Kommentaare Tallinna Südalinna Kooli toetuseks antud lehelt

Mina tahan siia kooli jääda kuna mulle meeldivad siin kooli õpetajad ja mulle meeldib siin õppida.
Olen korvpallimängija ja soovin, et me kool jääks alles. Alles paar aastat tagasi saime harjuda uue
korvpalli saaliga.
Tallinna Ühisgümnaasiumis käib mul kaks last. Ma pole sealse kooliga rahul Põhikooli õppetase madal
ning õpetajad vahetuvad pidevalt. Tihti ka poole aasta pealt. Olen kaalunud laste üle toomist Tallinna
Südalinna kooli, kuna see kool on parem, stabiilsem ning tõeliselt südamlikku suhtumisega.
Minu ema on käinud selles koolis, mina ise, nüüd lapsed ja tahaks, et kõige väiksem ka 5 aasta pärast
just selles koolis oma kooliteed alustaks.
Olen vastu Südalinna Kooli ühendamisele Ühisgümnaasiumiga
Paljud lapsed jäävad suures koolis hätta ja see väike kool on ideaalne. Pole narrimist ja seda
eliitkoolid pakuvad kui ei ole kõik asjad kallid seljas ja viimase mudeli telefonid käes.
Ühisgümnaasiumis on palju miinuseid ja kui koolid kokku lähevad siis kaalume mujale kolimist, et laps
saaks väiksemas koolis käija.
Ei poolda mingil tingimusel ühinemist. Valisin lapsele kooli asukoha, väikse kollektiivi, hea
klassiõpetaja ja toredate kaasõpilaste järgi.
Sooviksin, et hetkel juba Südalinna Koolis käiva lapse noorem vend saaks käia vanema vennaga samas
koolis, mis on viimaste aastate jooksul tõestanud end kui heade õpetajate ja õpitingimustega ning
arenemisvõimeline kool. Koolis tehakse kõik, et lastel oleks seal hea ja turvaline õppida. Koolide
liitmine võtaks minult kui lapsevanemalt igasuguse kindlustunde, et sama tase õpetamises ja
suhtumine lastesse ka edaspidi jätkub.
Ma valisin lapsele just Südalinna kooli sellepärast, et oleks väike ja sõbralik. Ühinemine ei sobi minu
lapsele ja perele.
Selle kooli ma valisin kui laps läks esimesse klassi ja tahan, et minu laps käib seal ka edasi. See oli
minu valik ja nii peab ka jääma!
Ei taha muutusi.
Olen kategooriliselt hiigelkooliga ühinemise vastu. Kui see siiski peaks juhtuma, tuleb lapsel kindlasti
vahetada kooli, sest lapsele sai valitud kool just seetõttu, et ta on selline nagu siiani on olnud.
Lapsel on parem õppida väikeses, tuttavas keskkonnas, mitte mammutkoolis, kus laps võib jääda
tähelepanuta.
Pärast seda, kui kool on viimastel aastatel enda arendamisega veel eriti hoolsalt tegelenud, oleks narr
seda mitte säilitada! Olen uhkusega kooli vilistlane ning soovin, et samast koolist sirguks ka edaspidi
tublisid ning asjalikke inimesi!
Tallinna Südalinna Kool on suurepärane ja lapsesõbralik kool, soovin väga, et kooli tegevus jätkuks
senisel viisil
Kuna minu poeg juba ei saanud sellel aastal Südalinna koolis jätkata soovin ,et seda saaks minu tütar
ja suurim soov, et klasse ei lammutatakse ja lapsed õpiks oma koolis.
On näha, et viimastel aastatel on kool kõvasti pingutanud. Meie lapsed on väga tublid ja neid tuleb
hoida. Suurema kooliga liitumisel me seda ei tee.
Mitte mingil juhul ei soovi ühinemist mitte ühegi teise kooliga. Meie kool on ilus, armas, puhas,
turvaline ja väike. Iga Tallinna kool peaks olema selline, kus kõik kõiki teavad ja tunnevad ning
üksteist aitavad ja teineteisest hoolivad.

