügistalvisel haiguste hooajal võivad ka õpetajad haigestuda ja vahel 
puudub isegi kuni 9 õpetajat. 

 
• Koolikotid on väga rasked. See on tegelikult vana probleem ja kõik on sellega nõus, 

et koolikotid on rasked. Samas ei ole koolil võimalik tellida kõikidele õpilastele 
topeltõpikuid. Üks lapsevanem tegi ettepaneku, et soovi korral võivad lapsevanemad 
osta opiku litsentsi ja siis saab laps jätta paberõpikud koolikappi ja kodus õppida 
õpikust. 
Koolikapid on alakasutatud. 

 
• Õpilaste koolikoormus on suur.  

Jah, eriti gümnaasiumis, kõige suurem tundide koormus on 11.klassis. Saksa 
osakonnas on veel suurem õppekoormus. 

 
• Suureks probleemiks on õpilaste puudumine.  

Lastevanematel palun jälgida õpilase koolikohustuse täitmist. Põhjusega 
puudumisest teavitada E-kooli kaudu. 

 
• Mida saab kool teha vägivaldselt ja häirivalt käituvate lastega. Vastus – nendega 

tegeleb HEV koordinaator, KIVA tiim, on olemas rahunemistuba. Kõige tähtsam on 
aga koostöö : kool – õpilane – lapsevanem. 



 
• Kas suusatunnid võiks alata juba varem ,nt novembris või detsembris? 

Vastab kehalise kasvatuse õpetaja Kaido Saks – suusatundide tunniplaani lülitamine 
on seotud õppeaasta trimestri ja poolaasta algusaegadega ja sellega seoses 
muudetakse terve tunniplaan. 
Suusatamiseks on väga head tingimused Nõmme Spordikeskuses. Loodusliku lume 
puudusel on seal kunstlumerajad ja neid hooldatakse iga päev. Lapsed viiakse ja 
tuuakse bussiga. 

 
• Millal avatakse VR ruum? 

Vastab Maive Mekulova – hetkel otsitakse teenuspakkujaid. VR ruumis pakutav peaks 
olema hariv ja silmaringi avardav erinevas vanuses õpilastele. 

 
• Kas on plaanis teha muudatusi 3.võõrkeele osas. Hetkel on selleks vene keel, kus kahe 

õppeaasta jooksul tuleb kokku 140 ainetundi, mis peaks andma A1 taseme. 
 
Teave lapsevanematele – kooli garderoobis ootab suur hulk riideid ja jalanõusid omanikke!  
Head lapsevanemad, kui Teie lapsel on midagi kadunud, palun tulge otsige koolist! 
 
Ja lõpetuseks TSG Sihtasutuse pöördumine: 
Sihtasutus toetas kooli tiibklaveri renoveerimist ja nüüd see kõlab jälle kenasti häälestatult 
koolikontserditel. 
Sihtasutus ostis koolile suured infotahvlid , mis asuvad erinevates kohtades ja on mõeldud 
olulise info jagamiseks.  
Järgmise suure projektina on plaanis toetada katuseterrassile väliklassi rajamist. 
 
Sihtasutus tänab kõiki lahkeid annetajaid ja soovib oma tegevusega muuta koolielu veel 
paremaks. 
Et see teostuks, ootab Sihtasutus kõikide annetajate abi. 
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