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3. Kooli arengukava
1.Tabasalu Ühisgümnaasiumi pedagoogide
avaliku konkursi läbiviimise kord.

ametikohtade

täitmiseks

Dokumenti tutvustas kooli direktor C. Kadaja.
Hoolekogu liikmed tegid dokumenti täiendusi ja ettepanekuid. Sõna võtsid kõik
hoolekogu liikmed.
Otsustati: Hoolekogu liikmed võtsid dokumendi „Tabasalu Ühisgümnaasiumi
pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord“
ühehäälselt vastu.
2. Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodukord
Uut TÜG kodukorda tutvustas kooli arendusjuht K. Vana
Kooli arendusmeeskond alustas nimetatud dokumendi väljatöötamist veebruaris
2011. Õppetoolide juhatajate eestvedamisel on dokumendi tööversioon eelnevalt
läbi arutatud oma õppetooli õpetajatega. Kodukorra loomise protsessi oli
kaasatud ka kooli õpilasesindus.
Hoolekogu arutas A. Klaosi ja E. Arusaare eelnevalt meili teel saadetud
parandusettepanekud. Ettepaneku dokumendi normitehniliste nõuetega
vastavusse viimiseks tegi R. Vahimets.

Otsustati: Dokumendiga tööprotsess jätkub ja hoolekogu liikmetele esitatakse
järgmise hoolekogu toimumise ajaks täiendatud versioon.
3. Jooksvad küsimused:

1. I, VII ja X klasside komplekteerimine
2011/2012 õ-a. alustab koolis 38 klassikomplekti.
I kl vastuvõtt – avatakse 5 paralleelklassi (3 üldklassi ja 2 õppesuunaga
klassi - matemaatika/muusika ja inglise keele klass). Õppesuunaga
klassides alustab õppimist 26 õpilast.
VII kl. komplekteeritakse 4 paralleelklassi, 7B klass on reaalsuunaga
klass.
Gümnaasiumis avatakse 2011/12 õppeaastal 2 õppesuunda: inglise keele
– matemaatika õppesuund ja koostöös Sisekaitseakadeemiaga alustab
sisekaitse õppesuund.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
2. Kooli fuajee remont
Direktor andis ülevaate kavandatava aatriumi projektiplaanist, mis on
valminud koostöös sisearhitektiga ja vallapoolse esindajaga. Esimesel
võimalusel kuulutatakse välja ehitushange. Ehitust plaanitakse kahes
etapis.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.
3. Kooli arengukava
Kooli arendusjuht K. Vana tõi välja asjaolu, et arengukava koostamine on
viibinud. Arengukava tugineb kooli sisehindamisel.
Arengukava saadetakse hoolekogu liikmetele juuli 2011 alguses.
Hoolekogu võttis info teadmiseks.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 15. augustil algusega 17.00.
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