Laps käib seal eelkoolis ja on kindel plaan panna ta vennaga ühte kooli. Selle kooli üks valimise
põhjusi oligi et ta on piisavalt väike ja lastele nii lihtsam.
Sooviksin, et lapse kool oleks väike, turvaline, mugav.
Soovin, et jääks alles kool, mille aastal 2008 lõpetasin!
Ma olen väga rahul Tallinna Südalinna Kooliga (Liivalaia Gümnaasiumiga), kus minu poeg õpib alates
5.-kl. (2009.a septembrist, millal me tulime Eestisse). Kuigi ta tuleval kevadel lõpetab põhikooli ja
läheb edasi gümnaasiumi, meil jäävad väga soojad mälestused sellest koolist, mis avas talle uksed
eesti maailma, südamlikust suhtumisest ja toetusest nii õpetajate kui ka klaasikaaslaste poolt, mis
aitas teda kaasa paremini integreerida Eesti ühiskonda.
Et säilitada lapsel tuttav, turvaline keskkond, mis mõjutab paljuski lapse õppimist, keskendumist.
Tõesti ei poolda ja ei lepi sellega, et eelnevalt paigas süsteem ja koolikodukord ja õhkkond muutub ja
harjumused segi paisatakse. Kes sellist otsust üldse välja käib las mõtleb oma lapsepõlve peale kooliaegu, sellega kaasnevad muudatused ja vastutahtmist eemaldada omade seast võõrasse
keskkonda. Niigi on lastel stress, õppimised, rohked kodutööd ja veel enam kui laps harjunud juba
kooliga ja õppiminegi sujub, pole mõtet tõesti traditsioone ja turvalist keskkonda lõhkuma hakata--EI
TOHIKSKI. On aeg ka lastele mõelda, mitte hiilata oma geniaalsustega, mis võib teha karuteene.
Lapsed peavad õppima koolis, kus õppisid ja kus neil harjumuspäraselt turvaline, pole vaja lisastressi,
mis mõjutab niigi rasket õppetööd, traditsioonid jäägu ja ka kool:)
Nõustun ja soovin, et kool jätkaks samamoodi edasi oma õppetöö ja traditsioonidega tagamaks
lastele harjumuspärase keskkonna ja turvalisuse!!!
Olen Tallinna Südalinna kooli säilimise poolt, eelkõige seetõttu, et ei soovi käia koolis, mis asub
äärmiselt ebamugavas kohas, kuid ka seetõttu, et mulle ei meeldi teise kooliga liitumise idee ja
sellega kaasnevad muutused klassides.
Ühinemisel pean leidma teise kooli.
Kindlasti peab säilima ka väiksemaid koole
Soovin et laps käiks ikka harjumuspäraselt Tallinna Südalinna Koolis.
Kindlasti ei ole koolide liitmise poolt. Südalinna kool sai valitud just sel põhjusel on hea asukohaga
ning armas/väike kool.
See on täiesti uskumatu ettepanek linnavalitsuse poolt. Kindlasti kaubeldakse seda maatükki
ärihoone ehitamiseks. Ja siis räägitakse, et hoolitakse linna elanikest ....
Ei ole nõus koolide liitmisega. Kool on väga hea asukohaga ning väike, mille alusel saigi laps just
Südalinna Kooli pandud.
Olen vanaema ja pooldan Tallinna Südalinna Kooli säilimist ning soovin, et minu lapselaps jätkaks
sügisel õppimist Tallinna Südalinna Koolis.
Liiga suur koormus õpetajatele, laps kardab kaotada oma klassijuhatajat. See on väga tähtis lastele.
Olen selle kooli esimese Täislennu vilistlane (1966 kool avati) ja paar aasta pärast tähistab kool oma
50 juubelit ja peab jääma iseseisvaks kooliks.
Loodan, et jääb siiski nii nagu praegu on :D
Südalinna kooli pluss on just selle väiksus ja hubasus ning see saigi meie pere puhul kooli valimisel
otsustavaks. Kui Südalinna kool liidetakse Ühisgümnaasiumiga, siis kaalume tõenäoliselt
koolivahetust.
