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Tallinna Reaalkooli hoolekogu 
tegevustest
2021.–2022. õppeaastal

20. september 2022
Hoolekogu esimees Madis Päts (vil! 100)



Hoolekogu roll

PGS § 73 lg 1 kohaselt on hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, 

kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste 

vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide 

ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja 

jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste 

loomine. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord 

kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.



Tallinna Reaalkooli hoolekogu 
koosseis 2021.-2022. õppeaastal

vanemate esindajad

Madis Päts gümnaasium (esimees)

Anna Greta Tsahkna põhikool (aseesimees)

Kalev Roosiväli, Kristi Tiivas,  Tõnu Tomann

1 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi (toetavate organisatsioonide) esindaja

Alar Tamkivi

1 vilistlaste esindaja Sven Ratassepp

1 õpilaste esindaja (REK) Andreas Põšnograjev

1 koolipidaja esindaja, Tallinna Kesklinna Valitsus

Karl-Martin Sinijärv

2 kooli esindajat

Helen Kaasik gümnaasiumiõpetaja (matemaatika)

Kati Kurim põhikooliõpetaja (klassiõpetaja)



2021-2022 olulisemad teemad
Reaalkooli hoolekogu koosolekud toimuvad igakuiselt. Õppeaastal 2021/2022 toimus kokku 10 
koosolekut. 

Olulisemad teemad: 

Tallinna Reaalkooli 140. juubeli tähistamine;

pandeemiaga seotud küsimused (distantsõpe, tervisekaitse, koolikohustuse täitmine 
pandeemia olukorras ja kooli kontaktõppe korraldamise võimalused). 

kooli vastuvõtukorra muudatused;

kooli uue õppekorpuse arhitektuurivõistlus; 

õpetajate järelkasv, motiveerimine ja kooli traditsioonide hoidmine; 

Reaali Poiss 25. juubel;

Ukraina sõja käsitlemine ja Ukraina õpilased koolis;

kooli kommunikatsioon ja kooliastmete lastevanemate koosolekud; 

õpetajate tänuürituse korraldamine;

toitlustamine koolis.



Tallinna Reaalkooli hoolekogu 
koosseis 2022.-2023. õppeaastal

vanemate esindajad

Madis Päts põhikool (esimees)

Anna Greta Tsahkna põhikool/gümnaasium (aseesimees)
Kalev Roosiväli  põhikool/gümnaasium

Kristi Tiivas  põhikool 

Tõnu Tomann gümnaasium



Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi 
tegemistest

Alar Tamkivi
20. september 2022



MTÜ Tallinna Reaalkooli Hoolekande 
Seltsi põhikirjalised eesmärgid

• Huvi äratamine loodus- ja reaalainete kallakuga alg-, põhi- ja 
gümnaasiumihariduse vastu.

• Loodus- ja reaalainete kallakuga hariduse edendamine ja õppetööks
vajalike aineliste võimaluste leidmine.

• Kaasaitamine sellele, et õpetamine ja kasvatamine toimuks Koolis ja 
Seltsiga seotud muudes haridusasutustes isamaalises, rahvuslikus ja Kooli 
traditsioone järgivas vaimus.



•Ajaleht Reaali Poiss
•Kooli aastaraamat
•Loomingulised kollektiivid
•Koolisport
•Olümpiaadid ja võistlused
•Robootika tegevused ja võistlused
•Õppekäigud, teaduspäev (õpilaste ja õpetajate
tunnustamine)
•Suusapäevad Kõrvemaal
•Koolimaja remont ja IT vahendid
•Koolimaja valve



Erilist 2021.–2022. õppeaastal
Õpetajate motiveerimine ja tänamine:

• stipendiumid;

• Reaali aasta õpetaja stipendium;

• Chocolala OÜ asutaja Kristi Lehtise stipendium õpetajate enesetäiendamiseks.

• Jõuluüritus;

• Ahvenamaa reis;

• 1. juuni õpetajate tänuüritus.

Muud tegevused:

• IV rahvusvaheline reaal- ja loodusteaduslike ainete konverents 2021;

• õhupuhastid klassidesse (30 000 eurot);

• 40 komplekti (tool+laud) klassimööblit (5000 eurot);

• 2 klassi remont + nutitahvlid ja mööbel (16 000 eurot);

• Tallinna Reaalkooli 140. juubel.



Erilist 2022.–2023. õppeaastal

• Õpetajate motiveerimine
• Jätkata seniste stipendiumidega, laiendada valikut ja 

suurendada fonde
• Motivatsiooniüritused
• Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel (nt Astana)
• Muusikal „Helisev muusika“
• V rahvusvaheline reaal- ja loodusteaduslike ainete konverents 

(september 2023)
• Klassimööbel (järgmise 2 aasta jooksul 7 klassi jaoks)



MIS MEE VEEL TEEME?
RK Teenindus OÜ:

• Koolide toitlustamine (TRK, TKP, PMG, TMG ja TMRG);

• Autokool (TRK, GAG ja Tabasalu Gümnaasium);

• Koolipood (TRK, TKP, Westholm ja PMG);

RK Haridus MTÜ (TKP, eelkool, huvikool, täienduskool);

RK Haridussõbrad OÜ (Pärnu mnt 11 ja Tatari 3 OÜ);

Reaali Spordiklubi (5 spordiala, ca 160 last);

Lasteaed Vurr OÜ (2 rühma).



Seltsi annetused 2021–2022

192 tuhat eurot, millest:
• 90 tuhat oli koolipere toetus;
• 102 tuhat oli eraisikute ja firmade sihtotstarbelised

annetused.
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