Tapa Gümnaasiumi hoolekogu protokoll nr 7

Tapa

22. mai 2017.a

Koosoleku algus 19.00, lõpp 20.45
Juhataja: hoolekogu esimees Tiina Talvik
Protokollija: Lea Oja
Osa võtsid: Ilmar Kald, Eve Allsoo, Arno Pilt, Aarne Sulev, Marie - Johanna Kippar (ÕE
esindaja), Kuno Rooba, Annika Kukk ja Lea Oja
Osales: Tapa Gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann

PÄEVAKORD:
1. Tapa Gümnaasiumi arengukava 2017 - 2021
2. Kooli tulemused 2016/2017 õppeaastal
3. TG sisehindamise aruanne 2012 - 2016
4. Küsimused, info

Hoolekogu esimees tutvustas koosoleku päevakorda, mis oli eelnevalt saadetud kõikidele
liikmetele.
Sõna sai TG direktor, kes tutvustas kooli uut arengukava aastateks 2017 - 2021.
Arengukavaga olid eelnevalt tutvunud kõik hoolekogu liikmed, see saadeti kõikidele
liikmetele.
Arutati:
1. Arengukava 2017 - 2021
I. Kald: arengukava läbi loetud, konkreetseid ettepanekuid täiendamiseks minul ei ole.
L. Oja: õpetajate poolt on arengukava töörühmad oma hinnangu eelnevalt juba andnud,
koostamisest võtsid osa kõik õpetajad.
Küsimus (I. Kald): Mis olid selle arengukava uuendused?

Vastus (direktor): Tehti struktuuri muudatused, lõimingud õppeaineti. Koostamise käigus
toodi eelnevalt välja vana arengukava plussid ja miinused, selle põhjal toimusid aktiivsed
arutelud ja uue kava koostamine.
Ettepanek: esitada täiendused ja omapoolsed ettepanekud hoolekogu liikmetel arengukava
kohta 31. maiks, saata need hoolekogu listi kõigile tutvumiseks.
Arutelu käigus vastati ka üles kerkinud küsimustele:
I. Kald: Kui reaalne on, et õpikud on õpilastel nii kodus kui koolis, et ei peaks neid
igapäevaselt tassima?
E. Koppelmann: Õpikuid on hetkel ainult 1 komplekt, laename isegi teistest koolidest
vajadusel ja ka meilt laenatakse õpikuid õppeaastaks, hiljem tagastatakse laenatud õpikud.
L. Oja: 1. Klassis on koolikotis aabits I poolaastal, II poolaastal lugemik, matemaatika ja
loodusõpetuse tööraamat, lugemiku töövihik. Tark lapsevanem ostab juba kaalult kergema
koolikoti.
M.- J. Kippar: Ülesanded kirjutada vihikusse, õpik jääks kooli.
I. Kald: Stuudiumisse saab lisada töölehed, et ka paljundust koolis kokku hoida.
A.Pilt: Teen ettepaneku lisada arengukavasse majandusõppe alused. Ma mõtlen teema –
RAHA. Miks on üldse raha olema? Kust tuleb raha? Kuidas seda õieti kulutada?
Investeerimine jne.

2. TG tulemused 2016/2017 õppeaastal
Selle õppeaasta tulemustest ja erinevatest analüüsidest tegi ülevaate E. Koppelmann, kes
esitas hoolekogule paberkandjatel kõik erinevad materjalid:
6. klasside eesti keele e- tasemetöö tulemused
6. klasside matemaatika e- tasemetöö tulemused
Olümpiaadide ja ainealaste võistluste koondaruanne 2016/2017
Andmeloendurid Tapa Gümnaasiumis, nende vajalikkuse põhjendus
Huviringid noortele
Tehnikaringi käivitamise kava
Tagasiside küsitlus süvaõppe väikerühmade töö kohta, koondaruanne
Enesekontrolli tuleohutusearuanne (esitatud 30.03.2017)
Tapa Gümnaasiumi IT- arengukava 2017 – 2019

Õppetooli koordinaatori tööjuhend

Hoolekogu liikmed tutvusid põgusalt materjalidega.
Direktor tutvustas ka slaidiesitlusena uut kooli juhtimisstruktuuri. Lisaks selgitas
tugisüsteemide tööd koolis, arengukaartide täitmist (täiendas L. Oja), järelvastamise
süsteemi.
Küsimus (I. Kald): Konflikt õpilane – õpetaja. Kuidas TG-s lahendatakse konflikte?
Arutlusel osalesid A. Pilt, E. Koppelmann.
I. Kald: lastevanemate osalus õppeprotsessis kesine, osalus erinevatel üritustel kesine, see on
mingi ajamärk.

3. TG sisehindamise aruanne 2012 – 2016
Aruande kohta avaldada arvamust 31. maini, saata arvamused hoolekogu listi kaudu.
4. Küsimused/vastused
I. Kald: Koolil on Facebook. Mainekujunduse seisukohalt võiks sinna üles panna ainult
parimate õpilaste saavutatud kohad (I- III koht), aga osavõtu eest võiks kõiki kiita/tunnustada.
K. Rooba: Mida õpilased ise tahavad, kuidas neid tunnustada?
E. Koppelmann: Tehtud küsitlus, rahulolu uuring, tulemused direktsiooni tasemel.
A. Pilt: Uute õpetajate vajadus uuel õppeaastal?
E. Koppelmann: Vajame 3 õpetajat: matemaatika, eesti keel, väike klassi õpetaja.
A. Pilt: Õpilaste arv, kui suur?
E. Koppelmann: 525 õpilast, õpilaste arv jätkuvalt väheneb. I klasse tuleb uuel õ.-a. 3,
nendest 1 väikeklass.
Koosoleku otsus:
1. Saata täiendused kooli arengukavasse 31. maiks 2017.
2. Avaldada arvamust kooli sisehindamise aruande 2012 - 2016 kohta 31. maiks 2017.
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