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1. Kooli vastuvõtu korraldamisest
Arendusjuht Kersti Vana tutvustas selleaastase vastuvõtuga seotud tegevusi (info kodulehel
uuendatud, info Harku Valla Teatajas ilmunud, 10. klassi astujatele voldikud, bänner, sisekaitsepäev
28.02, gümnaasiumi õppesuundade tutvustamine 3 ümbruskonna põhikoolis). Alates 01.03
alustatakse sisseastumisavalduste vastuvõttu. 08.03 ilmub Harku Valla Teataja vahel Kooli Eri leht,
koostöös Vääna ja Harkujärve kooliga. 12.03 toimub tutvustav päev 7. klassi tulijatele, 20.03 ja 21.03
toimuvad sisseastumiskatsed 7. ja 10. klassi. 10.-11.04 toimuvad koolis lasteaiapäevad, tulemas 185
kooliminevat last kõigist Harku valla lasteaedadest. Lasteaedade juhid juba käisid infopäeval.
Direktor Carolin Kadaja rääkis 1. klasside komplekteerimisest, tõenäoliselt tuleb sel aastal Tabasalu
koolis avada 7 või 8 klassikomplekti 1. klasse. Palju on pöördumisi ka Tallinna ja Harku valla piiril
elavatelt peredelt, kelle lapsed kooli minemas. Kooli jaoks tähendab suurenev laste arv täiendavat
tegelemist nii klassiruumide, täiendavate õpetajate töölevõtmise, lisaõpikute, pikapäevarühmade,
koolibussidega jm. Soov on, et kool jääks töötama ühes vahetuses. Eriklassidesse (inglise keele ja
matemaatika-muusika) võetakse vastu 26 last, nagu hoolekogu eelmisel aastal otsustas.

Hoolekogu esindajad edastasid lapsevanemate soovi, et eriklasse oleks rohkem kui 1 + 1.
Kersti Vana vastas, et inglise keele klasse oleks küll vajadusel võimalik teha 2.
Hoolekogult küsimus, et kui praegune 6 b soovib jääda ühte klassi, kas see võimalik (v.a need, kes
kandideerivad reaalklassi).
Direktor vastas sellele, et võimalik, kui selle klassi lapsevanemad esitavad ühise pöördumise.
Otsustati:



Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.
Teha kooli juhtkonnale järgmised ettepanekud:
- Komplekteerida potentsiaalsed Vääna-Jõesuu kooli minejad eraldi klassi.
- Kaaluda rohkemate eriklasside avamise võimalust.
- Alustada kõigis klassides võõrkeeleõpet alates 1. klassist.

2. Kolmanda õppesuuna avamisest gümnaasiumiosas 2013. aastal
Õppejuht Tiina Mänd tutvustas võimalikke uusi õppesuundi gümnaasiumiosas al. 2013. aastast:




Matemaatika ja ettevõtlus
Sisekaitse (koostöös Sisekaitseakadeemiaga)
Kunst ja keeled

Õppesuunad peavad erinema vähemalt 8 kursuse osas 3 aasta peale kokku. Kohustuslik blokk oleks
sisekaitse suunal ning kunsti ja keelte suunal sotsiaalained ja matemaatika-ettevõtluse suunal
loodusained. See, et oleks vaja gümnaasiumis ka humanitaarsuunda, on tulnud nii õpetajatelt kui
õpilastelt. Siis saaksid õpilased võimaluse valida kas reaal-, humanitaar- või praktilise suuna vahel.
Kuna õpilastelt on tagasiside, et nad sooviksid rohkem keeli õppida, siis otsustas kool, et uuest
õppeaastast pakutakse C-keelena ka võimalust õppida prantsuse keelt.
Otsustati:


Kooli juhtkond saadab info 3. õppesuuna avamise osas hoolekogule arvamuse avaldamiseks.
Hoolekogult oodatakse kommentaare ja ettepanekuid.

3. Õpetajate motivatsioonisüsteemist
Vallavanem Kaupo Rätsepp tutvustas õpetajate motiveerimissüsteemi võimalusi Harku vallas. Praegu
saavad Harku valla õpetajad 8% kõrgemat palka kui õpetajad Eestis keskmiselt, lisaks on veel
lisatasud 5% palgafondist, mis jagatakse õppetoolide juhatajate ettepanekul. Selles süsteemis
soovitakse teha muutusi ja hakata maksma Harku vallas alampalgast 20% kõrgemat tasu õpetajatele,
kool töötab välja põhimõtted, kuidas seda teha. Oluline on häid õpetajaid tunnustada, märgata,
hoida. See puudutab kõigi valla koolide õpetajaid, aga mitte lasteaedu.
Otsustati:


Kooli juhtkond saadab hoolekogule tutvumiseks motivatsioonisüsteemi töövariandi.

