
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tartus, Tamme pst 24a 06.12.2017.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, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alari Avamägi (AA) 

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

esindaja,  Sven Lange (SL)- vanemate esindaja Margus Sarap (MS) – vilistlaste esindaja,. 

Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR) 

Puudusid: Martin Parmas – linna esindaja,  Erich Richard Rosental ( E-R R) - õpilaste 

esindaja, Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja. Kohal 8, seega on koosolek otsustusvõimeline.  

 
Päevakord:  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. 

2. Kokkuvõte spordiväljaku projektist. 

3. Ülevaade kohtumistest Tartu linnapeaga ja Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni 

esimehega.   

4. Toitlustamine. 

5. Kooli eelarve. 

6.  Riiklik järelevalve. Kooli õppekava ja kodukorra muudatused. 

7. Remondiplaanid 2018. a.  

 

1.Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.  

LP: Teen ettepaneku valida hoolekogu esimeheks Alari Avamägi. 

AA:  Tartu linna esindajaks saab edaspidi olema  Krõõt Kiviste. Teen ettepaneku 

aseesimeheks valida Margus Sarap ja protokollijaks Ly Kärblane. Olen valmis jätkama 

hoolekogu esimehe kohal, kui hoolekogu liikmed on nõus. 

Otsus: Valida hoolekogu esimeheks Alari Avamägi, aseesimeheks Margus Sarap ja 

protokollijaks Ly Kärblane. 

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

 

2.Kokkuvõte spordiväljaku projektist.  

AA: Projekt oli edukas. Kokku kogunes 6997 eur, millest tuli tasuda Hooandja teenuse eest 

489,79 eur.  Hetkel on 6507,21 eur minu kontol ootel, sest talve tõttu projekti praegu ellu viia 

ei saa.  Projektiga on plaanis edasi tegeleda tuleval kalendriaastal. Hinnapakkumise järgi on 

veel puudu umbes  1100 eur. Selle summa saab loodetavasti katta kool.  Toetajaid oli 



ligikaudu 150 toetajat. Teiste hulgas Tartu Tamme Gümnaasium, kelle kaudu koguti 

vilistlaste annetused. Tänan kõiki toetajaid. 

Otsus: Hoolekogu võtab spordiväljaku projektiga seonduva teadmiseks.  

 

3. Ülevaade kohtumistest Tartu linnapeaga ja Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni 

esimehega. 

AA: Kohtumised oli nii linnapeaga kui ka haridusosakonnas. Teemaks oli klassikomplektide 

arv, sest ülerahvastatus segab kooli tööd  ja ka klassiruumide arv ei võimalda rohkem 

paralleele.      3 paralleeliga koolis  peab olema riiklike normatiivide kohaselt 46 õpperuumi. 

Tamme koolis on neid 4,2 paralleeli peale vaid 42. Seega on õpperuume oluliselt vähem, kui 

seadus nõuab. Tartu LV haridusosakonna juhataja Riho Raave initsiatiivil sai samal teemal 

kohtutud linnapeaga. 

Selgus, et linna investeerimise kavasse pole juurdeehitust lähiaastateks planeeritud. Tänase 

telefonivestluse põhjal haridusosakonna juhatajaga  on teada, et hetkel linnapea seda teemat ei 

ava.  

Haridusosakonna juhataja  Riho Raave kinnitusel jääb uuel õppeaastal kokkuleppeliselt 

esimese klassi vastuvõtu piiriks 4 klassikomplekti. Seetõttu on hommikupoolsesse vahetusse 

võimalik mahutada vaid muusikaklass. Kui linnapoolne määrus on jõustunud, siis saab info ka 

kooli kodulehele ülesse panna. 

SL: Nüüd on teada, et juurdeehitust ei ole lähiajaks planeeritud. Mitu aastat siis lapsed peavad 

olema õhtuses vahetuses? 

VR: Me saame lapsi hoida õhtuses vahetuses ainult lühikest aega (1.-2.klassi vältel). 

Järelikult kooli praeguse suuruse juures me jäämegi õhtuse vahetusega kooliks. Vaid 1.klassi 

vastuvõtu vähendamisel 3 paralleelini tekib tulevikus lootus teisest vahetusest pääseda. 

Erivajadustega õpilaste väikeklasside lisandumisel võib see aga ka 3 paralleeli puhul nihkuda 

määramatusse tulevikku. 

EP:  Kuidas on kooliruumidena kasutatavate  konteineri plaanid? Õpetajate ja lapsevanemate 

õhkkond on väga närviline, kui on selline ruumikitsikus. 

MS: Linnavalitsuse suhtumine konteinerisse oli väga tõrjuv. 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. Jälgimise all on punkt, et linna määruses oleks sees, 

et  Tamme kool 2018/2019. a. õppeaastal saab avada mitte rohkem kui 4 paralleeli esimesi 

klasse. Hoolekogu teeb linnavalitsusele ettepaneku konteinerite kasutuselevõtuks esimesel 

võimalusel, et vältida siiski teist vahetust ja et võimaldada huviringe, pikapäevarühma ning 

hariduslike erivajadustega õpilastele vajalikku kohtlemist. 

