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1. Kooli direktori sõnavõtt/tervitus
2. Hoolekogu sõnavõtt
3. Sihtasutuse sõnavõtt

Koosoleku käik:
1.Tervitussõnad lausub kooli direktor Martin Öövel. Annab tagasivaate möödunud
aastale.
Huvitegevuse valdkonnas soetati kogukonna abiga koolile Estonia tiibklaver, tähistati
kooli 30.-ndat juubelit, algklasside hoone tähistas 10.-ndat sünnipäeva, kõik kooli
rahvakunsti kollektiivid osalesid koolinoorte laulu- ja tantsupeol. Tänusõnad Kairi
Kalmule, meie kooli huvijuhile.
Organisatsiooniliste muutuste valdkonnas anti õppetooli juhtidele suuremad otsustuste
tegemise mandaadid. Muudatuste eesmärgiks oli vahetum juhtimine. Keskastme juhid
lisati juhtkonda.
Kõik juhtkonna koosolekute protokollid on kooli töötajatele avalikud. Juhtimine on
avalik ning direktori kabineti uks on avatud kõigile.
Koolis on kasutusele võetud elektroonne tööplaan, mis annab ülevaate koolis
toimuvast.
Tulemuspõhise juhtimise saavutamiseks on väljatöötatud sisehindamise süsteem, mis
annab ka tagasisidet koolitöötajale.
Kooli tubli arendusmeeskond on koostanud mitmeid edukaid rahvusvahelisi
projektitaotlusi, mis on võimaldanud õpetajatel ja õpilastel omandada teadmisi
välismaal.
Kooli füüsilise keskkonna osas renoveeritakse igal aastal osad klassiruumid, kooli
kõrval valmis staadion, ruumipuuduse vähendamiseks paigaldati kooli kõrvale
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moodulklassid, kasutusele on võetud rekreatsioonialad, kuhu on paigaldatud pehme
mööbel, laiendati rattaparklat.
Kõikides klassiruumides on digiprojektorid, on suur ja väike arvutiklass ning
portatiivsed sülearvuti- ja tahvelarvutiklassid.
Harku vald on olnud koolile väga toetav ja mõistev partner. Samuti sujub koostöö
kooli vanematekogu ja hoolekoguga. Kooli õpilasesindus on kaasatud otsuste
tegemisse.
Kõik kooli tegevused on suunatud õpilastele ning nende teadmiste ja oskuste
paremale ja edukamale omandamisele.
TÜG õpilased on saavutanud häid kohti olümpiaadidel ja on näidanud igati häid
tulemusi ka spordis.
Kool väärtustab kool-kodu partnerlust.
Koolil on olemas kõik eeldused saada Eesti üheks tunnustatumaks tavakooliks. Sellele
on võetud suund. Koostatakse uut arengukava. Soovitakse sisse viia töö
tasemerühmades.

O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
2. Hoolekogu senise kahe aasta tegevusest räägib hoolekogu esimees Kari Maripuu.
Hoolekogul on seadusest tulenevalt kooli juhtkonda toetav ja kontrolliv roll. Kogu
kooskõlastab, vajadusel kritiseerib, kuid peamiselt seob kooli toetavaid osapooli
parimate lahenduste leidmiseks.
Hoolekogu on viimase kahe aasta jooksul toetanud uue staadioni ehitust,
riigigümnaasiumi loomist ja osalenud uue arengukava koostamise protsessis. Samuti
on hoolekogu seisnud selle eest, et klassikomplektid püsiksid alg- ja põhikoolis 24liikmelised või erandina paari õpilase võrra suuremad.
Selle hoolekogu koosseis lõpetab tegevuse 15. oktoobril. Uus koosseis on 2 liikme
võrra väiksem (9). Vilistlaste, õpilaste, õpetajate ja kooli toetavate organisatsioonide
esindajad on hoolekogusse juba valitud. Esmaspäeva õhtul (16.10) valib
vanematekogu hoolekogusse 3 uut liiget ja valimiste järgselt määratakse ka
koolipidaja esindaja.
Teemad, millega järgmine hoolekogu peaks tegelema, on Maripuu sõnul:
-

Turvaline õpikeskkond (kooli füüsilise territooriumi piiritlemine, koostöö õpetaja ja
õpilase vahel, kiusamise vastase programmi juurutamine, väikesed klassikomplektid
jm).

-

Õpilaste ettevõtlikkus;

-

Kõikide osaliste rahulolu ja uhkus oma kooli osas.
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Kõige olulisem eesmärk peaks olema koostöö kooli toetavate organisatsioonide vahel,
mille tulemusel õnnestub luua lastele turvaline, positiivne ning arengule orienteeritud
haridustee.
Eelpool toodud eesmärkide elluviimiseks on Kari Maripuu otsustanud kandideerida
ka järgmises hoolekogu koosseisu, kui lapsevanemad seda soovivad.

O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
3. Sihtasutuse tööst teeb kokkuvõtte Elina Siilbek. Huvikool soovib, et peale
koolitööd oleks lastel tore aega veeta ja rõõmu tunda ning et nende aeg oleks
sisustatud arendavalt. Elina Siilbek tunnustab koostööd kooliga ja lapsevanematega
ning märgib, et uute huviringide loomisel tehakse koostööd õpilastega. Uus ring, mis
sai alustatud just õpilaste initsiatiivil, on saalihoki. Saalihokit hakkab juhendama kooli
direktor. Sihtasutuse all tegutsevas Harku valla Huvikoolis toimib sel hooajal lausa 40
huviringi. Oktoobris alustavad mitmed uued huviringid ka riikliku huviringidele
jagatava toe najal. Esimest aastat alustab ka laste ja noorte kokakool. Uus on ka
hüpitstrenn, malering, karate ja meisterdajate klubi, mis kõik on juba saavutanud laste
hulgas suure populaarsuse. Vanema vanusegrupi näiteringi on veel vabu kohti ning ka
tantsutrennidesse mahub veel osalema, nii et julgustage oma lapsi sportima ja kaasa
lööma! Täiskasvanudki saavad osa võtta, neile on näiteks prantsuse keel ja
kitarritunnid. Elina Siilbek lõpetab huviringe tutvustava videoga ning lõpetab
lootusega laste koolirõõmu suurendada, pakkudes mitmekesist ja põnevat tegevust ka
väljaspool koolitunde.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
Martin Öövel
Koosoleku juhataja

Helle Laats
Protokollija
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