
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 13.01.2020 nr 4-8/4 

Koosolek algas 16.30. Lõppes 18.00 

Kohal olid: Meelis Atonen,Aire Allikas, Marit Kuusk, Aade Erits, Liivia Kivit, Hanna Eliise Lahe ja Mehis 

Pever.  

Puudusid: Kersti Lõugas, Raivo Niidas (Haridusministriga kohtumisel), Anu Aus (töökohustused 

Linnavalitsuses). 

Koosoleku juhataja: Meelis Atonen 

Päevakord: 

1. Ettevalmistustest järgmiseks õppeaastaks 

2. Kooli juubeli tähistamisest 

3. Algatatud küsimused. 

1. Ettevalmistustest järgmiseks õppeaastaks 

Direktor Mehis Pever kohtus abilinnapea  Vadim Belobrovtsevi ja Kesklinna Linnaosa vanema  

Vladimir Svetiga . Arutleti Pärnu maantee äärde kooli juurde turvakaamera paigaldamist (koostöös 

politse ja linnavalitsusega) õpilaste turvalise liiklemise huvides ning kahekorruselist moodulmajade 

paigutamist kooli territooriumile, et kõik õpilased saaksid õppida ühes vahetuses. Täpsem info selgub 

kevadeks. 

 Otsustati: 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

2. Kooli juubeli tähistamisest 

Ettevalmistused kooli 100. juubeliks toimuvad täie hooga.  

Kesklinnavalitsus toetab kooli raamatu väljaandmist.  

Õpetajad  koostavad kontserdite kavasid, mimeid väljapanekuid, slaidiprogramme  ja tegelevad kooli 

kaunistamisega. 11. veebruaril õpilastele aktuste ja direktori vastuvõtuga parimatele õpilastele ja 

nende vanematele. 12. veebruaril  lastevanematele korraldatava kontsertiga  ja heategevusliku 

müügi  ning vilistlaste peol oksjoni korraldamisega koolile uue klaveri ostmiseks. Algklasside eelmisel 

aastal heategevusliku jõululaada tulu on annetatud klaverifondi.  

Vilistlane Meelis Raiend organiseerib korvpalliturniiri 1. ja 8. veebruaril. 

Meelis Atonen tegi ettepaneku jätkuvalt otsida sobivaid vilistlasi, kes moodustaksid vilistlaskogu. 

Otsustati:  

a) Info võeti teadmiseks.   



b) Peale kooli juubelit võtta ühendust Estonia Klaverivabriku juhataja Indrek Lauluga, et uurida  

võimalusi klaveri ostmiseks.  

c) Tehti ettepanek, et  Õpilasomavalitsuse liikmed organiseeriksid  heategevusliku müügi 

lastevanemate kontserdi eel ja vaheajal.  

d) Meedia klass annaks juubeli puhul välja kooli ajalehe.  

       e)   Jätkuvalt kaardistada vilistlased, kes sooviksid panustada kooli arengusse. 

3.  Algatatud küsimused 

a) 2019 aasta detsembris toimus ÕOV liikmete valimine ja uueks presidendiks sai Hanna Eliise Lahe, 

kes osaleb nüüdsest hoolekogu töös Krissu Väädi asemel. 

b) Koolis vilistlaste peol korraldatava oksjoni esemete kogumisest. 

 

 Otsustati: 

Oksjonile annetetavad esemed peavad olemas olema hiljemalt 23. jaanuariks. 

Järgmine hoolekogu koosolek  toimub  13. aprillil kl 16.30 

 

Koosoleku juhataja Meelis Atonen                                           Koosoleku protokollija Liivia Kivit 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 


