HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tabasalus

03.12.2012 nr 3

Algus kell 17.30, lõpp 20.20
Koosoleku juhataja: Andres Adamson
Võtsid osa: Jana Karilaid, Vytautas Martinonis, Valve Meesak, Jaanus Ruumet, Martin Talts, Jaak
Timpson, Maarja Tuga, Alice Varbula
Kutsutud: Carolin Kadaja, Tiina Mänd, Kersti Vana, Lea Kraavi (Skype teel), Erika Keeroja (al. 19.00)
Puudusid: Ene Alttoa, Andrus Jaamul, Risto Vahimets
Protokollis: Karin Lember

Päevakord:
1. Kooli eelarve 2013, personalitöö (Lea Kraavi)
2. Planeeritavad õppesuunad 3. kooliastmes ja gümnaasiumis 2013/2014 (Tiina Mänd)
3. Uued nõudmised õppekavas – loovtööd 3. kooliastmes ja õpilasuurimused gümnaasiumis
(Kersti Vana)
4. Vanematekogu töö tutvustamine (vanematekogu esimees Erika Keeroja)

1. Kooli eelarve 2013, personalitöö
Juhiabi Lea Kraavi tegi Skype vahendusel ülevaate 2012. aasta eelarvest ja tutvustas 2013. aasta
eelarveprojekti.
Suurim investeering järgmisel aastal on tuletõkkesektsioonide uksed (29 000 EUR). Piksekaitse ega
voldikuste taotlust aulale ja arvutiklassile vald ei kinnitanud.
Järgmisest aastast juurdeloodavad ametikohad on õppejuht, IT-tugiisik, raamatukoguhoidja (0,5),
kokk, valvur-administraator, koristaja, eripedagoog õpiabirühma (al. 01.09.2013). Alates 01.01.2013
ei ole kooli eelarves enam pikapäevarühma õpetajad (3,7 kohta) ja ringijuhid (2,1 kohta).
Suuremad projektid, kus kool osaleb (ise projektid kirjutanud, kaitsnud), kajastuvad samuti eelarves
eraldi sihtotstarbeliste kuludena (Comenius, KIK, Nordplus (3 aasta jooksul)).
Õppevahenditeks annab riik iga õpilase kohta 57 EUR aastas, vajadusel on vald ressursse juurde
andnud.
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2. Planeeritavad õppesuunad 3. kooliastmes ja gümnaasiumis 2013/2014
Õppejuht Tiina Mänd tutvustas planeeritavaid õppesuundi alates järgmisest õppeaastast.
7. klassis on praegu reaalsuunaga klass (s.t 1 matemaatika lisatund rühmatunnina nädalas). Lisaks
sellele on otsustamisel, kas avada ka spordisuunaga (lisaks kuni 3 lisatundi kehalist kasvatust
ringitundidena nädalas) ja humanitaarsuunaga klass (lisatunnid eesti ja inglise keeles).
2012.a. oktoobris loodi kooli metoodikanõukogu, kuhu kuulub 8 õpetajat ja vanematekogu
esindajana Margus Saks. Metoodikanõukogu on koosolekutel arutanud ja koostanud gümnaasiumi
õppesuundade tunnijaotuskava.
Progümnaasiumi spordisuuna pakkusid välja spordiklubide treenerid. Praegu käib olukorra
kaardistamine ja vaadatakse läbi spordikompleksi ajakavad. 17. detsembriks esitavad oma visiooni
erinevad spordiklubid. Kavas on teha ka 5.-7. klasside lapsevanematele selleteemaline küsitlus uue
aasta alguses.
Reaalsuunas on kavas võimalusel avada koolis robootika või programmeerimise ring.
Gümnaasiumiosas on kavas avada sügisest 3 õppesuunda: majandus ja ettevõtlus, sisekaitse,
humanitaarsuund (kunst ja keeled).
Matemaatika-ettevõtluse suunal on 10. klassis kohustuslikud ained planimeetria, rahandus,
joonestamine, majanduse alused. 11. klassis õpitakse planimeetriat, lineaarset planeerimist,
tehnilist joonestamist, ettevõtluse aluseid ja 12. klassis stereomeetriat, majandusfunktsioone,
kujutavat geomeetriat, ettevõtluse aluseid.
Sisekaitse suunal on 10.-12. klassini nädalas üks lisatund üldkehalist ettevalmistust. Lisaks on 10.
klassis 3 tundi nädalas piirivalvealast õpet, 11. klassis 3 tundi politseikursust ja 12. klassis 3 tundi
päästealast õpet (sh nii teooria kui praktika – õppekäigud, laagrid).
Humanitaarsuunal on täiendavateks aineteks 10. klassis kunstiajalugu, kujutav kunst, vene / saksa
keel, inglise keele väljendusoskus; 11. klassis kunstiajalugu, tarbekunst (keraamika), inglise keele
väljendusoskus; 12. klassi kunstiajalugu, meedia, visuaalne kommunikatsioon.
O t s u s t a t i: võtta info teadmiseks ja tehti ettepanek alates 7. klassist võtta tunnikavva ka IT-alane
lisatund (vähemalt reaalklassis).

