TARTU TAMME KOOL
HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tartus, Tamme pst 24a

25.01.2017.a.

Koosolek algas kell 17:45, lõppes kell 20:00
Koosolekut juhatas: Alari Avamägi
Protokollis: Ly Kärblane
Koosolekust võttis osa: Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)–
õppenõukogu esindaja, Leho Paldre (LP)– vanemate esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate
esindaja, Alari Avamägi (AA) vanemate esindaja, Ly Kärblane – vanemate esindaja, PaulBryan Tanilsoo - õpilaste esindaja, Sven Lange-(SL) vanemate esidaja, Margus Sarap (MS) –
vilistlaste esindaja.
Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR)
Puudusid: Kai Hallik – vanemate esindaja, Martin Parmas – linna esindaja.
Päevakord:
1. Tutvumine kooli lipu eskiisidega.
2. Tartu Tamme Kooli 2017. a. eelarvekava projekti ülevaatamine.
3. Tartu Tamme Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused.
4. Kommunikatsiooni arendamine Tamme Kooli aktiivsete lastevanematega.
5. Hoolekogu tööplaan 2016/2017. õppeaastal. 2017. a. koosolekute orienteeruvad ajad ja
peateemad.
1. Tutvumine kooli lipu eskiisidega.
VR: Kooli lipp tuleb kahes variandis - nö paraadlipp ja tavalisem, väliürituste tarbeks. Lipu
sümboolika kavandi ideed said välja pakkuda ka õpilased. Praegu jäi sõelale kaks varianti, kus
on hoone ja tammelehe ning tõru sümbolid. Põhivärvid on valge ja roheline. Idee on, et ka
kooli lipp oleks valge-rohelise kujutisega. Paraadlipp tuleb veel kuldsete narmastega.
Proportsioonid on klassikalise lipu proportsioonid. Kavand läheb veel disainimisele. Nende
värvide järgi saab valida ka hiljem ülejäänud sümboolika ja meened.
EP: Kas on teisi koole, kellel on sama planeering ja seega väga sarnane maja välisilme?
MP: Tallinnas ja Viljandis on sama projekti järgi ehitatud kool, kuid seal on hoone kas
pööratud või on tehtud juurdeehitus (Viljandis), seega ei ole päris samasuguse välisvaatega
koolimaja.
AA: Sama hoone pildiga lippu teistel ei ole.
VR: Millist kavandivarianti eelistaks hoolekogu lipule? Esialgu tundus tõru ja lehega variant
parem, kuid ainult lehtedega variant näib väärikam. Kumb variant jääb?
MP: Kogemused näitavad, et kui disaineritelt on tarvis tellida tammetõru kujutist, siis tõesti
ilusat ja ka päris tammetõru meenutavat tõru pilti on raske saada.
AA: Sümboolika puhul pilt võiks toetada sisu. Kui kasutusel on lause: “Tõrust tammeks“, siis
on tõru kasutamine igati hea. Tõru ja lehe piltide asukoht peaks olema visuaalselt kooli
fassaadi pildi suhtes tsentris.

MP: Seda olemasolevat tõru tuleks veel tammetõru sarnasemaks kujundada.
MS: Lehti ei tohiks kindlasti teha täidetult.
Otsus: Hoolekogu enamus, seitsme häälega, toetab kavandit, millel on nii tammetõru kui ka
-leht.