Laps ei ole nõus kolimisega. Tallinna Südalinna Kool on väga hea ja hubane.
Palun mitte ühendada Südalinna Kooli teise või teiste koolidega
Loodetavasti võtab Haridusamet meie arvamust kuulda. Oleme kooli, õpetajate ja lastega väga rahul.

Oleme terve perega kategooriliselt vastu kooli liitmisel 20. Kooliga. Meie peres on 3 põlve selles
koolis õppinud. Tallinna 47.KK Liivalaia Gümnaasium ja nüüd Südalinna Kool. Meeletult kahju oleks
kui see kõik ära lõhutaks. Usun et minuga ühtivad ka kõik teised, kes on selles majas õppinud.
Kool areneb jõudsalt ja mitte mingil juhul ei tohiks seda sulgeda ega liita mõne muu kooliga. Tegemist
oleks lauslollusega!
Olen oma töökohagi selle kooli lähedusse vahetanud, ikka lapse turvalisuse huvides ja tahan, et ta
selles südamliku õhkkonnaga koolis jätkaks.
Soovin edu! :)
Meie laps ei vaja nii palju muudatusi ja kellele seda suurt kolhoosi vaja on? Kõik 2-st majast
koosnevad ühendused on halvad ja pole ühtsustunnet loovad.
Ei taha, et pannakse teise kooli
Ma tulin Liivalaia Gümnaasiumisse alates 10. klassist kui teisi variante ei paistnud kuskilt. Minu
eelmiseks kooliks oli Tallinna Inglise Kolledž. Liivalaia Gümnaasium oli palju sõbralikuma õhkkonnaga
ja õpetajad ei olnud täielikud egoistid. Liivalaia Gümnaasium täitis asendamatut rolli, et ma läbiksin
12. klassi kooliharidust edukalt. Seetõttu ei näe ma põhjendust, miks paljude inimeste jaoks oluline
kool on vaja ära kaotada.
Selline vägivaldne liitmine ei ole aktsepteeritav.
Olen vanaisa ja soovin, et minu lapselaps õpiks edasi Tallinna Südalinna Koolis.
See on väga heal kool. Kõik õpetajad on väga sõbralikud eriti Malle Koppel
Tere, See on meie peres täiesti välistatud, kui peaks liitumine toimuma siis pigem vahetan lapse kooli
aga sinna kooli mina oma last ei saada! Praeguses Südalinna koolis on laps väga rahul nii oma kooli
kui ka õpetajatega, klassikaaslastega, trennikaaslaste ja treeneritega ning ka kodu tee on lapsele
turvaline. Ei soovi, et see muutuks ja laps koolis käimist vihkama hakkab. Tean enda kogemusest, et
selline suur muutus mõjub nii lapse käitumisele kui ka õppeedukusele. Meie pere on kooli liitmise
vastu!
Soovin, et Tallinna Südalinna Kool jääks alles, kuna sealne koolipere on väga mõnus ja praegu seal
õppivatel lastel tuleb stress, kui nad peavad uude keskkonda minema võõrasse kooli, võõraste
õpilaste ja õpetajate sekka.
Minu laps oli alguses ainult Ühisgümnaasiumi nimekirjas, kooliga tutvumas käies ei jäänud head
muljet, seega helistasin Südalinna Kooli ja küsisin sealt, kas võib tulla kooli vaatama. Peale kooliga
tutvumist otsustasime selle kooli kasuks, Ühisgümnaasium ei kannatanud võrdlemistki.
Minu laps käib eelkoolis ja soovin väga et kool jätkaks
Soovin oma lapsele väga head õpikeskkonda, turvalist kooliteed ja selle pärast valisin teadlikult
Südalinna Kooli kus lõpetab põhikooli (gümnaasiumist me juba jäime ilma). Koolide liitmisel tekib aga
stressirohkeid olukordi ja õpivõime võib kannatada.
Ei soovi muutusi ja soovin lõpetada Tallinna Südalinna kooli.
Olen koolide ühinemise vastu!
