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Ülevaade riigigümnaasiumi loomisest Tabasallu.
Ülevaade kooli võimalustest koostööks IT-ettevõtetega.
Ülevaade kooli tegevustest seoses kooli turvalisusega.
Tegevuskava koostamine kooli parklate liikluskorralduse parandamiseks.
Kooli suure staadioni renoveerimine ja kasutuse reguleerimine.
Õppetööga seotud kultuuriürituste rahastamine lapsevanemate poolt.

1. Kari Maripuu ja Carolin Kadaja andsid hoolekogule ülevaate 09.12 toimunud riigigümnaasiumite
võrgu rajamise üritusel räägitud teemadest. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja öeldud
info kohaselt on HTM alustanud läbirääkimisi Harku vallaga 540-kohalise riigigümnaasiumi
loomiseks, mis võib hoolekogu liikmete hinnangul jõuda uue õppehoone rajamiseni järgneva 2-3
aasta jooksul. Hoolekogu nentis, et antud otsusest tulenevalt ootavad Tabasalu
Ühisgümnaasiumit ees mitmesugused muudatused, millest lähtuvalt asub hoolekogu koos kooli
juhtkonnaga koostama 2016. aastal uut kooli arengukava.
Täpsem informatsioon uue kooliga seotud teemadel tuleb 2016. aastal esitlemisele peale seda,
kui HTM ja Harku vald on kooli rajamise osas eel?lepingu allkirjastanud.
OTSUSTATi: Võtta teadmiseks.
2. Kari Maripuu andis hoolekogule ülevaate infotehnoloogia ettevõtete töökorraldusest ning
kompetentse personali puudujääkidest tööjõuturul. Ühiselt arutati võimalusi kooli ja ettevõtete
koostöös luua õpilastele võimalus kohtuda valdkonna spetsialistidega, toetada IT-ettevõtete

spetsialistide toel kooli informaatikaõpetajaid ja pakkuda välja praktilisi ülesandeid vanemates
kooliastmetes lahendamiseks.
OTSUSTATI: Kool ja IT-ettevõte Brightspark uurivad täiendavaid võimalusi praktiliseks koostööks
2016. aastal.
3. Jaanus Ruumet tõstatas seoses hiljuti väljaspool kooli territooriumi asetleidnudkooliõpilaste
osalusel toimunud koolivägivalla intsidendiga küsimuse kooli turvalisusest. Tiina Mänd ja Kersti
Vana selgitasid kooli metoodikat sarnaste juhtumite lahendamisel ja kinnitasid, et kool tegeleb
kõikide intsidentidega põhjalikult ning kõikide osalistega vesteldakse. Keerulisemate
probleemide lahendamisse kaasatakse vajadusel ka Harku valla sotsiaalhoolekande spetsialist
ning noorsoopolitsei.
Hoolekogu jõudis tõdemuseni, et kooli juhtkond käsitleb kooli turvalisust piisava
pühendumusega ning võrreldes aastatetaguse ajaga on kiusamisjuhtude arv kordades
vähenenud. Võimalike tulevaste probleemide korral palub hoolekogu aga lapsevanemate abi
kooli juhtkonna teavitamisel.
OTSUSTATI: Võtta teadmiseks ja pöörata edaspidi teravdatud tähelepanu ka väljaspool
kooliterritooriumi toimuvatele meie õpilaste osalusel toimuvatele kiusamise ning vägivallaga
seotud juhtumitele..
4. Kari Maripuu tõstatas hoolekogus taas 2012. aastal algatatud teema, milleks on kooli parklates
toimuva liikluse parem reguleerimine.
Probleemidena tuvastati:
-

Koolipere suurenemisega seoses kasvanud vajadus õpetajate autode parkimiskohtade
järele;
Vahtra tänaval vales kohas peatuvate sõidukite probleem laste kooli toomise tipptunnil;
Vahtra tänava poolse parkla terviklik liikluskorralduskava, mis tagaks sujuva ja turvalise
liiklemise tipptunnil;
Kooli tänava poolse parkla liikluskorraldus, haljastuse poolt varjatud liiklusmärgid.

OTSUSTATI:
a) Koostada hommikuse ja õhtuse tipptunni liikluskorralduse hea tava ning kutsuda üles kõiki
lapsevanemaid läbi vanematekogu seda järgima.
b) Kohtuda vallavalitsuse taristu spetsialistiga, et arutada võimalusi kooli parkimiskohtade
probleemi lahendamiseks ning parklate liiklusvoolu parandamiseks.
5. Carolin Kadaja tõstatas probleemi kooli peamise spordistaadioni halvast seisukorrast. Direktori
hinnangul ei ole juba 2016. aasta kevadel võimalik staadionit kehalise kasvatuse tundides
turvaliselt ja mitmekülgselt kasutada, mis pärsib Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilaste
sportimisvõimalusi.
Direktori nägemuses vajab staadion esimesel võimalusel põhjalikku renoveerimist, kuid juba
2016. aasta kevadel on vaja korrastada jooksuradasid ja jalgpalliväljaku katet. Puudust tuntakse
ka kaugushüppe, odaviske ja kuulitõuke jaoks sobivast taristust.

Kuna staadioni hoolduse eest on hetkel vastutav Harku Jalgpalliklubi, siis on lisaks renoveerimise
otsusele vaja jõuda ühise kokkuleppeni ka staadioni jagatud kasutamiseks kooli ja jalgpalliklubi
vahel. Kooli vajadus staadioni kasutamiseks kehalise kasvatuse tundide tarbeks on igal tööpäeval
kuni 15:30-ni.
OTSUSTATI: Hoolekogu delegatsioon kohtub 2016. aasta alguses Harku valla vallavanemaga ning
ühiselt arutatakse, millised on kooli pidaja võimalused juba 2016. aastal olukorda staadionil
parandada.
6. Kari Maripuu tõstatas 2015. aasta kevadel lahenduseta jäänud teema seoses kooli poolt
korraldatavate koolipäeva sees toimuvate, õppetööd täiendavate ja õppekava rikastavate
kultuuriürituste kaasrahastamisega.
Lahendamist vajav probleemistik seisneb järgmises:
- Vaatamata sellele, et valdav enamik lapsevanemaid toetab kooli poolt korraldatavaid teatrija kontserdietendusi, ei ole kõik lapsevanemad erinevatel põhjustel toetamas antud ürituste
täiendavat finantseerimist lapsevanemate poolt;
- Finantseerimisega mittenõustuvate lapsevanemate lastele tuleb aga koolitunni raames
tagada programmijärgse õppetöö toimumine;
- Isegi sellisel juhul, kui saavutatakse lapsevanemate konsensus ürituste toimumiseks ja
rahastamiseks, puudub koolil juriidiline õigus lapsevanematelt raha kogumiseks ja antud
tegevuse peaksid korraldama lapsevanemate esindajad.
OTSUSTATI: Tegeleda teemaga edasi 2016. aastal, kuna esialgu puudub kõiki osapooli rahuldav
lahendus, ja otsida erinevaid võimalikke seadusega kooskõlas olevaid lahendusvariante.

Kari Maripuu
Koosoleku juhataja ja protokollija

