Kadrioru Saksa Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosoleku protokoll 01.10.2020 kell
17.30-19.00 veebi vahendusel.
Imbi Viisma (direktor), Aija Sakova (KSG hoolekogu esinaine), Hannes Mädo (KSG tugiseltsi
esindaja).

Päevakava
1. Koolielu (Imbi Viisma)
See õppeaasta on KSG 60.juubeliaasta.
Koolis on 2020/2012 õppeaastal 200 uut õpilast. Mäe õppehoones õpib 493 õpilast, Oru
õppehoones 730, kokku 1223 õpilast.
Mäe maja. Õpe toimub koduklassides. Õppetegevuse planeerimiseks kasutatakse 1.-5.
klassides õppimist toetava hindamise õpilaspäevikuid. Päevakavas on muudatused tundide
kellaaegades (selleks, et hajutada samaaegselt sööklas viibivate õpilaste arvu). Õuevahetunnid
toimuvad uuendatud graafiku alusel. Alates 16.09 toimub Mäe majas õpilaste hajutamine, st
õuevahetunnid, söögivahetunnid ja muu majas liikumine toimub hajutatult. Klassijuhtaja annab
õpilastele täpsed juhised klassis. Õppetöö toimub tavapäraselt tunniplaani järgi koduklassides.
Oru maja. Õpe toimub koduklassides, söögivahetunnid toimuvad hajutatult kindlatel
kellaaegadel, 8.-12.klass osalisel distants/kontaktõppel ehk põimõppel. Gümnaasiumis jätkub
töö nelja õppesuuna arendamisega (saksakeelne majandusõpe, digitoote disaini õppesuund,
loodusainete õppesuund, sotsiaalainete õppesuund).
Saksa keel. KSG on loonud tingimused Euroopa Nõukogu poolt kehtestatud
keeleoskustasemete saavutamiseks saksa keeles: 1. kooliaste A1; 2. kooliaste A2; 3. kooliaste
B1-B2; gümnaasium C1-C2.
Üldine info.
-

-

Kooli paigaldatakse lähiajal termokaamerad eesmärgiga kaitsta õpilaste ja õpetajate
tervist ja tõkestada COVID-19 nakkuse levikut.
Isikuandmete töötlemiseks küsiti nõusolekut kõigi kooli õppima asunud õpilaste
vanematelt. Täisealised õpilased annavad nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ise.
Palume teavitada klassijuhatajat kontaktandmete muutumisest.
Palume vanematel teavitada õpilase haigestumisest juba esimesel puudumise päeval.
Lapsevanemaid ja külalisi hetkel kooli õppehoonetesse ei lubata.
Distantsõppele jäävatele õpilastele antakse toidupakid. Klassijuhataja informeerib
pakkide kättesaamise aegadest.
Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ja Kesklinna valitsuse eestvedamisel alustab oktoobrist
tegevust lastevanemate kool 2020/2021. Loengud toimuvad üks kord kuus - oktoober
2020 - mai 2021 õhtuti, 1,5t korraga. Osalejatele tasuta. Oktoobris, novembris
ja detsembris toimuvad loengud online formaadis. Jaanuarist maini online`is või KSG
ruumides (vastavalt hetkeolukorrale).
Oktoobrist alustavad Oru majas kaks uut projektipõhist huviringi (robootikaring;
loodusring „Loodushuvi kogu eluks“).
Käimas on neli uut Erasmus+ projekti.

-

KIK projektide 2019/2020 ja 2020/2021 raames on tulemas 47-le klassile õppekäigud
looduskeskustesse.
Kool on teinud COVID-19 leviku tõkestamise plaani. Punase stsenaariumi rakendudes
jäävad kontaktõppesse ainult need õpilased, kellel on õpiraskused.
Äsja valmis kooli uus sisehindamise aruanne (KSG sisehindamine 2018-2020).
Järgmisel õppeaastal jääb 6. klass Mäe õppehoonesse, jätkub õppimist toetav
hindamine.

2. Hoolekogu tagasiside (Aija Sakova)
Hoolekogu on loodud toetama õpetajate ja lastevanemate suhtlust. Hoolekogusse kuuluvad
vilistlased, lapsevanemad, toetava organisatsiooni esindaja (Kadrioru Kunstimuuseum), linna
esindaja.
Tänusõnad lapsevanematele kevadise laste toetamise eest õppetöös.
Kooli kodulehel on leitav dokument „Lapsevanemate ja õpetajate suhtlemise hea tava“.
https://ksg.edu.ee/et/uudised/hea-tava
3. KSG tugiseltsi töö ülevaade (Hannes Mädo)
Tugiselts on lastevanemate, vilistlaste ja õpetajate poolt loodud MTÜ. Hetkel kuulub MTÜsse
15 liiget. Organisatsioon on loodud kooli toetamiseks.
Projektipõhine toetamine. Näiteks tiibklaver koolile 60. juubeliks, koolivorm, KSG talispordi
päev, vähekindlustatud laste toetamine.
Tugiseltsi koolituskeskus: eelkool, vanemate toetamine saksa keele õppimisel.
Koostöö Riesenkampffi fondiga (preemia 9. klassi ja 12. klassi lõpetajatest edukatele saksa
keele õppijatele).
Tugiselts ootab liituma uusi liikmeid. Info leitav https://tugiselts.ee/
4. Lapsevanemate esindajad hoolekogus (Imbi Viisma)
Uue konkursiga kandideerimisi ei laekunud. Direktori ettepanek jätkata senise hoolekogu
koosseisuga.
5. Küsimused ja vastused (Imbi Viisma)
Koosoleku jooksul laekus 4 uut küsimust, eelnevalt laekus vanematelt 8 pikemat küsimust.
Küsimustele vastati koosolekul ja nimeliselt esitatud küsimusetele saadeti samuti kirjalikud
vastused e-kirja teel.