4. Harku valla huvikooli asutamisest
Kaupo Rätsepp tutvustas valla plaani luua vallas Huvihariduse SA (ehk Harku valla haridus-, kultuurija spordisihtasutus), mille asutamise eesmärgiks on valdkonna korrastamine, huvitegevuse
korraldamine kogu vallas ja õpetajate töökoormuse normaliseerimine.
Hoolekogu liikmed on esitanud oma vastuargumendid sellele ideele, sest leiavad, et osa
huvitegevusest on otseselt õppekava toetav ja peaks jääma ikkagi koolile. Idee aktsepteeritav ainult
siis, kui sellega kaasneb kvaliteedimuutus.
Hoolekogu tõstatas ka küsimuse huviringide tasu kohta, ehk mis saab sel juhul kui lapsevanemal ei
ole võimalik ringi eest maksta.
Hoolekogu esimees Andres Adamson tõstatas küsimuse pikapäevarühmade kuuluvuse kohta, kas
need jäävad koolile või lähevad üle uuele SA-le.
Direktor Carolin Kadaja vastus: Pikapäevarühmad (lastehoid) on õppekavaväline tegevus, see võib
olla nii SA kui kooli all. Igal sügisel saab kool ligi 400 avaldust pikapäevarühma, koolil ei ole võimalik
nii palju rühmi avada. Kooli ülesanne on eelkõige tegeleda õppetegevusega, kõik muu on õppetööd
toetav tegevus.
Otsustati:


Kooli juhtkond saadab sihtasutuse põhimääruse töövariandi ja muud seonduvad dokumendid
hoolekogule tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

5. Lapsevanemate poolt tõstatatud küsimused
1) Lapsevanema pöördumine – juhtum, kus 2. klassi tüdruk jäi söömata koolis.
Lapsevanem on pöördunud hoolekogu poole ja palub seisukohta selles küsimuses.
Hoolekogu liikmed hääletavad, et üks hoolekogu liikmetest koostaks kirja ja saadaks ära, kõik nõus.
2) Lapsevanema pöördumine - miks ei ole kooli kodulehel lapsevanemate küsitluse tulemusi.
Direktori kommentaar sellele, et küsitlus toimus mais 2010, uus uuring tuleb mais 2012, tulemused
sügiseks, siis avaldatakse.
3) Vanematekogu liikme pöördumine Andrus Jaamuli poole – Andrus koostab vastuse.
4) 7 a ja 7 c klassi tunnirahu küsimus
Tiina Mänd selgitab hoolekogu poolt tõstatud teemat. Sotsiaalpedagoogid on kohtunud peaaegu
kõigi 7 a lapsevanematega. Probleeme oli matemaatikatunniga, nüüd on uus õpetaja ja see
probleem lahenenud. Neis klassides on rakendatud käitumiskaardid 5 õpilasel (õpetajad täidavad
vaatluskaarti tunnikäitumise kohta, esitavad sotsiaalpedagoogile). 7 c seitsme lapsevanemaga on
kohtutud seoses vene keele tunniga, on saavutatud konkreetne kokkulepe aineõpetajaga, see
probleem peaks ka lahenema. Lapsevanematega kohtuti 13.02, kuu pärast kohtutakse uuesti.

5) Tunnirahuklassi loomine – Seda kool ei tee, selle asemel olemas väikeklassid, kus käivad
käitumisraskuste või hariduslike erivajadustega lapsed. Kui lapsel hariduslikud erivajadused, siis
suunatakse väikeklassi nõustamiskomisjoni otsusega.
Hoolekogu esimees Andres Adamson märkis, et seda tuleb lapsevanematele rohkem selgitada.
6) Söögivahetundide ajad
Söögivahetund on 30 minutit, sel ajal korraga söömas 8-9 klassitäit lapsi, keskmine aeg sööklas on
mõõdetud, see on 7-9 minutit.
7) Lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse
Praegune hoolekogu on valitud 2010. aastal, sügisel pannakse üldkoosolekul hääletusele.
8) Õpetajate osalemine streigis
Hoolekogu liikmed esitasid küsimuse, kas kool streigib või mitte.
Direktor vastas, et õpetajad streigivad 7.-8. märtsil ja lapsevanemaid teavitatakse.
Otsustati:


Rahulolu-uuringu tulemused avaldatakse siis, kui on käes ka 2. uuringu tulemused.
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