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1. Kooli 2012. aasta eelarve
Juhiabi Lea Kraavi tutvustas kooli eelarvet ( sh võrdlusandmed 2011. ja 2012. aasta kohta).
Laste arv koolis on pidevalt kasvanud (2010/11. õ/a-l oli koolis 802, 2011/12. õ/a-l on 840 õpilast), sh
on suurenenud ka hariduslike erivajadustega (HEV) laste hulk. Valla osa eelarves on aga võrreldes
2011. aastaga vähenenud.
Kooli majandusjuht on üle vaadanud allhankelepingud, on leitud kokkuhoiukohti. Igapäevaselt
tegeletakse jooksva remondiga; kõik, mis on otstarbekas ja vähegi võimalik, tehakse ära oma
jõududega.
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Seoses õpilaste arvu suurenemisega eeloleval õppeaastal ning täiendavate klassiruumide vajadusega
on kool esitanud vallavalitsusele taotluse üldsummas 86 516 eurot, mida taotletakse uute ruumide
ehituse, sisustuse, õppevahendite ja täiendava personali tarbeks.
2011/12. õ/a on koolis 38+1 (HEV väikeklass) klassikomplekti 840 õpilasega. Uuel õppeaastal, mil
prognoositakse kuue kuni kaheksa 1. klassi avamist, muutub ruumide leidmine probleemseks.
Tugineme oma töös pereregistri andmetele, mil Harku vallas on 2012/13. õ/a-l kooliminejate üldarv
210 õpilast. Seega prognooside kohaselt võib juhtuda, et tuleb avada kuni 44+2 (HEV väikeklass)
klassikomplekti, mis tähendab kuni 152 õpilaskoha lisandumist.
Uute keeleklasside ruumide vajadus on tingitud eelkõige sellest, et mitmed olemasolevad klassid
(220,221) antakse uuest õppeaastast algklasside käsutusse. Lisaks soovime võimalust kasutada
muusikakooli klassi (317) gümnaasiumi matemaatikaklassina.
Personali poolelt taotles kool lisaks 1 eripedagoogi (sh 0,5 kohta sellest logopeed) ja 1
sotsiaalpedagoogi kohta, samuti oleks aga veel juurde vaja IT-tehniku (1,0) ja põhikooli õppejuhi
kohta (0,5).
Otsustati:


Võtta info teadmiseks.

2. 2012/13. õppeaasta rahuloluküsitluste läbiviimine
Arendusjuht Kersti Vana andis ülevaate sihtrühmade seas läbiviidavast rahulolu-uuringust.
Möödunud aastal viidi esmakordselt läbi kolm erinevat küsitlust (õpetajad, õpilased, lapsevanemad).
Õpetajate rahulolu-uuringu koostamisel võeti aluseks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt
soovitatud küsimustik. Küsitlused on plaanis läbi viia aprillikuus ning eesmärk on eelkõige jälgida
pikemaajalisi (3- 5 a) trende, mille põhjal analüüsida kooli tegevust erinevates valdkondades.
Vanematekogu esimees edastas kooli juhtkonnale ja hoolekogule ettepanekud kaaluda õpetajate
rahuloluküsitluse küsimuste struktureerimist, sõnastust ja hindamisskaalat. Arutleti erinevate
variantide üle. Hoolekogu poolt ettepanek arvestada vanematekogu poolt pakutud skaalat ja
küsimuste temaatilist grupeerimist.
Otsustati:




Arendusjuht teeb küsimustikuga seonduva täpsustamiseks koostööd kaasatud eksperdiga.
Kooli poolt vaadatakse vorm veel kord üle, tehakse parandused, direktor saadab selle
hoolekogu esimehele.
Peale küsitluse läbiviimist saadetakse kooli poolt nii hoolekogule kui vanematekogule
tulemuste kohta analüüs.

