
 

Protokoll 57/31 

 

11. jaanuar 2016 

Päevakord: 

1.Gümnaasiumi õpilaste toitlustamistoetuse avalduste arutamine 

 

 Otsustati:     

1. Võimaldada toitlustamise toetus  avalduse esitanud  gümnaasiumi õpilastele 

                   (vt.lisa – kolm õpilast) 

 

Protokoll 58/32 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi  hoolekogu koosolek toimus 5. veebruaril 2016. a  

Osalejaid 10 

Päevakord: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.  

2. KSG õpilaste vastuvõtu korra kinnitamine (seoses muudatusega, mille kohaselt KSG-l lubatakse 

avada üks ülelinnalise vastuvõtuga 1. klass).  

3. Koolide võimaliku ühendamisega kujunenud olukorra arutelu.  

4. Kõrvemaal suusapäeva korraldamisega seotud küsimused.  

5. Abilinnapea ettepanek kohtumise korraldamiseks hoolekogu esindajatega ja koolijuhtidega 18.02. 

kell 18.00.  

6. Muud küsimused vastavalt saabuvatele ettepanekutele 

Otsustati: 

1. Valida hoolekogu esimeheks Mihkel Tasa (hääletus: 5 poolt 1, 1 vastu , 1 erapooletu, 2 puudu) ja 

aseesimeheks Maarja Paide (hääletus: 5 poolt, 1 erapooletu ja 3 puudu).   

2. Nõustuda muudatusega vastuvõtu korras (hääletus: 7 poolt, 2 puudu), mis lubab avada ühe 

ülelinnalise vastuvõtuga 1. klassi   

3. Hoolekogu poolt avaldada arvamust järgnevalt:  

Hoolekogu on nõus KSG ja Sikupilli koolide liitumisega Tallinna linnavalitsuse poolt Tallinna volikogule 

esitatud otsuse eelnõus sätestatud viisil järgnevatel tingimustel: linn tagab, et KSG ei pea võtma 

esimesse klassi vastu rohkem rohkem kui 4 paralleeli (selleks, et õppetööd oleks võimalik korraldada 

ühes vahetuses);  linn tagab KSG’le liitumisest tingitud lisakulude täiendava rahastuse liitumise aastal 

ning vähemalt liitumisele järgneval 3-l õppeaastal (lisaks koolide senisele eelarvele);  s.h. tagab linn 

KSG’le Sikupilli kooli  õppekava jätkamisega, s.h. nn väikeklasside ülalpidamisega kaasnevate kulude 

rahastuse;   linn tagab Gonsiori ja Kivimurru koolihoonete vahelise jalgsi liiklemise turvalisuse 

tavapärastel liikumisteedel, s.h. mööda J. Vilmsi ja Lubja tänavat (pöörates erilist tähelepanu 

sõiduteede ja trammitee ületamise ohutusele);  linn tagab Gonsiori ja Kivimurru koolihoonete 

vahelise ühistranspordiga (bussiliin) liiklemise võimalikkuse alates hiljemalt 01.09.2016. a  (bussiliin, 

mille üks peatus on Gonsiori tänaval KSG kõrval ning üks peatus Majaka ja Pallasti tänavate ristmiku 



vahetus läheduses); linn tagab KSG’le võimaluse võtta vähemalt ühte esimesse klassi vastu õpilasi nn 

ülelinnalise vastuvõtuga. Hääletustulemus: 6 poolt ja 1 vastu. Vastu on Maarja Paide. 

