TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Kuupäev:

04.12.2017

Osalesid:
Kari Maripuu, Vytautas Martinonis, Rasmus Kalepi asemel osales Rihard Liiva, Kairi Arro,
Valve Meesak, Martin Talts, Meelis Härms, Ott Kasuri, Jana Karilaid.
Päevakorra väliselt tõi HK liige Ott Kasuri välja, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps
allkirjastas novembris käskkirja, milles on kinnitatud, et perioodiks 28.02.2021 a. valmib 360õppekohaga Tabasalu Riigigümnaasium. Projekti maksumuseks kujuneb 7 792 800 eurot.
Koosolekul päevakorrast lähtuvalt arutati ja otsustati järgmised teemad:
1. HK rollide valimine
Kõikide valitud rollide volitused kehtivad kuni käesoleva hoolekogu koosseisu lõpuni.
Esimees:
Kandidaadid: K.Maripuu
Valitud: K.Maripuu (8/9)
Aseesimees:
Kandidaadid: J.Karilaid
Valitud: J.Karilaid (8/9)
Sekretär:
Kandidaadid: J.Karilaid
Valitud: J.Karilaid (8/9)
HK esimees tutvustas
2. Korralised koosolekud (4x aastas + vajaduspõhiselt erakorralised koosolekud).
Teemad HK koosolekutele tekivad kolmest allikast: kooli poolt HK liikmetele esitatud ja
arvamust, kinnitamist vajavad teemad; päevakajalised teemad; jätkuteemad (pikema arutelukooskõlastusprotsessiga ja mida ei jõutud eelmisel koosolekul ammendavalt käsitleda).
Ootus kooli juhtkonnale on, et nendest koosoleku kordadest lähtuvalt valmistatakse ette ja
esitatakse piisava ajavaruga HK arvamust, kinnitust vajavad dokumendid.
Täiendavate jätkuteemade osas lepitakse vajadusel kokku täiendavad koosolekud meililisti
vahendusel.
HK esimees tõi välja, et eesmärgiks on saada HK tegevuskava paika jaanuariks 2018.
3. Koosolekute toimumise aeg ja kestvus

Koosolekule planeeritav standardaeg on 1,5 h. Nädalapäevana toimub korraline koosolek
üldjuhul esmaspäeviti ja vaikimisi kellaaeg on 17:30.
Korralised koosolekud toimuvad 4 korda aastas - õa algus, talv (dets), märts, mai lõpp.
4. Direktori tutvustus hetkeseisust
Keskenduti arengukava hetkeseisu tutvustusele. Lepiti kokku, et Martin Öövel saadab HK
liikmetele tagasisidestamiseks arengukavas lahti kirjutatud TÜG-i visiooni, missiooni ja
väärtused. Lepiti kokku, et hoolekogu tutvub välja pakutud nägemusega ning teeb vajadusel
ettepaneku visiooni, missiooni ja väärtuste kirjeldustesse.
Visioon: Eesti parim piirkonnakool
Usume, et Tabasalus on loodud kõik eeldused, et realistlikult püüelda Eesti parimaks
piirkonnakooliks olemise poole. Paremust mõõdetakse tänases haridussüsteemis läbi
õpiedukuse (mõõdik eksamid, olümpiaadid jms) ning koolirõõmu (mõõdik
rahuloluküsitlused).
Missioon: Õpilase areng
Iga kooli missioon maailmas on arendada oma õpilasi, et õpilasel oleks võimalus edasises
elus teha oma valikuid ja olla nendes võimalikult edukas.
Väärtused: Haritus ja kultuursus
Iga lapsevanem soovib oma lapsele parimat. Kool on lapsevanema abivahend selle parima
saavutamises. Lapsevanema õigustatud ootus koolile on koolipoolne tugi tagamaks lapsele
enesearendamise osas huvi teket ja hea hariduse kättesaadavust, mis kulmineerub
haritusega. Samuti kogukonna/ühiskonna väärtuste edasikandmist, mille tulemusel lapsest
sirgub tugev ühiskonna osa, teisisõnu kool panustab lapse kultuurilisse arengusse
(väärtused, hoiakud, koostöövõime).
Eeltoodust lähtuvalt on TÜG peamisteks väärtusteks (haritus, kultuursus) ja eesmärkideks
just õpilase kujunemine haritud ja kultuurseks ühiskonnaliikmeks.
5. Järgmine koosolek:
Toimub: 15.01.2018
Teemad:
- Arengukava teema
- T.Mänd ülevaade õpitulemustest
- HK ja VK konsolideerimine – selles osas leiti üksmeelselt, et igale HK koosolekule
võiks olla kutsutud Vanematekogu esimees.

Koosoleku protokoll kinnitatud digitaalallkirjaga
…………………………/ Kari Maripuu, hoolekogu esimees /

