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Siirman
Päevakava:
1. Kooli põhimääruse arutelu.
2. Kooli kodukorra arutelu.
3. Tabasalu Ühisgümnaasiumi uute õppesuundade arutelu.
1. Kooli põhimääruse muudatuse arutelu.
Direktor: Kooli põhimääruse muutmine tulenes vajadusest viia see kooskõlla seadusega PGS § 22 lg 4
(vt Lisa 1).
OTSUS: Hoolekogu otsustas nõustuda kooli põhimääruse muutmisega.
2. Kooli kodukorra arutelu.
Tiina Mänd ja Kristi Siirman tutvustasid muudetud kodukorda. Arutleti aktiivselt erinevate
parandusettepanekute üle. Lisati dokumenti veel mõned täpsustused ja parandused.
OTSUS: Kiita parandatud kodukord heaks ja jätta selle sõnastus vastavaks Lisas 2 toodule.
3. Tabasalu Ühisgümnaasiumi uute õppesuundade arutelu.
2016/2017. õppeaastal on kavas komplekteerida 7. klassides 2 õppesuunaga klassi (kuuendaid klasse
on lennus 5, kokku 116 õpilasti), plaanis on jätkata reaalsuunaga, uue suunana lisandub inglise keel,
kaks-kolm klassi jäävad nn tavaklassideks.
Toimus elav ja konstruktiivne arutelu, tehti mitmeid sisukaid ettepanekuid. Muuhulgas tehti ettepanek
kaaluda süvendatud ettevõtluse õppesuunaga klassi avamist (Pärnu Raeküla Põhikooli näitel). Arutati
oli ka keeleõppereiside Inglismaale ja nende rahastamise võimalusi. Õppereis, mis on küll vajalik, ei
pruugi olla kõikidele õppuritele finantsiliselt kättesaadav. Kas on ehk võimalik taotleda stipendiume
näiteks kohalikust omavalitsusest?
OTSUS: 1. Uurida võimalusi majandussuuna sissetoomiseks 3 aasta jooksul ja muus osas kinnitada
kava inglise keele õppesuuna sissetoomiseks õppeaastast 2016/2017.
2. Leida võimalusi keelereiside toetusvõimaluste leidmise peale, pikem arutelu järgmisel koosolekul.
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Lisa 1 Põhimääruse muutmise eesmärk:
Viia kooli põhimäärus kooskõlla seadusega (PGS § 22 lg 4).
Hetkel kehtiv Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimääruse § 2 lg 3:
(3) Koolis toimub õpe statsionaarses vormis. Kool tagab võimalused põhihariduse omandamiseks
mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ja
kelle elukoht asub Harku vallas.
Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhimääruse § 2 lg 3 muutmisettepanek:
(3) Koolis toimub õpe statsionaarses vormis. Põhiharidust võivad mittestatsionaarses õppes
omandada 17-aastased ja vanemad isikud. Nõustamiskomisjoni soovitusel võivad mittestatsionaarses
õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende
hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses
õppes õppides.

