
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tartus, Tamme pst 24a 11.10.2017.a. 

Koosolek algas kell 17:45, lõppes kell 19:50 

Koosolekut juhatas: Alari Avamägi 

Protokollis: Ly Kärblane 

 

Koosolekust võttis osa: Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)– 

õppenõukogu esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alari Avamägi (AA) 

vanemate esindaja, Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja, Leho Paldre (LP)– vanemate 

esindaja,  Paul-Bryan Tanilsoo ( P-B T)- õpilaste esindaja,  Sven Lange (SL)- vanemate 

esindaja. 

Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR), Erich Richard Rosental (ERR)- 

õpilasesinduse liige. 

Puudusid: Martin Parmas – linna esindaja, Margus Sarap (MS) – vilistlaste esindaja, Koit 

Arro ( KA)– vanemate esindaja.  

 

Päevakord: 

1. Projekt Tartu Tamme Kooli spordiväljaku ohutumaks ja paremaks muutmiseks. 

2. Kooli 1. klassidesse vastuvõtu kord ja tingimused 2018./2019. a. õppeaastaks. 

3. Kooli eelarve arutelu. 

4. Toitlustamine. 

5. Õpetaja elutöö auhinnale taotluste edaspidisest esitamisest. 

6. Jooksvad küsimused. 

 

1) Projekt Tartu Tamme Kooli spordiväljaku ohutumaks ja paremaks muutmiseks. 

AA: Hooandjasse on kogunenud 28%- 6000 eurost. Toetajaid on olnud senini on 59. Kui 

täissummat ajaliselt kokku ei saa, siis  valikud edaspidiseks Hooandja poolt  on: 

 pikendatakse Hooandja perioodi; 

 lõpetatakse projekt ja tagastatakse toetajatele summad; 

 tuleb leida sponsorid, kellega kokkuleppel Hooandja vähendab Hooandjas 

ülevalolevat summat ja loetakse projekt õnnestunuks. 

 Kindlasti tuleb jätkata tööd selle väga vajaliku projekti nimel ja teha teavitustööd võimalike 

toetajate seas. Mul on mõned mõtted seoses sponsorite leidmisega. 

VR:  41 päeva on veel jäänud. 20 päeva pärast võib veel ühe teavituskirja kirjutada. 

ERR: Oleme tutvustanud seda projekti ka õpilasesinduse kaudu. Õpilasesinduse liikmed on 

jaganud infot Facebookis.  

MP: Järgmine meeldetuletuskiri lapsevanematele võiks minna esmaspäeval 16. oktoobril.  

Kas vilistlasi on teavitatud? Kindlasti on ka seal inimesi, kes oleks sellest infost huvitatud. 



Jätkatakse tegevust projekti õnnestumise nimel, eraldi otsust vastu ei võetud.  

2) Kooli 1. klassidesse vastuvõtu kord ja tingimused 2018./2019. a. õppeaastaks. 

VR: Ka tuleval õppeaastal on murekohaks ruumipuudus. Oluline on, et ei tuleks esimesse 

klassi võtta ARNO järgi viis paralleeli, sest siis tekib oht, et lisaks esimestele klassidele peab 

minema õhtusesse vahetusse ka üks 2. klassidest, mis paratamatult tekitab peredes probleeme 

ja pahameelt. Juba praeguse õpilaste arvuga ei ole võimalik Tamme Koolis õhtust vahetust 

vältida, kuid tuleb püüda hoida seda nii minimaalsena kui võimalik. Tartu Linna poolt on 

praegu toetus, et ruumipuuduse tõttu teiste piirkondade lapsi esimesse klassi vastu võtma ei 

pea. Iseenesest on rõõm, et kool on populaarne ja tahetakse Tamme Kooli tulla ka teistest 

linnaosadest, kuid ilma  juurdeehituseta ei mahu lapsed esimesse vahetusse ka nelja paralleeli 

puhul. Samas kirjutavad end kooli lähiümbrusse sisse juba ka Tammelinna kaugemate osade 

(nt Aardla tn piirkonnaks) lapsevanemad, mis ei ole normaalne olukord. 

Kool peab erivajadustega õpilastele võimaldama väiksemaid klasse ja individuaalõpet. Paraku 

ei ole ruumipuuduse tõttu ka seda nõuet võimalik täita. Koolil lihtsalt pole ühtegi väiksemat 

ruumi, et näiteks 1=1 või väikerühma õpet teha. Esialgses nimekirjas on 25 sellist 

erivajadusega õpilast, kes seda vajaks kas väiksemat klassi või päris 1=1 õpet. Juurdeehitus 

võimaldaks neid väiksemaid ruume luua. 

Probleeme on veel kehalise kasvatuse ruumidega, sest reaalajas toimuva nelja-viie tunni jaoks 

on kasutada vaid üks väike võimla. Juurdeehitisse saaks rajada väiksema saal-ruumi selle 

olukorra leevendamiseks. 

Ruumipuudus on ka riidehoius praeguse 36 klassikomplekti juures, mistõttu on sageli kaks 

klassikomplekti koos ühes garderoobiboksis. Järgmisel suvel tuleb 0 korruse remont. 

