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PÄEVAKORD:
1. Tutvumine kooli 2017/2018 õa üldtööplaaniga ja selle kooskõlastamine H.Kiidli
2. TTG palgakorralduse juhendi muutustest – H.Kiidli
3. Hoolekogu koosseisu muudatus – A.Soekov
4. Hoolekogu tööplaan 2017/2018 õa-ks – J.Kõrge
5. Muud teemad
1. H.Kiidli tutvustab kooli 2017/2018 õa üldtööplaani.
Lisa 1. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 2017/2018 õa üldtööplaan.
Üle 20 a koostöös sündinud formaat, väga konkreetne ja ülevaatlik. Lähtub kooli arengukava
suundadest ja õppekavas püstitatud eesmärkidest. Sõnastatud on olulised prioriteedid ja
eeldatavad tulemused. Näitab eesmärke ja mõjusust. Mõjusus peaks olema vähem 80%, siis
on hästi toimiv organisatsioon.Väärtused on koostöös välja töötatud: usaldus, kvaliteet ja
avatus. Usaldus - toimingud, mis suunatud esmatasandi juhtidele ja õpetajatele. Et huvigrupid
oleks rahul. Kvaliteedi eest vastutavad teise astme juhid, tööplaanis on seatud eesmärgid, neid
püütakse täita. Kvaliteet tekitab suurendab usaldust. Avatus – kõrgema taseme juht – et kool
jääks kestma.Sel aastal tulemus 92%, hea tulemus.
1919 a alustati tk hariduse andmist (tln 9 täiskasvanute kool), järgmisel a juubel!
Otsustati: Võtta vastu ühehäälselt kooli 2017/2018 õa üldtööplaan.
2. H.Kiidli tutvustab TTG palgakorralduse juhendit
Doteeritakse vanglaosakonna tööd (lisatasu 30% vanglaõpetajale), seal töötajad rasketes
oludes (koos naised ja mehed, lagunev hoone, õpperühmi kärbitud, liitklassid). Ootame riigilt
lisa, pearahasüsteem ei tööta seal. 7.sept saadetud analüüs ja kirjad.
Regulaarseteks lisatasudeks jäävad: ainesektsioonide esimehe lisatasu, andragoogi tasu,
klassijuhatajatasu.

3. Hoolekogu koosseisu muudatus (A.Soekov)
Eva Tellingu asemel tuleb hoolekogusse õpilaste esindajaks Crystal Kõrge. Crystal tegutseb
aktiivselt õpilasesinduse juures (on sekretär) ja on ka TTG õppjate saadik, kes tegeleb õppijate
nõustamisega.
4. Hoolekogu tööplaan 2017/2018 õa-ks (J.Kõrge)
Hoolekogu kohtub kolm korda aastas: sügisel, talvel ja kevadel. Erandkorras saab kutsuda
hoolekogu kokku ka muul ajal. Vajadusel tehakse virtuaalset koostööd.
Järgmine hoolekogu esimehega kohtumine toimub 22. detsember 2017
Lisa 2. Hoolekogu tööplaan 2017/2018 õa-ks.
Otsustati: Võtta vastu ühehäälselt hoolekogu 2017/2018 õa üldtööplaan.
5. Muud teemad
C.Kõrge - Õpilasesindusele on laekunud ettepanek kooli sõrmuse tava uuesti tagasitoomiseks.
Otsitakse välja vanad kavandid (Kert) ja tutvustatakse abiturientidele.
Liikumispuudega inimesi tuleb kooli juurde, kuid invalift on ainult esimese korruseni.
Järgmised hoolekoguga seotud üritused:
• õppijate ja töötajate laste Jõulupidu – detsember
• töötajate ja endiste kolleegide jõululõuna - 22.12.2017
• gümnaasiumi 2018.a lõpuaktus
• vilistlaste õhtu aastal 2019 veebruarikuus
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