
 

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL 
 
 
Tabasalus 01.02.2021 
Hoolekogu koosoleku algus ja lõpu aeg: algas kell 17:00 ja lõppes 18:40  
Koosolekut juhataja: hoolekogu esimees Sille Roots.  
Hoolekogu koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Kaupo Rätsepp, Valve Meesak, Martin Talts, 
Kristjan Tamm, Sille Roots.  
Koosolekult puudusid: Meelis Härms, Sandra Simone Jüriska, Ott Kasuri 
Koosolekul osalesid: Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja õppejuht Tiina Mänd 
Protokollija:  Sille Roots 

 
Koosoleku päevakord:  
Hoolekogu kinnitas päevakorra ühehäälselt. 

1. Kooli direktori ülevaade distantsõppe hetkeolukorrast. 

2. Kooli dokumentides tehtavad muudatused seoses distantsõppega 

3. Kooli dokumentides tehtavad muudatused seoses kooli nime ja aadress muutusega 

4. Hoolekogu tööplaan käesolevaks õppeaastaks. 

 

 

Arutelu: 

 

1. Kooli direktori ülevaade distantsõppe hetkeolukorrast. 

 

Koolis toimub täielik kontakt-õpe. Viirusega seonduvate juhtumite esinemise risk 

püsib kõrgena ning kool on rakendanud kõiki soovituslikke meetmeid riski 

maandamiseks. 

 

Eelmise distantsõppe perioodi tagasivaatena saab hinnata olukorda heaks, sest 60% 

tundidest toimus LIVE tundidena. Võrreldes kevadega on õpetajad kogenenumad ja 

õpitulemuste saavutamine on efektiivsem.  

 

 

2. Kooli dokumentides tehtavad muudatused seoses distantsõppega 

 

 

Õppejuht Tiina Mänd tutvustas hoolekogule muudatusi, mis on vajalikud kooli kordades ja 

õppekavades muuta seoses distantsõppe toimumisega. Kooli poolt esitatud seletuskirjad 

muudatuste kohta on lisatud protokollile. 

 

OTSUS: Hoolekogus toimunud arutelu tulemusena tehti täiendusettepanekud järgnevas:  

 

põhikooli õppekava osas: 

 

- 13.2.8 Kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks pannakse eKooli uue 

koduse ülesandena hiljemalt  eelmisel päeval kell 16.30. 

- 13.2.9 Iga aineõpetaja viib nädalas läbi vähemalt ühe LIVE-tunni igale klassile. 

Algklassides toimub LIVE-tund vähemalt korra päevas. 

 



gümnaasiumi õppekava osas: 

 

- 15.2.8 Kõik distantsõppe ülesanded ja suunised tundideks pannakse eKooli uue 

koduse ülesandena hiljemalt  eelmisel päeval kell 16.30. 

 

Alltoodud dokumentatsiooni osas leiti, et tehtud muudatused on mõistlikud ja vajalikud. 

Samuti kiideti heaks kehalise kasvatuse ainekava muudatused ning uus LÕK ainekava ja 

sisehindamise kord.  

 

1) Tabasalu Ühisgümnaasiumi põhikooli õppekava,  

selle juurde kuuluv kehalise kasvatuse ainekava, LÕK õppe õppekava, LÕK õppe ainekava, 

2) Tabasalu Ühisgümnaasiumi gümnaasiumi õppekava,  

3) Tabasalu Ühisgümnaasiumi kodukord,  

4) Tabasalu Ühisgümnaasiumi sisehindamise kord,  

5) Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtu korra eelnõu, seletuskiri eelnõu kohta 

6) Tabasalu Kooli Põhimäärus 

 

 

3. Kooli dokumentides tehtavad muudatused seoses kooli nime ja aadressi muutusega. 

 

Martin Öövel andis ülevaate vajadusest muuta kooli nimi ja aadress seoses kooli 

reorganiseerimisega ja riigigümnaasiumi asutamisega.  

 

OTSUS: Hoolekogu nõustub kooli ettepanekutega. Hoolekogu hinnangul on sobilik kooli nimi  

alates 01.09.21 „Tabasalu Kool“. Hoolekogu nõustub kooli ettepanekuga algatada kooli 

põhimääruse muutmine kooli väljatöötatud sõnastuses. 

 

 

4. Hoolekogu tööplaan käesolevaks õppeaastaks. 

 

- Kooli poolt lisaks tulevate dokumentide üle vaatamine ja arvamuse avaldamine 

- Meriküla arendusega seonduvates projektides kaasa aitamine, näiteks spordiväljak 

uisutamise funktsiooniga 

- Uute majade ja sellega seonduvates muudatustes kaasa rääkimine 

 

 

 

 

 

 


