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1. Kooli valmisolek alanud õppeaastaks
Ülevaate tegi direktor C. Kadaja. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 958 õpilast, klassikomplekte on
43, sh 4 väikeklassi. Algkooli osa väheneb, gümnaasiumi osa kasvab, lähiajal on oodata ka
progümnaasiumi osa kasvu. Gümnaasiumiosas on 115 õpilast, kaks paralleeli 10.kl ja 11.kl, 12.kl ühe
klassina. Koolis töötab 108 inimest, sh 78 õpetajat. Sellest õppeaastast on koolis käivitunud
majandus-ettevõtlusõpe lisaks gümnaasiumile ka alg- ning põhikoolis. Tööle on võetud 2
majandusõpetajat, kunstiõpetaja, matemaatikaõpetaja, loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja. Kool
otsib programmeerimisõpetajat. Muudatusena on kool sel õppeaastal üle läinud trimestritele,
koolivaheajad on samad. Suurenenud on osade klasside õpilaste arv. Seitsmendates klassides on 7.a
klassis ja 7.c klassis 28 õpilast, 7.b klassis 29 õpilast. Ümber on komplekteeritud praegused
kolmandad klassid, eelmise õppeaasta nelja paralleelklassi asemel on nüüd kolm paralleeli. HEVõpilaste jaoks on välja ehitatud ruumid algklasside maja III korrusel, üks HEV klass asub endiselt
peamaja 0-korrusel.
Lahendust ootavad probleemid:
 garderoobipindade vähesus võimlaosas;
 aulale on vaja uusi lükanduksi ja kardinaid.
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Otsustati:
Võtta info teadmiseks.
Pöörduda vallavalitsuse poole uuesti palvega ehitada spordihoone III korrusele garderoobid, et
leevendada praegust ruumipuudust.

2. Tunnijaotusplaani kinnitamine
Õppejuht Tiina Mänd tutvustas muutusi tunnijaotusplaanis seoses majandusõppe lisamisega nii
algkooli kui põhikooli osas – 1.-6. klassini ainult ühes paralleelklassis alustades 1. klassist ning aastaaastalt välja jõudes 6. klassi, III kooliastmes 7. klassis kõigis paralleelides ning 8.b ja 9.b klassis.
Otsustati:
Ühehäälselt kinnitada tunnijaotusplaani muutus.

3. Kokkuvõte õppekasvatustööst 2013/14. õa
Kokku oli põhikoolis (1.-9. klass) õpilasi 815, neist viielisi 27%, nelja-viielisi 41%. Puudulike hinnetega
lõpetas 3,8%. Kvaliteediprotsent oli 67,2, s.o veidi kõrgem kui eelmisel õppeaastal, õppeedukuse
protsent aga veidi madalam – 96,2.
Põhikoolis (9. klass) sooritati kolm lõpueksamit – kohustuslikud eesti keel ja matemaatika
ning kolmandaks valikaine, milleks valiti kõige rohkem inglise keelt. Häid tulemusi näidati ka
keemia eksamil, kus keskmine hinne oli 4,7. Põhikooli lõpetanutest jätkas kooli 10.klassis õpinguid 36
õpilast, s.o 64%.
12. klassi lõpetas 27 õpilast, kellest 2 lõpetasid kooli hõbemedaliga. Riigieksamite keskmised
sooritused olid järgmised – eesti keel 62,8 punkti, lai matemaatika 63,3 punkti, kitsas matemaatika
30,1 punkti. Parim kooli keskmine tulemus oli inglise keeles – 77 punkti.
Arenguvestluste arv lastevanematega põhikooli osas oli veidi vähenenud, gümnaasiumiosas aga
suurenenud.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.

4. Jooksvad küsimused


Hoolekogu esimees A. Adamson arutles võimaluse üle luua Tabasallu riigigümnaasium. Ta oli
arvamusel, et see võimalus on olemas, vald on teinud selleks Haridus- ja
teadusministeeriumisse ka vastava pöördumise juba eelmisel õppeaastal. Ministeerium palus
hiljuti vallalt veelkord kirja selle kohta, et Tabasallu soovitakse riigigümnaasiumi. See tekitab
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lootust, et võimalus on. Konkurendiks Tabasalule on teised Lääne-Harjumaa suuremad
koolid.
Hoolekogu liige V. Martinonis päris digipöörde projekti kohta koolis. Vastas arendusjuht K.
Vana. Eelmisel kevadel otsustas kool osa võtta digipöörde projektist, selles osaleb praegu 7.a
klass. Valmimas on vastavad projektid inglise keeles, ajaloos ja kunstiõpetuses, kus
kasutatakse õpetamisel nutiseadmeid. Paljudel õpilastel on nutiseadmed olemas, teised
saavad kasutada kooli sülearvuteid. Projekt kestab septembri lõpust detsembrini. Läbiviijad
on vastavad aineõpetajad – Sigrid Mets, Sigrid Laanemets, Piret Paju ja Indrek Raudsepp, kes
on läbinud ka vastava koolituse. Projekti kureerib kooli IT-tugiisik Siret Piir. Kooli soov on
leida soodne pakkumine nutiseadmeid müüvatelt firmadelt, et nii õpilased kui õpetajad
saaksid endale need soetada.
Hoolekogu arutles mureteemal seoses inglise keele õppekomplektidega (õpik ja töövihik).
Rakendunud on küll uus õppekava, aga kahjuks ei ole koolil sel õppeaastal enam nii palju
eelarvelisi vahendeid, et kõigis ainetes osta uued õppekavale vastavad õpikud. Praegu on
kõige raskemas seisus põhikooli inglise keel, kus kasutatakse õpetamisel väga vanu ja oma aja
ära elanud õpikuid. Inglise keele õpetajate soov on pöörduda abi saamiseks osade põhikooli
klasside lastevanemate poole ja paluda neil oma lapsele ise õpik osta. Mõtet tutvustatakse
lapsevanematele klassikoosolekutel ning loomulikult peavad lapsevanemad selleks oma
nõusoleku andma.

Otsustati:
Võtta info teadmiseks.
Toetada põhikooli inglise keeles uutele kaasaegsetele õppekomplektidele (õpik+töövihik) üleminekut
ja nende soetamist lastevanemate poolt.

Andres Adamson

Valve Meesak

Koosoleku juhataja

Protokollija
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