Riidehoiukohti on plaanitud pisut juurde, kuid mitte piisavalt võrreldes praegu toimuva kooli 

õpilaste arvu kasvuga. 

AA: Plaan on Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Riho Raavega suhelda, et 

esimesse klasse ei saaks liiga palju klassikomplekte.  

EP: Kas kooli teeninduspiirkond on ka muutunud aastate jooksul? 

VR: Siin on ARNO kaardid 2016. ja 2017. aasta kohta. Kes paistavad ringist väljas on need 

lapsed, kelle õde või vend õpib juba Tamme Koolis. 

VR: Pikapäeva rühma tegemine muutub keeruliseks, võib pikapäeva rühma tegemise hoopis 

välistada,  kui tuleb rohkem vahetusi teise vahetusse.  

Kool saab küll mõjutada 1.  klassi astumise korda, kuid see peab olema erinevate laste suhtes 

õiglaselt kohtlev ja Tartu linnaga kooskõlastatud. Esimene kriteerium on  endiselt avalduste 

esitamise järjekord. Muusikaklassi saab katsete alusel.  

EP: Kas ei ole merekonteinerite peale mõeldud? 



VR: Seda võimalust on ka  arutatud. Linna prioriteet on olnud juba pikka aega, et teist 

vahetust koolis ei oleks.  

LK: Konteiner ei lahendaks kehalise kasvatuse ruumide ja riietusruumide kitsikust. 

 

Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku muuta kooli vastuvõtutingimusi selliselt, et  alates 

2018./2019.a. õppeaastast võetaks Tartu Tamme Kooli vastu kolm paralleeli esimesi klasse. 

Kui tuleb rohkem klassikomplekte, siis  on vajalik vähemalt konteineritest juurdeehitus või 

muul moel täiendavate ruumide leidmine väljaspool Tamme pst 24a hoonet.  

Hoolekogu toetab kooli direktori avaldust Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonnale, milles  

teavitatakse, et Tamme Koolil puuduvad võimalused ruumilisi eritingimusi vajavate 

erivajadustega õpilaste teenindamiseks.  

Hääletati: poolt – 8 häält, vastu ja erapooletuid – ei ole 

3) Kooli eelarve arutelu. 

VR: Eelarve on pisut kahanenud võrreldes eelmise aastaga. Jooksva eelarveaasta vältel on 

linnalt saadud juurde väiksemaid täiendavaid eraldisi. Vajadus on pidevalt teha pisiremonte, 

uuendada inventari, erinevad üritused (nt. laulupeol käimine).  Finantseerimine on kahjuks 

alla kooli tegeliku vajaduse. Linn võiks senisest rohkem lähtuda 2016.a. vastu võetud Tartu 

linna munitsipaalpõhikoolide ja – gümnaasiumite eelarvestamise aluste määrusest. Näiteks 

tugispetsialistide jaoks on raha  eraldatud 5,5 koha ulatuses, kuid määrus näeb Tamme Kooli 

õpilaste arvu puhul ette 7 kohta. Tugispetsialistide rahastamise käärid on suurtel ja väikestel 

koolidel suure erinevusega. Erinevates koolides võib kõikuda rahastamine 44-100% õpilase 

kohta.  

Otsus: Koolide eelarvestamisel tagada linnapoolne rahastamine vastavalt määrusele. 

Tugispetsialistide tasu tuleb jagada võrdeliselt õpilaste arvule erineva suurusega koolides. 

Tagada riigilt tugispetsialistide palkadeks laekuva raha laekumine võrdeliselt laste arvuga. 

Hääletati: poolt – 8 häält, vastu ja erapooletuid – ei ole 

4) Toitlustamine 

AA: Lapsevanematelt on tulnud kaebusi toidu kvaliteedi kohta.  

SL: Koolitoit on väga juurviljarikas. Paljud lapsed pole sellise toidusedeliga harjunud ja rahul. 

Laste meelest on valik üheülbaline ja supid maitsetud, vähe maitsestatud. Liha kogused 

tunduvad väiksemad, kui on menüüs kirjas.  

EP: Toidu maitsestamine oleneb ilmselt konkreetsest kokast. 

P-B T: Suppi on menüüs kaks korda nädalas. Suppidel on erinevad nimed, kuid supid 

tunduvad ühesuguse koostisega ja maitsevad ühtemoodi. 



VR: Riigi raha läheb ainult tavatoidu arvestusse, sest hetkel puudub Tamme Koolil teine 

toiduvalik, mis on olemas mitmetes koolides. ARNO annab lapsevanemale küll juhise, et 

tuleb valida toidupakett, kuid valikus on vaid üks variant. 

Otsus: Hoolekogu toetab kooli pöördumist võimaldada koolis ka teist menüüd. Lisavalik 

suurema prae näol nn. “poistepraad”.  

Hoolekogu teeb ettepanek toitlustajale, Baltic Restaurants Estonia AS-ile, et eksperimendi 

korras vahetataks kokka näiteks paariks nädalaks. 

