Austatud lapsevanem!
Esitame ka sel sügisel aruande hoolekogu tegevusest eelmisel 2012/13. õppeaastal kirjalikult ja
pigem ettevaatavalt. Aruanne püüab mitte dubleerida otseselt kooli esindajate ettekandeid
eesootaval üldkoosolekul ja mitte liigselt korrata mulluses aruandes juba jagatud selgitusi.
Palume võimalusel leida mõni minut selle läbilugemiseks!
Hoolekogu on kahe lastevanemate üldkoosoleku vahelisel ajal kogunenud oma täiskoosolekutele
5 korral. Koosolekute protokollid on kättesaadavad kooli kodulehel, neist on näha ka peamised
arutusteemad, otsused jmt. Lisaks on olnud kokkusaamisi väiksemas koosseisus ja muidugi
elektrooniline arutelu alati, kui selleks on olnud põhjust. Viis koosolekut on veidi vähem kui üleeelmisel õppeaastal (kuus) ja tõesti, seekord oligi hoolekogu töökoormus oluliselt väiksem.
Alanud õppeaastal on see taas suurem, õige mitmel põhjusel, millest peamisteks on: (1) asjaolu,
et ammendub kooli praegune arengukava, mille täitmist ja tulemusi on vaja põhjalikumalt
analüüsida ning koostada koolile uus arengukava; (2) haridusminister on algatanud
õppekavarevisjoni eesmärgiga kärpida küllalt kiiresti ainekavu umbes poole võrra, perspektiivis
aga ka ühendada lähedasi õppeaineid, jagada üldse ümber ainetevahelist mahtu, ajalist koormust
jne – sellest tuleneb vajadus muuta Tabasalu Ühisgümnaasiumi õppekava võib-olla juba selle
õppeaasta vältel või õppeaastate vahel; ning (3) õpilaste arvu kasvust tingitud, endiselt teravnev
ruumipuudus koolis, millest veel allpool. Hoolekogu soovib lisaks algatada hindamiskorralduse
muutmise, mis esimeses etapis tähendaks eelkõige jooksva hindamise olulist kärpimist. Ühtlasi
peaks vabanema ajaressurssi õppetööks koolitundides ning vastavalt vähenema koduste
ülesannete koorem.
Koolis õpib tänavu 938 õpilast (2010/11 – 808, 2011/12 – 846, 2012/13 – 906), sh 107
gümnaasiumiastmes. Tüdrukuid on 446, poisse 492. TÜGi hoonekompleks on ehitatud 700-le
õpilasele, ruumipuudus on jõudnud viimase piirini. Ruumikitsikus ja rohkem inimesi tähendab
loomulikult aina rohkem igapäevaseid probleeme, ohtu, et ette tuleb rohkem arusaamatusi,
möödarääkimisi, inimsuhete pingestumisi. Suur tänu nii õpilastele, õpetajatele kui
lastevanemaile, et suuremaid pahandusi õnnestus läinud õppeaastal vältida, ja loodame, et see
läheb nõnda ka alanud aastal!
Veel kevadel püsis oht, et õpilaste arv koolis tõuseb tuhandeni, kuid Vääna-Jõesuu Kooli
valmimine võimaldas leida selleks aastaks veel enam-vähem vastuvõetava lahenduse, vältides
ühtlasi kooli kahes vahetuses tööle hakkamist. Tuleval sügisel saab TÜG vastu võtta 2, äärmisel
juhul 3 esimest klassi. Soovijaid on palju enam, ja kui vallas nüüd juba vähem kui aastaga ei
lisandu suuremal hulgal koolikohti, siis tuleb TÜGil paratamatult minnagi üle tööle kahes
vahetuses. Et teise vahetusse saab juba puhtlogistilistel põhjustel panna eelkõige koolile lähemal
elavaid lapsi ja juba olemasolevaid klassikollektiive ei tohiks purustada, siis ohustab see
väljavaade eelkõige Tabasalu alevikust järgmisel kolmel-neljal aastal esimestesse klassidesse
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tulevaid lapsi ja nende vanemaid. Neil lastel oleks suuresti raskendatud, osaliselt võimatu osavõtt
paljude ringide ja treeninggruppide tööst. Koolile tähendaks see mitmeid suuremaid ja
väiksemaid lisaprobleeme, millest enamus nõuaksid ka lisapersonali ja lisarahastust. Kahes
vahetuses koolitöö oleks meie moodsas, 21. sajandi Eestis midagi säärast, mida viimase
võimaluseni vältida peaks püüdma, ning kui see õnnetus meie kooli tabama peaks, siis tuleb teha
kõik meist sõltuv, et see võimalikult kiiresti mööduks. Lahendus seisneb mitte lihtsalt
koolikohtade juurdeloomises kusagil valla territooriumil, vaid konkreetsemalt ka TabasaluRannamõisa piirkonnas (sest ka ainult siinsed lapsed ei mahu nähtavas tulevikus TÜGi
esimestesse klassidesse) ning gümnaasiumiastmele uue õppehoone rajamises. Mõlemad
küsimused tuleb lahendada väga ruttu, neiks ei jätku ainult valla enda käsutuses olevaist
vahendeist, vaid vaja on lisarahastust riigieelarvest ja Euroopa Liidu vahendeist (mis mõlemad
põhimõtteliselt võimalikud, kuid mitte garanteeritud), ning otseselt kool ise ei saa siin suurt
midagi ette võtta. Hetkel ei kuulu kummagi küsimuse kiire lahendamine vallavalitsuse
ametlikesse plaanidesse, kuid elu on elu ja lahendada need nagunii tuleb. Hoolekogu näeb
endiselt meie kooli tulevikus otseselt algkoolina vaid Tabasalu asumi ja selle vahetu ümbruse
jaoks, progümnaasiumi ja gümnaasiumina aga kogu valla jaoks.
Väärib märkimist, et gümnaasiumiaste hoopis kahaneb tuleval aastal veidi, sest 10. klasse on
tänavu vaid 2 ja õpilasi neis 54. See on viimane n-ö kriitiline aasta, seejärel aastakäigud aina
suurenevad. Riiklikus hariduspoliitikas on gümnaasiumidevõrgu korrastamise (loe:
kokkutõmbamise) tempot vähendatud, selle mitteametlikuks lõppdaatumiks on nüüd aasta 2020
ning selleks ajaks vastab TÜGi gümnaasiumiosa kindlasti juba mitmendat aastat kõikidele
praegu aktuaalsetele nõuetele ja kriteeriumitele.
Kasvanud on taas ka õpetajate arv. Suvel lahkus koolist 4 õpetajat ning juurde tuli 9 (osad osalise
tööajaga). Juurde loodi sotsiaalpedagoogi ja teise õppejuhi ametikoht. Koolis töötab praegu 110
inimest, sealhulgas pedagooge 85 (neist omakorda lapsehoolduspuhkusel 4). Otseselt tunde
annavad 74 erinevat õpetajat.

