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Kohal olid: Meelis Atonen, Aire Allikas-Teras, Kätlin Rohilaid-Aljaste, Raivo Niidas, Aade 

Erits, Liivia Kivit, Carol Sanderkoff, Mehis Pever. 
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Koosoleku juhataja: Meelis Atonen 

 

Päevakord:  

1. Hetke olukord 

2. Kodukord 

3.   Kooli komplekteerimine 

      4.   Vanematekogu 

      5.   Algatatud küsimused 

 

1. Hetke olukord 

 

Mehis Pever viibis Haridusameti poolt korraldatud kahekuulisel koolitusel Telias. Mehis Pever 

tunnustas  oma asetäitjat ja teisi kooli juhtkonda liikmeid, kes sellel ajal tulid kooli juhtimiseg 

väga hästi toime.  

Üle on mindud ühtsele Google Classroomi platformile, mis muudab sujuvamaks failide jm 

jagamist ja suhtust õpetajate ja õpilaste vahel. 

Koroonasse on haigestunud nii õpilasi kui ka õpetajaid. Paljud õpetajad on saanud esimese 

kaitsesüsti. 

Hoolekogus esindatud lapsevanemte arvamused:  

Meelis Atonen – 5.b klassijuhataja ja õpilaste omavaheline suhtlemine väga hea, selgitab ja 

võtab lastel hirmu maha. Kool tuleb raskes olukorras hästi toime.  

Aire Allikas-Teras – kindlasti on kergem algklassides, kus on üks või kaks õpetajat klassi peale. 

Põhikooli vanemas astmes on õpimotivatsiooni erinevate õpetajatega keerulisem hoida. 

Digikooli majandamine ja ühtlaselt liikuma saamine on raske. Nüüd on kindlam tunne, sest on 

ksutusel Google Classroom. 

Kätlin Rohiaid-Aljaste – võrreldes teiste koolidega on Ühisgümnaasiumil väga hästi, sest 

regulaarselt toimuvad veebitunnid ja õpetajad on toetavad. 

Õpilasomavalitsuse esinadaja Carol Sanderkoff – alguses oli väga raske, asjad erinevates 

keskkondades laiali. Nüüd on paremaks läinud ja veebitundidest on väga palju kasu. 

 

2. Kodukord 

 

Vastavalt muutuvatele olukordadele on õppetöökorraldused vastavalt nendele kohandatud. 

Distantsõppereeglid on nii ekoolis kui kooli kodulehel kõigile kättesaadavad. 

Kooli eesmärgiks on koolipere rahuolu. Toimuvad rahuloluküsitlused 4. k, 8.kl, 11.kl õpilastele 

ja lastevanematele. Lisaks kõikidele põhikooli lastevanematele ja kogu kooli õpetajatele. 

 

 

 

 

 



3. Kooli komplekteerimine 

 

Kolme kooli - Tallinna Ühisgümnaasiumi, Jakob Westholmi Gümnaasiumi ja Tallinna 

Kadroiru Saksa Gümnaasiumi ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 9.aprillil EISi 

keskkonnas. Enne aga 30.-31. märtsil toimuvad e-testide katsetamine EiS-i keskkonnas. 

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistusele mais. 

Lõpueksamites veel selgust ei ole. 

Kooli lõpetamine 21. ja 22. juunil vastavalt olukorrale, kas igale klassile oma aktus vm. 

Pikendatud õppetööle jääjad peaksid jõudma oma võlad sooritada ja hindeid parandada. 

 

Otsustati:  

Kiideti heaks ühiskatsete korraldus. 

 

4. Vanematekogu 

 

Raske on veebi teel vanematekoguga konstruktiivselt suhelda. Parem on korraldada koosolek, 

kus inimesed saavad oma seisukohti väljendada. Pakiliste küsimustega peaksid lapsevanemad 

pöörduma klassijuhataja poole. Kätlin Rohilaid-Aljastele võiksid  lapsevanemad esitada 

kirjalikult küsimusi ja ettepanekuid, mille üle saab arutleda hoolekogus. 

 

Otsustati: 

Kutsuda kokku vnematekogu koosolek, kui olukord on stabiliseerunud.  

5. Algatatud küsimused. 

a) Kooli toitlustushanke kooskõlastamisega Haridusametiga esineb probleeme. 

b) Jätkuvalt ruumi mure ja teise vahetuse säilimine. 

c) Helkurikampaania „Valmistame 1000“ helkurit sujus hästi. Kuuele lasteaiale viidi 

õpiaste poolt valmistatud helkureid. 

d) Kätlin Rohilaid-Aljaste pakkus välja vajadusel õppetöös arvutite laenutamiseks 

pöörduda Linnavalitsuse või Lastekaitse Liidu poole. 

 

 

 

Otsustati:  

a) Korrata helkurikampaaniat järgmisel õppeaastal. 

b) Järgmine hoolekogu koosolek toimub 12. aprillil kl 16.30. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Meelis Atonen       Liivia Kivit 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 


