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Koosoleku juhataja: Martin Öövel
Koosoleku protokollija: Helle Laats
Osalejad: TÜG juhtkond ja õppenõukogu liikmed, hoolekogu esimehe asetäitja,
lapsevanemad
Päevakord:
1. Kooli direktori sõnavõtt/tervitus
2. Kokkuvõte õppekasvatustegevusest
3. Kokkuvõte arendustegevustest
4. Kokkuvõte huvitegevustest
5. Hoolekogu sõnavõtt
6. Sihtasutuse sõnavõtt
7. Vanemate kogu kokkukutsumine (liikmete valimine klassides)
Koosoleku käik:
1. Tervitussõnad lausub kooli direktor Martin Öövel. Koolis on muutuvad ajad.
Muutuv aeg – uuenenud õpikäsitlus. Kool peab rohkem märkama lapse
individuaalsust. Kool on teinud algust uue õpikäsitluse sisseviimisega. On algatatud
mõned initsiatiivid – juhtimise läbipaistvus. Õppetooli juhid peavad toetama oma
õppetoolide õpetajaid, et nad õpetaksid hästi. Meie partner – spordikompleks – tundis
muret, et meie õpilased ei käitu alati nii, nagu on viisakas. Otsustati luua süsteem,
kaardistada õpilase käik spordikompleksi. Iga õpilane peaks saama oma
võimalustekohast õpet. Eesmärk on nelja aasta pärast anda edasi riigigümnaasiumile
parimad õpilased.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
2. Kokkuvõtte õppekasvatustegevusest teevad Alo Särg ja Tiina Mänd. Hetkel õpib
meie koolis 954 õpilast, on 39 klassikomplekti, õpitegevust toetab 82 pedagoogi.
Lisaks tavaklassidele on suunaklassid: 1. klass – MA-MU suund ja inglise keele
suund. 7. klassis inglise keel ja reaalsuund. Gümnaasiumis on matemaatika-ettevõtlus,
kunst-keeled ja sisekaitse. Järgmisel aastal lõpetatakse sisekaitse suunale vastuvõtt,
kuna ükski lõpetanu pole asunud sellesse valdkonda edasiõppima ega tööle. Praegu
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sellel suunal õppijad saavad gümnaasiumi lõpetada ning otsitakse uut väljundit
õppesuunana. Õpitulemuste parendamiseks on loodud matemaatika tasemerühmad, on
rühmatunnid keeltes. Tasemetööd ja eksamid on korrelatsioonis. HEV õpilaste
toetamine ja märkamine koolitunnis (individuaalne lähenemine). Meie kooli 12
õpetajat läbisid koolituse, et märgata erivajadusi. Andekas õpilane on toetatud. Loodi
kaks õpilasfirmat. IKT rakendused on aineõpetusse viidud. Tiina Mänd nimetab
parimaid õpilasi olümpiaadidel.
Eesmärgid 2016/17 õa: kujundava hindamise juurutamine; õppesuundade tulemuslik
edasiarendamine, TÜG koorid ja rahvatantsurühm XII noorte laulu- ja tantsupeol.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
3. Huvitegevusest räägib Kairi Kalm. Edusammudest poistekoori tegevuses ja samuti
rahvatantsurühma tublidest saavutustest.
„Klaver kooli kontsert-tulupäev“ 8. oktoobril. Esinevad koorid, klassikollektiivid,
solistid, tantsijad, Tabasalu Muusikakool, SA tantsijad. 14. novembril oodatakse kooli
vilistlasi - „Vilistlane koolitunnis“. 18. november on kooli sünnipäevaüritused.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
4. Arendustegevusest räägib Kersti Vana. Puudutab toetusi saanud projekte. 10 meie
kooli õpetajat saavad ennast täiendada Euroopas. Ka teine projekt sai toetuse –
Erasmus + KA2 „Ettevõtluse arendamine koolis“. Toetus ka HITSA robootika
seadmete soetamiseks, 12 komplekti. KIK – „Õuesõppe arendamine TÜGs“ sai ligi
10000 euri (1 aasta). Programmeerimiseks rasperry Pi 28 komplekti.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
5. Hoolekogu tegevusest räägib hr Ruumet. Õpetajad ja lapsevanemad on saanud
meilile täieliku ülevaate hoolekogu tööst. Räägib staadioni saatusest ja algklasside
uue maja ehitusest. Palub esitada küsimusi, mida saab ka teha läbi lastevanemate
kogu. Hoolekogus on 12 liiget, kelle hulgas on 2 õpilast, 2 õpetajat.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
6. Sihtasutuse tööst räägib H. Siilbek. SA all tegutseb 18 huviringi. Info on
kättesaadav www. huviringid.ee. Näitab filmiklippi huviringide tegevusest.
O t s u s t a t i:
- võtta info teadmiseks.
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