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Päevakord:
1. Kooli hindamisjuhendi muudatuste tutvustamine (Tiina Mänd)
2. Kooli palgakorralduse põhimõtete dokumendi tutvustamine (Lea Kraavi)
3. Ülevaade kooli eelarve seisust (Lea Kraavi)
4. Täiendavad küsimused

1. Kooli hindamisjuhendi muudatuste tutvustamine
Õppejuht T. Mänd tutvustas muudatusi hindamisjuhendis, mis tehti lähtudes vanematekogu ja
õpetajate ettepanekutest.
Otsustati:
kinnitada hindamisjuhendi muudatused.

2. Kooli palgakorralduse põhimõtete dokumendi tutvustamine
Juhiabi L. Kraavi tutvustas muudatusi, mis tehti palgakorralduse põhimõtetes seoses
seadusemuudatustega. Seadusejärgselt on õpetaja täistööajaks 35 h nädalas ja enam kontakttundide
1

arvu ei arvestata. Töötasujuhendis soovitakse jätkata põhimõttega, et täiskoormusega õpetaja annab
22 kontakttundi, õppetooli juhataja 18 kontakttundi. Kõik kontakttunnid, mis on üle eelnimetatud
arvu, on täiendavad tunnid. Riiklikult enam klassijuhatajatasu eraldi ei ole, kuid TÜG-is soovitakse see
palgakorralduse põhimõtetega säilitada.
Hoolekogu liikmete poolt tehti ettepanek teha dokumendis kaks parandust:
1) igas punktis, kus mainitakse täiskohaga õpetaja puhul kontakttundide arvu (22), lisada ka
täiskohaga õppetooli juhataja kontakttundide arv (18);
2) laiendada täiendava tasu vähendamise võimalust 30% võrra kõigile täiendavatele
tasudele ning viia see eraldi punkti alla.
Otsustati:
arvestada hoolekogu poolt tehtud muudatusettepanekuid.

3. Ülevaade kooli eelarve seisust
Juhiabi L. Kraavi andis ülevaate kooli 2014. aasta eelarve seisust.
Riiklikult on muutunud pedagoogide töötasu alampiir, varem oli see 715 EURi, nüüd on 800 EURi.
Kõigi TÜG tugispetsialistide, kes ei anna kontakttunde, töötasu finantseeritakse valla eelarvest.

4. Täiendavad küsimused
Õppejuht T. Mänd andis ülevaate 1., 7. ja 10. klassi sisseastumistaotlustest. 1. klassi on esitatud 94
taotlust, testid õppesuunaga klassidesse toimuvad 9.-10. juunil. Vastuvõtutestid 7. ja 10. klassi
toimusid märtsis. 7. klasse alustab sügisest tõenäoliselt kolm 26 õpilasega klassi.
Praeguse seisuga soovib TÜGi 10. klassis õpinguid alustada 40-56 õpilast (sh on matemaatikaettevõtluse õppesuunaga klassi nimekirjas 20-30 õpilast, sisekaitse õppesuunaga klassis 12-14 ja
humanitaarõppesuunaga klassis 8-12 õpilast). Täpsemad arvud selguvad juunis.
Järgmisest õppeaastast on TÜG-is B-võõrkeeleks vene keel (al. 5. klassist), saksa keelt on võimalik
täiendavalt õppida ringitunnina (tasuta). Põhjuseks see, et saksa keele õppijaid on kogu kooli lõikes
väga vähe. 8. klassid teevad TÜG-is igal aastal üleminekueksami vene keeles.
Praegu otsitakse ka uusi õpetajaid – inglise keele õpetaja, majandus- ja ettevõtlusõpetaja,
psühholoogia valikaine õpetaja, tehnoloogiaõpetuse-projektõppe õpetaja, programmeerimisõpetaja
(8-10 h nädalas valikained).
Traditsiooniliselt toimub ka sel õppeaastal toimub parima kooliklassi võistlus (2.-4. klass/ 5.-6. klass/
7.-8. klass), kokkuvõtted tehakse viimasel koolipäeval, 5. juunil.
Direktor C. Kadaja mainis väga olulise teemana koolis igapäevaselt turvalisuse küsimust, sest koolis
on ülerahvastatus (praeguse seisuga õpilasi 939) ja see tekitab erinevaid probleeme. Turvalisuse
tagamiseks on koolimajas sees 36 turvakaamerat, puudub aga väliskaamera koolimaja ees. Kõige
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suurem mure on kehalise kasvatuse ja ujumistundide riietusruumidega. Kool on vallal ja
spordikompleksil palunud kaaluda võimalust ehitada välja lisariietusruumid spordikompleksi 3.
korrusel.
Lisaks toodi veel hoolekogu poolt välja endiselt muret tekitav spordikompleksi suure parkla sisse- ja
väljasõidu küsimus. Vajalik oleks muuta liiklus parklas ühesuunaliseks.
Samuti on murekohaks see, et lapsed, kes ei käi pikapäevarühmas, veedavad mitmeid tunde peale
tundide lõppu koolimajas, kuna varem bussi koju ei lähe. Kaaluti ühispöördumise koostamist vallale,
et kaaluda võimalust panna uuest õppeaastast käiku täiendav bussiliin (väljumisega 14.10 või 14.15).
Samuti on kool pöördunud valla poole hariduslike erivajadustega (HEV) laste väikeklasside teemal,
kooli ettepanek on, et HEV klassid (1.-6. klass) võiksid edaspidi tegutseda mõnes Harku valla
väiksemas koolis. Põhjuseid selleks kaks, esiteks on TÜG-is suur ruumipuudus ja ülerahvastatus, ning
teiseks oleks ka HEV lastel tunduvalt rahulikum keskkond õppimiseks.
Otsustati:
koostada nende nelja teema (riietusruumid, parkla liikluskorraldus, täiendav bussiliin ja HEV klassid)
kohta kooli juhtkonna ja hoolekogu poolt ühine kiri vallale;
hoolekogu soovib järgmisel koosolekul saada kokkuvõtet KiVa projektist.

Andres Adamson

Karin Lember

Koosoleku juhataja
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