Austatud lapsevanem!
Esitame ka sel sügisel aruande hoolekogu tegevusest eelmisel 2013/14. õppeaastal mitte suulise
ettekandena lastevanemate üldkoosolekul, vaid juba enne seda kirjalikult, ning hoolekogus
toimunud arutelude lühikokkuvõtte asemel kooli olukorrale, olulisematele probleemidele ja
tulevikuväljavaadetele keskenduvalt. Püüame mitte dubleerida otseselt kooli esindajate
ettekandeid eesootaval üldkoosolekul, ent mingid kattumised või kordused nii nendega kui
varasemate aastate aruannetega on paratamatud. Palume leida mõni minut aruandega
tutvumiseks!
Hoolekogu on kahe lastevanemate üldkoosoleku vahelisel ajal kogunenud oma täiskoosolekutele
viiel korral. Lisaks on olnud kokkusaamisi väiksemas koosseisus, hoolekogu esindamisi
väljaspool kooli toimunud arupidamistel ja muidugi elektrooniline arutelu alati, kui selleks on
olnud põhjust. Koosolekute protokollid on kättesaadavad kooli kodulehel, neist on näha ka
peamised arutusteemad, otsused jmt. Jooksvate küsimuste kõrval oli olulisimaks kooli uue
arengukava
väljatöötamine.
Arengukavaga
saate
tutvuda
kooli
kodulehel
–
http://www.tabasalu.edu.ee/files/3/TYG_arengukava_2014-2018.PDF. Uus arengukava ei ole
enam suurte muutuste plaan – suured muutused toimusid viimasel neljal õppeaastal ära –, vaid
kooli õpi- ja töökeskkonna edasise pideva samm-sammult parendamise kava. See siiski mõistagi
ei välista suuremaid muudatusi ka lähiaastail, kuid nendeks peavad sel juhul olema põhjused, mis
praegu teadmata või ebaselged. Nt on üsna ilmne, et koolil tuleb mõnevõrra muuta oma
õppekava, sest riiklikud õppekavad on taas muutumas.
Lastevanemate esindajateks hoolekogus olid: Andrus Jaamul, Jaana Karilaid, Vytautas
Martinonis, Jaanus Ruumet ja Andres Adamson. Selle aruande kirjutamise ajaks pole keegi neist
avaldanud soovi tagasiastumiseks. Tagasikutsumine ja uute esindajate valimine on samas
lastevanemate üldkoosoleku pädevuses. Peaks see nõnda minema, arvestagu tulevased
hoolekoguliikmed juba ette, et sellele tööle kulub aastas kohusetundliku suhtumise korral umbes
ühe, mõnel juhul kahe töönädala jagu aega, ning et see toimub ühiskondlikel alustel.
Kool on paisunud üpris suureks, õpilaste arvult üheks suuremaks Eestis, ja sellesse astuda
soovijaid on rohkem kui vastu saab võtta. Alanud, 2014/15. õppeaastal õpib koolis 962 õpilast,
sh 115 gümnaasiumiastmes. Eelmisel õppeaastal oli koolis 936 õpilast, niisiis on juurdekasv taas
ühe klassikomplekti jagu, nagu mullu. Paaril-kolmel sellele eelnenud aastal, meenutame, kasvas
kool veelgi kiiremini. Harku vallas, nagu teisteski Tallinnat ümbritsevates omavalitsustes, on
muu Eestiga võrreldes ebaharilik olukord: laste arvu järsk tõus, mis iseenesest peaks ainult
rõõmu valmistama, kuid mis seetõttu, et valla võimalused ei kasva samas tempos ning, mis
peaasi, aega napib, toob ühtlasi kaasa suuri probleeme. Riik nende lahendamisel omavalitsustele
seni appi tulnud pole, kui mitte arvestada esialgu veel formaalset riigigümnaasiumi rajamise
otsust Viimsi valda.
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Klassikomplekte on TÜGis tänavu 43, sealhulgas 4 väikeklassi hariduslike erivajadustega lastele.
Koolihoone on ehitatud u 700 õpilasele, ruumiressurss on nüüdseks täielikult ära kasutatud ja
ühes vahetuses töötades kool rohkem klassikomplekte ülal pidada ei saa. Ruumikitsikus on eriti
suur kooli kasutada olevates spordikompleksi garderoobides. 20 m²-le ei mahu korraga riietuma
2–3 klassi õpilased. Loodame sellele lahendust uuel eelarveaastal, mil vald saab eeldatavalt välja
ehitada ja on võimalik kasutusele võtta spordikompleksi 3. korrus. Läinud suvel ehitas kool oma
eelarvevahendite arvelt (st millegi muu vajaliku arvelt, kulu u 10 000 eurot) ühe tavaklassiruumi
ümber väikeklassideks, et garanteerida erivajadustega õpilastele minimaalsed vastuvõetavad
õppetingimused ning mitte olla sunnitud korraldama nende õppetööd teises vahetuses või
väljaspool koolihoonet. Oma eelmises aruandes selgitasime, miks kooli kahes vahetuses tööle
hakkamine ebasoovitav on, ning milliseid soovimatuid tagajärgi, probleeme ja ebamugavusi
tooks see kaasa nii õpilastele, kodudele kui koolile ja selle eelarvele.
Tänu uute Vääna-Jõesuu (2013) ja Muraste (2014) algkoolihoonete valmimisele avati juba
tänavu TÜGis vahepealse 5–6 asemel vaid 3 esimest klassi. Nii peaks see jääma ka lähiaastail.
Samas jõuavad nii TÜGi enda kui teiste valla koolide esimesed suured aastakäigud ületuleval,
2016/17. õppeaastal progümnaasiumiastmesse ning algkooliastme asemel hakkab paisuma alul
see, seejärel ka gümnaasiumiaste, sest nendes kooliastmetes on TÜG ainsaks kooliks kogu valla
lastele ja protsentuaalselt aina väiksem osa õpilasi pürib algkooli järel edasi õppima Tallinna
koolidesse. (Gümnaasiumiaste ongi juba kasvamas; ehkki see on veel üle kahe korra väiksem
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt paari aasta eest eesmärgiks seatud minimaalsuurusest 252
õpilast, on enam kui sajas Eesti koolis veelgi väiksemad gümnaasiumastmed.) Allakirjutanu
isikliku arvamuse kohaselt toob õpilaste arvu tõus TÜGis senisest veelgi teravama ruumikriisi
kaasa juba 2017/18. õppeaastaks. Lahenduseks oleks uue (lisa)õppehoone ehitamine, eeldatavalt
gümnaasiumiastmele, mille võimalik algus on valla arengukavas hetkel planeeritud kõige varem
2018. aastale (mis hetkel ei tundu lisaks kuigi tõenäolisena). See teema haakub võimaliku
riigigümnaasiumi rajamise problemaatikaga, millest veel veidi allpool.
Koolis töötab 130 inimest, sh 75 õpetajat. Ametikohtade arv on viimasel kolmel aastal olnud
järgmine:

