
Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekogu koosolek 25.05.2020 nr 4-8/5 

Koosolek algas 16.30. Lõppes 17.45 

Kohal olid: Meelis Atonen, Kersti Lõugas, Aade Erits, Liivia Kivit ja Mehis Pever.  

Puudusid: Anu Aus  ja Marit Kuusk (töökohustused), Raivo Niidas, Aire Allikas, Hanna Eliise Lahe 

Koosoleku juhataja: Meelis Atonen 

Päevakord: 

1. Kooli komplekteerimine. 

2. Kooli toimetulek eriolukorras. 

3. Algatatud küsimused. 

1. Kooli komplekteerimine 

Direktor Mehis Pever andis ülevaate järgmiseks õppeaastaks klassikomplektide moodustamise ja 

personali osas.  

Meie kooli on esimestesse klassidesse määratud 81 õpilast ja avame kolm esimest klassi.  Jätkuvalt 

toimb 2. klasside õpe teises vahetuses. Gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemusel avame kolm 10. 

klassi. 

 Lapsehoolduspuhkuselt tulevad tagasi kaks õpetajat ja seega on täidetud kõik õpetajate kohad va 

soome keel, sest üks õpetajadest järgmisel õppeaastal jätkab tööd ainult Tallinna Ülikoolis.  

Rahalisest olukorrast lähtuvalt ei saa jätkuda õppetöö väikestes keelerühmades ( 5-6 õpilasega) . 

Hea seis on tugipersonaliga, sest on kaks eripedagoogi, kaks sotsiaalpedagoogi, logopeed, abiõpetaja 

ning kolmel õpetajal on parandusõppe lisaeriala. 

Otsustati: 

Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

2. Kooli toimimine eriolukorras. 

Mehis Pever hindas distantsõppega toimetulekut heaks. Kõikides klassides õpptöö paremaks 

sujumiseks kasutati  videotunde, milledes osalesid enamasti kõik õpilased. Õpetajad ja õpilased 

õppisid kasutama erinevaid keskkondi. Väga suurt tuge said õpilased oma vanematelt. Pikendatud 

õppetööle praeguse seisuga ei jää rohkem õpilasi kui tavaliselt. 

Gümnaasiumi vastuvõtu katsed toimusid läbi Eksamite infosüsteemi (EIS). Lisaks pidid kandidaadid 

esitama küsimuste põhjal ennast tutvustava video. Direktori sõnul sisaldavad need kandidaatide 

kohta palju infot. 

Igal aastal võiks rakendada distantsõpet ühe nädala jooksul. Videotundide läbiviimisel kasutada 

ülekooliliselt Google Meet keskkonda. 



 

Momendi seisuga koolipidaja poolt lubatud juunikuu tingimustel toimuvad lõpuaktused klasside 

kaupa ja ilma vanemateta. 9. klassidele aktused toimuvad 12. juunil ja gümnaasiumle 19. juunil. 

1.septembri 1. ja 12. klassi aktus toimub kell 10:00 aulas ja aktus 2.-11. klassidele kl 12:00 kooli 

staadionil. 

Otsustati:  

a) Info võeti teadmiseks.   

3.  Algatatud küsimused 

a) Kooli juubeliüritused Estonias ja koolimajas sujusid väga hästi. Anti palju positiivset 

tagasisidet. Paljud vilistlased olid nõus edaspidi tulema kooli õpilastega kohtuma ja rääkima 

oma tööst/hobidest. Koroona viiruse tõttu  jäi ära plaanitud kohtumine Estonia 

Klaverivabriku juhataja Indrek Lauluga, et uurida  võimalusi klaveri ostmiseks. Meelis Atonen 

ja Mehis Pever plaanivad järgmist kohtumist sügise poole. 

 

 Otsustati: 

Järgmine hoolekogu koosolek  toimub  21. septembril kl 16.30 ja lastevanemate üldkoosolek 30. 

septembril kl 18.00 

 

Koosoleku juhataja Meelis Atonen                                           Koosoleku protokollija Liivia Kivit 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/ 


