TABASALU ÜISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
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Aeg: 17.01.2011 kell 18.00-22.10
Koht: Tabasalu Ühisgümnaasium
Koosolekul osalesid kõik hoolekogu liikmed A. Adamson, R. Vahimets, M. Talts, A. Klaos, A.
Jaamul, E. Arusaar, M. Aolaid, Ü. Arumäe, V. Meesak, J. Karilaid, G. Rindla, K. Kammer
ning TÜG-i direktor C. Kadaja ja õppejuht T. Mänd.
Koosolekut juhatas C. Kadaja ja protokollis T. Mänd.
PÄEVAKORD:
1. Hoolekogu esimehe valimised
2. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppe- ja arendustegevus (C. Kadaja, T. Mänd)
Enne koosoleku algust tutvustas direktor C. Kadaja hoolekogu liikmetele suusaveerandi
tarbeks kohaldatud suusakuuri ja sügisel valminud sööklat.
1. Hoolekogu esimehe valimised
E. Arusaar teeb ettepaneku valida hoolekogu esimeheks A. Adamsoni. Teisi ettepanekuid ei
tehtud. Hääletamise tulemused: poolt 11, vastu 0, erapooletuid 1.
Otsus: hoolekogu esimeheks valiti A. Adamson.
2. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppe- ja arendustegevus
Õppejuht T. Mänd tutvustas sügisel avatud uusi õppesuundi (1. A – inglise keele
süvaõppega klass, 7.B – reaalklass, 10. kl – matemaatika-inglise keele klass).
Kooli I poolaasta õppetulemused olid rõõmustavad 1.-3.klassis (kvaliteediprotsent –
90%,õppeedukuse protsent – 99%). 4.-6.kl olid vastavad arvud 59% ja 94%. Vanuseastmes
7.-9.kl on tulemused vaid 23% ja 80%. Ka gümnaasiumi tulemustega ei saa rahul olla, sest
vaid 7% õpib hinnetele „4“ ja „5“ ning õppeedukuse protsent on 62%. Koolil on valminud
koostöös õpetajatega õppeedukuse tõhustamise plaan, millest lähtuvalt tuleb jõuda
paremate tulemusteni.
Direktor C. Kadaja tutvustas uuest õppeaastast kavandatavat muusika- ja matemaatika
eriklassi (1.kl) ning koostöös Sisekaitseakadeemiaga plaanitavat eelkutseõpet 10. klassis.
Gümnaasiumi edasise püsimise tagamiseks tehti järgmised ettepanekud:





10. kl klassijuhataja peab olema varakult teada, et juba märtsis saaks alustada klassi
komplekteerimist;
sisseastumiskatsed peavad toimuma kevadisel koolivaheajal;
kooli 10. klassidesse õppima asumist tuleb propageerida meediat ja õpilasesindust
kaasates;
võtta tööle võimekaid gümnaasiumiõpetajaid;



tõsta kooli mainet (ühisüritused, meediakajastused jms) ja kommunikatsiooni
parandamiseks võtta tööle kommunikatsioonispetsialist.

C. Kadaja tutvustas juhtkonna koosolekul (20.12.2010) tehtud ettepanekuid turvalisuse
tõstmiseks koolis. Kohalolijate arvates tuleb turvateenuse osutamist vaadelda
terviklahendusena ning see tuleb sisse osta.
Otsus: hoolekogu liige A. Jaamul tutvub kooli olemasolevate süsteemidega ja koostab
süsteemse terviklahenduse kooli turvalisuse tõstmiseks.
Vastavalt uuele „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele“ (§7 lg 8) võib koolis korraldatava
tegevuse puhul, mis ei ole kooli õppekava osa (õppekavaväline tegevus), kulude katmine
toimuda õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Vastavalt sellele esitati
hoolekogule arvamuse avaldamiseks projekt „Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused
ning kulude katmise tingimused ja kord“. Antud teemal toimus arutelu.
Otsustati: dokument heaks kiita.
Vastavalt uuele „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele“ (§58 lg 9) pidi kool viima sisse
dokumenti “Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodukord ja päevakava“ järgmise muudatuse:
13. Õpilaste mõjutusviisid
3.14 Kool saab kohustada õpilast viibima koolis pärast õppetundide lõppemist määratud
tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul.
13.15 Kool saab ajutiselt keelata õpilasel osa võtta õppekavavälistest tegevustest koolis,
näiteks üritustest ja väljasõitudest.
13.16 Punktides 13.14 ja 13.15 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamisest teavitatakse
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis piiratud teovõimega õpilase vanemat.
Antud teemal toimus arutelu ning tehti ettepanek lülitada need punktid alajaotusesse
13. Õpilaste mõjutusviisid.
Otsustati: muudatused võetakse teadmiseks.
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