Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL

Aeg: 02. detsember 2010
Koht: Tabasalu
Koosolekul osales 12-st hoolekogu liikmest 8 (Andres Adamson, Ahto Klaos, Elo
Arusaar, Andrus Jaamul, Geir Rindla, Kristel Kammer, Risto Vahimets, Valve
Meesak) ning TÜG-i direktor Carolin Kadaja ja arendusjuht Kersti Vana.
Koosolekut juhatas Carolin Kadaja ja protokollis Elo Arusaar.
PÄEVAKORD:
1. Kooli hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine.
2. Kooli põhimääruse eelnõu ja sisehindamisaruande tutvustamine arvamuse
avaldamiseks hoolekogule
1. Hoolekogu esimehe võimalikuks
aseesimeheks Andres Adamson.
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Otsustati:
Kuna J. Karilaid koosolekul ei osalenud, otsustati lõplikud kandidaadid üles seada
ja hääletamine läbi viia elektronposti teel.
2. Kooli direktor C. Kadaja esitas ülevaate kooli põhimääruse eelnõust ja
arendusjuht Kersti Vana sisehindamisaruandest.
Hoolekogu võttis eelpoolnimetatud dokumentide sisu teadmiseks. Ühist seisukohta ei
kujundatud ning kõigile koosolekust osavõtjatele anti võimalus oma kommentaare ja
arvamusi esitada e-posti teel kooli direktorile ning arendusjuhile.
Pikemat arutelu tekitas kooli nimi. Diskuteeriti võimalike alternatiivide üle (Tabasalu
Ühisgümnaasium, Tabasalu Kool, Tabasalu Gümnaasium). Kuna praegune nimi ei
anna kooli kohta selget informatsiooni, soovitati kooli juhil küsida ka ekspertarvamust
marketingi- ja turundusasjatundjatelt.
Lisaks ametlikele päevakorrapunktidele tekkis arutelu ka alljärgnevatel teemadel:
1. Turvaprobleemid koolis
Kooli direktori väitel on suureks probleemiks vara rikkumised, suitsetamine,
koolivägivald. Suur abi on küll turvakaameratest, kuid kooli direktorile tehti
ettepanek pöörduda valla poole palvega uurida turvafirma G4S valveauto
lokatsiooni muutmiseks kooli lähedusse.

2. Suusatamisvõimaluste parandamine koolis
Valmimas on uus suusakuur, mis annab õpilastele võimaluse suusavarustuse
hoidmiseks ja hooldamiseks ning head tingimused suusaspordiga tegelemiseks.
Lahendamist vajab aga küsimus, kas hankida koolile oma varustus või kasutada
varustuse rentija teenuseid. Omapoolset kaasabi probleemi lahendamiseks pakkus
kooli vilistlaste esindaja Risto Vahimets.
3. Üldised kooli strateegiat puudutavad küsimused- teemad, mille juurde tulla
tagasi edaspidi.
Kooli oma nägu – kuidas leida eripära, mille poolest teistest eristuda?
Laste annete ja tugevuste arengu toetamine. Kuidas hinnata oma tugevusi ja
arengut, milliseid mõõdikuid kasutada? Lisaõppimisvõimalused ning tasulised
lisakursused soovijaile omaosaluse kasutamisega tasumisel- kas ja millistel
põhimõtetel seda võimaldada?
Hoolekogu koosolekuid otsustati pidama hakata kord poleteist kuu järel ning järgmine
hoolekogu koosolek otsustati kokku kutsuda 2011.a. 3-ndal nädalal.
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