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Koosolekul arutlusel:  

1. Uue koosseisu tutvustus 

TKG uue hoolekogu tutvus Lasnamäe LOV esindaja Eve Annuse ja kohal olevate 

liikmetega. Hoolekogu alustas tööd koosseisus Maili Pallas, Sirje Vasmann Perend – 

gümnaasiumiastme õpetajad, Jüri Tali, Marko Kangust, Rita Maikov, Liina Pukk – 

lapsevanemad, Anton Karavajev – toetava organisatsiooni esindaja (OÜ Sensum), 

Maria Laane – õpilane.  

 



2. Perepäeva planeerimine 

Arutasime kas korrata eelmise aasta perepäeval toimunud töötubasid ning kas on 

võimalik korrata noortekoori, bändi ja ansambli poolt kooli juubeliks valminud 

kontserti. Samuti mõtlesime, millal üritus toimuma peaks 

Kuigi kontserti oli juba korra kallis teha, on võimalik mõningate muudatuste ja 

kärpimistega hinda alandada umbes 1300 euroni. Samuti saab projekti toetuseks 

koguda raha ka hoolekogu õnneloosiga ja müües kavasid, hinnaga kaks eurot. Lava 

rendime UC rendilt. 

Peab veel mõtlema milliseid töötube teha, aga varem toimisid piparkookide 

kaunistamine ja robootika. Töötube läbi viima võiks kutsuda näiteks Heli, Marju ja 

Age ning otsida ka lastevanemate hulgast kuldseid käsi. 

Reklaamiga aitab ÕE nii oma sotsiaalmeedias kui ka koolis plakatite ja flaieritega. 

Samuti on ÕE liikmete abi vaja kohapeal flaierite ja juhiste andmisel, lastehoius ning 

ukse peal klikkaritega olemisel. 

Üritusele võiks kutsuda ka Kivila ja Kihnu lasteaiad. Lastele teeb näomaalinguid meie 

kooli ÕF. 

Otsustati: Kontsert läheb kordusele. Perepäev toimub 6. detsember kell 17:00 ning 

kontsert 

            18:15. Toimub õnneloos ja kavade müük. Reklaamiga ja üritusel aitab ÕE. 

 

3. Direktori eelmise aasta ülevaade ja tagasiside 

Õues õpe tundub siiani hästi töötavat ja tagasiside on olnud valdavalt positiivne. 

Kahjuks on probleeme õpetajate madala kvalifikatsioonitasemega ja pidevalt otsitakse 

õpetajaid juurde.  

Kuristiku on eesti keelne kool, aga kahjuks on eesti keeles kõnelemisega probleeme 

nii õpilastel kui ka õpetajatel. On vaja täpsemalt uurida, kas on veel õpetajaid, lisaks 

ühele algklasside poolel olevale abiõpetajale, kes kipuvad liialt vene keeles rääkima. 

Loodetavasti on võimalik saada linnalt lisa tuge selle probleemiga tegelemisel.  

Kooli 35. juubel õnnestus väga hästi ning on olnud palju positiivset vastukaja, nii 

õpetajatelt kui ka vilistlastelt. 

  



4. Lärm koolis 

Eve Annus tõi välja, et B-korpuse koridorides on vahetundide ajal tohutu lärm. Sirje 

lisas, et tema klassi on kuulda ka tundide ajal lärmi ning see algas peale ventilatsiooni 

parendamist. Probleem pole ainult esimestes klassides, vaid ka vanemates ning kõik 

korrapidajad ei tee lärmist väidetavalt isegi välja. Ka sööma joostakse suure lärmiga. 

Lahenduseks pakuti igast klassist ühe õpilase nooremasse klassi „mentoriks“ saatmise, 

kuid see idee laideti maha. 

Otsustati: Õpetajatega tuleb lärmi osas rääkida ja paluda lastel paremini silma peal hoida. 

Peab uurima, kas ventilatsiooni on võimalik tekitada mingit helitõket. 

 

5. Nulltolerants telefonidele 

Tegu on peamiselt vahetunnis esineva probleemiga. Eelmine aasta kehtestatud 

nutitsoonid ei tööta nii hästi kui võiks ja kõik õpetajad ei pane telefonidesse puutuvaid 

reegleid eriti maksma. 

Pakuti, et võiks teha lapsevanematele küsitluse antud teemal, et teada saada, mis on 

nende arvamus ning kas neil on ideid, kuidas olukorda parandada. Samuti käidi välja 

idee nutivabade tsoonide asemel tekitada nutitsoonid. Üks neist võiks olla ka Sirje 

klassi ees. 

Otsustati: Teha lapsevanematele küsitlus ja hakata tekitama kooli peale nutitsoone. 

 

6. Riietusnõuded koolis 

Õpilased avaldavad iga aasta pahameelt kooli riietusnõuete karmuse kohta. On jällegi 

vaid paar õpetajat, kes tihedalt õpilastega teemat üles võtavad ning lisaks sellele on 

juhtumeid, kus erinevad õpetajad nõuavad erinevaid asju. Direktor tõi välja, et soliidne 

riietus parandab õhkkonda. 

Otsustati: Kool ei muuda oma reegleid leebemaks. Klassijuhatajad peaksid rohkem 

suhtlema oma klassiga sel teemal, juhul kui nad soovivad kehtestada klassis lisa reegleid. 

  



7. Vilistlaskogu 

Kunagi on üritatud vilistlaskogu luua, aga see kukkus läbi. Võiks proovida see aasta 

uuesti seda tekitada ning kaasata ka LÜGi/MK vilistlased, kuna nende kool ühines 

meie omaga. Kogu eestvedajaks võiks saada mõni avalikuelu tegelane, kellel on 

motivatsiooni sellega tegeleda. 

Vilistlaskogu tööle minekut võib hõlbustada Facebooki gruppi tegemine, kuhu 

kuuluksid kõik Facebookis kättesaadavad õpilased. 

Otsus: Rita hakkab tegelema vilistlaste kokku ajamisega. 

 

8. Uue hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

Liina Pukk on esimees 

Rita Maikov on aseesimees 

Maria Laane on protokollija 

 

 

Liina Pukk        Maria Laane  

Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija 