Töökohti vallaeelarvest
Töökohti riigieelarvest

2012 2013 2014
44,18 48,46 48,4
67,37 65,4 62,1

Komakohtadest näete, et tegemist on arvestuslike näitajatega, mis ei kattu neil töökohtadel
töötavate isikute arvuga, ja et küllaltki palju on osaajalist tööd. Riigieelarveliste töökohtade osas
on tabelis vähenemine seetõttu, et alates 2013. aastast ei arvata nende hulka enam tugipersonali.
Vallaeelarvest rahastatakse peamiselt kooli mittepedagoogidest töötajaid, kuid ka sotsiaal- ja
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eripedagooge, koolipsühholoogi, logopeedi. Pikapäevarühma õpetajad kuuluvad alates eelmisest
õppeaastast Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutuse juurde. Sotsiaalpedagoogide jne
osas on TÜG võrreldes ettenähtud normide ja n-ö keskmise kooliga endiselt heas olukorras.
Kaadrivoolavus (vabandage bürokraatliku maiguga termini pärast!) on õpetajate seas viimastel
aastatel olnud vähene või õieti – valdavalt ühesuunaline, sest kasvav kool on vajanud aina enam
õpetajaid. Kahe õppeaasta vahel on lisandunud kaks majandusõpetajat, üks kunstiõpetaja,
matemaatikaõpetaja, loodusõpetuse ja geograafiaõpetaja. Kool otsib osalise koormusega
programmeerimisõpetajat.
Kool saab kogu oma kasutada oleva raha, st ka riigilt tuleva õpetajate palgaraha, vallaeelarve
kaudu ja samas toimub majanduskulude arvestamine kolmnurgas kool–vallavalitsus–Strantum
ilma, et vastavad summad puhtfüüsiliselt kooli käest läbi käiksidki. Kooli eelarve on õpilaste ja
töötajate lisandudes pidevalt suurenenud, kuid paralleelselt ja eriti hinnatõusu arvestades on
vahendid ühe õpilase kohta hoopis pidevalt vähenenud. Õpilaskoha maksumus on TÜGis teiste
valla koolidega võrreldes poolteist-kaks korda madalam, st selle võrra saadakse ühe õpilase
kohta vähem raha. Osalt on see seletatav lihtsalt suurema kooli loomuliku suurema ökonoomsuse
ning osalt uute koolihoonete rajamise ja sisustamisega vallas jmt teguritega, kuid ainult osalt.
Eelarve- ja kooliaastad ei kattu, mis tähendab, et kooli eelarve muutub ja täpsustub kalendriaasta
vältel. Riigieelarvest tuleva eraldise suurus selgub n-ö tagantjärele, vastavalt õpilaste arvule
novembri alguse seisuga ja muudatustele riigieelarves kalendriaasta alguses (kuid ajalise lõtkuga,
aasta esimese kvartali jooksul). Lisaks ei hõlma allpool toodud arvud spordikompleksi, Tabasalu
Muusikakooli ning Harku valla hariduse, kultuuri ja spordi sihtasutuse (st enamuse ringidetrennidega seotud) tööjõu- jm kulusid. Need on omaette, TÜGi koosseisu mittekuuluvad
asutused. Viimastel aastatel on kooli eelarve olnud järgmine:

