HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tabasalu
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Algus kell 17.00, lõpp 19.15
Koosoleku juhataja: Carolin Kadaja
Võtsid osa: Ene Alttoa, Margus Saks, Jana Karilaid, Vytautas Martinonis, Valve Meesak, Anneli Nõlvak,
Jaanus Ruumet, Kari Maripuu, Martin Talts, Risto Vahimets, Diana Pachner, Kerti Klaos
Kutsutud: Carolin Kadaja, Tiina Mänd, Kersti Vana, Kaupo Rätsepp (Harku vallavanem), Evar Ojasaar
(vanematekogu esimees), Katrin Mesilane (kommunikatsioonispetsialist protokollija ülesannetes)
Protokollis: Katrin Mesilane
Päevakord:
1. Vallavanem Kaupo Rätseppa uudised riigigümnaasiumide kohta.
2. Info kooli tegemiste kohta
3. Hoolekogu juhataja valimised
1. Riigigümnaasiumidest Harjumaal, Kaupo Rätsepp: Harjumaal on riigigümnaasiumidega olukord
keeruline. On räägitud erinevatest uuringutest ja juttu on olnud erinevast riigigümnaasiumide arvust (4 
7). Mõni aeg tagasi kirjutati alla Viimsi osas leping, ülejäänu lahtine. Meie konkureerime ilmselt Rae
valla, Saue valla, Saue linna ja Keila linnaga.
Oleme teinud põhjaliku uurimustöö ning näeme, et raadius meie ümber on piisavalt suur, et Tabasalu
Ühisgümnaasium saavutab 550 õpilase gümnaasiumiastmesse. Vastus Haridusministeeriumilt pidi
tulema selle õppeaasta jooksul. Hetkel on planeeritud Harjumaale kokku 6 riigigümnaasiumi, neist Viimsi
on esimene, mis on saanud lepingu.
Carolin Kadaja: Laste arv kasvab piirkonnas, meil on potentsiaali vastu võtta 1. klassi 10 paralleeli kuni
aastani 2022.
O T S U S T A T I: Võtta teadmiseks.
2. Info kooli tegemiste kohta, Kersti Vana, Tiina Mänd, Carolin Kadaja
Tabasalu Ühisgümnaasiumis on sel aastal 44 klassi 953 õpilasega, gümnaasiumis 6 klassi 128
õpilasega. Kevadel lõpetas taas tugev lend, palju lapsi lahkus ka Tallinna eliitkoolidesse, kuid see näitab
meie kooli head taset hariduse andmisel.
Sügisel avasime neli 1. klassi, õppesuundadeks inglise keel (a klass), matemaatikamuusika (b klass),
ettevõtlusõpe (c klass) ja programmeerimine (d klass).
6. klassides on robootika tunnid (14 tundi) ja järgmisel poolaastal hakkavad robootika tunde saama ka 7.
klassid. Koolil on tänasel päeval 14 robootika töökomplekti. Matemaatikatunnid
toimuvad rühmatundidena  pool klassi käib robootikas, pool teeb samal ajal intensiivsemalt
matemaatikat. Kool taotles HITSAlt täiendavaid vahendeid ja saime juurde 12 robootika komplekti, mis
pole veel kooli jõudnud. Nende arvelt saamegi kaasata robootikasse ka 7.klassid. Õpilaste tagasiside
robootika tundidele on olnud väga hea.
Sellest õppeaastast on hakatud 7. klassides matemaatikat õpetama tasemerühmades. Praeguse
tagasiside põhjal tundub, et muudatus tasub end ära.
Ka gümnaasiumiastmes on avatud täiendavalt kursusi: loovkirjutamine, majandusõpe (nii gümnaasiumis
kui ka põhikoolis, mis on seotud matemaatika ja kohaliku ettevõtlusega). Eeloleval neljapäeval on
tulemas töövarjupäev. Kõik gümnaasiumiõpilased ja ka mõned seitsmendikud on erinevates ettevõtetes
töövarjuks.

