
TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 

Algus:18:00, lõpp: 18:45 

Koosolekut juhatas: Kaarel Rundu 

Protokollisid: Kaarel Rundu ja Karin Kollo 

PÄEVAKORD: 

1. Ülevaade koolielust – direktor Kaarel Rundu 
2. Ülevaade sihtasutuse tegemistest – Eve Tellisaar 
3. Sihtasutuse valimised 
4. Hoolekogu valimised 

 

1. Ülevaade koolielust. 

• Direktor Kaarel Rundu on ametis olnud kaks kuud. Uus juhtkond ühe kuu. Õpilasi 
on koolis 920 – esimeses klassis alustas 85 ja 10. klassis 63 õpilast.  

• Struktuurilised muudatused on toimunud järgmiselt: kahe õppealajuhataja asemel 
on koolis õppejuht Külliki Parker, koolis töötab arendusjuht Erik Joasaare ning 
ainekomisjonide asemel on kuus õppetooli: algõpetuse õppetooli juhataja on Külli 
Arand, võõrkeelte õppetooli juhataja on Küllike Kütt, humanitaarainete õppetooli 
juhataja on Marge Raja, loodus- ja reaalainete õppetooli juhataja on Ivi Olev, 

kunstiainete õppetooli juhataja on Erik Joasaare ja kehakultuuri õppetooli juhataja 
on Ülo Kurig. Õppetoolide süsteemi väljatöötamise eesmärk oli edendada 
koostööd ja infovahetust ainevaldkondade õpetajate vahel, toetada 
ainevaldkondade lõimingut ühisürituste, -projektide ja –õppevara loomise kaudu, 
kaasata läbi õppetoolide kooli tegevustesse ja otsustesse kõiki õpetajaid. 

• Koolielu puudutavate murede/ettepanekute puhul on esimene koostööpartner 
klassijuhataja ja aineõpetaja, edasi õppetooli juhataja, seejärel õppejuht ja direktor. 

• Koolis on uus toitlustaja. Esimesed kaks nädalat oli keeruline. Positiivse külje 
pealt on väga hästi vastu võetud hommikupudru, mida pakutakse 8:40-9:30. Hetkel 
saab tasuta süüa kogu kool, teisest poolaastast hakkavad gümnaasiumiõpilased 
osaliselt ise koolilõuna eest maksma. Probleemiks on teine söögivahetund, kus 
õpilastel jääb aega puudu. Plaanis on koolivaheajal lett ümber korraldada, et 
kiirendada toidu väljaandmist. Hoolekogu ettepanekul on kool valmis pikendama 
teist söögivahetundi viie minuti võrra. 

• Koolis toimib robotikaring. Gümnaasiumiõpilastele on programmeerimise 
valikkursus.  

• Sihtasutuse eestvedamisel ja lapsevanemate toega on koolile soetatud 
tahvelarvutid, mis juba on tundides kasutusel. Haridusamet on välja vahetamas 
kooli arvutiparki, mis tähendab, et teisest veeranist on koolis 68 uut arvutit ja 40 
sülearvutit. 

• Kool osaleb keskkonnahariduse projektis, mis tähendab, et kõik kooli klassid 
saavad ühe tasuta õppekäigu, koos transpordiga. Kool osaleb TEIP konkursil 



keskkonnasõbraliku papist moodulmööbli ideega. Taaskasutuse raames ja kooli 
keskkonna kujundamisse on loovtööde ja praktiliste tööde raames kaasatud 
senisest rohkem õpilasi, kes aitavad kooli keskkkonda kujundada. 

• 12.-16. oktoobril tähistatakse kooli 35. Juubelit, mille raames toimuvad erinevad 
üritused. Kooli õpilased on olnud tublid ja osalenud Mustamäe tervisepäeval ning 
Mustamäe koolinoorte murdmaajooksus saavutati esimene koht. Peale 
koolivaheaega toimub gümnaasiumiõpilastel kolmepäevane õpilaskonverents 
Model United Nations Tallinn. 

• Kool hindab väga koostööd sihtasutusega, kes on toetanud erinevaid algatusi ning 
koostöös on arendusjuht välja töötanud visioonikava „Roheline kool“, mille 
raames on panustada keskkonnassõbralikult nii kooli sise kui ka väliskeskkonda, et 
muuta kooli paremaks, turvalisemaks ja õpilasesõbralikumaks. 

• Toimus evakuatsiooniõppus ühe vahetunni ajal, 12 minutiga said kõik õpilased ja 
õpetajad koolimajast välja. Päästeameti sõnul on see väga hea tulemus. 

