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1. Ülevaade uue õppeaasta eelarve seisust
Direktor C. Kadaja andis hoolekogule teada, et Harku vald koolipidajana on teavitanud valla
haridusasutuste juhte, et alates 01.09.2014 eraldab vald koolile õpetajate töötasuks ettenähtud
toetust vastavalt riiklikule haridusmudelile, mitte enam tarifikatsiooni alusel nagu siiani. See
tähendab TÜG jaoks palgafondi vähenemist ca 2800 EURi kuus. Juhiabi L. Kraavi tutvustas, et kool on
seoses sellega kaalunud kokkuhoiuks erinevaid võimalusi - klassijuhataja tasu ja grupitundide
vähendamine, asendustundide mittetasustamine, gümnaasiumi valikkursuste vähendamine. Üks
võimalik variant on praegused 2. klassid liita ning avada sügisel 5 klassi asemel 4 paralleeli.
Hoolekogu liikmed arutasid õpilaste arvu suurendamise võimalust klassides.
Otsustati:
Vajadusel võtta põhikooli osas tavaklassi vastu kuni 28 õpilast ning õppesuunaga klassi kuni 30
õpilast.

1

2. Hariduslike erivajadustega laste klassidest
Eelmisel hoolekogu koosolekul otsustati saata kooli juhtkonna ja hoolekogu poolt ühine kiri
vallavalitsusele ning volikogu haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjonile seoses murekohtadega
hariduslike erivajadustega (HEV) klasside õppetöö korraldamises. Märgukirjas tehti ettepanek
kaaluda 1.-6. klasside HEV laste õppetöö korraldamist mõnes Harku valla väiksemas koolis. HEV lastel
oleks väiksemas koolis tunduvalt rahulikum ja neile sobivam, nende vajadusi arvestavam
õpikeskkond. Kuna Tabasalu Ühisgümnaasiumis on viimastel aastatel oluliselt kasvanud õpilasteõpetajate arv ja koolimaja on ülerahvastatud (igapäevaselt viibib majas u 1000 inimest) ning valitseb
ruumipuudus.
Ettekandega esines tugiõppe õppejuht K. Betlem, kes andis ülevaate tugispetsialistide tööst läinud
õppeaastal (erinevaid tugiteenuseid sai kokku 150 õpilast), HEV klasside komplekteerimise alustest,
õppetöö korraldamise põhimõtetest HEV klassides, probleemidest ning arengukohtadest. Käesoleval
õppeaastal oli kahel HEV klassil olemas koduklass, kahe HEV klassi tunnid toimusid ruumipuudusest
tingitult koolipäeva jooksul erinevates klassiruumides. Arutati võimaluse üle korraldada HEV klasside
õppetöö teises õhtupoolses vahetuses.
Otsustati:
Vajadusel võib kool korraldada HEV laste õppetöö toimumise 2. vahetuses.

3. Koolikiusamisvastase projekti KiVa tegevustest
Koolikiusamist ennetav projekt KiVa käivitus koolis sel õppeaastal. Aasta jooksul on toimunud
teavitustegevus, 1.-6. klassi õpilasküsitlused. Kõigis neis klassides toimusid eraldi KiVa tunnid. Lastele
tunnid meeldisid, samuti on tulnud positiivset tagasisidet vanematelt, küsitluste tulemused jõuavad
kooli juuni lõpus ja saadetakse ka nende klasside lapsevanematele. Projekt jätkub ka järgmisel
õppeaastal.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.

4. Rahuloluküsitlused 2014
Arendusjuht K. Vana tutvustas mais 2014 läbi viidud rahuloluküsitluste tulemusi. Töötajate küsitlusel
oli 43 vastajat. Oli näha positiivset trendi „suurel määral“ vastuste seas. See näitab, et kool on õigel
teel. Märgatavalt oli paranenud koostöö kooli ja lapsevanemate vahel. Sellel aastal lisatud väited
projektitegevuste kohta said ka positiivse tagasiside, nt 83 % vastajatest nõustus, et oleme aktiivsed
Eesti-sisestes projektides ja 72% välisprojektides. Positiivse tagasiside sai ka infokirjana info
jagamine, sellega nõustus 71% vastajatest.
Lastevanemate küsitlusele vastas 47% 1., 2., 4., 7., 9. ja 11. klassi vanematest. Vanematelt küsiti
arvamust ka õppetöö trimestriteks jaotamise kohta (s.t et nn veerandihindeid hakataks edaspidi
panema kolm korda aastas, kõik vaheajad jäävad samaks), sellega oli nõus 50%, vastu oli 20 %,
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arvamus puudus 30%. Sihtasutuse poolt korraldatava pikapäevarühma töö korraldamisega oli rahul
ligi 70% vanematest.
Õpilaste küsitlusele vastas sellel aastal ka 9. klass. Seega olid klassid järgmised: 2., 4., 7., 9. ja 11.
Sõnastasime ümber põhiväärtuste küsimuse. Küsisime kui palju tundides räägitakse põhiväärtustest.
60% õpilastest väitis, et seda tehakse. Positiivne trend on nelja viimase aasta jooksul olnud väitele
„Olen uhke, et õpin Tabasalu Ühisgümnaasiumis“. Sellel aastal nõustus selle väitega 74% õpilastest.
Otsustati:
Hoolekogu toetab kooli plaani minna üle trimestrite süsteemile.

5. Õppetöö korraldamisest 2014/2015. õ-a
Gümnaasiumiosas avatakse kaks klassi kolmel õppesuunal (matemaatika-ettevõtlus, sisekaitse, kunst
ja keeled (enne humanitaarsuund)). Jätkatakse osade ainete õpetamisega tsükliõppes. Valikkursused
hakkavad osaliselt toimuma vooruloengutena aulas.
Sisekaitse õppesuunal toimuvad erinevatel aastatel kas piirivalve-, pääste- või politseikursused.
Sisekaitseakadeemia on jäänud TÜG õpilastega rahule, samuti on õppesuuna tegevustega rahul ka
õpilased.
Kunsti ja keelte õppesuunal on võimalik valida nelja keele vahel, lisaks British Studies; kunsti poolelt
on valikainetena kunstiajalugu, kujutav kunst, keraamika ja filosoofia.
1.c klass hakkab lisaks saama 1 tund nädalas ettevõtlusõpet (Junior Achievement programmi alusel).
3.-4. klassidel on võimalus sellist õpet saada ringitunnina, 7.b, 8.b ja 9.b klassil on ettevõtluse alused
tunniplaanis (2 ringitundi nädalas). Vähemalt üks kord kahe kuu jooksul hakkab toimuma kas
õppekäik või tuleb tundi andma mõni külalislektor. Kooli juhtkond palus hoolekogu liikmete abi
kohalike ettevõtete kontaktide leidmisel, seejärel kutsutakse kokku ühine koosolek.

Andres Adamson

Karin Lember

Koosoleku juhataja
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