2. Tartu Tamme Kooli 2017. a. eelarvekava projekti ülevaatamine.
VR: Eelarve mudel pisut muutus. Esiteks arvestatakse eelarves kooli õpilaste arvu, teiseks
hoone üldpinda ja kolmandaks välisterritoorumit (väliste korrastustööde tarvis).
Hoone ruutmeetrite põhjal arvestatud eelarveraha peaks katma kogu majaduskulu, va. vesi ja
elekter. Mudeli järgi on ette nähtud kaheksa toetavat töökohta, kuid raha on planeeritud
kuuele kohale. Põhjus ilmselt selles, et raha eraldatakse 2016. A. järgi. Tugipersonali on ette
nähtud kaks kuni kolm töötajat. Eelarvereal seisva summa järgi saab palgata 2,4 kohta.
Detsembris tuli vähendatud eelarve, kus oli sisse viidud koristusteenuse osakaalu vähendus,
kuna eelarves oli arvestatud mudelipõhiselt. Allkirjastatud hankeleping kooli koristusteenuse
osutajaga on sõlmitud suurema summa peale. Hanke hind võrreldes teiste koolide varem
sõlmitud lepingutega tundub suur, kuna on tehtud hiljuti ja seega on teenuse hinnas arvestatud
praeguste miinimumpalkadega. Tuleb leida rahaline kate teenuse eest maksmiseks. Hetkel on
löögi all palgafond, kuid kindlasti ei ole see hea alternartiiv, sest vaja on juurde ühte
sotsiaalpedagoogi. Vaidlemise võimalus on eelarvestamise aluste määruse dokumendi alusel.
Kooli omatulu on plaanitud kulutada väiksemateks jooksvateks remontideks, sest remontideks
eelarves raha ette nähtud ei ole.
MS: Saame omalt poolt toetada teema tõstatamisega ka koolide ümarlaual.
Otsus: Võtta saadud informatsioon teadmiseks. Hoolekogu rõhutab, et oluline on koostöö
kooli ja kohaliku omavalitsuse vahel eelarvevähenduste üle arutlemisel. Vajalik on parem
diferentseerimine tugipersonali ametikohtade arvestamisel, et suuremal koolil oleks võimalik
saada ka samavõrra rohkem tugispetsialiste, kui on õpilasi. 13. veebruaril 2017. a. Tartu linna
hoolekogude koostööseminaril, kus osalevad ka Tamme Kooli direktor, hoolekogu esimees ja
liige Margus Sarap, on plaanis eelarve kitsaskohtade teema tõstatamine.

3. Tartu Tamme Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused.
VR: Teisel poolaastal tuleb juurde matemaatika ring, robootika ja „Tore“ ring. Tasulistest
ringidest on Tamme Kooli lastele klubi „Tammeka“ treeningud, loovtantsuring, - tantsude
lavastamine, filmiklipi tegemine. Õppekava toetavad ringid on informaatika ja muusikaring
muusikaklassidele. Õpilased tunnetavad neid tavaliste koolitundidena. Kogemus näitab, et
kooli juures tegutsevad huviringid on lapsevanemate arvates väga olulised kooli valikul. Plaan
on huviringide mahtu veelgi kasvatada. Orkestril on olemas pillipark, kuid tarvis on veelgi
uusi pille, et käivitada paralleelne pilliõpetus. On pilliõppemeetodeid, mis tekitavad huvi
pillimängu vastu ja samas arendavad hästi ka koostööoskusi.
Traditsiooniks on kujunemas juba mitmendat aastat toimunud
talendikonkurss ja
vanavanemate päev algklassidel. Vanavanemate päeva traditsiooni teadaolevalt teistel
koolidel ei ole. Vanadest traditsioonidest on jõulude ajal kirikukontsert ja kevadkontsert.
Hetkel on plaan ka nendega jätkata hoolimata sellest, et gümnaasiumi astme koore ei ole.

Kevadkontsert TÜ aulas 20. aprillil tuleb koos lindistusega. Tamme Gümnaasium jääb teist
aastat sellest kontserdist välja.
MP: Kahju, et Tamme Gümnaasium ei saa oma talente näidata, sest on, keda näidata. Ei ole
vaja ju tervet segakoori.
MS: Uurin kas on mingi võimalus ja soov Tamme Gümnaasiumi poolt, 20. aprillil siiski,
kasvõi väiksema koosseisuga esineda.
VR: 2019. aastaks plaaniks suuremat galaüritust, kus oleks ka lavaline liikumine ja selle
kontserdi plaaniks koos Tamme Gümnaasumiga.