Hoolekogu palub kooli meditsiinitöötajal kontrollida protokolliliselt toiduainete osakaalu 

toidus. 

Hääletati: poolt – 8 häält, vastu ja erapooletuid – ei ole 

5) Õpetaja elutöö auhinnale taotluste edaspidisest esitamisest.  

AA: Õpetaja elutöö auhinnale kandidaadi esitamiseks võiks eelnevalt olla korraldatud küsitlus 

õpetajate hulgas, iga õpetaja saaks toetada ühte kandidaati. See oleks vajalik selleks, et 

esitatav kandidaat oleks hinnatud ka õpetajate endi hulgas ja poolt, ainuüksi kooli juhtkonna 

poolt kandidaadi valimine seda ei taga.   

KL: Lisaks elutöö auhinnale võiks olla kooli poolte esitatud ka õpetajaid aasta klassijuhataja 

ja aasta õpetaja tiitlile. Õpetajaskonnas on palju väärt inimesi, keda esile tõsta. Hea on kui 

keegi kindel inimene koolis sellega tegeleks, et Tamme Kooli õpetajad ei jääks tähelepanuta. 

VR: Sellega tegeleb koolis arendusjuht ja juhtkond. 

Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku, et koolis korraldataks õpetajate seas küsitlus enne elutöö 

auhinnale, aasta õpetaja ja aasta kolleegi preemiale esitamist. 

Hääletati: poolt – 8 häält, vastu ja erapooletuid – ei ole 

6) Koolikoti raskus ja hoiukapid.  

VR: See teema  on olnud aastaid arutlusel. Õpikute kaalu kool paraku reguleerida ei saa.  

Kaalusin üle, ilma kehalise kasvatuseta ja tööõpetuseta oli 5. klassi õpilase koolikoti kaal 

maksimaalselt 3,5 kg. Kõvakaanelisi õpikuid oli 1 tk ja poolaastaõpikuid oli 2 tk. Selles 

mõttes on juba toimunud edasiminek.  Arvestades muu hulgas äärmiselt pingelist seisu 

kõikidele klassidele klassiruumi või muu õppetegevuse koha leidmisel, siis ei ole tunniplaani 

koostamisel võimalik koolikoti raskust täiendava kriteeriumina lisada. 

Hoiukapi teema laheneb peale järgmise aasta suvel toimuvat garderoobiosa remonti. Sinna on 

planeeritud ruum ka hoiukappidele. Kool peab võimaldama kõigile õpilastele täpselt 

ühesuguseid tingimusi, et ühtegi õpilast ei eelistataks. Kappe tuleb kokku 944 tk.  

Koosolek võttis saadud info teadmiseks ja eraldi otsust ei tehtud.  

 



7) Jooksvad küsimused.  

LP: Lapsevanem küsis minu kaudu, et miks on koolis fototeenust pakkuva ettevõtte digifoto 

hind 10 eurot. Pretensioone paberfotode hinna suhtes ei ole, kuid digipildi hind oli üllatav. 

VR: Digipildid pole siiani kuulunud koolipoolsesse lähteülesandesse, mille alusel teenust 

telliti. Edaspidi saab läbirääkimistel ka seda küsimust arvestada.  

AA: Õpetajate küsitluses tuli välja  koristamise kehv kvaliteet. 

VR: Teisalt on jälle arvamusi, et koristamine pole olnud varem kunagi nii hea.  Kool peab 

koristusettevõtet pidevalt jälgima ja koristajate töökvaliteedile tuleb pidevalt tähelepanu 

juhtida, siis on tulemused paremad . Ettevõtte esindajaga on ka hiljuti räägitud. Linn on teinud 

fikseeritud summaga lepingu ja seetõttu peab ettevõte ökonoomsemalt läbi ajama, kui 

vahepeal on miinimumpalk tõusnud. Ilmselt on koristusettevõttel ka raske leida parimaid 

töötajaid. Töö kvaliteet oleneb väga palju konkreetsetest koristajatest. Mõnes klassis on 

olukord väga hea, teistes jälle on kaebusi. 

LK: Minu laps tunneb puudust suurtest tunniplaanidest kooli seinal. Varem oli üks tunniplaan 

Garderoobi juures ja teine teisel korrusel. 

VR: Tunniplaanide väljatrükkimine ja väljapanemine pole probleem. Tundus, et kõigile on 

see lihtsalt digivahendite abil kättesaadav. Tunniplaanid saavad seinale, nagu varem. 

MP: Millal saab tualettidesse peeglid? 

VR: Peeglid on ostetud. Igale korrusele kahte suuremasse WC-sse tuleb peegel. 

Otsus: Hoolekogu toetab jätkuvat kontrolli koristusteenuse osas. Edaspidi tuleb jälgida kooli 

fototeenuste hinnapakumistel ka digifoto hinda ja vajadusel võtta võrdlevaid hinnapakkumisi. 

Hääletati: poolt – 8 häält, vastu ja erapooletuid – ei ole 

Järgmine koosolek 06.detsembril  kell 17:45. 

 

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

protokollija: Ly Kärblane 
 


