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1. Vanematekogu tegevusest kooli juures, kooli ootused vanematekogule
Direktor C. Kadaja tervitas kõiki vanematekogu liikmeid ja rääkis lähemalt vanematekogu rollist kooli
juures ning kooli ootustest vanematekogule. Tabasalu Ühisgümnaasiumi juures on vanematekogu
tegutsemas neljandat aastat. Vanematekogu poolt oodatakse eelkõige kaasamõtlemist ja koostööd
kooli arendamisel.
Direktor rääkis lühidalt Harku valla haridusvõrgu arengutest. Nii eelmisel kui sel õppeaastal on vallas
avatud uus 6-klassiline kool, nüüdseks on vallas kokku neli 6-klassilist kooli. Sellega seoses on TÜG-i
koormus algklasside osas vähenenud ja progümnaasiumi ning gümnaasiumiosa saab hakata tasapisi
laienema. Keskmiselt läheb kogu valla lõikes kuni aastani 2018 igal aastal 1. klassi ~225 last, s.o 9-10
klassitäit lapsi. Aastaks 2019/2020 on valla väikestest koolidest tulemas TÜG 7. klassi juba oluliselt
rohkem õpilasi. Siinkohal üleskutse ka vanematekogule – mõelda kaasa, millised võiksid olla kooli
õppesuunad alates progümnaasiumist (7. klass), millised on lapsevanemate ootused. Kooli arvates
peaksid need suunad eelkõige toetama praegu gümnaasiumis pakutavat kolme õppesuunda
(majandus-ettevõtlus, kunst ja keeled, sisekaitse koostöös Sisekaitseakadeemiaga). Selle aasta
põhikooli lõpetanutest jätkab meie gümnaasiumis õpinguid 72% õpilastest. Pikema aja perspektiivis
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võiks gümnaasiumis olla juba 4 paralleeli. Vald on esitanud taotluse ka riigigümnaasiumi rajamiseks
Harku valda.
Nüüdseks on hästi käima läinud õppetöövälised tegevused Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi
sihtasutuse korraldamisel (huviharidus, eelkool, pikapäevarühm), kus osaleb 400-500 last erinevates
huvialagruppides. Lisaks tutvustas direktor mõtet teadushuvikoolist, see on võimalus andekatele
lastele, kes sooviksid mõnd õppeainet süvendatult õppida.
Veel on vanemate poolt igati oodatud ka praktiline abi, näiteks sai eelmisel õppeaastal vanemate
kaasabil uuendatud kooli kõrval asuv terviserada. Heaks eeskujuks on siin sel õppeaastal oktoobris
kohaliku Lions Klubi algatusel ja Harku valla toetusel Heateopäeva raames terviseraja edasiarendus
(ronimisatraktsioonid, turnimisvahendid, poomid jne) ning rajatakse õuesõppe klass.
Juba traditsiooniks on saanud ka iga-aastane ülekooliline „Tagasi Kooli“ päev, mis toimub tänavu
29.10. Kõigile kooli klassidele tuleb üheks tunniks tundi andma külalislektor. Registreerumine käib,
vanematekogu liikmete seast oodatakse veel vabatahtlikke liituma.
Vanematekogu liikmed küsisid staadioni renoveerimise kohta. Staadionit ei halda kool, TÜG on
spordikompleksi suurrentnik ja kasutab spordikompleksi erinevaid ruume ja staadionit kehalise
kasvatuse tundide läbiviimiseks.

