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Tallinna Saksa Gümnaasiumi infoleht
Head õpilased, õpetajad, lapsevanemad!
On veebruarikuu viimane päev. Vanarahvas ütleb, et tuisukuu sai läbi. Tänavu on olnud lumevaene talv, tuisku
peaaegu polnudki ja külmakraade on ka vähem olnud võrreldes viimaste aastatega.
Linnud laulavad juba oma kevadelaulu ja lumikellukesed õitsevad.
Kooliaasta kestab tavapäraselt. Kevadise vaheajani on jäänud kaks nädalat. Kiidan põhikooli õpilasi, kes on siiani hinnete põhjal olnud tublid ja aktiivsed. Loodan, et tahet ja energiat jätkub õppeaasta lõpuni. Gümnaasiumis on ka häid
õpilasi, kuid üsna suur on nende õpilaste arv, kellel jääb puudu millestki, mis takistab neid koolis olemast ja vähemalt
rahuldavalt õppimast. Kust küll võtta neile tahtmist oma kohustusi täita?
Tavapäraselt toimub ka uute õpilaste vastuvõtt 1. ja 10. klassi. Ülelinnalise vastuvõtuga 1. klassi tulevad lapsed on valitud. 28 kohale kandideeris 110 last. Ülejäänud 1. klassid selguvad 10.juuniks. Märtsikuu jooksul teeme valiku ka
10.klassi soovijatest.
Nädal tagasi tähistasime koolis Eesti Vabariigi 96. aastapäeva.
Juba kuuendat korda toimus 21. veebruaril klassides vilistlase tund. Koolis oli 25 meie endist õpilast, kes rääkisid klassides oma tööst, huvidest, sellest, kuidas neil siin koolis läks. Taoline kohtumine on silmaringi laiendav mõlemale poolele. Sellest tunnist tekib nii mõnigi uus teadmine, uus idee nii õpilastel kui vilistlastel.
Nädal enne riigi sünnipäeva toimusid aulas õpilaste kõnekoosolekud, mis oli koolis uus sündmus.
Eesti keele õpetajate eestvedamisel kirjutasid õpilased 1.-12.klassini teemal: Miks on Eestis hea elada? Mis on Eestis
hästi? Kõnekoosolekutel rääkisid õpilased, kes valiti välja õpetajate poolt, oma kirjapandud mõtteid.
See oli väga huvitav ja saime ülevaate meie õpilaste arusaamadest, mõttemaailmast ja milliseid väärtusi nad kannavad.
Mõned väljavõtted:
Jakob Juksaar 8a klassist kirjutas :"Iga hommikuga avaneb võimalus veeta veel üks päev Eestis koos endale kallite inimestega ja meie ülesandeks on see päev paremaks muuta"
Liisa Gatski 9b klassist kirjutas: " Eestlased on kokkuhoidev ja töökas rahvas. Meid ühendavad laulu-ja tantsupead.
Meie kultuur ja traditsioonid. E-riik, IT lahendused."
Irene Liisa Aaliste 10a klassist kirjutas: " Mul on hea elada just sellises riigis, kus vaatamata globaliseerumisele on säilinud rahvuslik kultuur ja vanad tavad kõrvuti tehnika kiire arenguga"
Karl Eerik Jahu 12a klassist kirjutas: " Minule on Eesti kallis ja kui aus olla, olen ma väga õnnelik, et sündisin just Eestis ja eriti just vabas Eestis. Hinnake seda, mis meil on, ja nagu eesti vanasõna ütleb: Kus viga näed laita, seal tule ja
aita".
Neid kõnesid oli hea ja meeldiv lugeda ja kuulata.
Tänan lapsevanemaid kooli toetamast ja aitamast!

Edukat jätkuvat õppeaastat!
Külli Puhkim

Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutus
Head lapsevanemad.

Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutus on asutatud 1997a suvel eesmärgiga kooli õpilastele kõrge kvaliteediga haridustaseme tagamine, kooli arengule kaasaaitamine ning sihtotstarbeliste vahendite kasutamise korraldamise kaudu tingimuste loomine kooli edukaks tegevuseks gümnaasiumina. Sihtasutust finantseeritakse 100% lastevanemate annetustest.
Vastavalt põhikirjale on sihtasutus kahetasapinnaline organisatsioon:
1. Juhatus
2. Nõukogu ( kooli hoolekogu)
Juhatus tegeleb sihtasutuse igapäevase juhtimise ja töö korraldamisega. Nõukogu töötab välja tegevuskava ja teostab
järelvalvet selle üle.
Oma tegutsemise aastate jooksul on Sihtasutus kogunud omavahendeid, millest on toetatud nii õpilaste aineolümpiaadidel esinemist, kui ka korrastatud õpikeskkonda. Suurematest töödest on tehtud turvalisemaks kooli territoorium, kõnnitee ehituse näol. Lisaks on parandatud klassides valgustust, soetatud infoekraan. Viimastest suurematest soetustest on
toetatud õpilaspiletite üleminekut e-õpilaspiletile, söökla ja raamatukogu üleviimist elektroonilisele arvestusele.
Sihtasutus ootab annetusi 25EUR õppeaasta kohta. Kui arvestada, et meie koolis õpib 1000last siis 100% lastevanemate
osalusel saaksime koolielus muuta ja parandada väga palju asju. Hetkel on sellest võimalusest kinni haaranud 25% lastevanematest. Kui kõik lapsevanemad saaksid toetada Sihtasustust koguneks aastaga umbes 25 000 EUR.
Seisuga 01. märts 2104 on sihtasutuse kontol raha 7947.49 EUR.
Palun toetage meid sest see kõik on meie ühistes huvides!
TSG SA juhatuse liige
Schwenn Seene

TSG Sihtasutuse juhatuse liikmed on Eero Merilind (lapsevanem), Schwenn Seene (lapsevanem), Eve Tellissaar
(lapsevanem), Marek Vesiaid (lapsevanem), Külli Puhkim (direktor)

TSG SA ootab toetust 25 EUR lapse kohta õppeaastas
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