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Koosoleku päevakord:  

 

1. Kooli hetkeseis 

Sille Roots tegi lühikese ülevaate arengupeegel.ee keskkonnas kooli hetkeseisu hindamisest, 

Hoolekogu poolne hinnang (hinnatud Sille Rootsi poolt), erinevates hindamiskategooriates 

ühtis kooli direktori omaga.  Kõige kõrgema hinnangu sai digitaristu, kõige madalama 

õppekorralduse areng. 

.    

 

2. Õpilaste piirmäärade suurendamine  

Hoolekogu otsustas 6 poolt häälega kinnitada õpilaste suuremad arvud klassides vastavalt 

kooli avaldusele, lisatud protokollile. 

 



3. Tabasalu Kooli arengukava mustandi (HK sai selle 1 päev enne koosolekut) kohta arvamuse 

avaldamine: 

 Hoolekogu arutas kooli poolt esitatud Arenguvaadet ning palus koolil läbi mõelda ja 

täiendada järgmiseid teemasid:  

 Õppehoonete rekonstrueerimine nii Tabasalus kui Merikülas, lisada ventilatsiooni ja 

valgustuse uuendamine. 

 Lisaks KIVA programmi rakendamisele kõigis kooliastmetes pöörata tähelepanu 

tugiteenuste hea taseme hoidmisele ja arendamisele, mis aitaks märgata õpilaste vaimse 

tervise probleeme ja looks hea pinnase koolirõõmu arengule. 

 Mõiste TERA (Tartu Erakool) asemel kirjeldada täpsemalt uut projektiõppe mudelit ja 

mõõdikuid, millega hinnatakse tulemuse saavutamist, kaasatavaid sihtgruppe jm. 

 Personalipoliitika arendamisel pöörata rõhku ka õpetajate majavälistele koolitustele, 

tervikliku koolituskava loomine, mis toetab sisekoolitustega kogu meeskonda. Sellest 

lähtudes õppekorralduse arendamine. Lisaks panna rõhku õpetajate motiveerimisele ja 

hoidmisele 

 Õpilasi kaasav ja ühtsustunnet loov huvitegevus, õpilasesinduse funktsioonide 

ümbermõtestamine seoses nooremate õpilastega.  

 Kooli liikumistegevuste ja kehalise kasvatuse õppekava läbimõtlemine ja meie kooli 

kontseptsiooni loomine. Liikuma kutsuva kooli ja TÜ liikumislabori praktikate 

rakendamine. Võimalusel kooli kõrval oleva metsaraja taastamine ja arendamine.  

 Liikumise ja tervisliku toidu propageerimine, tervisliku ja hea koolitoidu pakkumine. 

 Loodusainete lõimimise põhjalik metoodiline plaan, olukorras, kus õpetajaid neis ainetes 

turul napib.  

 Õppehoonete laiendamine suurema eesmärgina, Tabasalu Kooli õppehoonete ülese 

kogemuse kasutamine ja õpetajate ristkasutamine õppehoonete vahel, mis on tänaseks 

juba tööle hakanud, 

 

4. Muud üleskerkinud teemad 

Hoolekogu avaldas arvamust, et Hoolekogusse peaksid kuuluma lapsevanemad  kõigist 

õppehoonetest.  Kool peab organiseerima õpilaste esindaja ja õpetajate esindajate  

uuendamise seoses gümnaasiumi osa lahkumisega. 

Arutati ka valimistulemuste parimat ärakasutamist haridusteemade arengu hüvanguks. 

 

 

 

Lisad: 

1. Klasside suurendamise avaldus kooli poolt 

2. Arengukava mustand. 


