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TALLINNA KUNSTIGÜMNAASIUM  
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Kuupäev: 27.11.2020, algus kell 17:30, lõpp 18:10 

Osavõtjad: 

Peeter Järvelaid – LOV esindaja 

Elen Kramer-Monahov – Lastevanemate esindaja  

Ain Luks – Lastevanemate esindaja 

Evelin Alex Šeres – Õpilaste esindaja  

Triin Noorkõiv – MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool esindaja  

Rimma Kovaljova – Lastevanemate esindaja  

Liina Heinmaa – Lastevanemate esindaja  

Aliide-Marie Taela – Õpetajate esindaja  

Mari-Liis  Sults – koolijuht (külaline) 

Puudusid: 

Katrin Prems – lastevanemate esindaja 

 

PÄEVAKORD: 

1. Esimehe, aseesimehe, sekretäri valimine 

2. Kodukord 

3. Põhikooli õpilaste arv klassides 

4. Vastuvõtukord  

5. Jooksvad küsimused 

 

Päevakorrapunkt nr 1.  

Valiti järgmised isikud:  

Esimees – Ain Luks 

Aseesimees – Liina Heinmaa 

Sekretär – Aliide-Marie Taela 



Päevakorrapunkt nr 2.  

Viisime sisse muudatused seoses distantsõppega. Termokaamerate juhis viidi samuti 

kodukorda sisse. Kodukord vastu võetud.  

Tuli ettepanek (Triin Noorkõiv), et hindamisaluste juures võiksid olla ka punktid, mida ja miks 

hinnatakse – rohkem eesmärgistamise osa. Käitumise hindamine, mille eest nt käitumise 

alandamine käib ja kuidas hinded kujunevad. See on paljudes koolides olnud subjektiivne. 

Võiks olla mõjutusmeetmete osas kodukorras etapid: alguses õpilasega vestlus, seejärel 

ümarlaud jne.  

Mari-Liis Sultsi kommentaar, et seda võib arutada õpetajatega, iga trimestri alguses eKoolis 

peaks see olema kirjas. Hoolsust ja käitumist nii jõuliselt kirjas ei ole. Kodukorda võiks selle 

lisada, et hindamisjuhend on igas aines olemas. Õpetajal on õigus ka hinnata nt protsessi.  

Päevakorrapunkt nr 3.  

Palju õpilasi on kooli juurde tulnud seoses uute rajoonide avamisega. Palju ka uusimmigrante. 

Palju tahavad tulla ka teise kodukeelega lapsed.  

Palume kinnitada 7.-8. klassi õpilaste arvu. Ruumid on 150% ülerahvastatud. Isegi kui ei ole 

24 õpilast klassis, siis on see ülerahvastatud. Plaan võiks olla ehitada mingeid lisahooneid 

mujale.  

Tuleks alustada ka arutelu, kuhu saaks, milliseid hooneid. Kool tuleks ehitada kohapeale. Lepiti 

kokku kohtumine teema arutamiseks, kaasata ka linnaosa kogu. Lepiti kokku, et kohtumine 

linnaosa poolt, kaasatud haridusamet jt. Linnaosa kogus võiks olla kokkusaamine. 

Kokkusaamise toimumisaeg planeeritud jaanuar 2021.   

Teised klassid on teises vahetuses. 770 õpilast Tallinna Kunstigümnaasiumis, 70-80 Suvemäel. 

Kinnitatud 7.-8. klasside suurem õpilaste arv.  

Päevakorrapunkt nr 4. 

Muutsime ainult gümnaasiumi osas vastuvõtu korda selles osas, mis toimus distantsilt. Need 

õnnestusid kevadel hästi. Tõime sisse lisapunktid, et mis siis toimub, kui kõik distantsil ehk siis 

õpe on veebivahendusel, muid muudatusi ei olnud. Muudatusena tuli sisse video, kus rääkivad 

kandidaadid põhiväärtustest. Sisseastumisel me ei vaata hindeid ja ei tee aineteste, vaatame 

tunnistuselt keskmist hinnet, lisaks praktilised lisaülesanded. Muudatused kinnitatud.  



Päevakorrapunkt nr 5.  

Hoolekogu meiliaadress on Liina Heinmaal, aseesimehel, olemas. Sinna saavad vanemad ka 

kirjutada murede korral. Üldjuhul tuleb sinna ainult Tallinna linna hoolekogude info.  

Isolatsioonis mitmeid õpilasi, on stressirohke. Gümnaasium distantsil oli õige otsus aga saab 

olema veidi keeruline. On õpilasi, kes ei saa kodus õppides hakkama. Arutati, millised on 

võimalused nendega tegelemiseks. 

Õpetajate heaolu kohta: teine kaardistamine kevadel. Inimesed väsinud jne, mistõttu kaebusi 

tuleb. Praegu on ka näiteks hindamisega probleeme olnud. Õpetajad on stressis ka isolatsiooni 

tõttu.  

 

Protokollis: Aliide-Marie Taela 


