TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 2
Toimumise aeg: 28.02.2011
Aeg: 18.00 – 21.15
Võtsid osa: Jaana Karilaid, Andres Adamson, Ahto Klaos, Elo Arusaar, Andrus
Jaamul, Marju Aolaid, Valve Meesak
Puudusid: Risto Vahimets, Martin Talts, Kristel Kammer, Geir Rindla, Ülle Arumäe
Külalised: TÜG direktor Carolin Kadaja, õppejuht Tiina Mänd, juhiabi Lea Kraavi,
majandusjuhataja Ruuben Teesalu, IT juht Alari Laht
Koosolekut juhatas: Andres Adamson
Protokollija: Valve Meesak
Päevakord:
1. Kooli vastuvõtu kord –õppejuht Tiina Mänd, direktor Carolin Kadaja
2. Ülevaade turvalisuse tõstmise võimalikest lahendustest koolis – IT-juht Alari Laht,
majandusjuht Ruuben Teesalu.
3. Ülevaade kooli eelarvest –juhiabi Lea Kraavi, direktor Carolin Kadaja
4. Kohapeal tõstatatud küsimused.
1.Kooli vastuvõtukord
Õppejuht Tiina Mänd andis ülevaate vastuvõtukorra väljatöötamisest. Töösse oli
haaratud kogu õpetajaskond. Kõigepealt töötati õppetoolide juhtidega koostöös välja
algne tööversioon, mis saadeti õppetoolidesse . Seal said kõik õpetajad teha
omapoolseid ettepanekuid. Järgnes uuesti töö koos õppetoolide juhtidega , pärast
kahekordset dokumendi lugemist valmis lõplik variant. Valmis dokumenti tutvustati
õpetajaskonnale töökoosolekul.
Tiina Mänd tutvustas hoolekogu liikmetele valmisversiooni. Hoolekogu liikmete poolt
tehti pisiparandusi .
Otsustati: kiita heaks kooli uus vastuvõtukord.
2. Ülevaade turvalisuse tõstmise võimalikest lahendustest koolis.
Ülevaate praegusest olukorrast andis kooli majandusjuhataja Ruuben Teesalu, IT
juht Alari Laht ja kooli direktor Carolin Kadaja. Kooli füüsiline keskkond on üldjoontes
heas korras ja vastab kehtestatud normidele. 2008.a. paigaldati kooli 32
valvekaamerat , et jälgida õpilaste tegevust. Kahjuks on seda vähe. Juurde oleks
vaja veel 52 turvakaamerat, esimeses järjekorras just välisterritooriumi jälgimiseks.
Korraga lisa muretseda eelarve ei võimalda, seda tehakse järk-järgult.
Edukalt toimib sellest õppeaastast juurutatud kiipkaardisüsteem, kooli külaliste jaoks
eraldatakse külaliskaart. See lahendus takistab võõraste sisenemist majja.
Vahetundide ajal peavad korda õpetajad.
Lisaks aitab turvalisust tagada koolis töötav valvur. Kaalumisel on turvateenuse
sisseostmine.

Turvalisuse tagamist raskendab asjaolu, et koolimaja on avatud 7.00-21.00 Õhtusel
ajal kasutavad koolimaja ruume väga erinevad ja arvukad huviringid. Paljud ringides
käivad õpilased veedavad aega tundide lõpust kuni ringi alguseni koolimajas. Et
tagada turvalisus sel ajal, on kaardistatud kõik ringides käivad õpilased ja 5.-9.
klasside õpilastele on loodud võimalus viibida sel ajal spetsiaalses klassiruumis
täiskasvanu hoole all.
Käitumisprobleemidega lastele toimus abistav koolitus-koosolek.
Tulekahju tagavaraväljapääsu ustele on plaanis monteerida automaatavamine
hädaolukorras, muul ajal oleks need lukustatud.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks. Hoolekogu liikmed lubasid uurida võimalusi odavamate
veebikaamerate ostmiseks.
3. Ülevaade kooli eelarvest.
2011. a. eelarvest andis ülevaate juhiabi Lea Kraavi. Eelarvesse tulevad rahad
kahest allikast: valla eraldisena ja riiklik eraldisena. Eelarve koosneb osaeelarvetest:
5 õppetooli eelarve, IT eelarve, majanduseelarve, raamatukogu eelarve. Ühine
eelarve arutelu ja alaeelarvete kaitsmine toimus õppejuhtide töökoosolekul, kus olid
kohal kõigi alaeelarvete haldajad.
Ahto Klaos :Kui suur osa on ette nähtud õpetajate lisatasudeks ning kuidas seda
välja makstakse.
Vastab Lea Kraavi: Lisatasud moodustavad 5% palgafondist ja igakuine eelarve
summa tuleb ka igakuiselt ära kasutada, kulutamata summa järgmisse kuusse
(kuudesse) edasi ei kandu.
Otsustati:
Võtta teadmiseks info eelarve kohta ja teha vallavalitsusele ettepanek mitte jagada
lisatasudeks ettenähtud summasid kuude kaupa, vaid võimaldada koolil seda
kasutada vastavalt vajadusele.
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Andres Adamson: selle õppeaasta hoolekogu koosoleku protokolle ei ole üleval kooli
kodulehel, kuna need protokollid on avalikud, siis tuleb need kodulehele panna.
Ahto Klaos: Kas eelmisel hoolekogul räägitud rahuolu uuring lastevanematele on ikka
endiselt jõus?
Carolin Kadaja vastus: On, ja nagu juba tookord sai räägitud, toimub see viimasel
veerandil ja seda mitte ainult lastevanematele, vaid ka õpilastele ja õpetajatele.
Andrus Jaamul: Kas vastab tõele, et suuskade laenutuse eest kehalise kasvatuse
tunniks peab õpilane maksma 1 euro omaosalusena? Andrus Jaamul’i ja teiste
hoolekogu liikmete meelest oleks see täielikult aktsepteeritav.

Carolin Kadaja vastus: See plaan meil oli, esitasime arupäringu
haridusministeeriumile ning sealt saime vastuseks, et see pole lubatud. Seega,
praegu õpilased suuskade laenutuse eest ei maksa.
Ahto Klaos: Kas vastab tõele, et õpilased, kes ei osalenud perespordipäeval, peavad
järele tegema hindelised spordialad?
Carolin Kadaja vastus: Jah, nii see on. Perespordipäev oli koolipäev ja nagu igas
õppeaines tuleb puudumise tõttu tegemata jäänud hindelised tööd järele vastata,
nii ka kehalises kasvatuses.
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