Tallinna Saksa Gümnaasiumi laiendatud hoolekogu koosolek.
27.09.2018
18:15-19:30
1. Kooli tugisüsteemi tutvustus.
HEV koordinaator ja sotsiaalpedagoog Liis Kreegipuu tutvustas meie kooli tugisüsteemi. Lisaks
temale kuuluvad tugisüsteemi psühholoog Maria Kanter, eripedagoog Tiiu Ustinova, õpiabi ja
väikerühma õpetaja Lilian Voog ja väikerühma õpetaja Pille Pirn. Kontaktid leiab aadressilt:
https://saksa.tln.edu.ee/meie-kool/tugisusteem/ .
Tehakse koostööd kooliväliste tugiteenustega (tasuta) Tallinna
http://tonkeskus.ee/ ja Rajaleidjaga https://rajaleidja.innove.ee/ .

Õppenõustamiskeskuse

Meie kool on liitunud KiVa (Kiusamisevaba Kool) programmiga. Klassijuhatajad tutvustasid
programmi 1.-6. klassi lastevanematele ning vastavad tunnid on lisatud tunniplaani. KiVa tiimi
kuuluvad Maria Kanter, Liis Kreegipuu, Ene Tõnnis ja Evelyn Kutsar. KiVa programmi saab
toetada, ostes Mesikäpa komme ja Prismast KiVa rinnamärke.
2. Kooli remont.
Esmalt direktor tänas meid, kes me oleme jäänud raskel ajal oma koolile truuks. Meie unistuste
kooliga
saab
tutvuda
siin:
https://saksa.tln.edu.ee/wp-content/uploads/bsk-pdfmanager/Juubeliks_tagasi_koju_186.pdf .
Kooli kolimine asenduspindadele toimub oktoobrivaheajal (22.-28.10). Pakkuge abi oma klassi
kolimisel ja kel võimalus, võtke hoiule kooli lilli.
Kahjuks sellel aastal suusatamise tunde ei toimu.
Uus tunniplaan on üleval siin: https://saksa.tln.edu.ee/oppetoo/oppetoo-asenduspinnal/ .
2018 aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluse tagasiside Tallinna Saksa Gümnaasiumi kohta on
leitav siit: https://saksa.tln.edu.ee/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018-09-18_185.pdf
Mustamäe Linnaosa vanem Lauri Laats andis sõna, et kool valmib hiljemalt novembris 2019! Lisaks
andis ta teada, et Kaja Kultuurikeskus valmib jaanuaris 2019 ja asutakse uuendama ka Männipargi
atraktsioone.
3. Klasside hoolekogu liikmete poolt esitatud küsimused.
 Tõstatati küsimus, miks peavad tütarlapsed erinevalt noormeestest tegelema tööõpetusega
ka kodus. Kuna kodus pole võimalik teha töid, mis nõuavad töökoja olemasolu, otsustati
jätkata tööõpetusega endistel alustel.
 Kuidas sisustada vene emakeelega laste aega vene keele tundides? Seda küsimust saab
lahendada praeguse ruumipuuduse tõttu siis, kui naasetakse remonditud kooli.
 Endiselt on nuritat koolisöögi kvaliteedi suhtes. Direktor kustub kõiki lapsevanemaid toitu
maitsma 1.-5. oktoobril kell 13:00-14:00.
4. Toimus kitsa hoolekogu valimine. Valiti 5 liiget lastevanemate seast. Liikmeteks valiti
ühehäälselt Kaidi Tabri (5b), Teet Tiko (9b), Alar Eiche (11c), Karin Kollo (3a) ja Kai Simson
(7a).
Lõpetuseks kutsus direkotor lapsevanemaid üles julgustama oma lapsi õpetajateks õppima!
Protokollija Helen Kallaste

