TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL
Tabasalus

Kuupäev: 16.04.2019

Hoolekogu koosolek algas kell 17:35 ja lõppes 20:10
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kaupo Rätsepp.
Hoolekogu koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Kristi Paas, Kaupo Rätsepp, Valve Meesak,
Martin Talts, Ott Kasuri
Hoolekogu koosolekult puudusid: Kristjan Tamm, Risto Pärn, Kairi Arro, Meelis Härms.
Koosolekul osales Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel
Koosolekut protokollis Kaupo Rätsepp

Koosoleku juhatas sisse Kaupo Rätsepp, kes tutvustas päevakorda.

Esitatud koosoleku päevakord:
1. Hoolekogu arvamuse kujundamine Harku Vallavolikogu menetlusse esitatud eelnõule: Harku
Vallavolikogu 29. juuni 2017 määruse nr 25 „Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus“
muutmine (eelnõu koos seletuskirjaga lisatud manuses).
2. Hoolekogu esimees annab ülevaate veebruari kuus toimunud kohtumistest:





Harku Vallavalitsuses abivallavanem Maris Viisilehe ja haridusosakonna juhi Aivar
Soojaga (kohtumisel osales ka hoolekogu aseesimees Kristi Paas);
Tabasalu kooli direktori Martin Ööveliga;
endise Tabasalu kooli hoolekogu esimehe Kari Maripuuga;
vanematekogu tugiteenuste töörühmaga (kohtumisel osales ka hoolekogu aseesimees
Kristi Paas).

3. Kooli direktor annab ülevaate tugikeskuse töö korraldusest koolis.
4. Kooli direktor annab ülevaate olulisematest kooli puudutavatest teemadest.
5. Muud küsimused ja teemad
Hoolekogu kinnitas päevakorra ühehäälselt.

Algas päevakorra arutelu:

1. Hoolekogu arvamuse kujundamine Harku Vallavolikogu menetlusse
esitatud eelnõule: Harku Vallavolikogu 29. juuni 2017 määruse nr 25
„Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ muutmine (eelnõu koos
seletuskirjaga lisatud manuses)
Ettekandega esines Kaupo Rätsepp
Harku Vallavolikogu menetluses oleva Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimääruse muutmise eelnõuga
soovitakse:
1. Lahendada kulutõhusalt III kooliastme kvaliteetse põhihariduse kättesaadavus MurasteSuurupi piirkonnas.
2. Pakkuda Muraste Kooli 6. klassi lõpetajatele põhihariduse omandamise jätkamist MurasteSuurupi piirkonnas.
3. Luua koostööeeldusi Tabasalu Ühisgümnaasiumile ja Muraste Koolile pedagoogilises
arendustegevuses, personalitöös (värbamine, arendamine, jagamine, roteerumine), koolides
loodud õpitingimuste ristkasutamiseks.
Oma seisukohta menetluses olevale eelnõule on avaldanud ka Tabasalu kooli õppenõukogu ja
õpilasesindus. Kooli õppenõukogu ja õpilasesindus ei toetanud Tabasalu Ühisgümnaasiumi
põhimääruse muutmist.
Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Martin Talts, Valve Meesak, Kristi Paas, Martin Öövel.
Kokkuvõte arutelust: Hoolekogu enamus oli seisukohal, mitte toetada Tabasalu Ühisgümnaasiumi
põhikirja muutmist. Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu ei toeta ajutist lahendust, mille kohaselt
pakutakse III. kooliastme õpet Muraste koolis Tabasalu Ühisgümnaasiumi koolitusloa alusel. Selle
lahendusega kaasnevad riskid nii õppetöö kvaliteedi tagamise kui selgepiirilise vastutuse ning
meeskonna komplekteerimise osas. Samuti tekitab vastav lahendus ebaselgust riikliku statistika ja
õppetöö kvaliteedi mõõtmise/koostamise osas (haridussilm jm).
Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu avaldas ka arvamust, et ei saa nõustuda eelnõu seletuskirja p.s 4 toodud täiendava tasu määramist tööle võetavatele õpetajatele. See seaks Tabasalu
Ühisgümnaasiumi õpetajad halvemasse seisu ja tooks kaasa riski nende lahkumiseks Tabasalu
Ühisgümnaasiumist.

