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TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM
HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn

11.05.2021 1-5/2

Algus: 18.00 Lõpp: 19.15
Koosoleku juhataja: Katrin Vene
Koosoleku protokollija: Lea Vaaderpall
Osavõtjad: Egert Klaas, Asta Vaal, Vassili Mägi, Svetlana Golohvastova
Kutsutud: Heiki Kiidli
PÄEVAKORD:
1. Kooli hetkeseis ja valmistumine 2021/2022. õa - H. Kiidli
2. Hoolekogu liikme valimine TTG direktori valimiskomisjoni – K. Vene
3. Toetuskiri direktori ametikoha kandidaadile – E. Klaas
1. Õppetöö jätkumise osas COVID viiruse leviku perioodil järgmisel nädalal (al 17.05.21)
ootame ametlikku korraldust. Momendil on koolis 930 õppijat, neist lõpuklassides ehk 9.klassis
107 ja 12. klassis 200. 30% abiturientidest loobus riigieksamite sooritamisest, kuna see pole
käesoleval õppeaastal kohustuslik. Eeldame u 100 gümnaasiumi lõpetajat.
Lõpuaktuste toimumine pole veel kindel, kuid kavandatud on need 16.06 (põhikool) ja 21.06
kell 15.00 gümnaasiumis – sinna on oodatud ka hoolekogu esindus.
Õppeaasta lõpetamise õppenõukogu toimub 30.08.21 kell 12.00.
Uute õppijate vastuvõtt on alanud, avaldus esitatakse Interneti teel. Ankeet jõustub, kui õppida
soovija on augusti lõpul esitanud ka nõutavad dokumendid. Plaanis on avada 24
klassikomplekti, valida saab erinevate õppevormide vahel.
Hiljuti läbi viidud personali rahulolu küsitluse põhjal ollakse kooliga väga rahul. Skaalal 0 – 6
oli valdkonniti keskmine tulemus 4,4 – 5,4.
28.05.21 toimub Kopli-Madisel sisekoolitus ja kokkuvõte seni tehtust. Oodatud on osalema ka
hoolekogu liikmed.
2. Heiki Kiidli on TTGs töötanud ja juhtinud kooli al 1996. a. Sügisest ootab ees muutus.
Uue koolijuhi valimise protsessis on õigus osaleda ka hoolekogul, seda ühe valitud liikme, kes
on koolieluga hästi kursis, näol.
Praeguse direktori Heiki Kiidli koolist lahkumise tõttu seoses pensionile siirdumisega ja sellest
tulenevalt uue direktori leidmiseks sobiva kandidaadi valimisel kinnitada vastava THA
koolijuhi valimise konkursi komisjoni liikmeks Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi
hoolekogu esindajana TTG õpetaja Lea Vaaderpall.
Direktori ametikohale kandideerijad peavad oma dokumendid esitama THA-le hiljemalt
24.05.21. Konkursi tulemuse saame teada kohe, kui komisjon on otsuse teinud.

3. TTG töötajate kollektiiv toetab igati uue direktori ametikohale kandideerivat oma kooli
õpetajat Reio Kiidlit, kes töötab siin al 2004. a ja juhib IT osakonda. Ta on kasvatusteaduste
magister, 6. taseme andragoog ning läbinud koolijuhi 240-tunnise kursuse.
Hoolekogu liikmetel oli võimalik tutvuda Reio Kiidli CV-ga kuni 17.05.2021 ning tema
kandidatuuri toetuseks andis oma hääle 6 hoolekogu liiget.
Järgmine korraline koosolek toimub augustikuu 3. nädalal.
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