TSG hoolekogu koosolek
Aeg ja koht: 21.09. kell 18.00 TSG aula
Kohal: vt lisa.
Koosolekut juhatab Karin Kollo, protokollib Maris Saagpakk
Päevakava:
Koolielust (direktor Kaarel Rundu)
TSG hoolekogu (Karin Kollo)
Sihtasutuse tegemistest (Eve Tellissaar)
Hoolekogu valimised
1. Kaarel Rundu: Koolielust
Mustamäe koolide laste arv kasvab, üks klassikomplekt on juures. Kokku 943 õpilast,
39 klassi, 80 õpetajat.
Kõik õpetajad on olemas.
Trimestrite süsteem on ennast õigustanud. Sel aastal on üks lisavaheaeg. Kool lõppeb 13.
juuni.
Jooksvat:
Valimised:
- Tallinna hea tava plaan sisaldab seda, et kandideerivad poliitikud tundides ei käi.
- Noored võivad alates 16. aastast valida ja julgustage seda tegema.
eKool:
- Palun ärge laske lastel enda eKooli konto kaudu eKoolis käia.
Tantsukursus 9.-le ja gümnaasiumile. Julgustage lapsi osa võtma.
Saksakeelse osakonna juubel 20. aastat.
- 6.-13.10. peetakse juubelinädalat.
- Saksakeelne osakond tähendab, et TSG võib jääda 1.-12. klassiga kooliks ka pärast
riigigümnaasiumi loomist Mustamäele.
- Sidemed Saksamaaga on tihedad ja TSG-s on külalised Saksamaalt sagedased.
Eriti tuntakse huvi digiõppe vastu, mis on SA toel TSG tehniliste vahenditega
varustatud.
Digiseadmetega varustatus on paranenud, klassikomplekt sülearvuteid, tahvlid.
Õpilasvahetused toimivad hästi, praegu on koolis külalised, õpilasvahetust pakutakse ka b ja c
klassidele.
Toimub arengukava koostamine.
Sel aastal toimub kooli ehitusprojekti koostamine. Kui kool läheb remonti, siis asenduspind
on 37. Keskkool ühe aasta jooksul.
Oluline – lapse terviseprobleemidest, allergiad vms tuleb koolile teada anda, et kool oleks
teadlik, kuna kool on lapse eest sel ajal vastutav, kui ta viibib koolis.

Murekohad:
Plaanis koostöös SA-ga üle vaadata liikluskorraldus, kergliiklustee ja sõiduteed.
2. TSG SA esinaine: Eve Tellissaar.
Suur tänu kõigile, kes on toetanud SA tegemist.
- Eelmisel aastal müratõkked, poodiumid 2. korrusele.
- Digivahendite muretsemine.
- Väliskeskkonna parandamine – istumiskastid õuenurgas.
- Selle aasta kava – korralik kaamera koolile, õpilased teevad järjest rohkem
loovtööd ja ka kooli tegevuste tutvustamises on sellel oluline roll. Esimese
sissemakse tegi 36. aasta lend.
- Ootame toetusi.
3. Karin Kollo – hoolekogu esinaine.
SA kitsa hoolekogu valimine. Ettepanek valida järgmised inimesed:
Karin Kollo,
Indrek Kask,
Piret Tamme,
Maris Saagpakk,
Kaidi Tabri
Küsimus protseduurireeglite kohta – kuidas tekib hoolekogu esindajate nimekiri, kuidas on
võimalus.
Ettepanek: edaspidi läbi mõelda protseduur valimiseks. Järgmisel aastal saata ette
kandidaatide nimed.
Kandidaadid tutvustavad ennast.
Hääletamine: Hoolekogu valiti ühehäälselt.
Kas on võimalik teha ettepanek, et klassi esindaja esindab kaht klassi. Üleskutse
lapsevanematele, et olla aktiivsed.
Otsus: Igal klassil peab olema eraldi esindaja.
Algatatud küsimused:
- Ettepanek lükata koolipäeva algust edasi tunni võrra.
Vastus: tunnid peavad algama erinevatel klassidel ühel ajal, et sama pere lapsed saaksid ühel
ajal kooli tulla.
- Söögivahetunnid. Ettepanek: klasside söögivahetunnid ei ole piisavalt pikad.
Kogemus ütleb, et jõuavad söödud. Julgustage lapsi sööma koolitoitu! Toit on maitsev.
Allergiatest koolile teada anda.
Koosolek lõppes 19.30

