
 

Protokoll nr.27/ 1 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 27. jaanuaril 2011.a. 

 

Otsustati: 

1. kiita heaks õpilaste vastuvõtmise kord KSG-s 

2. uurida võimalust muuta toetusveeb nähtavamaks  

3. laiendatud hoolekogu koosolek kokku kutsuda  märtsis 

 

 

Protokoll nr. 28/ 2 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 4. aprillil 2011.a. 

 

Otsustati: 

1. kiita heaks kooli kodukord 

2. tutvustada uut kodukorda kooli lastevanematele uuel õppeaastal 2011./2012.a 

3. MTÜ Kadrioru Saksa Gümnaasiumi Tugiseltsi ja Hoolekogu jaoks teha kooli 

kodulehele link,  infot paneb  üles Peeter Rokk. 

 

 

Protokoll nr. 29/3 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 29. augustil 2011.a. 

 

Otsustati: 

1. Kinnitada pedagoogide vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord  

2. Avaldati arvamust ja võeti teadmiseks uus õppekava 

3. Kooli kodukorra muudatusteks ettepanekuid ei esitatud 

 

 

Protokoll nr. 30/4 
 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 29.septembril 2011.a. 

 

Otsustati: 

1.Võimaldada soodustatud koolitoitu nimekirjas olevatele õpilastele 

2. Heaks kiidetud arenguvestluse läbiviimise uus kord - vanem osaleb arenguvestlusel, 

kui õpilane on alla 18. aastane. 

3. Teavitada üldkoosolekul, et II veerandi hinded pannakse välja 20. jaanuaril 

            4. Nõustutud pikapäevarühma laste arvu suurendamisega 10 võrra 

 
 

 

 

 



 

Protokoll nr. 31/5 
 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus  12. jaanuaril 2012.a. 

 

Otsustati: 

1. kiita heaks kooli kodukord 

2. teha ettepanek vähemalt ühe klassikomplekti komplekteerimiseks ülelinnalise 

konkursi tulemusena 

 

 

Protokoll nr. 32/6 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 26. jaanuaril 2012.a. 

 

Otsustati: 

1. Üksmeelselt tagasi valida hoolekogu esimeheks Ivo Volt 

2. Võimaldada soodustatud koolitoit avalduse esitanuile 

3. Trimestrile üleminek otsustada kui on õpetajatega konsensus saavutatud 

4. Koolivormi osas vanemale astmele välja töötada  kohustuslik element, algklasside 

osas kaaluda nõuet kanda koolivormi, muuta selles osas kodukorra punkti 

5. Vilistlaskoguga võtta direktoril kontakti tihendamaks koostööd nendega 

6. Lapsevanema kaebus teadmiseks võetud ja tehtud ettepanek töötada kooli poolt välja 

käitumismudel, mida teha varguste ja teiste intsidentide korral 

 

 

Protokoll  nr. 33/7 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 19. aprillil 2012.a. 

 

Otsustati :         

       1. Kiita heaks KSG arengukava analüüs 

       2. Luua arengukava töörühm 2013.- 2018., hoolekogu  

                             esindajaks I. Volt 

       3. Nõustuda suurema I klassi õpilaste arvuga, 30 õpilast klassis 

       4. Viia sisse  muudatus kooli kodukorda 

           I ja II kooliastmel kohustuslik koolivorm - müts, vest, kardigan. 

       5. Kiita heaks tunnijaotuse muutus 

       6. Kiita heaks 3. 05. 2012 lastevanemate kontaktpäeva päevakord 

 

 

Protokoll nr. 34/8 
 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 23.augustil 2012.a 

 

Otsustati: 

1. Valida hoolekogu esindajaks atesteerimiskomisjoni Laine Parts 



 

Protokoll nr. 35/9 
 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 24.septembril 2012.a 

 

Otsustati: 

        1. Jätkata uue arengukava väljatöötamist 

        2. Kinnitada tasuta toitlustamine avalduse esitanud õpilastele 

        3. Kinnitada 3. oktoobril 2012. toimuva  kooli üldkoosoleku päevakord 

        4. 2012/2013 õ/a. soovituslik kanda 1.-6. klassis koolivormi elementi,                                                             

            kohustuslik  alates 2013/2014 õ.-a. 

 

 

Protokoll nr. 36/10 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 6. novembril 2012.a 

 

Otsustati: 

1. Heaks kiita kooli arengukava aastateks 2013 - 2017 

 

 

Protokoll nr. 37/11 

 
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 10. detsembril 2012.a. 

 
Otsustati: 

1.Koostada kiri Tln. Haridusametile, kus küsimused liitumisega seoses tekkivatest 

probleemidest. Küsimused kogub kokku ja edastab I.Volt 

2.KSG õpetajatele tutvustada koolivõrgu korrastamise kava neljapäeval, 13. 12., 

infokoosolekul. 

 

Protokoll nr. 38/12 
 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 14. jaanuaril 2013.a 

 

Otsustati: 

      1. Kinnitada tasuta toitlustamine  avalduse esitanud gümnaasiumi  õpilastele (4)                   

                         

 


