TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEKU
PROTOKOLL nr 3

Tabasalus

25.04.2011

Koosolek algas kell 18.00, lõppes 21.00
Koosolekut juhatasid: Ahto Klaos (esimehe asendajana) ja Carolin Kadaja
Protokollis: Jana Karilaid
Võtsid osa: Marju Aolaid, Valve Meesak, Tiina Mänd, Kersti Vana, Ülle Arumäe, Andrus
Jaamul, Geir Rindla, Kristel Kammer, Elo Arusaar, Ahto Klaos, Martin Talts, Carolin
Kadaja, Jana Karilaid.
Puudus: Andres Adamson, Risto Vahimets
Päevakord:
1. Ülevaade 2011/2012 õa 7. ja 10. klasside komplekteerimisest;
2. Ülevaade „jooksvatest tegevustest“;
3. Ülevaade töös olevatest dokumentidest.
Päevakorrapunkt 1
Ettekandega esinesid Kersti Vana, Carolin Kadaja
Arutati: uute klasside komplekteerimist
Sõna võtsid: Martin Talts, Marju Aolaid
7. reaalsuunaga klassi toimusid sisseastumistestid märtsikuus. 26 kohale kandideeris
53 õpilast 3 koolist.
Lähtuvalt PGS-st on vajalik gümnaasiumiosas avada 2013/2014 õa 3 õppesuunda,
vajalik on kvalifitseeritud kaader ning nõuded füüsilisele õpikeskkonnale peavad olema
täidetud. Gümnaasiumiosas vajalik vähemalt kaks klassi 26 õpilasega.
Praeguseks olemas üks õppesuund - matemaatika-inglise keele õppesuund, kuhu
kandideeris 32 õpilast; koostöös Sisekaitseakadeemiaga on välja töötatud sisekaitse
õppesuund. Sellest õppesuunast on huvitatud hetkel 14 õpilast.

Marju Aolaid: Sisekaitseakadeemiasse astumisel kontrollitakse õpilase tausta. Juhul kui
enne või õpinguaastate jooksul on sisekaitse suunal õppiv õpilane korda saatnud mõne
õigusrikkumise, siis jäävad selle inimese jaoks uksed suletuks.
Justiitsministeeriumi kui võimaliku partneriga tasuks uurida sisekaitse õppesuuna osas
koostöövõimalusi.
Martin Talts võttis enda ülesandeks kontakti saamise Leo Kunnasega, kui võimaliku
sisekaitse õppesuuna tutvustava patrooniga.
Kolmas õppesuund avatakse aastal 2013.
Otsustati :



sisekaitse õppesuunaga minnakse edasi ja proovitakse suuremat huvi tekitada
võimalike õpilaste hulgas;
leida rohkem koostööpartnereid, näiteks patroon ja uurida koostöövõimalusi
Justiitsministeeriumiga.

E t t e p a n e k Marju Aolaiu poolt: esimesel õppeaastal vähem tunde läbi viia ning kui
uuel õppeaastal on lisandunud uus kümnes klass ja eelmistest kümnendikest saanud
üheteistkümnendikud, siis viia gümnaasiumi põhikursuse tunde läbi rohkem ühiselt.
Päevakorrapunkt 2
Ettekandega esines Kersti Vana
2.1 Rahvusvahelised projektid. Kool osaleb mitmetes rahvusvahelistes
koostööprojektides:
KIK projekt - keskkonnateemaline projekt, õpetab elektritarbimist õpilastele.
Londoni projekt, põhikooli õpilased tutvuvad Londoniga.
Comeniuse projektid:
1. „4 aastaaega“ (põhikoolis)
2. „Outside and Inside“ (gümnaasiumis)
Austria-Eesti saatkondadevaheline õpetajavahetus;
E-twinningu-projektid;
Valgevene projekt;
Soome projekt, Kuopio.

2.2 Uue kooli logo loomine. Tabasalu kooli logo on püütud leida vähemalt 5 viimast
aastat ja hetkel seda koolil pole. Toimus ülekooliline ideekavandite kogumine ja kõik
õpilased said oma ideed panna paberile ja joonistada nende meelest sobiva logo.
Täiendavalt kaasati nõustaja-kujundaja väljastpoolt kooli. Mummukesed logol
sümboliseerivad - erinevusi, sambad - akadeemilisust.
Hoolekogu liikmetele näidati logo ja see kiideti osalejate poolt heaks, väga meeldis laste
kaasamine logo välja töötamisse.
2.3 Fuajee remont. 22. juunil 2011 peaks algama fuajee remont. Kaasatud on
sisearhitektuurifirma, valla poolt kureerib tegevust Aaro Schmalz.
Sügisel tahetakse avada uuendatud fuajee. Koolis tuntakse puudust ühise koosolemise
ruumi järgi ja kaalutakse avatud aatriumi loomise võimalusi.
Kuna seadusest tulenevalt on esitaud nõuded füüsilisele õpikeskkonnale, siis see
tekitab vajaduse planeerida kogu kooliruumi ressurss, arvestades kasvavat õpilase arvu
koolis. Oskusainete kabinetid viiakse tõenäoliselt soklikorrusele. Probleemiks on ka
õpetajate tuba, praegu on see väga väikene ja tuleb leida suurem. Ehitamine saab
tõenäoliselt toimuma etapiliselt.
Päevakorrapunkt 3
Töös on järgmised dokumendid:
1. Kooli arengukava - millega tegeleb arengukava töögrupp. Peaks valmima
juuni lõpuks.
2. Kooli kodukord - hoolekogule saadetakse tutvumiseks 15. maiks;
3. Õppekava:
1., 4. ja 7. klass lähevad üle uuele õppekavale 01.09.2011
2., 5. ja 8. klass lähevad üle uuele õppekavale 01.09.2012
3., 6. ja 9. klass lähevad üle uuele õppekavale 01.09. 2013
Järgmine hoolekogu istung toimub 13. juunil, kell 18.00.
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