TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL
Tabasalus

Kuupäev: 21.01.2019

Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45
Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu esimees Kaupo
Rätsepp.
Hoolekogu koosolekust võtsid osa kõik hoolekogu liikmed: Kristi Paas, Kaupo Rätsepp, Kristjan Tamm,
Risto Pärn, Kairi Arro, Valve Meesak, Martin Talts, Meelis Härms, Ott Kasuri
Koosolekul osales Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel
Koosolekut protokollis Martin Öövel

Koosoleku juhatas sisse Martin Öövel, kes tutvustas päevakorda.

Esitatud koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
2. Ülevaade 2019/2020 õppeaasta prognoosidest

Täiendavalt esitati päevakorda:
3. Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu seisukoht Tabasalu hariduslinnaku rajamise küsimuses
4. Kohustuslik koolivorm
Hoolekogu kinnitas päevakorra ühehäälselt.
Algas päevakorra arutelu:

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandega esines Martin Öövel
Seoses hoolekogu esimehe Kari Maripuu tagasiastumisega HK esimehe kohalt on vajalik kooli
hoolekogule uue esimehe valimine. Seoses uue hoolekogu koosseisu kinnitamisega Harku
vallavalitsuse poolt on käesolev koosolek kokku kutsutud kooli direktori (M.Öövel) poolt:
§ 18. Hoolekogu korraline koosolek
(1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees,
vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

Uute liikmetena on käesoleva hoolekogu koosseisu nimetatud lapsevanemate esindajatena: Kaupo
Rätsepp, Kristi Paas ja Kristjan Tamm.
Hoolekogu rollide määratlemisel lähtutakse „Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise
kord ja töökord“, mille kohaselt:

§ 15. Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine
(1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri kas avaliku või salajase
hääletamise teel.

Ettekandja pani hääletusele, kas hoolekogu soovib salajast või avalikku hääletust?
Otsus: Hoolekogu otsustas ühehäälselt toetada avalikku hääletamist.
Ettekandja palus esitada hoolekogu esimehe kohale kandidaadid.
Hoolekogu esimehe kandidaatideks esitati:
- Kristi Paas (kandidaat taandas ennast)
- Kaupo Rätsepp
- Kristjan Tamm (kandidaat taandas ennast)
Otsus: Valida Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu esimeheks Kaupo Rätsepp.
Kaupo Rätseppa kandidatuuri toetas 7 (seitse) hoolekogu liiget, erapooletuks jäi 2 (kaks) hoolekogu
liiget.
Koosolekut juhatas edasi hoolekogu esimees Kaupo Rätsepp.

Kaupo Rätsepp palus esitada hoolekogu aseesimehe kandidaadid.
Hoolekogu aseesimehe kandidaatideks esitati:
- Kristi Paas
Otsus: Valida Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu aseesimeheks Kristi Paas.
Kristi Paasi kandidatuuri toetati ühehäälselt.

2. Ülevaade 2019/2020 õppeaasta prognoosidest:
Ettekandega esines Martin Öövel
2017/18

2018/19

2019/20

1.klassid

4

4

4

7.klassid

4

5

6

10.klassid

1

2

2

36

37

38

10.-12.kl KOKKU

4

4

5

Väikeklassid

6

4

4

1.-9.kl KOKKU

KOOL KOKKU

40+6 (VK) 41+4 (VK) 43+4 (VK)

Ülaltoodud prognoosid tuginevad 21.01.2019 TÜG parimale teadmisele. Vastav prognoos võimaldab
ka 2019/2020 õppeaastat (oskusliku tunniplaani koostamise korral) läbi viia ühes vahetuses
olemasolevates ruumides.

Juhul kui õpilasi lisandub prognoosis toodust suuremal määral tuleb tõsiselt kaaluda järgnevaid
variante:
-

3-4 klassi ja/või ühe lennu osas teha otsus üle minna õhtusele vahetusele.
Võtta kasutusele Meriküla õppekompleksis olevad õpperuumid ning astuda vallaga dialoogi,
et korraldada korraline ja sujuv transport nii õpetajatele kui õpilastele.

Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Kristjan Tamm, Kaupo Rätsepp, Kristi Paas, Valve Meesak.
Otsus: Võtta info teadmiseks.

3. Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu seisukoht Tabasalu
hariduslinnaku rajamise küsimuses
Ettekandega esinesid Martin Öövel ja Kaupo Rätsepp:
Seoses asjaoluga, et jätkuvad diskussioonid Tabasalu hariduslinnaku teemal on oluline kujundada kooli
hoolekogu poolne ühene seisukoht, mis seisab Tabasalu kooli hea käekäigu eest.
Planeeritud hariduslinnak lahendab kooli jaoks mitmeid olulisi murekohti, milleks täna on tugevnev
ruumipuudus, HEV õpilastele suunitletud füüsilise keskkonna puudumine, tugikeskuse ametiruumide
puudumine, ülekoormatud sisehooaja spordirajatised, täiendamist vajav käelist õpet võimaldav
õppekeskkond (laborid) ning riiklikult nõutav keskkond, mis toetaks uuenenud õpikäsitlust. Kõnealune
lahendus adresseerib kõiki ülaltoodud punkte otseselt ning suures ulatuses ja on seetõttu üheselt kooli
arengu huvides.
Ettepanek on sõnastada alljärgnev seisukoht:

Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu pöördumine
Tabasalu hariduslinnaku asjus

21.01.2019

Hoolekogu ülesanne on Tabasalu Ühisgümnaasiumi 1005 õpilase, 86 õpetaja, Harku valla,
õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja
kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate
tingimuste loomine.
Hoolekogu ja vanematekogu soov on ühiselt keskenduda õppijate arenguks parimate
tingimuste loomisele. Tingimused, mis lähtuksid uuest õpikäsitlusest ja järgiksid kaasava
hariduse põhimõtteid.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor on hoolekogu informeerinud, et kooli arengu peamine
kitsaskoht on ruumipuudus ( kasutusel 5 moodulkassi 120 õpilasele ). 2019/2020 õppeaastal
jõuab ruumikitsikus punkti, kus on vajalik 3-4 klassiruumi 46st klassikomplektist viia
õhtupoolsesse vahetusse (vajadusel kasutades mooduleid )
Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu on kaalunud kõiki ruumilahenduse variante ja toetab
Tabasalu Hariduslinnaku terviklikku rajamist mahus, mis on sätestatud Haridus ja
teadusministeeriumi ja Harku valla vahelises kokkuleppes 02.11. 2016, mille eesmärgiks on

riigigümnaasiumi asutamine, finantseerimine. Sihiks on seatud, et Tabasalu riigigümnaasiumis
võimaldatakse gümnaasiumihariduse omandamist 01.09.2020. Kokkulepe p 13. sätestab, et
Harku vald korraldab uue spordi - ja 6. klassilise põhikoolihoone ehitamise koostöös Riigi
Kinnisvara ASiga.
Haridusminister Mailis Reps allkirjastas käskkirja nr 1.1-2/17/320, 29.11.2017 . Käskkirja lisa 2
sätestatu põhjal valmib kaasaegne riigigümnaasiumi hoone koos vajaliku inventariga,
eeldatava maksumusega 7 792 800 € hiljemalt 28.02.2021.
Tunnustame Harku vallavalitsuse ja Riigi kinnisvara AS poolt korraldatud tulevaste hoonete ja
riigigümnaasiumi õppehoone arhitektuurivõistluse läbiviimise eest 2018 aastal ja
projekteerimislepingu sõlmimist 11.01.2019. Tabasalu hariduslinnaku hooned
projekteeritakse täismahus arhitektuurivõistluse võidutöö teostanud arhitektide visiooni
põhjal.
Hoolekoguga nõustume, et nimetatud võidutöö terviklahendus loob eeldused õppetöö
korraldamiseks, mida nõuab muutuv õpikäsitus, mille eesmärk on kujundada õpe Tabasalu
Põhikoolis ja riigigümnaasiumis iga õppija individuaalsust ja sotsiaalset arengut toetavaks,
õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendavaks. Kaasava hariduse õnnestumise eelduseks on
pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, kes õpetavad Tabasalu koolis meie lapsi.
2020/2021 õppeaastaks tuleks ellu viia Tabasalu hariduslinnaku rajamine täismahus,
järgnevalt:
1. Tabasallu hariduslinnakusse ehitatakse muutava õpikäsituse vajadustest lähtuv I-II
kooliastme koolihoone (6 õpipesa*75 ühe vanuseastme õpilasele, 450 kohta), lisaks 50
kohaline õpipesa erivajadustega õpilastele I-III kooliaste.
2. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppehoone kujuneb III kooliastme põhikooliks (3*200 õpilast,
600 kohta) ja sama õppehoone 2006.aastal valminud hooneosa kujundatakse Tabasalu
Muusikakooliks (150 pilliõppe kohta, TMK HK pöördumine 10.05.2018 koolipidaja poole ).
3. Riigigümnaasium ehitakse Tabasalu hariduslinnakusse 2020/2021 õppeaastaks (360
õppekohta, vajadusel II ehitusetapp 540 õppekohta )
4. Tabasalu Hariduslinnakusse ehitatakse multifunktsiooniga saal .
Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Kristjan Tamm.
Otsus: Hoolekogu otsustas ühehäälselt, et hoolekogu esimees saadab hoolekogu liikmetele
pöördumise tutvumiseks digitaalses formaadis ning hoolekogu hääletab vastavat küsimust digitaalses
formaadis hiljemalt 27.01.2019.

4. Kohustuslik koolivorm
Ettekandega esines Kristi Paas
Kooli vanematekogus on olnud arutelu, muuta koolivorm I ja II kooliastmes kohustuslikuks. Ettepanek
muuta I ja II kooliastmes koolivorm kohustuslikuks.
Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Kristjan Tamm, Valve Meesak, Risto Pärn, Kaupo Rätsepp

Otsus: Hoolekogu ootab vanematekogult konkreetset ja laiapõhjalist otsust I ja II kooliastmes
koolivormi kohustuslikuks muutmise osas.

Koosoleku juhataja: Kaupo Rätsepp
Koosoleku protokollija: Martin Öövel

