TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 6

Tabasalus

29.08.2011

Koosolek algas kell 17.00, lõppes 19.00
Koosolekut juhatas: Andres Adamson
Protokollis: Jana Karilaid
Võtsid osa: Marju Aolaid, Valve Meesak, , Andrus Jaamul, Elo Arusaar, Ahto Klaos,
Martin Talts, Jana Karilaid, Risto Vahimets, Andres Adamson
Külalised: Tiina Mänd, Kersti Vana, Carolin Kadaja
Päevakord:
1. Tabasalu Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine
2. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppekava kinnitamine
3. Esimeste õppesuunaga klasside avamine 26 õpilasega
Päevakorrapunkt 1
Vastavalt 15.08 hoolekogu koosolekul toimunud otsusele saadeti kooli poolt arengukava
parandustega versioon hoolekogule viimaseks lugemiseks. 22. augustil 2011 toimus
kooli arengukava kohta hoolekogu liikmete poolt arvamuse avaldamine elektroonilise
hääletamise teel (12 liikmest 10 poolt; vastu ega erapooletuid polnud; 2 arvamust ei
avaldanud).
Otsustati :
o Kinnitada TÜG arengukava
Päevakorrapunkt 2
Õppekava üldosa ja ainekavade valmimisprotsessist andis ülevaate kooli õppejuht Tiina
Mänd. Kooli õppekava koostamisel on osalenud kõik kooli õpetajad ja ainekavade töö
kureerijad olid õppetoolide juhatajad.

Kooli tunnijaotusplaanis on võrreldes riikliku tunnijaotusplaaniga antud vaba
tunniressursi arvelt rohkem tunde suunapõhistele ainetele (muusika, matemaatika,
inglise keel). Tõstetud on ka eesti keele tundide arvu 1.-6. klassides.
2011/12.õa alustanud matemaatika-muusika õppesuunaga 1. klassis toimub rühmatund
nii muusikas kui matemaatikas, 7. reaalklassis on rühmatund matemaatikas.
Martin Taltsi tõstatas teema: sisekaitse suuna olemus ja tähendus kooli arengu ja
jätkusuutlikkuse seisukohast vaadatuna. Kui õigustatud on selle suuna valik?
Välja toodi arendusjuht Kersti Vana poolt järgmised põhjendused sisekaitse suuna
valikul:
1. üks praktiline suund gümnaasiumi osas, akadeemilise matemaatika-inglise keele
õppesuuna kõrval on vajalik,
2. oluline on ka kooli eristumine ja erinevate võimekustega õpilastele suunavaliku
võimaldamine;
3. vanemate hulgas läbiviidud uuringust selgus, et üle poole vastanud vanematest kiitis
heaks selle suuna avamise.
Otsustati :
o Kinnitada TÜG õppekava koos ainekavadega.
o Sisekaitse suund tuleb sellel õppeaastal avada, samas jälgida ja analüüsida selle
sisukust, populaarsust õpilaste hulgas ja jätkusuutlikkust tugeva
gümnaasiumiosa välja arendamisel;
Päevakorrapunkt 3
2011/2012 õppeaastal komplekteeritakse 5 esimest klassi sh inglise keele ja
matemaatika-muusika õppesuunaga klass 26 õpilasega.
Otsustati :
o Anda hoolekogu poolne nõusolek 26 õpilasega klassikomplektide avamiseks
esimestes klassides.
Järgmine hoolekogu istung toimub 3. oktoobril, kell 18.00.
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