2. Ülevaade arendusvaldkondadest 2014/15. õ-a
Kooli arengukava tegevuskava on jaotatud viieks valdkonnaks, kus on välja toodud meetmed,
vastutajad, tähtajad.
Selle õppeaasta prioriteetideks on eelkõige õppekasvatustöö kvaliteedi jätkuv tõus ja kooli üldine
turvalisus. Olulisteks märksõnadeks on ka õppeainete lõimimine, digipööre, hariduslikud
erivajadused ja individuaalne töö õpilastega.
Arendusjuht K. Vana ja IT-tugiisik S. Piir tutvustasid kooli õppeaasta plaane IKT-valdkonnas. Koolis on
näiteks õppetöös kasutusel Miksike, Avita e-tund, Google Apps for Education. Läbi projektitaotluse
saadi koolile 14 komplekti robootika õppevahendeid, kavas on selleks 10 h aastas 6. klassidele.
Koolile on plaanis soetada juurde 15 tahvelarvutit ja WiFi ruutereid, uuendamisel on turvakaamerate
süsteem.
Sel õppeaastal on laiemalt õppetöösse tulnud ettevõtluse teema (õppetegevus toimub 1.c klassis, 7.
klassides, ringitund 7.-9. klassile, gümnaasiumis käivitus ettevõtlussuund). Ettevõtlusõppe
arendamisel otsitakse veel täiendavalt koostööpartnereid (ettevõtted Harku vallast). Selles osas
paluti ka vanematekogu liikmete abi, kõik ettepanekud sel teemal on oodatud. Praegu seisuga on
27. jaanuaril 2015 kavas korraldada koolis Ettevõtluspäev (esinejad, töötoad jne).
TÜG osaleb teist aastat üleriigilisel konkursil „Turvaline kool 2014“, sellega seoses küsiti ka
vanematelt tagasisidet, kahjuks laekus ainult 141 vastust. Nende põhjal võib väita, et koolikeskkonna
turvalisusega on keskmine rahulolu 7,7 punkti 10-st. Riskidena toodi välja, et majas on korraga liiga
palju õpilasi, valitseb ülerahvastatus, võõraste inimeste viibimine majas, tulekahjurisk. Muret tunti ka
vaimse turvalisuse poolelt (laste omavahelised suhted, kiusamine, turvalisus küberruumis). IT-tugiisik
rõhutas, et vanemad pööraksid ses osas eriti tähelepanu kahele asjale – et lapsed ei edastaks oma
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paroole kaasõpilastele ning et vanemad jälgiksid, mis keskkondades lapsed internetis viibivad
(netikiusamine, ask.fm). Hoone turvalisust hindasid vanemad punktidega 8,2; võimaliku ohuna nähti
treppidel liikumist. Kooli asukoha turvalisusega oldi väga rahul, seda hinnati punktidega 8,9.
Arendusjuht K. Vana tutvustas vanematekogu liikmetele, et koolis on sel õppeaastal võetud erilise
tähelepanu alla kooli ühised väärtused. Igas kuus tegeletakse lähemalt ühe väärtusega, näiteks on
november turvalisuse kuu. Sellega seoses on kavas nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate koostöö
tugevdamiseks Koostegutsemispäev 22. novembril 2014 kell 10.00-13.00. Kavas on õpitoad ja
loengud eelkõige 8.-9. klasside õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, tegevused on
täpsustamisel. Korraldajaks on kooli 9.d klass Harku valla koostööprojekti raames.

3. Vanematekogu esimehe ja aseesimehe ülesseadmine, valimine
Vanematekogu esimees ja aseesimees valitakse üheks õppeaastaks. Vanematekogu esimehe rolliks
on olla nõuandvaks koostööpartneriks koolile, vanemate eestvedajaks ja moderaatoriks kogu
õppeaasta vältel. Oluline, et sellele kohale valituks osutuval inimesel oleks eelkõige aega, soovi ja
tahet sellesse panustada. Direktor C. Kadaja kutsus üles seadma kandidaate vanematekogu esimehe
ja aseesimehe kohale. Valituks osutub lihthäälteenamusega enim hääli saanud kandidaat.
Kandidaatidena seati üles 6.a klassi lapsevanem Evar Ojasaar ja 8.c klassi lapsevanem Erika Keeroja.
Toimus hääletus, mille tulemusena Erika Keeroja sai 8 häält ja Evar Ojasaar 22 häält.
O t s u s t a t i:
Valida 2014/2015. õppeaastaks Tabasalu Ühisgümnaasiumi vanematekogu esimeheks Evar Ojasaar ja
aseesimeheks Erika Keeroja.

Carolin Kadaja

Karin Lember

Koosoleku juhataja

Protokollija

3