Vallaeelarvest

2012
1108344

2013
1042217

Riigieelarvest

947748

1067907

2014
1106927
785478 (8 kuud, st jaan–aug)
243191 (eeldatav, sept–dets)

Vallaeelarvest tulevast rahast moodustab üle poole tööjõukulu, muu läheb koolihoone
ülalpidamiseks, remondiks jne; riigieelarvest tulev raha on ette nähtud peaaegu täielikult
õpetajate palkadeks, väike osa (57 eurot õpilase kohta, kusjuures summa on püsinud sama
aastaid) läheb uute õppevahendite (õpikute, põhikoolis ka töövihikute, kuid ka nt keemia- või
füüsikatundides vajaliku jpm) soetamiseks. Riigi poolt doteeritava koolilõuna maksumus on
endiselt 0,78 eurot päevas iga põhikooli õpilase kohta. Uuest kalendriaastast hakatakse doteerima
ka gümnaasiumiõpilaste koolitoitu.
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01.01.2014 tõusis õpetajate riiklik töötasu alammäär küll 715 eurolt 800 eurole, samas aga
kadusid klassijuhatajatasu, pedagoogide ametijärkude (nooremõpetaja – õpetaja – vanemõpetaja
– õpetaja-metoodik) põhine tasu ja õppetundide normkoormus. Arusaadavalt tekitas see üle Eesti
palju segadust ja vastuolusid, mida meil õnnestus üldiselt vältida. TÜG jätkab oma õpetajatele
klassijuhatajatasu ja seni kehtinud ametijärkude põhise tasu maksmist. Varem eraldati õpetajate
töötasudeks palgafondi vastavalt tarifikatsioonile (tegelike õppetundide alusel, mitte lähtuvalt
klassitäituvusest), kuid alates 01.09.2014 eraldab vald pedagoogide töötasudeks palgafondi
vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud mudelile klassitäituvuse põhimõttel.
St rangelt õpilaste arvu järgi, mis juhul, kui kooli pidaja senisest enam n-ö peale ei maksa,
sunnib paratamatult eelistama suuremaid klasse. Kõige selle tõttu on ka TÜGis tulnud hoolekogu
nõusolekul suurendada klasside lubatud täituvust (tõsi, vaid n-ö õppesuunaga klassides), jaotada
praeguste kolmandate klasside õpilased senise nelja klassikomplekti asemel kolme vahel ning
mõnevõrra vähendada õpilaste rühmadeks jagunemist ainetundides.
Ühe eesmärgina tõstatas hoolekogu oma eelmises aruandes jooksva hindamise vähendamise, et
langetada nii õpilaste kui õpetajate koormust ning vabastada rohkem aega õpitu kontrollimise
asemel otseselt õppetööks. Kool läks sel õppeaastal senistelt neljalt õppeveerandilt üle kolmele
trimestrile, mis peaks seda eesmärki teenima. Koolivaheaegade arv ja toimumisaeg sellest
vähemalt esialgu ei muutu. Ühes valla koolis, Harkujärvel katsetatakse tänavu ühe, talvise
lisavaheajaga, kuid seetõttu juuni alguses nädala võrra pikendatud kooliaastat.
Rõõmu teevad kooli jätkuvalt paranevad õpitulemused. Vallakool ei saa ega tohigi endale õpilasi
valida (v.a gümnaasiumiastmesse ja/või suunaklassidesse), peab tegelema kõikide lastega, ometi
on TÜGi õpilaste eksamitulemused, edukus olümpiaadidel jmt taas tublisti edenenud.
Gümnaasiumi riigieksamite mitteametlikes edetabelites oli meie kool u 230 kooli seas alles
2011. aastal kohal 172, 2012 kohal 147., mullu 79., tänavuses Eesti Päevalehe ja Delfi edetabelis
60. kohal. Kui jätta kõrvale mõned väga väikese eksaminandide arvuga (seega juhuslikuvõitu
tulemusega) koolid, siis on väga suur osa eespool olijaist nn eliitkoolid ja erakoolid, st koolid,
