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Päevakord:
1. Muudatused TÜG vastuvõtukorras (Carolin Kadaja, Tiina Mänd)
2. Täiendavad küsimused

1. Muudatused TÜG vastuvõtukorras
Harku Vallavalitsus võttis 16.02.2015 vastu määruse „Harku valla õpilasele elukohajärgse põhikooli
määramise tingimused“. TÜG vastuvõtukorra määrusega kooskõlla viimiseks oli vaja teha selles
muudatusi. Direktor ja õppejuht tutvustasid hoolekogule muudatusi, et hoolekogu saaks selle
kooskõlastada ja direktor seejärel kinnitada.
Otsustati:
Kooskõlastada vastuvõtukord.

2. Täiendavad küsimused
1) Jana Karilaid tõstatas küsimuse, miks toimub sel aastal maikuu alguses 9. klassidele täiendavalt Bvõõrkeele koolisisene tasemetöö. Õppejuht selgitas, et seda tehakse põhjusel, et lapsevanematel on
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olnud küsimusi B-võõrkeele õpetamise metoodika ja taseme kohta, selleks et saada adekvaatne
ülevaade õpilaste teadmistest.
Otsustati:
Võtta info teadmiseks.
2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldus vallas.
Leiti, et HEV õpilaste õppe korralduse teema tuleb uuesti tõstatada, vallalt oodatakse sel teemal
ühtset, eelkõige HEV õpilaste vajadustest lähtuvat lahendust kogu vallas (sobiv koolikeskkond, koolide
ruumiressursid jne).
3) TÜG õppesuunaga klassid põhikooli osas.
Koolini on jõudnud info, et pikemas perspektiivis nähakse vallas õppesuunaga klasside kaotamist
TÜG-is, praeguse seisuga juba ülejärgmisest õppeaastast. Hoolekogu ei ole sellega nõus. Ühiselt leiti,
et TÜGis on mitme aasta jooksul töötatud välja toimiv süsteem ja need klassid on end õigustanud.
Sellest soovitakse rääkida laiema ringi lapsevanematega, kaasates kooli vanematekogu liikmeid.
Seejärel soovitakse kutsuda kokku ühine ümarlaud valla ja kooli esindajate osavõtul.
Järgnevatel aastatel on vallas minemas 1. klassi 10 klassikomplekti lapsi. Neil võiks siiski endiselt
jääda valikuvõimalus vähemalt mõne süvaõppega klassi osas, muul juhul oht, et praegu sinna
kandideerivad lapsed lahkuvad hoopis mõnda Tallinna kooli. Oluline on, et koolil oleks selgelt
võimalus eristuda millegagi, et õppesuunaga klasse saaks moodustada ülevallaliselt, mitte ainult
teeninduspiirkonda kuuluvate laste osas.
Otsustati:
Hoolekogu liikmed suhtlevad vanematekogu esindajatega, et panna kokku ühised seisukohad kahes
küsimuses – õppesuunaga klasside jätkamine TÜG-is ja HEV õpilaste õppekorraldus vallas. Tehakse
TÜG lapsevanemate poolne pöördumine vallale ja lepitakse kokku aeg ümarlauakohtumiseks.
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