HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tabasalu

31.08.2015 nr 4

Algus kell 16.00, lõpp 19.15
Koosoleku juhataja: Andres Adamson
Võtsid osa: Ene Alttoa, Valve Meesak, Anneli Nõlvak, Jaanus Ruumet, Martin Talts, Jana Karilaid, Risto
Vahimets
Puudusid: Andrus Jaamul, Vytautas Martinonis, Silvia Simone Freimann, Mae Laur
Kutsutud: Carolin Kadaja, Tiina Mänd, Kristi Siirman, Kersti Vana, Marek Topper, Evar Ojasaar
(Vanematekogu esimees)
Protokollis: Karin Lember

Päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.

Ülevaade tehtud remonttöödest koolis (Marek Topper, Carolin Kadaja)
Eelarve seis ja personalimuutused (Lea Kraavi, Carolin Kadaja))
Uue õppekava kinnitamine (Kristi Siirman, Tiina Mänd)
Ülevaade rahuloluküsitlustest (Kersti Vana)
Täiendavad küsimused

1. Ülevaade tehtud remonttöödest koolis
Koolis on vahetatud aula lükanduksed, remonditud on suure maja I ja II korruse parem tiib (sh 27 uut
klassiust), soojustatud ja uue välisfassaadi on saanud koolimaja ja spordikompleksi vaheline galerii.
Juurde on ostetud uusi garderoobikappe, soetatud on kuus uut stendi koridoridesse.
Spordikompleksis lisagarderoobe veel ei ehitata, praegu saab kool kasutada 85 kohta muude
klientide riietusruumidest. Samuti saab kool sel aastal kuni kella 15.00-ni kasutada spordikompleksi
nõupidamiste ruumi tundide läbiviimiseks gümnaasiumiklassidele (matemaatika, majandus,
riigikaitse).
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.
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2. Eelarve seis ja personalimuutused
Juhiabi personali- ja finantsküsimustes Lea Kraavi andis ülevaate kooli eelarve seisust ja
personalimuutustest algava õppeaasta eel. Kooli eelarve on tasakaalus ja probleeme selles ei esine.
Seoses õpilaste arvu kasvuga ning sellest tulenevalt õpetajate suurte tunnikoormustega möödunud
õppeaastal, oli vajadus 2015/16. õppeaastal leida tööle uusi õpetajaid. Suvega on töölt lahkunud 3
inimest. Käesoleval õppeaastal on koolis vajadus anda kokku 1526 tundi sh 113 HEV väikeklasside
tundi. Uute töötajate värbamiseks on läbi viidud personalikonkursid ja on leitud osalise või
täiskoormusega spetsialistid: vene keele, inglise keele, kehalise kasvatuse, matemaatika, eesti keele
ja bioloogia õpetajad. Lisaks ka sotsiaalpedagoog ning kommunikatsioonispetsialist (0,5). Koolis
töötab kokku 115 inimest neist tunde annab 82 inimest sh 69 õpetajat täiskoormusega, 46 inimest
töötab majandus- ja tugipersonali hulgas.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.

3. Uue õppekava kinnitamine
Õppejuhid Kristi Siirman ja Tiina Mänd tutvustasid kooli uut põhikooli ja gümnaasiumi õppekava.
Õppekavas on välja toodud kooli erisused, põhiväärtused, õppesuunad. Õppekava on valminud
paljude õpetajate ühistöö tulemusel, õppetoolide juhatajad kureerisid sarvase osaga õppeaite
ainekavade valmimist. Käesoleval õppeaastal toimuvad ettevõtlusõpetuse tunnid ka 5. Klassis ja 6.
klassis suureneb robootikatundide maht. Tantsuõpetus on integreeritud kehalise kasvatuse tundides.
Gümnaasiumiastmes on lisandunud uued valikained: loovkirjutamine, programmeerimine ja arvuti
kasutamine uurimistöös.
Gümnaasiumiosa majandus-ettevõtluse õppesuunaga klasside osas on kavas suurendada majandusettevõtlussuuna praktilist poolt, samuti matemaatika ja ettevõtluse vahelist lõimingut, vaadata üle
sisekaitse õppesuuna õppesisu.
Uues õppekavas on hindamise osas järgmised muudatused: kolme hinde asemel nüüd 8 võimalikku
hinnet eKoolis (plussid-miinused). Kokkuvõtvad hinded ei ole plussi-miinusega.
Õppekava on läbi arutatud pedagoogilise kollektiivi poolt ja heaks kiidetud.
Otsustati:
Kinnitada kooli uus õppekava.

4. Ülevaade rahuloluküsitlustest
Arendusjuht Kersti Vana tutvustas kevadel 2015 toimunud küsitluste tulemusi, mis viidi läbi TÜG
õpilaste, lapsevanemate ja töötajate hulgas. Tulemusi on juba tutvustatud õpetajatele (16.06
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töökoosolekul) ja kooli Vanematekogule (2.06 toimunud koosolekul), lastevanematele tutvustatakse
üldkoosolekul, mis toimub 24.09.

5. Täiendavad küsimused
1) Õpilaste arvu suurendamine klassides
Sel õppeaastal on vajadus avada kooli põhikooliosas klasse, kus õpilaste arv on piirnormist suurem
(1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 5b, 8a, 8b). Kooli juhtkond peab küsima selleks
hoolekogu nõusolekut.
Otsustati:
Hoolekogu toetab piirnormist suurema õpilaste arvuga klasside komplekteerimist põhikooliosas sel
õppeaastal.
2) Probleemid vene keele õpetamisega
Osaliselt on tegu sobivate õppevahendite puudumisega. A. Adamson tegi ettepaneku kaaluda
eelmisel aastal 5. klassis vene keelt õppinutele seda aastat korrata.
3) A. Adamson tegi ettepaneku suurendada järgmisest õppeaastast suunaklasside arvu 7. klassis.
4) Praegune hoolekogu esimees Andres Adamson tegi avalduse, et ei jätka uuest õppeaastast enam
selle kohal. Tema asemele tuleb 24.09. lastevanemate üldkoosolekul valida uus liige.

Andres Adamson

Karin Lember

Koosoleku juhataja

Protokollija
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