kes valivad endile õpilasi ja kel iga õpilase kohta kasutada oluliselt rohkem ressursse. Nt
ülalpool nimetatud, Harku valla ja Tabasalu Ühisgümnaasiumiga kõige sarnasemas, ehkki
mõneti paremas olukorras olev Viimsi jäi seekord tahapoole. Eksamitulemused pole muidugi
eesmärk omaette, kuid üht-teist üpris olulist need siiski peegeldavad, ja vähemalt trend ülespoole
on TÜGis endiselt ilmne. Muide, kui küsida, milline võiks taolistes edetabelites üldse olla meie
kooli olusid ja spetsiifikat arvestav ideaaltase, siis praeguse koolivõrgu puhul ja mitme aasta
keskmisena kusagil 50. koha kandis. Heal, tugevama lõpetajate aastakäiguga aastal veidi
kõrgem, halvemal madalamal. Kui vaatate, millised koolid jäid tänavu ja mullu TÜGist
tahapoole, siis küllap nõustute, et enamat tahta oleks ebareaalne.
Lõpetuseks lubatud riigigümnaasiumi teemast. Viimastel aastatel on Eestis olnud suund
sinnapoole, et riik koondab aina enam vastutust keskhariduse eest oma kätte. Rangemad nõuded
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gümnaasiumide pidajaile, riigigümnaasiumite rajamine maakondadesse... Küllap on see
suundumus vaatamata mõnedele ülepingutamistele enamasti õigustatud, kuid Tallinna
lähivaldadele kippus see suurele rahvastikutihedusele vaatamata tähendama oma gümnaasiumita
jäämise perspektiivi. Sest riigigümnaasiumid on põhimõtteliselt mõeldud kogu maakonna tarvis,
nt TÜG aga „ripub“ vaid oma valla ja Klooga maantee küljes; lisaks on Tallinn oma koolidega
kohe kõrval. Harku vallavalitsus, vallavolikogu ja kõik selle fraktsioonid on siiski lubanud
gümnaasiumihariduse jätkumist Tabasalus ka edaspidi. Kooli hoolekogu, mis nii vormiliselt kui
sisuliselt on vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, loomulikult nõustub sellega.
Lisapõhjustest oleme rääkinud oma eelmistes aruannetes. Samas pole vallal kardetavasti ilma
riigipoolse toeta selleks pikemas perspektiivis jaksu, eelkõige vajaduse tõttu ehitada selleks õige
pea veel üks koolihoone ja pidada seda seejärel alaliselt ülal. Viimastel aastatel on juba ehitatud
mitmeid uusi lasteaia- ja koolihooneid... Kordame, et asi pole õpilaste arvus – mitu juba koolides
olevat ja mitu juba sündinud ning peagi kooli jõudvat suurt aastakäiku tagavad enam kui piisava
tulevaste gümnasistide arvu pikaks ajaks. Harku vallas on elanikke ja lapsi pea sama palju kui
Pirita linnaosas. Lapsi niisiis jätkuks ja koolid peaksidki seal olema, kus õpilased. Viimsisse
riigigümnaasiumi rajamise otsus (vaatamata samasugusele tagamaa puudumisele lisaks oma
valla territooriumile ning Pirita jt Tallinna koolide lähedusele) avab sellega väga sarnases
olukorras Harku vallale aga võimaluse taodelda, isegi nõuda riigilt samasugust lahendust siin.
Kas või kahasse vallaga. Küsimus ei seisne ju kooli omandivormis; kui Tabasallu mingi
mõistliku aja jooksul ehitataks riigi poolt uus koolihoone ja avataks selles riigigümnaasium, siis
suudaksime kindlasti selle ajani oma gümnaasiumiastet ülal pidada ja edasi arendada ning
saaksime hakkama vahepealsete ebamugavustega, avamise järel aga kannaksime sinna üle oma
senise gümnaasiumiastme ja teeksime uue kooliga tihedat koostööd.
Hoolekogu nimel,
Andres Adamson,
hoolekogu esimees
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