  

Protokoll 59/ 33  

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Sikupilli Keskkooli hoolekogude ühine koosolek toimus                                                                 

8.aprillil 2016.   algus 17.30 lõpp 19.30 

Kohalolijaid 16, lisatud nimekiri  

Päevakava:  

1. Kooli juhtkonna poolt esitatav  ülevaade liitumise tegevuskavast –  Imbi Viisma  

2. Info vahetus  

 Otsustati:  

1. Uuel õppeaastal luua laiendatud hoolekogu, kus on igast klassist valitud esindaja  

2. Tutvustada laiendatud hoolekogu mõtet 11.aprilli koosolekul  

3. Järgmine hoolekogu koosolek toimub maikuus  

4. Saata Sikupilli Keskkooli lastevanematele  KSG Tugiseltsi poolt tehtud ringkiri 

huvialaringide kohta 

 

 

 

Protokoll 60/34  

Koosolek toimus 3. mail 2016 .a  

Osalejad: nimekiri lisana  

Päevakord:  

1. Linna poolt määratavate esimeste klasside arv  

2. KSG uus põhimäärus – arutelu  

3. Muud teemad  

 Otsustati:  

1.  Koostada 05.05.2016. a pöördumine abilinnapeale  ja Tallinna Haridusametile, kus on 

käsitletud järgnevaid teemasid:  - liitumisprobleemidega tegeleva töögrupi moodustamine ja 

info vahetamine kõigi osapoolte vahel (transport, liikumisteed jms.); - kooli võetavate 

esimeste klasside arv (et tagada võimalus õppetööks ühes vahetuses);  - väikeklasside 

rahastus; - lisakulude hüvitamine ; - liitumisega seotud kulueelarve koostamine.  

2. Nõustuda KSG juhatuse ettepanekutega KSG põhimääruse projekti täiendamiseks, s.h.: - 

märkida, et KSG on süvaõppega saksa keelt andev üldhariduskool; - §12 lg 1 kasutada mõistet 



„väikeklass“ (mitte kasvatusraskustega õpilaste klass) ;     - õppevormiks märkida trimester, 

gümnaasiumis perioodõpe.  

3. Õppekorralduse muutused võetud teadmiseks (koolipäeva algusajad, vahetundide pikkused)     

 

Protokoll 61/35  

 Koosolek toimus 9. juunil 2016  

Päevakord:   

1. Kooli juhtkonna ülevaade olukorrast seoses koolide liitumisega  

2. Jooksvad küsimused, ettepanekud  

 Otsustati:  

1. Abilinnapea juures kohtumisel arutada probleemseid kohti Sikupilli Keskkooli ja 

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi liitumisel  

2. Vaadata üle kevadisel mõttetalgutel väljapakutud ideed 

 

 

 

Protokoll 62/ 36 

Koosolek toimus 22.septembril 2016.a. 

Osalejate nimekiri lisana 

Päevakord: 

1. KSG juhtkonna poolne ülevaade ning küsimused-vastused kooliaasta alguse olulisematel 

teemadel, s.h.: 

a. Kahe koolipere kokku-kasvamise protsess; 

b. Väikeklasside toimimine; 

c. Tunniplaani toimimine kahes majas (s.h. pikad vahetunnid ja koolipäeva pikkus); 

d. Puuduv mööbel Oru majas 

e. Puuduv garderoob Mäe majas 

f. Turvalisus Mäe maja territooriumil (märksõna: rattavargused) 

g. Saksakeelne majandusõpe (kevadel ilmunud probleemid ning tänaseks välja töötatud 

lahendused); 

2. Hoolekogu seisukoha kujundamine seoses KSG 2017.a. eelarvega; 

3. Hoolekogu seisukoha kujundamineseoses KSG täiendatud õppekavaga (materjalid manuses, 

muu tingitud eelkõige seoses senise Sikupilli õppekava ainekavade lisandumisega); 

4. Muud jooksvad küsimused 

Otsustati: 



1. Teha pöördumine Tallinna Linnavalitsusele, et tähistataks ülekäigurada Lasnamäe tänava 

alguses ja võetaks midagi ette kooli ees oleva lagunenud majaga. 

2. Esitada KSG hoolekogu arvamus KSG 2017. a eelarve kohta Tallinna Haridusametile ja 

abilinnapeale, s.h. et õpetajate palgafond peaks olema senisega võrreldes 50% võrra suurem.  