• Sel õppeaastal jätkub saksa keele kursus lapsevanematele (12 osalejat). Jaanuarist 
plaanitakse koostöös Goethe Instituudiga avada uus algajate kursus. 

• Saksa osakonna õpilastel on võimalik saada täiendavat tugiõpet matemaatikas 
eksamiks valmistumiseks – 9 ja 12 klass. 

• Koolil on valmimas uus koduleht. 
• Lõpetuseks kommentaar meedias avalikustatud koolide pingeridade kohta.  

o Kool on saatnud Postimehele ka märgukirja. Meie nägemuse kohaselt on 
Postimehes avaldatud tabel eksitav, kuna ei arvesta näiteks meie kooli 
abiturientide puhul saksa osakonna õpilaste (21 õpilast sooritas matemaatika 
eksami saksa osakonnas, keskmine tulemus 47,6) poolt sooritatud eksami 
tulemust. Saksa osakonna matemaatika tulemus on Innove üldstatistikas eraldi 
välja toodud ning saksa osakonnas õpetatavat matemaatikat arvestatakse 
Innove poolt laia matemaatika kursusena, mistõttu leiame, et edetabeli 
koostamisel tuleks need andmed lisada laia kursuse matemaatika tulemustele, 
et saada adekvaatsemat ülevaadet laia matemaatika kursuse sooritanud õpilaste 
tulemuste kohta Tallinna Saksa Gümnaasiumis.  

o Teine märkus on üldisem, millele on viidanud ka Innove - 
http://www.innove.ee/et/uudised/464/pingeridade-koostamisest-keeleeksamitel  

o Tallinna Saksa Gümnaasiumis on esimene võõrkeel saksa keel (55% eksami 
sooritanud õpilastest omandas keele C1 tasemele ja 39% B2 tasemele). Inglise 
keelt õpetatakse meie koolis teise võõrkeelena. Leiame, et koolide edetabeli 
koostamisel tuleks eristada esimest ja teist võõrkeelt ning arvestada selliseid, 
äärmiselt määravaid tegureid, mis puudutavad koolide lähtepositsiooni 
võõrkeelte õpetamisel, tagamaks arvestatav võrdlus. 

• Koostöös Goethe Instituudiga jätkub lapsevanematele mõeldud keelekursus ning 
loodame, et uuest aastast saame avada juba uue grupi algajatele. 

2. Ülevaade sihtasutuse tegemistest. 
• Sihtasutus tänab kõiki vanemaid, kes on sihtasutust toetanud ja seeläbi panustanud 

kooli arengusse. Sihtasutus on toetanud tehnika soetamist kooli aulasse, ehitanud 



kooli kõrvale jalakäijate tee, tagamaks turvalist kooliteed, toetanud valgustuse 
parandamist klassides, toetanud erinevaid väiksemaid projekte, õpilaste osalemist 
projektides ja välja andnud infolehte.  

• Viimane suurem projekt oli koolile tahvelarvutite soetamine, mis nii õpilaste kui 
ka õpetajate poolt väga hästi vastu võeti. Lähim visioon on panustada koos kooliga 
sisekeskkonna parandamisse: luua paigad, kus õpilased saavad vahetunde 
sisustada, laadida oma nutiseadmeid.  

• Kevadel panustada väliskeskkonda ehk hoovialasse ning muuta seda turvalisemaks 
ja õpilasesõbralikumaks.  

3. Sihtasutuse juhatuse valimine 

• Sihtasutuse juhatusest lahkub Shwenn Seene. Valmis jätkama on Eve Tellissaar, 
Kai Simson, Ron Luvištšuk ja Marek Vesiaid. Sihtasutuse juhatusega on valmis 
liituma Birte Böer.  

• Avaliku hääletamise tulemusena kinnitati sihtasutuse juhatus ühehäälselt (vstuhääli 
ja erapooletuid ei olnud). 

4. Hoolekogu valimine. 

• Õpetajate esindajateks hoolekogusse valiti õppenõukogus Ivi Olev ja Marje 
Kotkas. Õpilasesindus valis oma koosolekul õpilaste esindajaks Maria Kristin 
Trumsi. Kohaliku omavalitsuse esindaja on Maret Maripuu. 

• Lapsevanemate seast esitati kandidaatideks: Lapsevanem Karin Kollo, lapsevanem 
ja sihtasutuse esindaja Eve Tellisaar, lapsevanem ja vilistlane Indrek Kask, 
lapsevanem Piret Tamme, lapsevanem Kaidi Tabri ja lapsevanem Kadi Kaljola. 

• Avaliku hääletamise tulemusena kinnitati hoolekogu koosseis ühehäälselt 
(erapooletuid ega vastuhääli ei olnud). 

 