Töökohti vallaeelarvest
Töökohti riigieelarvest

2010
42,3
59,2

2011
44,18
62,67

2012
44,18
67,37

2013
48,46
65,4

Riigieelarveliste töökohtade osas näete tabelis vähenemist seetõttu, et alates 2013. aastast ei
arvata nende hulka enam tugipersonali. Nagu komakohtadest näete, on tegemist arvestuslike
näitajatega, mis ei kattu neil töökohtadel töötavate isikute arvuga. Vallaeelarvest rahastatakse
peamiselt kooli mittepedagoogidest töötajaid, kuid ka sotsiaal- ja eripedagooge,
koolipsühholoogi, logopeedi, pedagoogilist tugipersonali. Sotsiaalpedagoogide jne osas on TÜG
võrreldes n-ö keskmise kooliga heas olukorras. Vallaeelarvest on kõikidele õpetajatele makstud
ka lisatasu, et hoida nende palku riiklikest pedagoogide töötasu alammääradest kõrgemal.
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Eelarve- ja kooliaastad ei kattu, mistõttu suhtuge ka järgmistesse arvudesse seda arvestades.
Kooli eelarve on viimastel aastatel olnud järgmine (eurodes):

Vallaeelarvest
Riigieelarvest

2010
973716
851164

2011
1075624
874567

2012
1108344
947748

2013
1102489
719189 (8 kuud)