2. Hoolekogu esimees annab ülevaate veebruari kuus toimunud
kohtumistest:
•
Harku Vallavalitsuses abivallavanem Maris Viisilehe ja haridusosakonna juhi Aivar Soojaga
(kohtumisel osales ka hoolekogu aseesimees Kristi Paas);
Kohtumise eesmärk oli üksteisega tuttavaks saada ja anda teada valmisolekust igakülgseks koostööks
Harku Vallavalitsusega. Pikemalt peatusime tugiteenuste küsimustel.
•

Tabasalu kooli direktori Martin Ööveliga;

Rääkisime igapäevase koolielu korraldamisest ja kinnitasin hoolekogu valmisolekust pakkuda koolile
igakülgset toetust eesmärkide ellu viimisel. Konkreetsemalt lubasin, et hoolekogu on valmis toetama
koolijuhti järgmise aasta eelarve läbirääkimistel.
•

endise Tabasalu kooli hoolekogu esimehe Kari Maripuuga;

Kohtumisel kinnitas Kari Maripuu, et eelmisel hoolekogul ei jäänud ühtegi projekti õhku, millega uus
hoolekogu peaks kindlasti edasi tegelema. Kari Maripuu kinnitas ka head koostööd hoolekogu ja kooli
juhtkonnaga.
•
vanematekogu tugiteenuste töörühmaga (kohtumisel osales ka hoolekogu aseesimees Kristi
Paas).
Vanematekogu üks olulisematest muredest on seotud kooli tugikeskuse toimimisega. Mure on
tekkinud mitme tugikeskuse juhi lahkumisega.
Sõnavõtte ja küsimusi ei esitatud.
Otsus: Võtta info teadmiseks.

3. Kooli direktor annab ülevaate tugikeskuse töö korraldusest koolis.
Ülevaate andis Martin Öövel:
Kool on otsustanud käeoleva aasta veebruarist kuni õppeaasta lõpuni praktiseerida tugiteenuste
osutamist ilma tugikeskuse juhita. Tugikeskuse koordineerimise ülesanded jagunevad tugimeeskonna
ja õppejuhtide vahel ning vastava tugikeskuse juhi ametikoha täitmata jätmine võimaldas koolil
palgata täiendav sisuvaldkonna spetsialist sotsiaalpedagoog Anneli Sternfeldti näol.
Lõplik otsus, kas jätkatakse ilma tugikeskuse juhita või mitte, otsustatakse õppeaasta lõpus.
Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Martin Talts, Valve Meesak, Kristi Paas, Kaupo Rätsepp.
Otsus: Võtta info teadmiseks.

4. Kooli direktor annab ülevaate olulisematest kooli puudutavatest
teemadest.
Ülevaate andis Martin Öövel:
1. Direktor andis ülevaate valmimisel olevast veebikeskkonnast, mis reklaamib kooli
väärtuspõhist keskkonda.
2. Direktor andis ülevaate kooli 2019 aasta eelarvest.
Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Martin Talts, Valve Meesak, Kristi Paas, Kaupo Rätsepp.
Otsus: Võtta info teadmiseks.

5. Muud küsimused ja teemad
Kristi Paas küsis, mis seis on koolilaste transporti korraldava ATKO-ga.
Ott Kasuri andis infot, et Harjumaa Ühistranspordi Keskus on ATKO-ga sõlmitud koostööleppe
lõpetanud ja ettevalmistamisel on uus hange.

Koosoleku juhataja: Kaupo Rätsepp
Koosoleku protokollija: Kaupo Rätsepp

