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TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Tallinn           20.10.2021 1-5/1 

 

 

Algus kell: 18.00 Lõpp kell: 19.00 

 

Koosoleku juhataja: Katrin Vene 

Koosoleku protokollija: Lea Vaaderpall 

 

Osavõtjad: Egert Klaas, Asta Vaal, Vassili Mägi, Svetlana Golohvastova, Kelly Heinmäe 

Kutsutud: Robert Ossipov 

 

PÄEVAKORD:  
1. Kooli uue arengukava tutvustamine  – R. Ossipov 

2. Arutelu ja hinnangu andmine TTG 2022-2027 arengukavale – K. Vene 

 

 

1. R. Ossipov tutvustas-selgitas TTG uut arengukava, mille eelnõu oli juba varem HK liikmetele 

tutvumiseks saadetud, aastaiks 2022-2027. Dokument koosneb kolmest osast: lühiülevaade 

koolist, kooliarenduse põhisuunad ja tegevuskava valdkonniti ning arengukava kinnitamise 

kord.   

Põhjalikult on kajastatud, määratletud tegevussuunad ja soovitud tulemused järgmistes 

valdkondades: eestvedamine ja juhtimine, õppe- ja kasvatusprotsess, personalijuhtimine, 

koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine.  

 

• Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas on olulised Eesti elukestva õppe strateegia 

rakendamine kooli juhtimises; koostöövalmis, uuendusmeelne ja arengut toetav 

meeskond; kaasaegne ja täiskasvanud õppijat toetav õpiruum.   

• Õppe-kasvatustöös on olulised tegevussuunad järgmised: õppekava ja -metoodika 

kaasajastamine, õppijate akadeemilise edasijõudmise toetamine ja jälgimine, HEV 

õppijate õppevõimaluste parendamine, Tallinna Vangla osakonnas õppetöö 

kaasajastamine ja sealsete õppijate (sh HEV) õpivõimaluste parendamine ja 

akadeemilise edasijõudmise toetamine, jälgimine. 

• Personalijuhtimise eesmärk on jätkuvalt koostöövalmis, uuendusmeelne ja ühistele 

väärtustele orienteeritud kollektiiv – seda läbi personalipoliitika põhieesmärkide 

(töötajate hoidmine ja arendamine, arukate palga- ja motivatsioonisüsteemide 

olemasolu, koolitused ja karjäärinõustamine) järgimise. 

• Huvigruppidega koostöö baseerub  nende (k.a kooli vilistlased) aktiivses kaasamises 

kooli arendustegevusse ja ühisettevõtmistesse. 

• Ressursside juhtimine peab tagama koolis turvalise, kaasaegse ja säästliku 

õpikeskkonna. 

 



2. K. Vene juhtis arutelu koostatud arengukava kohta. Täpsustavaid küsimusi, millele vastas R. 

Ossipov, esitati üldosa teemal (võiks sõnaliselt lühendada) ja traditsiooniliste ühistegevuste 

osas: oma aja on ära elanud vähese huvi tõttu laste jõulupeod ning aasta õpetaja valimine – 

pigem esitada õpilasomavalitsuse poolt igal õppeaastal tunnustuskonkursile „Eestimaa õpib ja 

tänab“ ühe õpetaja kandidatuur.   

Seni kasutusel olevad õpilaspiletid võiks lähiaastail vahetada välja multifunktsionaalsete 

plastikõpilaspiletite vastu. 

 

Toimus hoolekogu liikmete hääletamine 2022-2027 arengukavale hinnangu andmiseks. K. 

Vene tegi ettepaneku koostatud uus arengukava heaks kiita, vastav otsus oli ühehäälne. 

 

Otsus: Kiita heaks Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2022-2027. 

 

 

 

 

Katrin Vene                                                                              Lea Vaaderpall 

Koosoleku juhataja                                                                  Koosoleku protokollija 

(Allkirjastatud digitaalselt)                                                     (Allkirjastatud digitaalselt) 


