
Laiendatud hoolekogu protokoll 1/2016 

 

Osales: 21 liiget 

Juahaja: Karin Kollo 

Protokollija: Kristel Merilind 

 

Päevakord: 

1. Sihtasutuse töö: Eve Tellissaar 

2. Hoolekogu töö: Karin Kollo 

3. Ülevaade koolielust: Kaarel Rundu 

 

Sihtasutuse töö 

1. Sellel aastal panuistab SA siseruumide paremaks muutmisele. Läbirääkimised disineritega ja 

arhitektidega.  

2. TSG SA toetab õppekava välist tegevust 

3. Sihtasutus ootab toetusi, klassiesindajatel meelde tuletada SA toetamist 

 

Hoolekogu töö 

1. Toitlustuse küsimused. Septembruist uus toitlustaja, töö käivitamisel oli tõrkeid. Kooli 

meditsiinitöötaja kontrollib iga päev toidu kavilteeti, ning teeb sissekanded vihikusse (asub 

Kassas). On olnud kaebusi, et toit on olnud halb, maitsetu või riknenud. Õpetaja Marje 

Kotkase sõnul on toit maitsev ja mitmekülgne, kuid lapsed on väga valivad, ning seetõttu ei 

söö. 

Küsimus: kuidas transporditakse ja tejhakse toit? Vastus: 90% toidust (puhvet, koolilõuna, 

praad) tuuakse kooli samal hommikul ja valmistatakse söökla personali poolt samal päeval. 

On üksikuid kala ja liha tooteid, mis tuuakse varem. 

2. Hoolekogude infopäev: koolide arvutipargi uuendamine, e-õpilaspileti kasutuselevõtt, 

Haridusseaduse muudatus (põhikooli ja gümnaasiumi lahutamine, põhikool 

munitsipaaleelarvest, riigigümnaasiumid, Tallinna esialgu 2 riigigümnaasiumi), Tallinna 

Läänemere Gümnaasiumi hoolekogu töö (näiteks mängunurk algklassidele, näitused ja 

koolitused lapsevanematele), küsitluse „Youth in Europe“ kokkuvõte (noorte hobidest ja 

ahrjumistest, iga kooli kohta on kokkuvõte) 

 

Ülevaade koolielust 

1. Saksa profiilkool -> kvaliteedimärk, mis garanteerib meie saksa osakonna elujõulisuse 

tuleviku suhtes. 25 kooli üle Euroopa.  Tunnustus “Aastate tegu – pikaajalise eduka saksa 

keele süvaõppe korraldamise eest” saksa keele õpetajate selts. 71 õpilast teeb homme DSD I, 

14 sooritas edukalt DSD II eksami (5 C1, 9 B2). Cambridge Advanced English eksami sooritas 

13 õpilast.  



2. Ei arvestata sügisel pingeridade tegemisel. 24 õpilast sooritab inglise keele riigieksami, kelle 

tulemuste põhjal tehakse pingerida. Meie kooli tipud ehk CAE ja DSD II tegijad jäävad 

pingeridade kriteeriumite põhjal sealt välja. 

3. Lapsevanemate keeleõpe 

4. Roheline kool koostöös Säästliku eesti Instituudiga– projektid (aktiivõppepäev 25. aprill), 

vertikaalhaljastus, laste kaasamine, meened, prügi sorteerimine  

4. Trimestrid 2-9 klass. Arvamushääletus: ploolt 19 liiget, vastu 0 liiget, erapooletud 2 liiget 

5. Vastuvõtt I klass ja 10. klass – I klass komplekteeritud – 29 õpilast. Avatud uste päev 22. 

märtsil 10.00 

6. Valikained: Majandus ja ettevõtlusõpe, Disain ja kunst- silma ja käe oskused, Usundiõpetus, 

Kultuurikorraldus, Loovkirjutamine 360°, Filosoofia, Psühholoogia, Programmeerimine, 

Rootsi keel, Audiovisuaalne meedia: heli- ja filmikunsti tehnikad, Jooga, Enesekaitse, 

Noorkohtuniku ja abitreneri moodulid 

7. Matemaatika õpetamine gümnaasiumis: süsteemne lähenemine: 10. klassis ainult lai 

matemaatika, 12. klassis saavad valida siis, kas lai või kitsas eksam. Praegu 12. klassile 

ettevalmistuskursused kahes rühmas – andekad ja järeleaitamist vajavad eraldi. Saksa 

osakond on selle õppeaasta vältel pakkunud omalt poolt samuti konsultatsioone 7.-9. klassis 

ja 12. klassile. 

8. Huviringid õpilastele - programmeerimise huviring, keemia huviklubi. Lapsevanematele – 

nutiseadme äppide töötuba, kus õpilased tutvustavad erinevaid äppe, toimub enne 

kevadkontserti 21. aprillil. 

9. Uus koolivorm: praegu on näha lipsud, vestid ja kardiganid loodame näidata järgmisel 

kokkusaamisel. 

 

Uus laiendatud hoolekogu koosolek toimub mai esimesel nädalal. 


