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1. Ülevaade koolielust – direktor Kaarel Rundu 

• Arendustegevus: 

Õpikeskkond - koolihoovi arendus ja siseruumi arendused. Tublid õpilased, lapsevanemad ja 

õpetajad osalesid talgutel. Rattaparkla on nüüd kasutamisvalmis. Korvpalliplats sai tänu 

õpilaste algatusele uue ilme. Kool tänab sihtasutust ja lapsevanemaid, kes sihtasutust 

toetasid õpikeskkonna uuendamise eest.  

Digitaristu täiendamine: kool saab klassikomplekti sülearvuteid ja tahvelarvuteid. 

• Õppetegevus: 

Eksamiperiood on käimas. Tasemetööd 3. ja 6. klassil. PISA 2018 eeltestis osalesime. 

Trimestrite süsteem on end ära tasunud. Õpilastel on ühtlasem koormuse jaotus. Järgmisel 

aastal tuleb  5 vaheaega. 

Eramsus projekt: õpilasvahetused tulevastele 9. klassidele. 

Gümnaasiumil uued valikained: Keskkonnakaitse, Spordivigastuste ennetamine, hooldus ja 

massaaž, Peotants, Tõlkimise alused (saksa keel), Kokandus, itaalia keel ja arhitektuur. 

Põhikoolil oli vahva muuseumipäev. 

• Silmapaistvamad saavutudes erinevate õppetoolide seas: 

o Kehakultuur: Korvpalli tüdrukud – gümnaasium 1. koht, põhikoolil 2. koht, 6.-7. klass 

Mustamäe 1. koht. Poisid finaalis 23. mail kell 15:00 Lillekülas gümna finaal. 

o Võõrkeeled: TSG õpilased olid edukad inglise keele olümpiaadi Tallinna 

piirkonnavoorus. Baltimaade saksa keele olümpiaadil 2. koha saavutas Vanda 

Reinmets (11.a), 4. koha Anna-Liisa Merilind (12.a) ja 7. koha Martina Eerme (11.a). 

Meie õpilased olid vabariiklikul saksa keele olümpiaadil väga edukad: 1. koht Anna-

Liisa Merilind (12.a), 4. koht Martina Eerme (11.a), 5. koht Vanda Reinmets (11.a). 

Jugend Debbatiert riiklikul väitlemiskonkursil Kadri Müürsepp 10.a klassist saavutas 

kolmanda koha. DSD II keelediplom – 9 õpilast C1 Ja 6 õpilast B2 tase. 23 meie kooli 

õpilast rahvusvahelise CAE keeletaseme eksami inglise keeles. Taseme C1 saavutasid 

14 õpilast ja taseme C2 9 õpilast. 

o Algõpetus: 1.-4. klassi õpilastele Teadmiste turniir, kus õpilased näitasid oma 

teadmisi eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, kunstiõpetuses ja arvutis. 3.a 

klass proovis esimest korda programmeerida. Tallinna koolide 3.-4. klasside õpilaste 

matemaatika nuputamisvõistlusel 5. Koht. TSG võistkond võitis õpioskuste võistluse 

Tallinna vooru 5. klassi õpilased. 



o Humanitaarained: 9.a klassi õpilane Laura Heleene Tirkkonen esines väga hästi 

ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkondlikus voorus saavutades Tallinnas 3. koha. 

o Kunstiained: Kõik meie neli koori ja võimlejad ning rahvatantsijad pääsesid noorte 

laulu ja tantsupeole! Õpilased PÖFFi Sleepwalkersi lühifilmide festivali programmis. 

Kunstiolümpiaadil tubli tulemus Ann Kaardel. 

o Loodus- ja reaalained: Looduse aasta foto Eliise Endemann 12. klassist. Kunst ja 

loodus lõiming. Geograafiatundides on 8.a klassi õpilased teinud palju toredaid töid 

kasutades erinevaid veebipõhiseid töövahendeid. 

• Õpilaste Teadusfestivalil  haridustemaatikat esindasid 12.b klassi õpilased Roosi Lilles 
(uurimus „Avatud materjalidega kontrolltööd ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpetajate 

kogemused ja hoiakud nendega seoses“, juhendaja Anu Tuulmets) ja Heidi Hein („Tallinna 
Saksa Gümnaasiumi õpilaste ja klassiõpetajate hoiakud kirjatehnika vajalikkuse suhtes“, 
juhendaja Ene Tõnnis). 

• Eraldi väärt esiletoomist õpilaste osalemine seksuaalvägivalda käsitleval seminaril, vaimse 

tervise päeva töötubades, kasurnahafarmide vastu võitlemine riigikogus. 

• 12. klassil küll veel eksmid käivad, ent hetkeseisuga tuleb meil kuldmedalite osas kõige 

edukam aasta. 

 

2. Sihtasutuse töö – TSG SA Ron Lovištšuk 

• Tänu lapsevanematele jätkuva toetuse eest 

• SA tegevused 2016/17:  

o summutavad teisaldatavad laeplaadid I ja II korrusel 

o  energiat säästev valgustus; poodiumid istumiseks  

 

3. Muud küsimused 

• Kooli remont – esialgselt sel aastal hakatakse tegelma projekti koostamisega 

• Tasemetööde tegemine arvutis – kuidas on korraldatud: INNOVE annab ette valimi 

õpilaste nimedega, kes teevad tasaemetöö arvutis, kool peb tagama õpilastele arvutid 

tasemetöö sooritamiseks. 

 


