TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL
Tabasalus

Kuupäev: 21.10.2020

Hoolekogu koosolek algas kell 16:00 ja lõppes 17:40
Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Kaupo Rätsepp.
Hoolekogu koosolekust võtsid osa hoolekogu liikmed: Kaupo Rätsepp, Valve Meesak, Martin Talts,
Ott Kasuri, Sandra Simone Jüriska, Sille Roots.
Koosolekult puudusid: Meelis Härms, Kristjan Tamm ja Kairi Arro-Särg
Koosolekul osales Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel
Koosolekut protokollis Martin Öövel
Koosoleku juhatas sisse Kaupo Rätsepp, kes tutvustas päevakorda.

Esitatud koosoleku päevakord:
Hoolekogu kinnitas päevakorra ühehäälselt.
Algas päevakorra arutelu:

1. Õpilaste piirnormi kinnitamine klassides (kooli poolne avaldus
manuses lisatud).
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas
(1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast. Kui õpe on korraldatud
õpperühmadena, kohaldatakse ka õpperühmadele klassi täitumuse ülemist piirnormi.
(2) Kooli pidaja võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud piirnormidest
väiksema klassi täitumuse ülemise piirnormi.
(3) Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada
õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks
konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud
Ettekandega esines Martin Öövel:
Otsus: Hoolekogu otsustas kinnitada kooli õpilaste arvud vastavalt kooli poolt esitatud klassi täituvuse
tabelile.
2. Infopunkt. Ülevaade Tabasalu Ühisgümnaasiumi vanematekogust. Ettekandja Kaupo
Rätsepp

Vanematekogu on õpilaste, vanemate/hooldajate esinduskogu ja partner kõigi kooliga seotud
osapoolte vahel. Vanematekogu eesmärgiks on esindada ja kaasata TÜG-i õpilaste vanemaid koolielu
otsustusprotsessides, tagades seeläbi kõikide osapoolte huvidega arvestamine parimal võimalikul viisil.
Käesolevaks hetkeks on vanematekogu kaotanud oma sisulise vajalikkuse alljärgnevatel põhjustel:
 Tabasalu Ühisgümnaasiumi loodud juhtimisstruktuur, võimaldab mitmetasandilist
kommunikatsiooni vanemate ja kooli vahel.
 Vanemate esindatus on tagatud kooli hoolekogus, kus kõik olulised ja vajalikud teemad
vajadusel käsitlemist leiavad.
 Vanematekogu liikmetel puudub vajadus vanematekogu järele.
Vanematekogu tegevuse lõpetamisega ei kaasne vanemate võimaluste ja õiguste piiramist, koolielu
puudutavates küsimustes kaasa rääkimisel. Kui vanemate küsimused või teemapüstitused ei leia liini
pidi õpetaja > õppetooli juht > õppejuht > direktor lahendust on vanemal/vanematel võimalus ja õigus
pöörduda kooli hoolekogu poole. Hoolekogu on kooli strateegiliseks partneriks, et toetada kooli
arenemist suunas, kus lapsevanemad ja kohalik kogukond kooli näha soovib.
Vanematekogu tegevuse lõpetamise ja uue vanematekogu esimehe valimise küsimused oli
ajavahemikul 23.09.2020 - 20.10.2020 arutelul ka vanematekogu Facebooki foorumis. Konkreetsemalt
oli foorumis ajavahemikul 13.10.2020 – 20.10.2020 üleskutse vanematekogu esimehe kohale
kandideerimiseks ning mis omakorda oli seotud sellega, et kui kandidaate ei ole, teen mina Kaupo
Rätsepp, vanematekogu aseesimehena koolile avalduse, vanematekogu tegevuse lõpetamiseks.
Märgitud ajavahemikul ühtegi kandidaati ei esitatud, hoolimata sellest, et antud üleskutset oli näinud
57 vanematekogu liiget 72-st.
Otsus: Võtta info teadmiseks.
Hoolekogu otsustas, et loob võimaluse lapsevanemate täiendavaks kaasamiseks (näiteks: laiendatud
hoolekogu kokku kutsumine, kus saaksid võimaluse osaleda iga klassi esindajad).
3. Infopunkt. Ülevaade õppeaasta algusest. Ettekandja Martin Öövel
Koolijuht andis ülevaate õppeaasta algusest. Detailsem informatsioon on edastatud ka kõigile
lapsevanematele nö. virtuaalse lapsevanemate üldkoosoleku näol.
Täpsustavaid küsimusi esitasid M.Talts, S.Roots. Toimus arutelu Meriküla koolibusside teemal, mille
raames koolijuht selgitas põhjuseid, miks kool ei toeta bussigraafiku varasemaks nihutamist
(konsultatsiooniaegade eraldamise vajadus, talveperioodiga kaasnev riietumisaja pikenemine).
Otsus: Võtta info teadmiseks.
4. Hoolekogu uue esimehe valimine. Ettekandja Kaupo Rätsepp
Hoolekogu valis uue esimehe, kelleks on lapsevanemate esindaja Sille Roots. Sille Roots kandidatuuri
toetas 5 HK liiget ning hääletamata jättis üks hoolekogu liige.

Koosoleku juhataja: Kaupo Rätsepp

Koosoleku protokollija: Martin Öövel

