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1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

Kuivõrd täna on õppeaasta esimene koosolek uue koosseisuga, tuleb valida hoolekogu esimees, 

aseesimees ja protokollija.  

Otsused: Ühehäälselt valitud Alari Avamägi hoolekogu esimeheks. Margus Sarap on andnud 30 

nõusoleku kandideerida aseesimeheks. Kõik hoolekogu liikmed on nõus, et Margus Sarap on 

hoolekogu aseesimees.  Protokollijaks ühehäälselt valitud Ly Kärblane 

 

2. Kooli arengukava ülevaatamine ja selle kohta arvamuse andmine. 

Tartu Tamme Kooli 2017- 2025 arengukavas on sees kooli juurdeehituse vajalikkus. Eesmärk on 35 

lähima kolme aasta jooksul jõuda eskiisprojektini. Vajalik on ka hoolekogu  esindaja osalemine 

juurdeehituse komisjonis, kui on võimalik.  

Arengukava sissejuhatuses on  märgitud  kogukonnakooli olulisuse  aspekt. Kui üldine  õpilaste 

arv  seoses demograafiliste protsessidega väheneb, siis tähtsustub kogukonnakooli roll veelgi.  

Tamme Kooli arengukava järgib üldist arengukava vorminõuetele vastavat vormi, kuid sisu osas 40 

rõhutab aktiivõpet ja huvitegevust, et otsida võimalusi teostada aktiivsemat õppeprotsessi.  

Arengukava hõlmab tegevusi aastani 2019,  strateegiad ja üldeesmärgid on määratletud aastani  

2025. Arengukava uuendatakse igal aastal vastavalt vajadusele. 

Kooli arengukava läheb peale hoolekogu heakskiitu veel ka  Tartu Linnavalitsuse poolt avalikule 

väljapanekule, kus saab veel teha ettepanekuid, mille sisseviimise otsustab linnavalitsus. 45 

Hoolekogu liikmed oleks soovinud arengukavaga tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks pisut 

rohkem aega. 



 

Sven Lange: Kas on võimalik visiooni sisse panna ettevõtlikust arendavat õpet? 

Vallo Reimaa: Sisuliselt on see üldeesmärkide punkt 2.3 all kirjas ja kajastub ka puktis 32.  

Alari Avamägi: Mida on mõeldud vabahariduse ja mitteformaalse hariduse arvestamise all? 50 

Vallo Reimaa: Siia alla käivad õppekava toetavad ringid. Laiem eesmärk on kooli lõpetamisel 

huvihariduse nähtavaks muutmine ka  dokumentides.  

Kai Hallik: Milline on arengukava koostamisel olnud  seos varasema tegevuse analüüsimisega. 

Millest tulenevad uue aregukava eesmärgid? 

Vallo Reimaa:- Arengukava koostamisel on võetud aluseks varajasemad arengukavad ja neid on 55 

analüüsitud saadud  kogemuse põhjal. Kooli õpetajaskonnaga on kõik teemad põhjalikult 

läbiarutatud üksikute teemade kaupa. Tehtud on ka selleteemaline SWOT-analüüs. Eesmärgid 

tulenevad ka koostöölepetest teiste koolidega. 

Sven Lange: Arengukavas on mitmes kohas räägitud IT-õppevahenditest ja e-õppest. Milline on 

kooli visioon? Vallo Reimaa- e-õpe ei asenda õpetajat ja ei ole eesmärk omaette. Jälgitakse väga 60 

täpselt, et e-õpe ja IT-seadmed aitaks õpilastel õppida ja ei mõjuks õpilaste arengule pärssivalt 

võrreldes muude õppeviisidega.  

Otsus: Hoolekogu soovitab arengukava  täiendada: Punkti 2.4 täiendada traditsioonide hoidmist 

(püsiväärtusi) väärtustava väärtuse sõnastamisega ja vastavalt väärtuskasvatuse 

alusprintsiipidega. Arengukava dokumendis esineb trükivigu. Alari Avamägi vaatab dokumendi 65 

üle, et lõppversioon oleks trükivigadeta. 

