
TALLINNA KUNSTI GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK PROTOKOLL 

nr.1 õppeaasta 2016/2017 

Aeg: 20.12.2016. kell 17:30 – 19:30 

Koht: Tallinna Kunstigümnaasium 

Osavõtjad:  Ain Luks- Lastevanemate esindaja 

Ilona Juhansoo- Lastevanemate esindaja 

Katrin Prems- Vilistlaste esindaja 

Liina Heinmaa-Lastevanemate esindaja 

Liis Reinumägi - Õpetajate esindaja 

Mari-Liis Sults- Direktor (külaline) 

Jaanika Kutsar- Lastevanemate esindaja 

Auli Signi Kärdi- Õpetajate esindaja 

Puudusid 

Põhja Tallinna linnaosa esindaja 

Brigitta Tikku – õpilaste esindaja 

 

PÄEVAKORD: 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

2. Kooli õppekorralduste muudatuste tutvustamine ja tagasiside, kuidas vanemad 

neid muudatusi tajuvad 

3. Inglise-eesti osalise keelekümblusklassi toimimine 

4. Sööklaga seotud rõõmud ja mured. 

5. Jooksvad küsimused 

 

Päevakorrapunkt nr. 1 

Hoolekogu esimeheks pakuti Ain Luks, toimus hääletus ja kõik olid tema poolt. Hoolekogu 

aseesimeheks valiti Liina Heinmaa, toimus hääletus ja kõik olid tema poolt.  

Päevakorrapunkt nr. 2 

Koolijuht tutvustas sisse viidud muudatusi.  

 Tallinna Kunstigümnaasiumis ei helise tunni alguse ja lõpu märguandeks kell. 

 Kunstigümnaasiumi päevakava erineb teiste koolide omast. Tunnid algavad 8:15 ja 1. klasside 

hommikuring 8:30. Päeva keskel on 40. minutiline õuevahetund. 

 Õppetöö toimub trimestritena. Alates 2017/2018 õppeaastast on viis koolivaheaega. 



 2016/2017 õppeaastal ja hiljem oma õpinguid 1. klassis alustanud õpilasi hinnatakse sõnaliselt 

kuni 3. klassi lõpuni. Numbrilisi hindeid hakkavad õpilased saama 4. klassis.  

 Alustavad inglise/eesti osalise keelekümblusega ja kahesuunaline keelekümbluse klass eesti, 

inglise ja vene kodukeelega õpilastele.  

 2.-6. klasside õpilastel on lugemisprojekt „Loen 20 minutit iga päev!“.  

 Puudumiste ja hilinemise põhimõtted põhikoolis ja gümnaasiumis.  

Päevakorrapunkt nr. 3 

Inglise- eesti osalise keelekümbluse klassis antakse järgmised tunnid ainult inglise keeles – 

inglise keel 1x nädalas, loodusõpetus 2x nädalas, kunst 2x nädalas. Täiendavalt on 

klassijuhatajal, kes annab eesti keelseid tunde ühine koosoleku aeg koos inglise keele 

õpetajaga.  

Hetkel on ainsad murekohad õpilastega, kelle käitumisraskused või vähesed sotsiaalsed 

oskused ei võimalda õppida  

Päevakorrapunkt nr. 4 

Muret tekitavad supid ja mustad nõud ning mõned juuksekarvad toidu sees. Kool teeb 

ettepaneku sööklal valida välja kahe nädala jagu menüüd, mida õpilased söövad hea meelega 

ja loobuda kuue nädalasest menüüst.  

Puhveti toiduvalikut oleme koos õpilastega suurendanud. Söökla uksi ei suleta enam ja on 

igapäevaselt oma lahtioleku ajal avatud.  

Päevakorrapunkt nr. 5 

Arutasime käitumisprobleemidega õpilasi ning viise kuidas kool nendega tegeleb. Rääkisime 

väikeklasside ruumidega seotud probleemidest. Arutasime erinevate õpetajate õpetamise 

metoodika ja suhtumist õpilastesse.  

 

 

Protokollis Liis Reinumägi 

 


