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1. Koostöö planeerimine hoolekogu, vanematekogu ja kooli juhtkonna vahel 2016/2017 õa.-l.
Seoses sellega, et kooli juhtkonnal tekkis küsimusi hoolekogu esimehe poolt lapsevanematele 26.09
saadetud kirjas toodud prioriteetidega, pakkus hoolekogu direktorile võimaluse täpsustada segadust
tekitanud punkte.
Direktor palus täpsustada, mida hoolekogu peab silmas uue arengukava koostamise all. Arendusjuht
täpsustas, et koolil on olemas kuni 2018. aastani kehtiv arengukava, mille alusel kool töötab. Direktori
seisukohast ei ole arengukava kõige efektiivsem juhtimisvahend ja selle sisu ei tohiks üle hinnata.
Hoolekogu esimees leiab, et seoses kevadel saabunud uudisega riigigümnaasiumi loomisest Tabasallu
ning uue direktori valimisega on vajalik hoolekogu eestvedamisel arengukava üle vaadata ning
korrigeerida.
Järgnes mõttevahetus hoolekogu rolli üle kooli strateegilises juhtimises.
HK esimees esitas seisukoha, mille järgselt kooli strateegilist juhtimist teostab hoolekogu. Täiendavalt
põhjendas HK oma seisukohta asjaoluga, et kuna kogu koondab oma koosseisus kooli pidaja,
lapsevanemate, õpetajate ja kooli toetava kogukonna ühiseid huvisid, siis kooli strateegilise arengu
suunad on HK koordineerida".
Kool ei olnud HK seisukohtadega sellisel kujul nõus, kuna väited erinesid arvestatavalt koolile
teadaolevast rollijaotusest ja vastutusest. Kooli nägemuses peaks HK rolli määratlemisel aluseks võtma
kehtivat seadusandlust. Kool tegi ettepaneku HK-l kooskõlastada vastav väide enne kooli pidajaga ning
alles peale kooskõlastuse saamist saaks kool võtta HK poolse väite edasises töökorralduses aluseks.
OTSUS: Hoolekogu esimees kooskõlastab vallavanem Kaupo Rätsepaga hoolekogu rolli ning volituste
piire kooli strateegilises juhtimises. Peale seda, kui ootused ja volitused on täpsustatud, lepitakse kooli
juhtkonnaga kokku täpsem tööplaan.

2. Kooli juhtkonna selgitused seoses füüsika ja eesti keele õpetaja lahkumisega.
Hoolekogu esimees palus kooli direktoril anda selgitusi füüsika õpetaja Olgert Laidsaare ning
emakeele õpetaja Aet Leemeti lahkumise kohta.
Direktor andis hoolekogule vastavad selgitused, mida seoses teema delikaatsusega ei protokollita
käesolevas protokollis.
OTSUS: Hoolekogu võttis direktori ja arendusjuhi selgitused seoses õpetajate lahkumisega teadmiseks
ning annab kooli juhtkonnale soovituse vältida kooliaasta sees personaliga seonduvate muudatuste
teostamist ilma tungiva vajaduseta.
3. Kooli uue arengukava koostamine.
Direktor tutvustas operatiivse juhtimisvahendina tööplaani, mis koondab personaliga sõlmitud
kokkulepete kogumit. Lähtuvalt uuest töövahendist leiab direktor, et kooli senist arengukava formaati
on võimalik muuta efektiivsemaks ning pika dokumendi asemel võiks kasutusele võtta kompaktse (nö.
A4 versiooni), mis määratleb peamised strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks.
Hoolekogu ja direktor saavutasid üksmeele selles, et arengukava ülevaatamine on vajalik, et Tabasalu
Ühisgümnaasiumi areng sobituks muudatustega Harku valla haridusmaastikul ja kajastaks vajalikke
muudatusi, mida koolil on vaja teha seoses riigigümnaasiumi loomisega.
Kui direktoril õnnestub kooli meeskond kaasata uue juhtimistööriistaga efektiivselt tööle, siis kaasneb
sellega hoolekogu heakskiit.
Hoolekogu nõustub, et kooli arengukava peab kirjeldama ajalise määranguga arenduseesmärke ja on
rahul, kui seda õnnestub kirjeldada lihtsalt mõistetava dokumendina.
OTSUS: Arengukava ülevaatamiseks moodustatakse töögrupp, mille koosseis ja eesmärgid pannakse
paika järgmisel hoolekogu koosolekul.
4. Muud küsimused
Hoolekogu liige Jaanus Ruumet juhtis direktori tähelepanu kooli sissepääsu juures olevale lahtisele
laekonstruktsioonile.
OTSUS: Direktor võttis informatsiooni teadmiseks.
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