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3. Jooksvad küsimused

1. Vanematekogu pöördumine
A. Adamson annab ülevaate vanematekogu kirjast ning peatub selle põhipunktidel.
Küsimus Adamson – hoolekogu peab kujundama oma seisukoha ja otsustama, kas toetada õpetajate
seas küsitluse läbiviimist ja kolmanda osapoole kaasamist sellesse või mitte. Kas pooldame
erakorralist ja kiiret küsitluse läbiviimist?
Ettepanek R. Vahimets – Mitte toetada küsitluse läbiviimist, sest küsitlus toimus 2011 a juunis,
järgmine on planeeritud eeloleva õppeaasta lõpul. Samuti on ebaselge ja tekib küsimus, mida
tahetakse mõõta, mis on eesmärk (mida, kuidas mõõta, millal).
Vahimets – koolis on kõige tähtsam õpilaste õppeedukus ja me peame seda jälgima. Ülejäänud on
toetavad tegevused.
M. Talts - Hetkel ei ole vanematekogu kooli toetav organisatsioon. Kuidas suunata vanematekogu
koostööle?
O t s u s t a t i:
1. Mitte toetada õpetajate seas küsitluse läbiviimist nn kiirkorras (8 vastu, 1poolt). Küsitlus läbi
viia planeeritult ja vastavalt kooli tegevuskavale so õppeaastalõpul.
2. Hoolekogu on nõus kolmanda osapoole kaasamisega küsitluse korraldamisse.
2. Üldtööplaani täitmine 2011/12 september kuni detsember.
Ülevaate strateegilise juhtimise, õppe- ja kasvatustöö ning huvigruppide juhtimise osas andis
arendusjuht Kersti Vana ja direktor Carolin Kadaja andis ülevaate ressursside juhtimise valdkonnast.
Peatuti sellel, mis on tehtud ja mis tegemisel.
O t s u s t a t i:
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10. klassis läbiviidud rahuloluküsitlusest. Sisekaitse õppesuund koostöös SKA-ga on edukalt
tööle hakanud, sellel suunal õpib 21 õpilast 10.-12. klassist; õpilased on rahul
Sisekaitseakadeemia poolt korraldatavate valikainetega, õppejõududega ning praktiliste
õppustega. Küsitlusest selgus õpilaste suur rahulolu riigikaitseõpetuse ja klassijuhatajatööga.
Kõrgelt hinnati võimalust õppida kodu lähedal ning õpetajate tööd.
Klassidevaheline võistlus „Parim kooliklass“ II veerandi kokkuvõte;
2011/12 õppeaastal toimuvad üleminekueksamid põhikoolis ja gümnaasiumis;
9. klassis õpib hetkel 47 õpilast. Suureks väljakutseks on järgmise aasta 10. klassi
komplekteerimine. Sisekaitse õppesuunda tutvustav üritus toimub 28.02.2012 Harju
maakonna 9.klasside õpilastele.
3. õppeveerandil toimuvad kehalise kasvatuse tunnid paaristundidena suusatundidena 1. –
12. klasside õpilastele. 21.02.2012 toimub kogu koolile talispordipäev. Korralduskomitee on
ülesanded jaotanud, vastutav peakorraldaja on kehalise kasvatuse õpetaja Lea Ilves.
20.01 toimub õpilasesinduse poolt korraldatav üritus „Miss Tabasalu 2012“.
23.01 toimub lastevanematele koolitus arvutisõltuvuse kohta.
Õppetoolide kaupa toimuvad koolis ainenädalad. Jaanuaris toimub ülekooliline
matemaatikavõistlust 5. – 11. klassidele, mida organiseerib matemaatika- loodusainete
õppetool.

O t s u s t a t i:
Võtta info teadmiseks.
Ettepanek A. Adamson: uurida, kus koolides käivad Harku vallas elavad põhikooli lõpuklasside
õpilased ja neid teavitada õppimisvõimalustest Tabasalu Ühisgümnaasiumis.
Ettepanek E. Arusaar: hoolekogu on kursis kooli tegemistega ja kõik on rahul, kes me siin oleme
(hoolekogu liikmed). On oluline infot ka teistele kooli vanematele kommunikeerida.
Ettepanek R. Vahimets: kooli vilistlased võiksid aidata „Parim kooliklass“ auhindade organiseerimisel.
Küsimus E. Arusaar – Kas koolivorm tuleb?
Vastus C. Kadaja - Koolivormi sisseseadmise osas on küsimus antud vanematekogule otsustada.
Protokollis Kersti Vana
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