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Kohal olid: Meelis Atonen,  Raivo Niidas, Anu Aus, Liivia Kivit, Aade Erits, Mehis Pever. 
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Päevakord:  

 
1. Kooli vastuvõtu kord. 

2. Ettevalmistused kooli 100. juubeliks. 

      3. Algatatud küsimused. 

 

1. Kooli vastuvõtu kord. 

 

Mehis Pever andis ülevaate kooli vastuvõtu korrast. Ta teatas, et sellesse tuleb teha kaks 

muudatust: 

a) seni kooli vastuvõtu korras olev lisa 2. lapsevanema avaldus 1. klassi astuva lapse 

kohta  jätta vastuvõtu korrast välja, sest  kooli määramine 1. klassi käib avaldusega 

ekooli kaudu haridusametile; 

b) Muutuvad kolme kooli - Tallinna Ühisgümnaasiumi, J.Westholmi Gümnaasiumi ja 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühised vastuvõtu katsete kuupäevad. Sisulisi muutusi 

pole. Katsed toimuvad 23.03.2019 kl 10.00. Testide tulemused avaldatakse 4.04.2019. 

Testidega tutvumise võimalus 3.04-14.04.2019.       

             I vooru vestlused 8.04.-12.04.2019; 

             II vooru vestlused 15.04.-18.04.2019; 

             III vooru vestlused 22.04.2019 

 

Otsustati:  
 Heaks kiita kooli vastuvõttu korra muudatused. 

2. Ettevalmistused kooli 100 juubeliks 

Hinnapakkumiste järgi on vastuvõtu ja aktuse toimumise kohaks kinni pandud „Estonia“ 

Teater 8. 02.2020, kuhu mahub 880 inimest ja sellele järgneb vilistlaste pidu koolimajas 

Pärnu mnt 71. Jätkuvad läbirääkimised vilistlastega (A.Altosaar ja  Mäesalu –kooli ajalugu, 

M.Berg -kool lood lühifilm). Loodi  õpetajatest korraldajate komisjon, kes tegelevad alates 

2019 aasta jooksul toimuvate ja 2020  juubelinädala ürituste korraldamisega. Vajalik on leida 

rahastust kõikidele projektidele. 

Meelis Atonen tegi ettepaneku rohkem kaasata ka vilistlasi koolis kohvikute korraldamiseks 

ning  rahalise toetuse saamiseks kirjutada võimalikult kiiresti kindel nägemus, koostada 

projekt ja lisada maksumus. Anu Aus toetas seda ettepanekut ning lisas, et sellisel juhul saab 

Linnavalitsus seda järgmise aasta eelarvesse planeerida. 

Otsustati: Kooli poolt kirjutada kahe kuu jooksul Linnavalitsusele projekt raha taotlemiseks 

juubelipidustuste läbiviimiseks. 



3. Algatatud küsimused. 

a) Linnavalitsuse poolt on kooli hoovi püstitatud jalgrattaparkla. Nüüd on eesmärgiks 

rajada kooli hoovi õuesõppe klass. Selleks on vaja ehitada laud ja 25-30 puupakku 

istumiseks. Koolipere poolt koguti kodus kasutuna seisvaid t-särke, mis lõigatakse 

ribadeks ning valmistatakse istumisalused. Soovitakse rajada ka õppeklassi piiravat 

hekki. Meelis Atonen tegi ettepaneku pöörduda abi saamiseks pakkude muretsemisel 

lastevanematekogu poole. Ta soovitas  hekitaimed istutada kastidesse, et vajadusel 

saaks hekki ümber paigutada.  

b) Lastevanematekogu  koosolek toimub 10. detsembril 2018 kl 18.00 ruumis 101. 

c) Septembris teavitati 1. ja 2.  klasside lapsevanemaid, et seni kuni vastuvõtt on sellises 

mahus, siis  ruumipuuduse tõttu säilib teine vahetus (2. ja 3. klass) ja lapsevanemad 

peavad sellega arvestama. Sellegi poolest lapsevanemad esitasid Haridusametile 

protestikirja. 

d) Tunti huvi, kas on Linnavalitsuselt ja Haridusametilt tulnud teateid kooli 

ruumipuuduse leevendamise lahenduste kohta. 

e) Kool sai Eesti Lipu Seltsilt kingituseks Eesti Vabariigi lipu isamaalise ja riigikaitselise 

kasvatuse eest. 12.detsembril k.a. möödub 100.a  esmakordselt rahvuslipu noore Eesti 

riigi sümbolina heiskamisest Tallinnas Pika Hermanni torni. Sellele lipuheiskamise 

tseremooniale  on kutsutud meie kooli lipkond  ning segakoor. 

f) 12. klassi õpilastelt tuli ettepanek meediaõpetuse raames korraldada koolis poliitilist 

erakondade vahelist debatti. Meeli Atonen soovitas kutsuda mitte üle nelja poliitiku, 

sest väga raske on suurema hulga inimeste debatti juhtida. 

 

 

Otsustati: 

a) Toetada õuesõppe klassi rajamist. 

b) Meelis Atonen uurib jaanuari alguses abilinnapea V. Belobrovtsevilt, kas on    

Linnavalitsuses arutatud kooliruumide laiendamise võimalusi. 

c) Toetada 12. klassi õpilaste algatust, aga ürituse õnnestumiseks enne välja töötada 

kindlad reeglid. 

d) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 21. jaanuaril kl 16.30, kus lepitakse kokku     

edasised koosolekud. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Meelis Atonen       Liivia Kivit 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 