Vallaeelarvest laekuvast rahast moodustab üle poole tööjõukulu, muu läheb peamiselt
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 aastast 2010) läheb uute õppevahendite (õpikute, põhikoolis ka tööövihikute, kuid ka nt
keemia- või füüsikatundides vajaliku jpm) soetamiseks. Riigi poolt doteeritava koolilõuna
maksumus on endiselt 0,78 eurot päevas iga põhikooli õpilase kohta.
Kooli kogueelarve on õpilaste ja töötajate lisandudes pidevalt suurenenud, kuid paralleelselt on
nii kogusumma kui vallaeelarvest tulnud vahendid ühe õpilase kohta hoopis veidi, kuid pidevalt
langenud. Kõigeks muuks kui palgad on aina vähem raha. N-ö keskmise kooliga võrreldes on
TÜG seni siiski olnud pigem üsna hästi rahastatud ja varustatud. Hoolekogu loodab, et taoline
olukord jätkub ja ka langustrend ühe õpilase kohta õnnestub nüüd, kus kooliseinad kasvule vastu
on tulnud, murda.
Toodud arvud ei hõlma spordikompleksi, Tabasalu Muusikakooli ning Harku valla hariduse,
kultuuri ja spordi sihtasutuse (st enamuse ringide-trennidega seotud) tööjõu- jm kulusid. Need on
omaette, TÜGi koosseisu mittekuuluvad asutused, mille omanikuks on samuti Harku vald. Kool
kasutab spordihoone võimalusi n-ö ankurrentnikuna ning igapäevane koostöö on tihe ja sõbralik.
Kuid terav ruumipuudus on ka seal.
Rõõmu teevad kooli paranenud õpitulemused. Vallakool ei saa ega tohigi endale õpilasi valida,
peab tegelema kogukonna kõikide lastega, ometi on nt põhikooli lõpus tehtaval kohustuslikul
matemaatikaeksamil läbikukkunuid nüüd vaatamata õpilaste arvu kasvule vaid üksikuid
varasema klassitäie asemel, reaalsuuna keskmine eksamihinne (4,6) aga üle igasuguste ootuste
hea. Kogu kooli lõikes olid põhikoolilõpetajate eksamitulemused parimad inglise keeles – kooli
keskmine hinne 4,5. Riiklike tasemetööde ja vastava aine koolihinded on olnud tugevas
korrelatsioonis – suuri kõikumisi ei ole üheski aines täheldatud. Lisaks riiklikele viib kool läbi
koolisiseseid tasemetöid erinevates õppeainetes (matemaatikas, loodusõpetuses, eesti keeles,
ajaloos jne). Kool osaleb erinevates programmides ja projektides, näiteks on koostöös TTÜ
loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ning TÜ Teaduskooliga toimunud bioloogia õpikojad, kus
osalesid 8.–11. klassi loodushuvilised õpilased. Varasemast palju enam on osaletud
mitmesugustel maakondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel ja saadud neil kõrgeid kohti.
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Gümnaasiumi riigieksamite arvestuses oli meie kool Postimehe edetabeli järgi alles 2011. aastal
kohal 172, mullu 147., tänavu juba 79. Kas see positiivne trend selliseks jääbki, selgub juba
eesoleval kevadel, mil ühtlasi muutub eksamikorraldus ning kõigil abiturientidel seisavad ees
emakeele, esimese võõrkeele ja matemaatika riigieksamid. Ka gümnaasiumis näidati head
võõrkeeleoskust – inglise keele riigieksami keskmine tulemus oli 76,4 punkti 100st. Kooli
gümnaasiumiosa komplekteeritakse konkursi korras ja vastuvõtutestid toimuvad kevadisel
koolivaheajal. Tänavustest põhikoolilõpetajatest valis 70% oma edasiseks õpinguteeks just meie
kooli gümnaasiumiosa. Varem on siiajääjate suhtarv tunduvalt madalam olnud (2012 – 47%,
2011 – 54%, 2010 – 37%).
Üle aastate alustasid tänavu tänu sellele kaks 10. klassi kokku 51 õpilasega. 2013/14 avati
gümnaasiumiosas esmakordselt kolm õppesuunda: matemaatika-ettevõtluse, sisekaitse ja
humanitaarsuund, kus lisaks suunaainetele pakutakse õpilastele valikkursustena planimeetria,
kujutava kunsti, prantsuse keele, filosoofia, majanduse ja maailma religioonide kursusi. Õpilaste
paremate õpitulemuste nimel rakendatakse gümnaasiumiosas nüüdsest osalist tsükliõpet, millega
peaksid samaaegselt tunniplaanis olevate õppeainete arv ja seega ka tegelik õpikoormus
vähenema, tulemused aga tõusma.

Hoolekogu nimel,
Andres Adamson,
hoolekogu esimees
24.09.2013
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