TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL
Tabasalus

Kuupäev: 06.02.2020

Hoolekogu koosolek algas kell 17:00 ja lõppes 18:00
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kaupo Rätsepp.
Hoolekogu koosolekust võtsid osa kõik hoolekogu liikmed: Kristi Paas, Kaupo Rätsepp, Valve Meesak,
Martin Talts, Ott Kasuri, Meelis Härms, Kristjan Tamm, Kairi Arro-Särg, Risto Pärn.
Koosolekul osales Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel
Koosolekut protokollis Martin Öövel

Koosoleku juhatas sisse Kaupo Rätsepp, kes tutvustas päevakorda.

Esitatud koosoleku päevakord:
1. Muraste kooli, kolmanda kooliastme laienemisega seotud küsimused.
Muraste kooli laienemisega seotud arengud, puudutavad otseselt Tabasalu kooli ning seoses
sellega on oluline arutada läbi Muraste kooli laienemise võimalikud tsenaariumid ja Tabasalu
kooli valmisolek erinevate tsenaariumite korral. Õpilaste piirnormi kinnitamine klassides.

Hoolekogu kinnitas päevakorra ühehäälselt.
Algas päevakorra arutelu:

1. Muraste kooli, kolmanda kooliastme laienemisega seotud küsimused.
Ettekandega esines Martin Öövel:
Volikogu otsuse tulemusena otsustati Muraste kooli laienemine, samas jäeti teadlikult lahtiseks selle
laienemise viis. Kuna ainus viis lühikeses ajaperioodis teostada kooli laienemist oli seoses Muraste III.
kooliastme koolitusloa puudumisega viia lahknevusse nö. tegelik elu ja päriselt toimiv e. jõuti
lahenduseni, mille läbi ametlikult Muraste kool laienenud ei ole, sest III. kooliastet opereerib
formaalselt Tabasalu Ühisgümnaasium Muraste koolihoones (nn Tabasalu Ühisgümnaasiumi
Muraste filiaal), kuid sisuliselt viiakse õpet läbi Muraste koolijuhi juhtimisel (sõlmitud Tabasalu
Ühisgümnaasiumiga tööleping õppejuhina) ning Muraste õpetajatega (samuti sõlmitud
osakoormusega lepingud Tabasalu Ühisgümnaasiumiga). Tabasalu Ühisgümnaasium soovib Tabasalu
Ühisgümnaasiumi hoolekoguga arutada küsimust, et millised on võimalikud stsenaariumid juhul, kui
Muraste kool ei saa koolitusluba III. kooliastmes õppe läbiviimiseks.

Sõna võtsid/küsimusi esitasid Ott Kasuri, Martin Talts, Valve Meesak, Kristi Paas, Kairi Arro-Särg,
Kaupo Rätsepp.
Esitati Tabasalu kooli vanematekogu küsimus, kas 2020/2021 õppeaastal, mahub Tabasalu
Ühisgümnaasium oma olemasolevasse õppehoonesse ühes vahetuses.
Martin Ööveli vastus: Tänase seisuga on 2020/2021 õa Tabasalu Ühisgümnaasium vastu võtmas 3 x
1.klassiastet; 5 x 7.klassiastet ja 2 x 10.klassiastet, mille tulemusena ei ole vajalik õhtuse vahetuse
avamine. Vastava õpilase arvuga on maja nö. ülempiirini täis.
Otsus: Hoolekogu otsustas, toetada Muraste kooli laienemist Meriküla õppekompleksis. Hoolekogu ja
kool loodavad, et Muraste kooli poolne koolitusloa taotlus osutub edukaks.
Juhul kui, Muraste kool ei saa soovitavat koolitusluba, koguneb Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu
uuesti, et arutada võimalikke stsenaariumeid.

Koosoleku juhataja: Kaupo Rätsepp
Koosoleku protokollija: Martin Öövel

