
Tallinna Pae Gümnaasiumi hoolekogu koosoleku protokoll nr 1 

 

Tallinn          23.09.2015                                                                                                                                   

 

Algus: kell 17.30 

Lõpp: kell 18.30 

Osalesid: Dmitri Kutšer, Marika Burlakova, Aljona Tšernjuk, Olga Balachevtseva, Natalia 

Presnetsova, Maksim Kolossov, Izabella Riitsaar, Valentina Didenko, 33. klassi esindajat (vt 

Lisa) 

 

PÄEVAKORD:  

1. Eelmise 2014/15. õppeaasta tulemustest. 

2. Õppetöö korraldusest 2015/16. õppeaastal. 

3. Uuendustest 2015/16. õppeaastal. 

4. Hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/16. õppeaastaks 

5. Õpilase käitumiskultuuri tõstmine kooli üldkasutatavates ruumides. 

 

1. Direktor I. Riitsaar avaldas tänu hoolekogule heategevustöö korraldamise eest 

2014/15. õa. Hoolekogu kasutas aktiivset positsiooni õpilaste vanemate kooli 

tegevusse kaasamisel. Lastevanemate aktiivsel osalusel viidi läbi sellised üritused 

nagu karjääripäev, aastavahetuspidustused, spordiüritused. Otsustati edaspidigi antud 

positsiooni järgida.  

2. Seoses õpilaste arvu suurenemisega toimub käesoleval õppeaastal õppetegevus kahes 

koolihoones. Tallinna Sikupilli Keskkoolis õpivad 1.-4. keelekümblusklasside 

õpilased.. Antud otsus aitas säilitada ühes vahetuses õppimise Tallinna Pae 

Gümnaasiumi ruumides. 

3. Alates käesoleva õppeaasta algusest võeti kooli kõikides astmetes kasutusele 

koolivorm, kas täielikult või teatud elementidena. Siiski võib juba praegu märgata, 

kuidas kool muutus – õpilaste üldine välimus on väga meeldiv, vorm on kaunis, 

värvigamma sobib enamikule õpilastest, vormi kannavad ka õpetajad õpilastele 

eeskuju näidates. Oleks hea kutsuda üles need, kes pole vormi või selle elemente oma 

lastele veel ostnud, seda võimaluse korral lähiajal tegema. Selline üleskutse võib tulla 

ainult lastevanematelt või hoolekogult. 

4. Lapsevanemate üldkoosolekul valitud kandidaatidest kinnitati kooli hoolekogu 

järgmiselt: 

1) Marika Burlakova - hoolekogu esimees 

2) Dmitri Kutšer  - hoolekogu aseesimees, vilistlane; 

3) Viktoria Indrissova - lapsevanemate esindaja (4.cklass); 

4) Tatjana Adamskaja - lapsevanemate esindaja (11. klass); 

5) Artur Avetisjan - lapsevanem (1.b ja 6.b klass); 

6) Natalia Presnetsova - pedagoogilise kollektiivi esindaja; 

7) Olga Balachevtseva - pedagoogilise kollektiivi esindaja; 

8) Maksim Kolossov - õpilasesinduse esindaja (9.c klass). 

5. Majandusjuhataja V. Didenko. Esimene kuu on näidanud õpilaste oskamatust kasutada 

säästlikult kätekuivatamise - ja WC paberit. Otsustati järgmist: 

 direktor ja majandusjuhataja korraldavad selgitustööd õpilaste seas; 

 valve tugevdamine tualettruumides – tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, mis 

toimub WC-des; 

 asendada kätekuivatamise paberid elektriliste kätekuivatitega poiste WC-des. 

 

 

Dmitri Kutšer          Julia Stepanova 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 



 