4. Kommunikatsiooni arendamine Tamme Kooli aktiivsete lastevanematega.
VR, AA: Üks lapsevanem on tegelenud lapsevanemate kogu moodustamisega. Hetkel pole
veel teada kui palju lapsevanemaid oleks valmis osalema. Lapsevanemate suurem osalus on
alati tervitatav. Hetkel jääme ootama kuidas kogu moodustamine edeneb.
SL: Kas on mõeldav, et saaks teha ühise, kogu kooli lapsevanemaid ühendava listi oluliste
teemade edastamiseks. Hetkel on kasutusel klassilistid ka suuremate, ülekooliliste teadete
edastamisel. See list võiks olla klassilistide baasil. Uurin, kuidas see oleks tehniliselt
võimalik.

5. Hoolekogu tööplaan 2016/2017. õppeaastal. 2017. a. koosolekute orienteeruvad
ajad ja peateemad.
AA: Igale koosolekule saab planeerida paar kandvat teemat. Täna olid nendeks eelarve ja
huviringide ning traditsioonide teemad.
Olen arutanud antud teemat direktoriga ja pakume välja järgnevad tööplaani põhiteemad:
- Hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste, õppe tingimused ja kord;
- Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused, koostöö teiste asutustega;
- Õpilaskond, sh kooli vastuvõtu tingimused ja kord;
- Kooli personaliküsimused;
- Kooli majandamise ja eelarve täitmise jälgimine;
- Kooli õppekeskkond (turvalisus, koristamine jm);
- Hoolekogu koostöö kooliga ja vanematekoguga, kui see asutatakse;
- Kooli toitlustamise, kooliümbruse liikluskorralduse, tervishoiunõuete täitmise jälgimine;
- Kooli arengukava täitmise jälgimine.
Loomulikult võib neid teemasid täiendada, kui hoolekogu liikmetel on sellekohaseid mõtteid
ja soove. Lisaks on muidugi täiendavalt seadusest tulenevad ja jooksvalt tekkivad teemad.

2017. a. koosolekute orienteeruvad ajad ja põhiteemad:
- 25.01. – kooli 2017. a. eelarvekava, kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus,
üritused, hoolekogu tööplaani kinnitamine;
- 22.02. – vastuvõtt 1. klassidesse, hariduslike erivajadustega õpilaste õpe, koostööküsimused,
sh. ülevaade 13.02.2017. a. Tartu linna koolide hoolekogude seminarist;
VR: hetkel on hoiak, et 4 paralleeli tuleks Arno järgi.
- 19.04. - kooli personaliküsimused, tehnoloogiaõppe arendamine, millega seondub ka
õppekeskkonna temaatika;
- mai, kui vajalikuks peetakse või osutub; TEHNOLOOGIAMESS?
- 23.08. - direktori ülevaade 2016/2017. õppeaastast, sh. arengukava täitmisest, järgmise
õppeaasta plaanid; hoolekogu liikmete valimine lastevanemate üldkoosolekul ;
- november - esimene koosolek hoolekogu uue koosseisu kinnitamise või teadasaamise
järgselt, hoolekogu juhtivkoosseisu valimine;
- detsember (vajadusel) või 2018. a. jaanuar - 2017/2018. õppeaasta tööplaan.
Otsus: Hoolekogu kiidab ülaltoodud tööplaani ühehäälselt heaks.

6. Info.
AA: Eelmisel koosolekul arutatud liikluskorralduse küsimustele tuli Tartu
Linnamajandusosakonnast vastus. Hetkel teostatakse liikluskoormuse ja kiiruse mõõtmisi
kooli ümbruses. Vastus on hoolekogu liikmetele edastatud 05.01.2017 e-kirjaga. Jääme ootele
ja jälgime, mis on mõõtmiste tulemused ja vastavalt neile tehtavad linnapoolsed
liikluskorralduslikud otsused ning muudatused.
Järgmine koosolek toimub 22. veebruaril 2017. a. algusega kell 17:45.

koosoleku juhataja Alari Avamägi
protokollija Ly Kärblane