3. Uued nõudmised õppekavas – loovtööd 3. kooliastmes ja õpilasuurimused gümnaasiumis
Kooli arendusjuht Kersti Vana tutvustas loovtööde ja uurimuste teemat, mis on täiesti uus õppekava
osa.
3. kooliastmes (üldjuhul 8. klassis) tuleb kõigil õpilastel teha lõimiv loovtöö, mille teema peab olema
õppeainete ülene, mitte seotud ühe konkreetse ainetunniga. 2014. aastal on põhikooli lõpetamisel
eeltingimuseks, et loovtöö peab olema kaitstud. Kooli ülesandeks on läbi viia loovtööde
juhendamine.
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TÜG-is teevad selle loovtöö sel aastal kõik 8. klasside õpilased (59 õpilast), kooli poolt on 10
juhendajat ja töö koostamine toimub jaanuarist aprillini. Aprilli lõpus tuleb tööd esitada.
Õpilasel tuleb läbi viia uurimus/ projekt/ üritus või teha praktiline töö (muusika v. kunsti vallas).
Õpetajad pakuvad välja teemad, jaanuari algul jagatakse selle kohta 8. klasside õpilastele täpsemat
infot. Töö läbiviimine on suures osas iseseisev, aga toimuvad ka uurimistöö põhimõtteid tutvustavad
tunnid.
Ka gümnaasiumiosas tuleb teha õpilasuurimus või praktiline töö valdkonnas, mis õpilasele huvi
pakub. Sellega alustab praegune 11. klass alates jaanuarist, õpilased valivad teema, neile määratakse
praktikajuhendajad, üks kord nädalas toimub teooriatund.
3. kooliastmes on uurimistöö arvestuslik, gümnaasiumis hindeline.

4. Vanematekogu töö tutvustamine
Hoolekogule tuli vanematekogu tööd tutvustama vanematekogu esimees Erika Keeroja. Ta tänas
eelmist vanematekogu esimeest tehtud töö eest ja andis ülevaate selle aasta plaanidest.
Vanematekogu on loonud aktiivsemate liikmete paremaks kaasamiseks 5 erinevat töögruppi.
Vanematekogu ja kooli koostöös 01.12 toimunud suusalaadal koguti kokku 263 EUR-i, mis läheb kooli
suusavarustuse täiendamiseks. Erinevaid kauplejaid oli laadal kokku 23. Loodetavasti toimuvad
sellised üritused koolis ka edaspidi.
Direktor Carolin Kadaja märkis, et vanematekogu liikmed on sel aastal kaasatud nii kooli
metoodikanõukogu kui tervisedenduse töörühma töösse. Samuti on kokku lepitud, et vanematekogu
esindajad kohtuvad kooli juhtkonnaga edaspidi regulaarselt iga 5 nädala tagant.

Andres Adamson

Karin Lember

Koosoleku juhataja

Protokollija
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