Ma ei taha, et meie kool ühineks Ühisgümnaasiumiga
Kesklinnas on vaja säilitada kool ka neile lastele, kes ei ole suutelised õppima eliitkoolis ega sobi
õppima mammutkoolide mammutklassidesse. Praegu on Tallinna Südalinna Kool veel AINUS väikeste
klassidega lapsesõbralik piirkonnakool kesklinnas (pärast seda, kui Magdaleena ka kinni pandi)
Väikeses koolis on lapsel palju parem õppida
Olen kindel, et liitumisega kaotab Südalinna Kool omanäolisuse ning senise südamliku ja vabama
lastesse suhtumise.
Kooli valisime just seetõttu, et tegemist on väikese kooliga.

Olen Südalinna Koolis käiva lapse vanem ja kahe Südalinna Kooli edukalt lõpetanud vilistlase vanem.
Olen vastu koolide liitmisele.
Südalinna koolil on 50 aastane ajalugu sotsiaalselt erineva taustaga lastele ühise õppekeskkonna
pakkumisel. Tänasel elitaarsuseihalusele eksinud haridusmaastikul on see väärtus, mida tuleb hoida.
Tallinna Südalinna kool on lapsesõbralik, koostööaldis ning alati avatud kõigele uuele. Eesti
Rahvusraamatukogu saksakeelsed saalid tunnustavad oma pikaajalist koostööpartnerit. Ühised
õpilastele korraldatud üritused (nt raamatukogu õpitubades v internetiviktoriinid on väga hea
vaheldus halli argipäeva mitte ainult oma kooli õpilastele, vaid huvilistele üle kogu vabariigi). Kool on
elujõuline ja teotahteline - ta peab jääma püsima iseseisva haridusasutusena.
Olen kindlalt ühinemise vastu! Südalinna on meie kodukool, armas ja väike! Väga oluliseks pean, et
lapsel on lühike ja turvaline koolitee, piisavalt huviringe ja vaba aja veetmise võimalusi kooli juures.
Klassijuhatajat hoiavad lapsed väga. Väiksem laps läheb samasse kooli. Kindlasti sooviks Haridusameti
esindaja selgitusi- põhjendusi kooli üldkoosolekul, et miks üldse selline variant kaalumisele on
võetud! Vägisi jääb mulje, et Haridusamet soovib tasandada oma apsakat, millega tekitati 2013/14
õ/a Ühisgümnaasiumisse 4 esimest klassi ja suurendati oluliselt ruumikitsikust. Arusaamatuks jääb,
kelle huvides see muutus on ja mida positiivset see annaks Südalinna kooli lastele-õpetajatele.
Hääletatud! Meie ei taha et koole kokku pandaks!
Olen pidevalt jälginud kooli käekäiku ja olen aru saanud, et mujal koolis ei ole nii aktiivne sportlik
tegevus. Kogu kool tundub olevat kui üks pere nii praegu kui ka minu laste selles koolis õppimise ajal.
Oleks vale ühineda mõne suure kooliga. Jõudu ja edu edaspidiseks!
Soovin väga, et minu laps jätkaks õpinguid 10. klassis kuna see on armas, hubane ja meile sobilik
kool. Soovin, et Tallinna Südalinna kool jätkaks iseseisva koolina.
Soovin, et minu laps jätkaks õpinguid Tallinna Südalinna Koolis, sest see on meile sobiv kool ja laps on
kooliga rahul.
Koolimaja peab olema tervik, mille loomiseks on kulutatud palju vaeva ja pühendumist.
Õppimisrahu ja pikka meelt
Krunti on kellelgi vaja südalinnas või? Osa inimesi on järjekordselt hullunud... tõepoolest. Ei saa rahus
elada. Ei anta asu...
Tahan edasi käia oma armsas koolis samade sõprade ja õpetajaga.
Ei sooviks küll et koolid ühendatakse. Laps läks see aasta 1. klassi ja me oleme rahul praeguse korraga
ja lapsele meeldib sammuti oma klass. Varsti läheb ka teine laps kooli ja sooviks, et nende koolitee
kulgeks rahulikus õhkkonnas.