3. Avaldada toetust KSG osalemiseks üleeuroopalises loodusprojektis. 

4. Teadmiseks võetud KSG täiendatud õppekava 

 

Protokoll 63/ 37  

Koosolek toimus 20. oktoobril 2016. a Mäe majas algusega 17.45  

Osalejate nimekiri lisana  

Päevakord:        

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine  

2. Eelmise nädala  sündmused - Mis tegelikult toimus (faktid versus kuulujutud)? Mis vigu 

tehti (analüüs)? Kuidas siit edasi (plaan edasiseks, et taastada laste, lastevanemate ja õpetajate 

turvatunne ja usaldus kooli vastu)?  

3. 4 D klassi probleemid   

4. Lapsevanem Ott Sarve järelpärimine klasside õpilaste arvu kohta  

5. Mäe maja koolihoovi turvalisus (ronila probleem)  

Otsustati:  

1. hoolekogu esimeheks valida Mihkel Tasa ja  aseesimeheks Ants Ivask  

2. leida võimalus kooliülese vanemate e-kirja-listi loomiseks (kriisikommunikatsiooniks), 

kuhu läheb info koolist, hoolekogust (vastamisvõimaluseta) nn. lastevanemate võrgustik. 

 3. 4 D klassi klassijuhatajal  kutsuda kokku koosolek, kus osalevad  probleemiga seotud 

lapsevanemad,  klassijuhataja ja hoolekogu esindaja Gary Urb.  

4. Lapsevanem O. Sarve pöördumisele vastamiseks saada selgus koolide rahastamise 

süsteemist ning selgitada välja faktilisi andmeid (ruumide suuruse ja klassides laste arvu 

kohta); tegelevad küsimusega edasi Mihkel Tasa ja Raoul Niilis; hoolekogu ootab vastust ka 

direktorilt 

5. Pakkuda lastevanematele võimalust osaleda vabatahtlikuna koolielus, s.t. abistada 

vahetundides ja tundides korra pidamisel  

6. Aija Sakova moodustab töögrupi kooli sisese, s.h. lastevanematega, kommunikatsiooni 

parandamiseks  

7. Üle vaadata ja kaardistada Mäe koolimaja ja  koolihooviga seotud turvaohud.   

 

 

 



Protokoll 64/ 38 

Hoolekogu koosolek toimus 23.11.2016 algusega kell 17:30  

Osalejate nimekiri lisatud lisana 

Päevakord: 

1. KSG vastuvõtukorra muutmine - S. Kaljula;  

2. Ülevaade kooli sisehindamisest – I. Viisma; 

3. Ülevaade õppekäikudel osalemisest; 

4. Talispordipäeva tutvustus – M. Randver, A. Ivask; 

5. Muud jooksvad küsimused, s.h. ülevaade koolielu hetkeseisust mõlemas majas ja aktuaalsetest   

teemadest. 

 

Otsustati: 

1. KSG vastuvõtukorra muudatused teadmiseks võetud; 

2. Sisehindamise a/a teadmiseks võetud. Ettepanek antud dokument kooli kodulehele välja 

panna, M. Tasa uurib isikuandmete kaitse seadust ja annab tagasiside; 

3. Hoolekogu on seisukohal, et ei saa lubada tasulist ekskursiooni koolipäeval tundide ajast ja 

vanemate  finantseerimisel. 

4. Üldkoosolekul selgitada lastevanematele, et klassijuhataja ei ole reiside korraldaja. 

5. Hoolekogu toetab plaanitavat kooli  ühisüritust - talipäeva „Rõõmsalt lumes“.  

6.  Lastevanematel tasuda omaosalus 14 või 15 eurot, raha laekumise tähtaeg 10. jaanuar 2017 

Tugiseltsi kontole klasside kaupa 

7. Teavitada talipäevast lapsevanemaid 2 nädala jooksul (teavituse koostamisel abistab 

A.Sakova) 

8. Vastuse lapsevanem O.Sarve küsimusele klassi õpilaste arvu kohta annab direktor, abistavalt  

vaatab üle klassiruumide suurused R.Niilis ja õigusliku poole M.Tasa  

 

 Protokoll 65/39  

Koosolek toimus 7. 04. 2017.a.   

Hoole- ja vanematekogude ühiskoosolek ja kokkusaamine kooli juhtkonnaga.    

