TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM
HOOLEKOGU ARUANNE
2015-2016 õppeaasta
Hoolekogu on Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel
kooli juures alaliselt tegutsev kogu, ülesandeks on kooli pedagoogide, linnavolikogu, vanemate,
vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja
kasvatustegevuse jälgimisel ja mõjutamisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate
tingimuste loomisele kaasaaitamine. Hoolekogu tegevuses juhindutakse põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusele lisaks, haridusalastest õigusaktidest, linnavolikogu ja -valitsuse otsustest.
Näiteks võib tuua: õppeaastaks vastuvõetavad tööplaanid, arengukavad jne. kooliraamatute
levitamisele kaasaaitamine - õppereisid, õpilasesinduse tegevuse tõhustamine jpm. Lähtudes
õppijate huvidest ning sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest on hoolekogu koosolekul
analüüsitud kooli põhimääruse §23 ülesandeid ja antud hinnangud.
Hoolekogu koosseisu on määratud Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Vanema astetäitja hr Jaanus
Riibe; õppijate esindaja – Eva Telling; kolm koolitöötajat – aseesimees, õpetajate esindajad pr
Ave Soekov ja pr Kert Lokotar-Reimann hoolekogu koosolekute protokollijana (hoolekogu epost kert@tg.edu.ee telefon 661 2958) ning koolitöötajate esindajana hr Jüri Proosa. Neli
vilistlast: Harri Henn, Katrin Vene, Katrin Karjama ja Jane Kõrge.
Kutsutud külalisena hoolekogu koosolekutest, on regulaarselt võtnud osa koolidirektor hr H.
Kiidli, kelle initsiatiiv on märkimisväärne.
Selle aasta veebruarikuus tabas meid ränk kaotus – suri kooli hoolekogu tööd 15 aastat juhtinud
meie kooli vilistlane Harri Henn. (28.04.1942 – 25.02.2016), kes oli Eesti poliitik,
kõrgharidusega noorsootöötaja, riigikaitseõpetaja, erusõjaväelane (kapten) ja Tallinna linna
munitsipaalpolitseinik. Teen ettepaneku tema mälestuse jäädvustamiseks koostada kooli õppijate
poolt infokogumik Harri Hennu kui kooli väärika vilistlase elust (nt uurimistöö variandis
paberkandjal, samas ka kooli kodulehel virtuaalselt ja artikliga kooliraamatus).
Arvestades asjaolu, et Tallinna Linnavalitsuse 16. veebruari 2011 määrust nr 8 „Tallinna
munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord“ sisus on tehtud
muudatused § 3 lõikes 6 , kinnitatakse hoolekogu koosseis ainult üheks aastaks. Seega on meil
nii vajadus kui kohustus valida oktoobrikuu alguses tema asemele sobiv ja väärikas hoolekogu
esimees. Suhelge ja tehke ettepanekuid!
Koolikeskkonnast. Kooli teeniti omatulu 63000 eurot. Omavahenditest remonditi täielikult IV
korrus, uuendati 210 kabinetis valgustid ja hoiti maja korras. Järgmisel õppeaastal eesmärgiks
teenida omatulu 67000€. Omavahenditest remontida õpetajate tuba ja lisataotlusest loodetavate
summade eest remontida B-korpuses 3 klassi.
Kool on olnud jätkuvalt edukas. 2015/2016 õppeaastal saime juba kolmandat korda tiitli „Aasta
koolitussõbralikum organisatsioon Tallinnas“, tunnustuse „Parim koostööprojekt 2015“ ja
tänukirja eduka osalemise eest konkursil „Parim Personaliprojekt“ haridusasutuses 2015.
Personaalsete saavutustena saab esile tuua Lasnamäe „Aasta Tegija 2015“ tunnustust
personalijuht Leelo Uussalule ning täiskasvanute koolitaja kutse omistamist Anneli Survale ja
Kert Lokotar-Reimannile.
Kool on avatud ja uuenduslik – töötavad D-õppe klassid 10-12 ja lõimissuunitlusega 10B, 11B ja
12B klassid. Mõlemas valdkonnas on kool saanud THA poolsed tunnustused „Parim projekt“.
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Koolitöötajate tervise huvides on käivitatud ning toimib hästi spordinädala idee, kus selgitatakse
välja „TTG Aasta Südamesõber“. 2016. aastal tuli võitjaks koolipsühholoog Terje Alandi.
Õppijate ning töötajate vahel korraldatava konkursi „Tervislik suupiste 2016“ võitis meie
direktor Heiki Kiidli. Õpilasesindus viis läbi korjanduse ning nende rahade eest saadi
finantseerida laste jõulupidu ning osteti Lasnamäe Laste Päevakeskuse lastele puuvilju.
Oma ülesannet, kooli põhimääruse järgselt kool täidab, oleme heaks kiitnud paljusid algatusi:
kvaliteedi põhimõtete rakendamist juhtimisse, sisehindamist, teiste koolide nõustamist,
venekeelsete õppijate adapteerimist eestikeelsesse õppesse, vastavate - õpetajate
väljakoolitamist, kes suudavad ainet käsitleda e/v keeles, juhtide ja andragoogide
ettevalmistamist (11+14), vanglakoolide ülevõtmist. Jätkub üldharidusliku õppe korraldamine
Tallinna Vanglas, kuhu on koondatud ka Harku Murru Vangla naiskinnipeetavad.
Kooli õppekavade täitmine, arengukavadest ja üldtööplaanidest peetakse kinni.
Hoolekogule vajalikku informatsiooni tegevustest koolis on hoolekogu saanud koolidirektorilt
küllaldaselt.
Kooli kodukord on asjakohaselt toimiv, ajakohane ja ei vaja täiendamist. Selline on üle-Eestilise
tähtsusega täiskasvanute kool: kes on saanud rida juhtimisalaseid kvaliteedi- jm auhindu; kus
toimub õppijasõbralik ning kohandatud õpe. Kiitus hästitöötavale õpilasesindusele.
Olen seisukohal, et innustamine, kõigil tasanditel edasiõppimiseks on
koostöö heaks märgiks.

kooli ja hoolekogu

Hoolekogu poolt, soovin ka edaspidiseks kooli juhtkonnale, tugispetsialistidele ja õpetajatele
innukat õpetajatöösse suhtumist, õppuritele tarka visadust teadmiste omandamisel!

Lugupidamisega,

Ave Soekov
Hoolekogu aseesimees

30.08.2016
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