3. Ülevaade tööst hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastega
Seoses uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastuvõtmisega on koolid kohustatud tegelema
senisest suuremal määral hariduslike erivajadustega õpilastega (HEV õpilased). /Alus: PGS §46-54 ja
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HTM-i määrus nr 76 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse
korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast
väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“
23.12.2010/
2011/2012. õppeaasta põhjal võib öelda, et hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste osas vajavad
erilist tähelepanu järgmised sihtgrupid:
•
õpiabi, sh logopeedilist abi vajavad õpilased;
•
aktiivsus- ja tähelepanu häirega (ATH) õpilased, autismispektriga õpilased, diagnoositud
psüühilise seisundiga väikeklassis õppimist vajavad õpilased;
•
õpiraskustega õpilased;
•
käitumisprobleemidega õpilased II ja III kooliastmes;
•
kasvatusraskustega õpilased III kooliastmes.
Tabasalu koolis on praegu väikeklassis 3 aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilast. Sel õppeaastal on
saanud õpiabi 70 õpilast, logopeedilist abi 60 õpilast (1. - 4. klass), psühholoogilist nõustamist 25
õpilast, psühhiaatri konsultatsioonile on suunatud 30 õpilast, nõustamiskomisjoni on suunatud 7
õpilast.
HEV on aga ka andekus, ka nende õpilaste märkamine-tunnustamine-võimaluste pakkumine.
Otsustati:


Võtta info teadmiseks.

4. Gümnaasiumi õppesuunad 2013/2014. õ/a-l
Praegu on kaalumisel järgmised 3 õppesuunda: matemaatika-ettevõtlus, sisekaitse, kunst ja keeled.
2013/2014. ja 2014/2015. õ/a-l on sel juhul gümnaasiumiosas kokku 4 erinevat õppesuunda (nn uued
ja vanad õppesuunad). See ei ole aga probleem, kuna erinevatel klassidel on erinevad õppekavad.
Kool püüab korraldada õppetööd võimalikult paindlikult, et õpilane saab valida näiteks kas kitsa või
laia matemaatika kursuse vahel ükskõik millisel õppesuunal õppides. Eesmärk on ka, et kõigil klassidel
oleksid samad valikained.
Otsustati:



Hoolekogu poolt anda koolile otsustamisõigus parimate variantide leidmiseks.
Hoolekogus enne sügist seda teemat uuesti ei arutata.

5. Koolitöötajate motiveerimise ja tunnustamise põhimõtted
Direktor tutvustas hoolekogule dokumendiprojekti „Harku valla üldhariduskoolide töötajate
motiveerimise ja tunnustamise põhimõtted“. Dokumendi koostamisse on olnud kaasatud kooli
laiendatud juhtkond ja tihe koostöö on olnud ka teiste Harku valla koolide juhtidega. Dokumendil on
kaks lisa: „Analüüs õpetaja tööle“ ning „Harku valla üldhariduskoolide lisatasu maksmise kord“.
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Harku vallavolikogu otsustab vallavalitsuse ettepanekul tõsta valla koolide õpetajate palka 15%
kõrgemale riigis kehtestatud pedagoogide palkade alammääradest. Uued palgamäärad hakkavad
kehtima 01.09.2012. Palgatõusule lisaks on ettepanek suurendada ka õpetajate
motivatsioonitasudeks ette nähtud vahendeid senise 5% pealt 10%-ni palgafondist.
Motivatsioonitasu on palgalisa, mida makstakse õpetajatele silmapaistvate töötulemuste eest ning
mille jaotamise otsustab kooli juhtkond.
Otsustati:



Antud dokument hoolekogu poolt heaks kiita ja saata edasi vallavalitsusele.
Võtta info teadmiseks ja jätta kooli otsustada, kellele kui palju lisatasu mille eest maksta.

6. III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö aruanne, uute klasside komplekteerimine 2012/13. õ/a-ks
Ajapuudusel ei jõutud tutvustada õppe- ja kasvatustöö aruannet. Direktor saadab selle hoolekogule
elektroonselt.
Hoolekogu küsimusele 7. klassidesse sisseastumise kohta vastas õppejuht Tiina Mänd, et testid on
tehtud, vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 16.04. Reaalklassi võetakse vastu 26 õpilast. Kokku
on 7. klassi kandideerijaid 53, neist 13 õpilast teistest Harku valla koolidest.

7. Muud teemad
Ettepanek õpilasesinduse poolt - paigaldada kooli kohviautomaat ja tervislike suupistete automaat
õpilastele.
Otsustati:


Kooli juhtkond kaalub ettepanekut.

Andres Adamson

Karin Lember

Koosoleku juhataja

Protokollija
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