Päevakorras:    

1. Kooli juhtkonna ülevaade koolielu hetkeseisust ning aktuaalsetest teemadest (s.h. vastuvõtt 

esimesse klassi ning gümnaasiumi – sh. kui palju õpilasi tuleb võtta ja kui suur on konkurss?) 

2. Koolile uue kodukorra koostamise vajaduse arutamine (vajadusel töögrupi moodustamine)  

3. Koolivormi kandmise kohustuslikkus;  

4. Uudiskiri;  

5. Mäe maja murekohad (s.h. ventilatsioon, hooviala, ülemise korruse suure trepi piire jne); 



 6. Pikapäeva rühm;  

7. Kellad koolis; 

 8. Perepäeva kavandamine;  

9. Järgmise koosoleku kavandamine (eeldatavalt maikuus); Muud jooksvad küsimused;  

Otsustati:  

1. Uudiskiri edastada lastevanematele klassijuhatajate kaudu uuesti; 

 2. Ventilatsiooni probleemi edasi uurimine Mäe majas – mõõtmisega tegelevad Raul ja 

Viktor Kikerist, Siiri Matso teavitab omanikku, Mihkel Tasa vajadusel abiks probleemi 

sõnastamisel;  

3. Tuletõkke ukse probleem Mäe majas, akti vaatab üle Mihkel Tasa;   

4. Koostada hoolekogu pöördumine liiklusolukorra kohta (ka kiivri kasutamine) 

lastevanematele – Kristi Alton?;  

5. Jätkata (tõhusamalt) „Kiusamisest vaba“ kooli programmi;  

6. Õueala projekti osas kokku leppida kuupäev – Siiri Matso. Projekteerimise osas teeb 

kokkulepped ja abistab Kristi   

7. Mäe maja aula juures asuva piirde kõrguse nõutele vastavuse osas saata kiri omanikule. 

Kirja saadab S.Matso;  

8. Üleskutse lastevanematele pikapäeva rühma tegevuse parendamiseks koostab T.Urb, 

saadab P.Parro (vanemate poolt mänge tuua, perepäeval koguda lasteraamatuid vms.)  

9.  Koostada  üleskutse perepäeval osalemiseks – P.Parro 

 

Protokoll nr. 66/40  

Kadrioru Saksa Gümnaasiumi hoolekogu koosolek toimus 5. juunil kell 17.00.  

Osalejate nimekiri on protokolli lisa.  

Päevakord: 1. Järgmise õppeaasta koolipäeva alguskellaajad 

 2. Gümnaasiumi tundide aja pikkuse muutmine  

3. Kehalise kasvatuse hindamise muutmine numbriliselt hindamiselt arvestuslikule  

4. 2017/2018 õppeaasta esimeste klasside õpilaste arv  

5. Mäe maja hooviala kujundamine, tegevuskava  

Otsustati:  

1. Oru majas alates õppeaastast 2017/2018 tundide algus 8.30  

2. Gümnaasiumi osas saab olema tunni pikkuseks 75 minutit  



3. Kehalises kasvatuses hindamine muuta arvestuslikuks, augusti lõpuks kehalise kasvatuse 

ainetoimkond töötab välja mõõdikud  

4. Ülelinnalise vastuvõtuga klassis õpilaste arv 28 (komplekteeritud) 

 

 

 Protokoll   67/41  

  

Hoolekogu koosolek läbi viidud elektroonilisel, so. e-kirja teel 14. september 2017. a.  

Osalejad: Mihkel Tasa, Aija Sakova, Gary Urb, Raoul Niilis, Viktor Kikerist, Kristjan Saar, 

Ants Ivask, Anne Tiitson   

Päevakord:  

1. I klassi õpilaste arvu suurendamine 2017/18 õppeaastal  

  

Otsustati ühehäälselt:  

1. Hoolekogu liikmed  toetavad 2017/2018 õppeaastal esimestes klassides õpilaste 

arvu suurendamist  järgmiselt: 1D –  lubatud 26 õpilast; 1M – lubatud 25 õpilast; 1R –  

lubatud 26 õpilast; 1S –  lubatud 24 õpilast. 