Eeldan, et selline otsus peaks olema põhjendatud ja läbipaistev asjaosalistele. Kuna olen üks nendest
(vilistlane), siis ei ole kuskilt olnud võimalik infot saada põhjuste kohta. Vastupidiselt tundus kõik
turvalisena (uus nimi, spordiklass, kapitaalne remont jne)
Elan Südalinna Kooli lähedal ja ei soovi mingil juhul koolitee pikenemist ega ebaturvalisemaks
muutumist.
Siia kooli on investeeritud palju, et seda täiustada ning tulemused on olnud minu silmis ainult
positiivsed. Olles ise lõpetanud gümnaasiumi sel ajal kui kool elas üle kapitaalremondi, tean ise
kuivõrd raske on päevapealt muuta oma õppimiskeskkonda.
Kindlasti peab lapsesõbralik ja normaalselt toimiv kool jääma. Pole sõnu, millega väljendada
nördimust, kuivõrd küüniline on tegusa koolipere ja OMA KOOLI lõhkumine.
Vastu!
Ei pea õigeks "mammutkoolide" loomist.
Hea kool

Olen koolide ühinemise vastu!
Tallinna Südalinna Kool on väga hästi suutnud siiani üksi hakkama saada ja suudab seda ka edaspidi.
Loodan, et jäetakse ka väiksema õpilaskonnaga koolid alles ja ei liideta neid suurematega. Väga
mõnus õhkkond tekib väiksemas koolis ennem kui suuremas. Seega, edu ja jaksu!
Loodan, et Tallinna Südalinna Kool jääb iseseisvaks gümnaasiumiks. Endise nimega Liivalaia
Gümnaasium on saanud aastaid väga hästi hakkama ja suudab seda ka edaspidi. Edu!
Olen ühinemise vastu
Elukohajärgselt oli laps määratud kõrgelt hinnatud Mustamäe Gümnaasiumi. Nähes MG suhtumist ja
tingimusi, ei soovinud me seal õpinguid alustada. Südalinna kooli soe suhtumine, head
õppetingimused, väga korralik staadion, erinevad kallakud ja tasuta trennid võlusid meie südamed
hetkega. Ja me ei ole pidanud oma valikut kahetsema, meeldivaid üllatusi aina lisandub (viimati
näiteks koori esinemine kirikus, kuid on olnud vanematele korraldatud loenguid, osalemine
erinevates konkurssidel, projektides jne). Õpetajate pühendumine väärib igati kiitust. Need
tingimused ja võimalused on loonud tänane direktor Veiko Rohunurm. Olen ka ise aastaid tagasi selle
kooli lõpetanud. Ajad olid siis teised, kuid sain sealt piisava hariduse, et jätkata õpinguid Tartu
Ülikoolis õigusteaduses ning nüüd Tallinna Ülikoolis magistriõppes. Olen töötanud nii pangas kui
politseis juristina ning nüüd olen valinud eriala, mis mulle südamelähedane on. Ma ei tea, mida
täpselt ühinemine õpilastele kaasa tooks, kuid kindlasti olen ma selle vastu, et senine Südalinna
kooliga tehtud töö nullitakse. Kui ühinemine toob kaasa selle, lapsed peavad õppima mürarikkas
Ühisgümnaasiumis ja Veiko Rohunurm ei ole enam direktor, olen ma ühinemise vastu.
Klassid ei tohiks olla väga suured. Õpetaja ei jõua nii kõikide õpilasteni ja see annab lisaks õpetajatele
väga suure koormuse, nii et soovitaks palka tõsta, sest see ei ole kerge amet.
Kool on saanud omale viimase paari aasta jooksul täiesti uue näo, nii sisult kui fassaadilt. Laske tal
nüüd palun veidikene hingata, rutakas otsus kesklinna kool nõnda sulgeda pole mõistlik.