Hoolekogu kiidab ülaltoodud täiendustega ja parandustega arengukava heaks. 

 

3. Ülevaade eelarve täitmisest ja uue eelarve projekti arutamine.  

Eelarve on muutunud juba kaks korda. Võrreldes eelmise aasta eelarvega on muutunud 70 

proportsioonid, sest käesolevast õppeaastast ostab kool sisse koristusteenust. Seega vähenes 

palgafond ja suurenesid majandamiskulud. Koristusteenuse kvaliteediga on kooli personal rahul. 

IT -vahendid tulevad põhiliselt läbi projektirahastuse. Koolil tuleb eelarvevahenditest tasuda 

omafinatseeringu osa.  

Idividuaaltualettidele üleminekuga kasvas hüppeliselt kulu tualettpaberile ja 75 

kätekuivatuspaberile. Seda ei osatud eelarvet koostades ette näha.  

Kooli uus lipp valmib veebruaris 2017, vabariigi aastapäevaks. Lipp on veel kavandamisel. 

Hoolekogu soovib lipu kavanditega eelnevalt tutvuda ja avaldada omapoolset arvamust.  

 

4. Liikluskorraldus kooli juures. 80 
Teema tõstatas murelik lapsepanem, kes elab kooli vahetus läheduses ja on seoses sellega hästi 

kursis erinevate liiklusolukordadega kooli ümbruses. Hoolekogu on ka varem korduvalt arutanud 

kooli ümbruse liikluskorraldust. Peamiseks probleemiks on hommikused ja lõunased 

`tipptunnid`, mil kooli ümbruses liikleb väga palju lapsi jalgsi ja jalgratastel ning palju erineva 

arusaamise ja sõidustiiliga autojuhte. Autosid on palju, pargitakse, peatutakse ja tagurdatakse 85 

seal, kus see on parasjagu võimalik. Parkivate ja liikuvate autode vahelt ei paista teed ületavad 

lapsed välja, mistõttu tekib ja on juba tekkinud õnnetusohtlikke olukordi. Kui liikluskoormus on 

suur, siis on lastele tee ületamine ohtlik. Kas on mõistlik taotleda Tamme pst ühesuunaliseks 

muutmist nagu on Tõrukese lasteaia ümbruses?  

Elmut Paavel: Kõige mõistlikum on lahendada problem `lamavate politseinikega`, et vähendada 90 

liiklemise kiirust. Ühesuunalised teed valmistavad probleeme ettevõtjatele ja kohalikele 

elanikele.  

Otsus: Hoolekogu poolt teha Tartu linnale ettepanek ja taotlus 2+2 `lamavat politseiniku` 

paigaldamiseks Tamme pst lõikudele Kesk kaare  ja Suure kaare tänavate vahele. Hoolekogu 



 

esimees võtab esmalt ühendust Tartu linna kaasava eelarve arutelule laste koolitee ohutumaks 95 

muutvaid ettepanekuid esitanud Margo Saaremetsaga ja esitab vastavasisulise hoolekogupoolse 

ettepaneku ning taotluse Tartu linnavalitsusele. 

 

5. Kohapeal algatatud küsimused.  

Toitlustajalt tuli palve rahuloluküsimustiku täitmiseks. Küsimustikku saab täita nii lapsevanema 100 

kui ka õpilase rollis. 

Otsus: Link lisada õpetajate listi, et klassijuhatajad edastaksid küsimustiku lapsevanematele. 

Lapsevanemad saavad soovi korral sellele vastata..  Õpilasesindus jagab infot vanema astme 

õpilaste seas, siis saavad õpilased  ise  soovi korral arvamust avaldada. 

 105 
6. Info.  

Järgmine koosolek toimub 25. jaanuaril 2017. a. algusega kell 17.45. 

 

 

koosoleku juhataja Alari Avamägi   110 
 

protokollija Ly Kärblane 


