Lugupeetud Tabasalu Ühisgümnaasiumi lapsevanemad ja koolipere
Uus kooliaasta on käima läinud ja nagu Tabasalus kombeks, võtab hoolekogu esimees õppeaasta
üldkoosoleku eel kokku möödunud õppeaasta tegevuse ja tutvustab käimasoleva aasta prioriteete.
Jätkan eelmise hoolekogu esimehe A. Adamsoni traditsiooni ja saadan koosoleku eel teele alljärgneva
kokkuvõtte.
Ühtlasi pean kahjuks teatama, et mul ei õnnestu tänasel koosolekul isiklikult kohal olla, kuna
töökohustused nõuavad minu viibimist välismaal. Hoolekogule suunatud küsimustele vastab minu
asemel hoolekogu liige Jaanus Ruumet, keda toetavad vajadusel teised hoolekogu liikmed.
Tegevused möödunud õppeaastal (2015/2016)
Möödunud õppeaasta möödus Tabasalu Ühisgümnaasiumis suurte muudatuste lainel.
Olulised märksõnad:
Õppeaasta alguses valiti ametisse uus hoolekogu koosseis, millega liitus kaks uut
lapsevanemate esindajat ning valiti uus hoolekogu esimees. Mõned kuud kulusid värsketel
liikmetel rolli sisseelamiseks ja koolieluga tutvumiseks.
Hoolekogu võttis terava luubi alla koolikiusamise temaatika ning esimesel koosolekul
vaadati üle koolis kehtestatud tegevusprotsess kiusamisjuhtimitega tegelemiseks.
Tõstatati vajadus üle vaadata kooli parklate liikluskorraldus ning parkimisvõimalused.
Alustati läbirääkimisi Harku vallaga algklasside maja parkla liikluskorralduse muutmiseks.
Jätkati kooli staadioni rekonstrueerimise projektiga. Alustati läbirääkimist Harku vallaga
investeeringute vajadusest ning saadi kinnitus, et Harku valla jaoks on staadioni korrastamine
prioriteet, mille tarbeks on olemas osalised kattevahendid. Projekti ettevalmistav faas pidi
käivituma 2016. aasta suvel. Projekt jätkub 2016/2017 õppeaastal.
Arutati õppesuundade arengut ja kutsuti kokku töögrupp, kes asub välja töötama
ettepanekuid suunaklasside fookuse kaasajastamiseks. Arutati majandus- ja ettevõtlusõppe
sissetoomist juba algklasside tasemel. Tähelepanu all on ka keeleklasside fookus ning
õppesuuna moderniseerimise võimalused.
2016. aasta veebruaris toimus koosolek Ülo Vooglaiuga, kus õpetajatel, vanematekogu
liikmetel oli võimalust mõtiskleda kooli rolli üle.
2016. aasta alguses saabus paljude asjaosaliste ühisel pingutusel uudis Tabasalu
Riigigümnaasiumi otsusest. Saavutatud oli uue hoolekogu koosseisu kõige kõrgemas
prioriteedis olnud teema. Tänada võime selle tulemuse eest aga ennekõike
eelmist hoolekogu koosseisu, Harku valla esindajaid ja kooli eelmist direktorit. Täpne kava
uue kooli loomise osas on veel puudu. Samuti puudub täpne tegevuskava Tabasalu
Ühisgümnaasiumi progümnaasiumiks muutmiseks.
Kahjuks seisis aga Tabasalu Ühisgümnaasium rõõmusõnumite järgselt oma viimaste
aastate suurima kriisi lävel, mis kulmineerus koolidirektori vahetusega. Hoolekogu kogunes
peale veebruari sündmusi veel kahel korral, kuid peamiselt olid siis vestlusteemad seotud uue
direktori valiku protsessi ning ootuste sõnastamisega.
Suvel toimus uue direktori valiku konkurss. 5-liikmelise valimiskomisjoni koosseisu
kuulus ka hoolekogu esimees. Sobiv kandidaat leiti teise konkursi tulemusena, kelleks on
tänane koolidirektor Martin Öövel. Soovime talle tarkust ja tasakaalukust kooli juhtimisel ja
arendamisel.
Plaanid käesolevaks õppeaastaks (2016/2017)
Lähimate aastate perspektiivis seisab koolil ees mitu suuremat muudatust. Hoolekogu suurimaks
ülesandeks on lähimate aastate jooksul Tabasalu Ühisgümnaasiumi muutmine tugevaks
progümnaasiumiks, mille täpne kava koostatakse koostöös lapsevanematega (vanematekogu),
õpetajate, kooli juhtkonna ning Harku valla esindajatega.
Muudatustega tuleb aga alustada juba sellel õppeaastal. Oleme koostanud teemade loendi, mis
jooksvalt täieneb ja millise prioriteetide järjekord seatakse paika koosolekul oktoobri alguses.
Selle aasta teemad on järgmised:

Kooli arengukava koostamine. Uus direktor koostab koos töögrupiga kooli uue
arengukava, mille osaks on teadmine, et kool muutub gümnaasiumist progümnaasiumiks ning
et tegemist saab olema kogu harku valda ühendava põhikooliga.
Õppekäikude täiendava rahastuse teema. Lepitakse kokku seadusega kooskõlas olev
reeglistik, kuidas täiendavat lapsevanema poolset kaasfinantseerimist vajavate õppekäikude
korraldamine on organiseeritav.
Vaadatakse üle kooli eelarve ning investeeringute kava.
Jätkub kooli staadioni rekonstrueerimise projekt. Eesmärk on kooliaasta jooksul tööde
alustada.
Töötatakse välja ettepanekud ja rakenduskava suunaklasside suundade arendamiseks
ning moderniseerimiseks igas kooliastmes.
Tehakse algust Harku valla koolide hoolekogude vahelise koostöö arendamisega. Kuna
Tabasalu tulevane progümnaasium on loogiline jätk paljudele Harku vallas algharidust
pakkuvate koolide õpilastele, siis on mõistlik, et hoolekogud ja kooli juhtkonnad arendavad
ühist visiooni, kuidas hariduse jätkumine Harku vallas oleks kõige kvaliteetsemalt üles
ehitatud.
Kujundava hindamise mõjude analüüs. Jooksvalt jälgitakse, millist mõju avaldab
kujundava hindamise rakendamine esimestes klassides õpitulemustele ning kuidas sobib
metoodika lastele, lapsevanematele ja õpetajatele. Analüüsi tulemusena on võimalik
otsustada, kas seda hindamismudelit on põhjust laiendada ka teistele klassidele.
Kiusamisvastase programmi rakendamise jälgimine. Hoolekogu seisab selle eest, et kool
rakendaks süstemaatiliselt koolikiusamise vastaseid meetmeid ja ennetaks/vähendaks seeläbi
koolikiusamise intsidentide arvu.
Kindlasti toob kooliaasta hoolekogu lauale ka jooksvaid teemasid, kuid peamised tugipunktid oleme
eelpool toodud nimistus üles loendanud.
Soovin teile kõigile tarkust täis kooliaastat ning ootan häid mõtteid Tabasalu kooli arendamiseks.
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