TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI
Laiendatud hoolekogu protokoll
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Päevakava:
1. Ülevaade koolielust – direktor Kaarel Rundu
2. Sihtasutuse töö – TSG SA juhataja Eve Tellissaar
3. Ülevaade Baltic Retaurants rahulolu küsitlusest

1. Ülevaade koolielust – direktor Kaarel Rundu
• TSG uus staatus – saksa profiilikool. Maailmas 27 kooli, kus pakutakse kahte keskharidust
• Arendused kooliruumis – õpilaskapslid (puhkenurgad õpilastekle); Käbi uudised (õpilaste
prspektiiv); summutavad teisaldatavad laeplaadid I ja II korrusel; energiat säästev
valgustus; poodiumid istumiseks (paigaldus ei ole teostunud tootja süü tõttu), rattaparkla
50 rattale, (soetatud, paigaldatakse kevadel)
• Kooli tutvustus Tartus hariduskonverentsil
• Õpperuumi osa praegu aktuaalne, järgmisel õppeaastal koostöö arhitektuurikooliga
• Ülelinnaline 1. klass komplekteeritud, toimub vastuvõtt saksa osakonda (alates 7. klassist,
keemia tagasi saksa poolele), vastuvõtt 10. klassidesse alanud.
• Valikained ühised gümnaasiumi osas – õpilased suhtlevad rohkem omavahel,
gümnaasiumi piires (mitte lainult lennu või klassi piires)
• Valikainete valik laieneb, võimalus arvestada ka TÜ teaduskooli akursusi, TTÜ kursusi)
• 8. klassi loovtöö – koduleht kadunud riietele
• Koolis palju huvilisi Saksamaalt, käivad tunde kuulamas
• Robootika ring toimib hästi
• Koostöö projkt Haabersti Gümnaasiumiga – koostantsimine, vene meedias kajastati
• TSG õpilased saavutasid häid tulemusi olümpiaadidel (saksa keeles 10 parima seas 8 TSG
kooli õpilast)
• Aktiivõppepäev Sparta klubis
• Õpilaste algatused, nt mullijalgpall, heategevus (toidupank), lasteaia lastega tegevused,
stiilinädal, EV 100, koolihoovi väljaehitamine
• Saksa keele vestlusring jätkub sügisel, kevadel lapsevanematele toetatud saksa keele õpe
koos Goethe Instituudiga
• Koostöö haridusasutustega 32. Keskkool, Lissaboni Saksa kool, Vesiroosi lasteaed, Liivaku
lasteaed, 53. Keskkool
• Sütiste tee ülekäigurajad tähistatakse

2. Sihtasutuse töö – TSG SA juhataja Eve Tellissaar
• Tänu lapsevanematele jätkuva toetuse eest

•

SA toetab:
o summutavad teisaldatavad laeplaadid I ja II korrusel
o energiat säästev valgustus; poodiumid istumiseks

3. Ülevaade Baltic Retaurants rahulolu küsitlusest
• Baltic Restaurants koku 84 toitlustuskohta, neist 46 koolisööklad
• Koolis pakutakse: hommikusöök, lõuna, eine, koolipuhvet
• Koostöö Tervise Arengu Instituudiga, tervislik koolilõuna
• Lisaks teemapäevad, kokkame koos lastega, jms
• Rahulolu uuring:
o Osales 257 inimest (koolipersonal + õpilased + vanemad)
o Õpilastele: vahetunni pikkus, toidu välimus, sooja lisandi valik, suhtlus
köögipersonaliga, lemmiktoduks oli kartul kastmega
o Gümnaasiumi sööjate arv tõusnud, hommikupuder väga populaarne (ca 150
sööjat hommikuti)

