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TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM 

 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

 

Tallinn           10.10.2022 1-5/1 

 

 

Algus kell: 16.00 Lõpp kell: 17.30 

 

Koosoleku juhataja: Katrin Vene 

Koosoleku protokollija: Lea Vaaderpall 

 

Osavõtjad: Asta Vaal, Svetlana Golohvastova, Kelly Heinmäe 

Kutsutud: Katrin Kirk-Saarmets 

 

PÄEVAKORD:  
1. Kooli 2022/23. õa üldtööplaani ja 2023 eelarve tutvustamine  – K. Kirk-Saarmets 

2. Konkurss loodusainete õpetaja ametikohale – K. Vene 

3. Hoolekogu 2022/23. õa koosseisu kinnitamine – K. Vene 

4. Jooksvad küsimused – K. Vene 

 

 

1. Õppejuht K. Kirk-Saarmets tutvustas kooli käesoleva õppeaasta üldtööplaani, tegevusi ja 

läbiviimist ning 2023. aasta  eelarvet. 

Üldtööplaanis on fikseeritud ajalises järjestuses kuude lõikes tegevused, sihtgrupp, läbiviija, 

vastutaja ning rahastusallikad. Sihtgrupid on valdavalt õppijad, kuid ka õpetajad ja teised kooli 

töötajad. Tegevusvaldkonnad on õppenõukogud, ainenädalad, õppekäigud, koolitused, 

erinevad üritused. 

Eelarve 2023. aastaks on kinnitatud. Administreerimiskulude osakaal suureneb printimise 

arvelt, samuti koolituskulude summa, võimaldamaks erinevaid individuaalseid koolitusi ning 

ühisüritusi. Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude osakaal suureneb märgatavalt, 

sisse on arvestatud  raamatukogu renoveerimine. 
Koolis töötab suvel paigaldatud videovalvesüsteem.  Katuse remondiks on eraldatud vahendid, 

tööde algus on täpsustamisel. 

 

2. Konkurss loodusainete õpetaja ametikohale veel käib, sest sobivat kandidaati vangla 

osakonnas töötamiseks pole seni leitud. 

 

3. TTG 2022/23. õa hoolekogu koosseisus muudatusi ei ole, seega on hoolekogu liikmeteks 

jätkuvalt Katrin Vene (esimees), Lea Vaaderpall, Asta Vaal, Vassili Mägi, Svetlana 

Golohvastova, Tõnu Vahter, Kelly Heinmäe ja määratav linna esindaja.  
                                             
4. K. Vene: Hoolekogu 2022/23. õa tööplaan on koostatud ja kinnitatud. Kooli kodulehel olev 

info hoolekogu ja selle tegevuse kohta vajab uuendamist. –  Teavitada on vaja muudatuste ja 

täienduste sisseviimiseks peainformaatik Reio Kiidlit.   



TTG endine õppija Ave Üprus saatis õppeaasta algul e-kirja, et soovib koolist saada tõendit siin 

õppimise kohta. – Koolist on kirjale vastatud ja soov rahuldatud. 

Kuna Kelly lõpetab kevadel gümnaasiumi, on vaja õpilasesinduse järjepidevaks kestmiseks 

uusi liikmeid koolitada ja tegutsemisele suunata. – Võtta fookusesse 10. klasside aktivistid. 

K. Heinmäe: Õppijatel on probleeme e-õpilaspiletite vormistamisega, vajalikud süsteemid ei 

toimi. – Pöörduda individuaalselt Reio Kiidli või Andres Falki poole, üldist takistust ei ole. 

Kellele pean saatma õpilasesinduse koosolekute protokollid? Kus need säilitatakse? – 

Protokollid esitada Terje Alandile, kes paigutab need ka digitaalselt P-kettale. Kooli kodulehel 

olevat infot muudab vajadusel Reio Kiidli (teatada talle). 

 

 

 

Katrin Vene                                                                              Lea Vaaderpall 

Koosoleku juhataja                                                                  Koosoleku protokollija 

(Allkirjastatud digitaalselt)                                                     (Allkirjastatud digitaalselt) 