Ei ole nõus Tallinna Südalinna Kooli ja Ühisgümnaasiumi liitmisega
OLEME väga rahul praeguse Tallinna Südalinna Kooliga ning ei poolda mitte mingil juhul kahe kooli
LIITMIST! Minu vanem poeg õpib 2.a klassis ja talle väga meeldib.. sügisest sooviks ka teist poega
Tallinna Südalinna Kooli eelkooli panna... loodame mõistvale suhtumisele ja otsusele.., mis oleks
EELKÕIGE KÕIGE PAREM JUST MEIE LASTELE!
Säilitada minu jaoks erilise tähendusega armas kool, palun. Aitäh!
Minu tütar lõpetas kunagi selle kooli.
Õppisin selles koolis algklassides. Hea kool!
Meeldiv koostöö kooliperega ja mis kõige tähtsam, et laps on seal õnnelik:)
Ei ole nõus teise kooli minema ja ei taha loobuda enda klassikaaslastest! Mulle meeldib see kool
väga!!!
Tallinna Südalinna Kool peaks säilima just sellisel kujul. Iseseisva ja omanäolisena.
Ei soovi kahe kooli ühinemist !!!
Minu lapselaps õpib 1. a klassis ja talle ei sobi suur kool.
Milleks liita NII erinevad koolid? Lihtsalt MILLEKS?
Meil on väike ja armas koolipere, ei ole vaja seda ära lõhkuda.
Südalinna kool peab jääma iseseisvaks. Seal on head õpetajad ja juhatus, hea programm ning erilised
õpilased!
Õppisin Liivalaia Gümnaasiumis 1. klassis 2000-2001. aastal. Hetkel õpib selles koolis minu vend.
Ma soovin, et Südalinna jääks alles!!!

Kaalusin kaua, sest minu kooliskäimise ajal oli toonase 20. Keskkooli tase enamus ainetes (ja ka
üldine maine) parem. Samas - koolimajade jagamine ühe kooli raames, on paras aja, info jm
raiskamine nii õpilastele kui õpetajatele. Pigem tõesti, kui lapsi mõlema kooli jaoks ei jagu, jätkata
põhikoolina, mille õpilastel oleks algklassides hea ja ohutu lähedal koolis käia. Eriti veel kui remont on
hiljaaegu tehtud ja huvialaringid toimivad. Hariduses peaks niikuinii kombinaatide aeg läbi olema või
kiiremas korras saama. Kui ühiskond saaks lõpuks aru, et tema heaolu sõltub eelkõige lasteaednikest
ja õpetajatest, hakkab arusaamisele vastavalt ka käituma - lõpetab lapsukestest tüdrukutirtsude
odava tootmise nendesse ametitesse ja hakkab neid ameteid ka vääriliselt tasustama, puuduks
igasugune vajadus ka kaaluda - kas ühte koolimaja on vaja teisega liita.
Olen koolide liitumise vastu
Milleks lõhkuda või muuta üsna hästi toimivat asja. Vana tarkus, kui asi toimib, siis ära muuda
(murra) teda. Kui toimib hästi ja kusagil mujal mitte enam nii hästi siis vaadake, mida saab seal
muuta. Arenda evolutsiooniliselt.
Koolide ühinemine juhtkonnatasandil, üks direktor oleks võimalik; lastevanematel koolivalik
logistiliselt ehk lihtsam. Kuid täna siin koolis homme teises koolis õppepäevade kantimine
ebaloogiline.
Lugupeetud ametnikud, palun ärge hoidke kokku laste heaolu pealt. Palun püüdke mõista, kui tähtis
on lastes tekkinud minu kooli tunne. Minu lapselaps alustas kooliteed Liivalaia Gümnaasiumis, mis
nüüd on nimetatud Südalinna Kooliks. Lapselapsele kool väga meeldib, asukoht on sobiv,
klassikaaslased on sõbrad, õpetajad on õpetamisvalmidusega, kooli ühistegevused on rohke
osavõtuga, koolivälisel ajal toimuvad koolis huvitavad ringid -asjatundlike juhendajatega. Palun jätke
lastele kool ja ühtekuuluvustunne alles, mille nimel on koolis töötavad inimesed palju tööd teinud ja
vaeva näinud. Aitäh hoolekogule häälte kogumise eest.