2011/2012. õppeaastal inglise keele õppesuunaga alustanud eriklass, on jõudnud tänaseks 6. klassi
ning kevadel komplekteerime 3. kooliastmes uued klassid. Lisaks reaalklassile alustab ka inglise keele
7. klass. Praegu on 6. klasse 5, neist siis moodustatakse inglise keele klass, reaalklass jne
vastuvõtutestide alusel.
Kooli traditsiooniline keeleõppereis Inglismaale (kas Londonisse või Brightonisse) on sel korral juba
komplekteeritud.
Kolmandas kooliastmes (so 7.9. klassis) on vaba tunniressurss, mille arvelt suunaõpet teha, lähtuvalt
riiklikust õppekavast vaid 4 tundi, vaatamata sellele oleme siiski oma saavutanud õppesuundadega
(reaal) oma eripära.
Kooli üheks võtmesõnaks on digiõpe. Eelmisel aastal koostati koolis 10 digi õpilugu, sel aastal
koostatakse teistega jagatavad digilood õppetoolides. Pakume õpetajatele abi digivahendite tunnis
kasutamisel.
3 aastat on kool osalenud konkursil “Turvaline kool”. Tahame näidata, et meie kool on tõesti turvaline 
tegeleme koolikiusamise vähendamisega, meil on turvalisuse kuu  lapsed on mõelnud teemal, kuidas
ennast kaitsta. Sel aastal osaleb konkursil Harjumaalt 10 kooli.
Selle õppeaasta oluline märksõna on ka kujundav hindamine. Koolis on loodud nö kujundava hindamise
kogukond. Kujundav hindamine on lihtsalt individuaalne sõnaline tagasiside. Järgmisest aastast
hakkame hinnete asemel hindama kujundavalt kõigis 1. klassides. Märksõna on individuaalne
lähenemine.
O T S U S T A T I: Võtta teadmiseks.
3. Hoolekogu esimehe valimine
Enne valimisi tehti 2 ettepanekut: 1.Valida lisaks esimehele ka aseesimees. 2.Valida eelmise koosseisu
esimees Andres Adamson auesimeheks.
O T S U S T A T I: Valida vaid hoolekogu esimees.
Seati üles vaid 1 kandidaat: Kari Maripuu
Kari Maripuu enesetutvustus: Vastasin algul ettepanekule eitavalt, kuid praeguseks on minu poole
pöördunud mitmed lapsevanemad, kes on kiitnud minu hoolekogusse kandideerimist ning avaldanud
lootust, et ehk ma suudan tuua kooliellu ka ettevõtja pilku ja suhtumist.
Minu ema on olnud matemaatikaõpetaja, praegu on ta informaatika õppejõud ülikoolis. Ma mäletan seda
aega, kui ma aitasin oma emal parandada kontrolltöid, et ta jõuaks ka tundide ettevalmistust teha. Ja
kuna ma olen nüüd ka lapsevanem, siis ma oskan vaadata mõlemat osapoolt.
Minu prioriteedid. Esiteks  digipööre. Osalen ITõppekavade väljatöötamisel ja tegelen õpetajate
koolitamisega, et õpilastel poleks tundides igav. Minu kindel eelistus kooli jaoks on õppesuunad.
Huviharidus  tahaks võimalikult palju huviharidust (näiteks robootika, lennumudelism lisaks kultuurile) ja
neljandaks riigigümnaasium Tabasalus.
Hääletamine: kes on poolt, et Kari Maripuu valida TÜG hoolekogu esimeheks?
Kõik poolt, vastu ega erapooletuid ei ole.
O T S U S T A T I:
1. TÜGi hoolekogu esimees on Kari Maripuu.
2. Evar Ojasaar (vanematekogu esimees) osaleb hoolekogu koosolekutel ka edaspidi, et tagada
omavaheline koostöö
3. Koosolekute ajad planeeritakse pikemaajaliselt ette. Kari Maripuu saadab võimalikud kuupäevad 2
nädala jooksul.
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