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Algus: 18.00  Lõpp: 19.30 

 

Koosoleku juhataja: Katrin Vene 

Koosoleku protokollija: Lea Vaaderpall 

 

Osavõtjad: Egert Klaas, Aleksandra Liiva, Vassili Mägi, Asta Vaal 

Kutsutud: Heiki Kiidli 

 

PÄEVAKORD:  

1. Ülevaade kooli tegevuse käivitamisest 2020/2021. õa - H. Kiidli  

2. Koolipoolne valmisolek ja tegutsemine COVID-19 kriisi võimaliku puhkemise korral – H. 

Kiidli ja majandusjuht E. Klaas 

3. Kooli ja hoolekogu koostööst. Arutelu  – K. Vene 

  

1.Direktor H. Kiidli andis ülevaate kooliaasta algusest, see kulges edukalt ja plaanipäraselt. 

2020/21. õppeaastal on 30 õpperühma/klassikomplekti, millest 6 rühma Tallinna Vanglas ja 24 

Martsa 2-s (8. klass, kolm 9. klassi, kuus 11., neli 12. klassi ja – eriti rõõmustav – lausa kümme 

10. klassi). Tänase seisuga on koolis 905 õppijat. Õpilasnimekirjades  on ka 20 HEV õppijat, 

kes vajavad tugiteenuseid. Pöördusime Tallinna HA poole rahalise toe saamiseks 

individuaalõppe tarvis, kuid seni veel vastust pole. 

Tööle on võetud kaks uut geograafia- ja loodusainete õpetajat. Välja on töötatud ja vastu võetud  

TÕN 2020 tegevuskava TTGs, järelevastamiste klassi ajagraafik, ainesektsioonide töökavad. 

 

2. H. Kiidli ja E. Klaas selgitasid kooli tegutsemise aspekte COVID-19 viiruse laialdasema  

leviku korral.  

TTGs on koostatud kriisiplaan, kuidas reageerida ja tegutseda võimalike COVID-19 

ohuolukordade (roheline, kollane, punane) puhul. Moodustatud on kooli kriisikomisjon, kuhu 

kuuluvad direktor, õppejuhid, majandusjuht, tugisüsteemide kuraator, valveteenistuse liikmed 

ning kommunikatsiooni kontaktisik (Reio Kiidli), kelle ülesandeks on ka info vahendamine 

kooli kodulehel. Kriisiplaan ja selle Lisa 1 on esitatud Tallinna Haridusametile ja üles pandud 

kooli kodulehele ning intranetti.  

Igal korrusel  on koridoris olemas käte desinfitseerimisvahendid. Personalile on ostetud kokku 

50 visiiri ning need jagatud sooviavalduse alusel kätte. Ülejäänud  visiirid ja maskid ootavad 

ülevabariigilist märguannet "kollane tuli valgusfooris". Lähipäevil saame ka termokaamera 

distantsilt kehatemperatuuri mõõtmiseks. 

 Kool jätkab tunniplaani põhist kontaktõpet mittestatsionaarse õppe erinevates vormides, kus 

on tagatud harv kokkusaamine nädalas, distantsi hoidmine klassis ja hügieenieeskirjade 

ning  kriisiplaani põhine käitumine. 



 On toimunud asjalik arutelu HTM-i esindajaga ning sealt saadud positiivne hinnang meie 

pingutustele säilitada nn tunniplaani põhist tavaõpet nii kaua, kui on võimalik. 

 

3. K. Vene juhtis arutelu, millest võtsid elavalt osa kõik koosolekul viibijad, hoolekogu ja kooli 

vahelise koostöö suundumustest.  

Koolis planeeritud ettevõtmistes võiks hoolekogu liikmed võimaluse korral aktiivselt osaleda. 

Kavas on sügisene rabamatk Järvamaal, Täiskasvanud Õppija Nädala õpitoad ja ettevõtmised 

oktoobris, jõuluseminar, keeltenädalad ja –kohvik, emakeele päev, vabariigi aastapäeva 

tähistamine, lõpuaktused juunis. 

Hästi sujub koostöö Lasnamäe Põhikooliga, TTG võimaldab lisaks kogu II korruse ruumidele, 

saalile jm 10 tunniks veel lisaruume individuaalse logopeedilise tugiteenuse osutamiseks. 

Arutelu tulemusena otsustati kutsuda Lasnamäe PK õpetajad ja vanemate klasside õpilased EV 

aastapäeva tähistamisele 18.02.2021, samuti luuleõhtule ja võõrkeelte nädalal toimuvale. 

Vastava diplomaatilise kutse esitamine usaldati direktorile. 

Seoses õppeaasta lõpus toimuva koolijuhi vahetusega toetame praegust direktorit TTG-poolse 

kandidaadi väljaselgitamisel, esitamisel ning kandideerimiseks vajaliku kooliarendusliku 

visiooni väljatöötamisel. 

Otsustati uue koolijuhi valimise konkursi komisjonis liikmena osalemine usaldada kooli 

olemust ning kandidaadi potentsiaali ja sõnakust tundvale hoolekogu liikmele. 

  

Järgmine korraline koosolek toimub veebruaris. Vahepealsel perioodil on avatud virtuaalne 

koostöö vastavalt vajadusele või tekkivatele teemadele, probleemidele. 

 

 

 

 

 

Katrin Vene                                                                              Lea Vaaderpall 

Koosoleku juhataja                                                                  Koosoleku protokollija 

(Allkirjastatud digitaalselt) 


