
 
TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL 
 
 
ZOOM 19.05.2021 
 
Hoolekogu koosoleku algus ja lõpu aeg: algas kell 17:00 ja lõppes 18:00 
Koosolekut juhataja: hoolekogu esimees Sille Roots.  
Hoolekogu koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Kaupo Rätsepp, Valve 
Meesak, Martin Talts, Sille Roots, Sandra Simone Jüriska, Ott Kasuri 
Koosolekult puudusid: Meelis Härms, Kristjan Tamm 
Koosolekul osalesid: Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel  
Protokollija:  Sille Roots 
 
Koosoleku päevakord:  
Hoolekogu kinnitas päevakorra ühehäälselt. 

 
1. Hoolekogu arvamuse kujundamine Meriküla filiaali jätkamise kohta Tabasalu 
Kooli koosseisus.  
 
2. Informatiivne ülevaade Tabasalu Kooli uuest juhtimisstruktuurist alates 
septembrist ning muud kaasnevad muudatused, ülevaate annab kooli direktor. 
Küsimused-vastused.  

 
 
Arutelu: 

 
1. Hoolekogu arvamuse kujundamine Meriküla filiaali jätkamise kohta Tabasalu 

Kooli koosseisus.  
 
Ülevaade Martin Öövelilt kooli vaatest ja Ott Kasurilt koolipidaja vaatest. 
 

Hääletamine: Kas olete nõus Tabasalu kooli  Meriküla õppekoha jätkamisega ka 
edaspidi:  
poolt:  6 
vastu:  0 
erapooletu:0 
 

Otsustati sõnastada TÜG Hoolekogu arvamus järgnevalt: 
 

Meriküla filiaali esimene aasta on möödunud distantsõppe ja uue meeskonna 

sisseelamise foonil. Kool on vaatamata keerulisele ajale leidnud kvalifitseeritud 

õpetajad ja õppetöö on kenasti käivitunud ning õpilaste õpitulemused on head.  

Õpilaste üldine tagasiside, tehtud küsitluse põhjal, on positiivne. Hinnatakse 

koolikeskkonda ja individuaalset lähenemist. Meriküla kool vastab kõigile koolile 

esitatud nõuetele ka taristu osas. 

Järgmisel õppeaastal on Tabasalu Kooli tulemas rekordarv seitsmenda klassi õpilasi 

- kokku 8 klasskomplekti, mis nõuab rohkem ressurssi nii ruumide kui õpetajate näol. 

Tänu Meriküla õppekohale saab Tabasalu kool kõik soovijad vastu võtta. Erinäoliste 

 



koolikeskkondade pakkumine mitmekesistab õpilaste võimalusi. Tabasalu kooli 

eesmärk kõigis oma õppekohtades on õpilaste õpitulemuste saavutamine, millele 

aitab kaasa meeldiv ja motiveeriv koolikeskkond, seda nii motiveeritud kaasõpilaste 

kui õpetajate, aga ka taristu näol. 

Tabasalu Ühisgümnaasiumi Hoolekogu on ühehäälselt arvamusel, et loodud Meriküla 

õppekohaga tuleb jätkata.  

Hoolekogu soovitusel võiks tugevdada eri õppekohtade lõimitust. Leida võimalusi 

õpetajate roteerumiseks, ka õpilased võiksid saada võimalusi mõlema maja paremaid 

omadusi kasutada. Samuti tuleb tugikeskuse ja huvihariduse tegevused suunata 

võrdselt kõigisse õppekohtadesse. Ühtse meeskonnana tegutsemisele aitaks kaasa 

ka õpilasesinduste koostöö ning ka Hoolekogus võiks olla eri majades käivate õpilaste 

vanemad.  

Ühtlustatud nõuded õppetööle, hindamisele ja kooli sisekorrale loovad ühtse kooli 

tunde ning tagavad õpilaste samaväärse õpetamise ja hindamise olenemata 

õppekohast. Erinevate majade meeskondade lõimitusele aitab kaasa ka tuleval aastal 

Tabasalu kooli loodav ametikoht - direktori asetäitja õppetöö alal, kelle ülesanne on 

erinevate õppekohtade ühtlase õppekvaliteedi tagamine.  

 

 

2. Informatiivne ülevaade Tabasalu Kooli uuest juhtimisstruktuurist alates septembrist 
ning muud kaasnevad muudatused, ülevaate annab kooli direktor. Küsimused-
vastused.  
 

Martin Öövel andis ülevaate planeeritavast juhtimisstruktuuri muudatusest, mille 

järgselt luuakse 2 direktori asetäitja ametikohta. Konkurss kuulutatakse välja direktori 

asetäitjale õppetöö alal, direktori asetäitjana haldusalal jätkab senine juhiabi. 

 