 

4. Toitlustamine.  

AA: Eelmise koosoleku järgselt sai toitlustajale tehtud pöördumine. Vastuses oli märgitud, et 

rahulolematus koolitoiduga tuleb Baltic Restaurants Estonia AS-ile üllatusena, kuna 26. 



septembril oli tagasiside väga positiivne. Toitlustaja poolt tuuakse välja toidu tervislikkuse 

nõuded, mis paratamatult seab toidu valmistamisele ja toiduainete valikule omad piirid. 

Toitlustajaga kohtumine on kokku lepitud 15. detsembriks. Kohtumisele lähevad Vallo 

Reimaa, Elmut Paavel, Alari Avamägi  ja  Leho Paldre.  

Möödunud koosoleku otsustati küsida kooli tervishoiutöötaja hinnangut koolitoidu kohta. 

Muu hulgas ootas hoolekogu tagasisidet koolitoidu vastavuse kohta menüüs antud kogustele, 

kuna liha osakaal on tundunud vaatlusel väiksem, kui menüüs on välja toodud. 

Tervishoiutöötajalt tuli ebamäärane nägemus koolitoidu kohta. 

LP: Lapsed kurdavad, et ei piisa aega söömiseks.  

Otsus: toitlustajaga toimuval kohtumisel palutakse lühiajalist (kahenädalalist) koka  vahetust, 

et näha kas rahulolu seoses koolitoiduga suureneb või mitte. Plaanis on õpilaste seas läbi viia 

rahuloluküsitlus peale kokavahetuse perioodi. 

 

5. Kooli eelarve.  

VR: Eelarves ei ole vahepeal muudatusi toimunud. Haridusosakonna finantsistile  on teada 

antud hoolekogu ettepanekud. 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. 

 

6. Riiklik järelevalve.  

VR: Probleemid kvalifikatsiooniga. Kuni 2013. aastani oli ülikoolidiplom ühtlasi ka 

kutsetunnistus. Seejärel otsustati, et kutsetunnistus tuleb õpetajal eraldi tasu eest taotleda 

kutsekojast. Vahepealsetel aastatel ei olnud õpetajad neid tasulisi kutsetunnistusi vormistama 

motiveeritud, sest see ei tõsta iseenesest õpetaja  kvalifikatsiooni. 2014. ja 2015. aastatel on 

lõpetanud õpetajatel küll  ülikooli lõpudiplom, kuid võib olla puudu kutsetunnistus.  

Probleemkohaks on ka avaliku konkursi kuulutamine väga väikese kohaga õpetajatele, kes on 

tulnud mujalt koolidest. Näiteks 0,2 -le kohale avaliku konkursi kuulutamine pole seni olnud 

meie hinnangul põhjendatud. 

Kooli õppekavasse  ja kodukorda tuleb viia sisse mõningad muudatused, millele viitas 

Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve. Õppekava ja kodukorda muutmist puudutavad 

dokumendid on hoolekogule aruteluks ja tutvumiseks  jagatud. 

Õppekava muudatused. 

Õppekava punkti 4.2. „Valikainete ja võõrkeelte valik“  alt võtta ära – huvitav loodus 

3.klassis, sest see on punktis 4.3 kirjas õppekava toetava ringina. 

Õppekava punkti 4.2 „Valikainete ja võõrkeelte valik“ p 6 võtta lausest välja sõna 

„kohustuslikes“ ja sõnastab lause järgmiselt (muudetud kaldkirjas ja boldis)  



Muusikaklassis õppimine eeldab osalemist kooli traditsiooniliste kooride (mudilas-, laste-, 

poiste- ja noortekoor) tegevuses (laulupeod, esinemised jms) ja õppekava toetavates 

kohustuslikes ringides. 

 

Õppekava punkti 4.2 „Valikainete ja võõrkeelte valik“ lisada kooli valikainena 

Karjääriõpetus, sest see on tunnijaotusplaanis olemas. 

Õppekava punktis 4.3. asendada tabeli „Õppekava toetav täiendav õpe“ pealkiri uue 

sõnastusega „Õppekava toetavad ringid“. 

Otsus: Hoolekogu nõustub Tartu Tamme Kooli  õppekava muudatustega. 

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

Kooli kodukorra muudatused. 

VR: Ettepanek oli, et kaks kodukorra punkti (senised 12. ja 13.) peaksid olema ühe all (12.). 

Kool sai sügisel uue tõukerataste hoidla. Seetõttu tuleb kodukorda sisse viia ka tõukerataste 

lukustamise kohustus ( seni oli see kohustus ainult jalgratastele). 

Otsus: Hoolekogu nõustub kodukorra uue redaktsiooniga. 

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

Kooli arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord. 

Hoolekogu võtab aega dokumendiga tutvumiseks, et esitada omapoolseid ettepanekuid. 

KL: Teen ettepaneku, et ka õpetajad saaksid veel ka selle dokumendi üle vaadata ja 

ettepanekuid teha.  

Otsus: Kool paneb arenguvestluste läbiviimise korra veel arutelule töökollektiivis ja viib 

õppenõukogusse heakskiitmiseks. Seejärel esitatakse uus kord hoolekogule tutvumiseks, 

ettepanekute esitamiseks ja seisukohavõtuks.  

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

 

7. Tartu Tamme Kooli õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi 

tingimused ja kord.  

VR: Parima valiku kindlustamiseks liituvad konkursikomisjoniga ka vastava aine õpetajad. 

Näiteks  loodusaine sektsioonist oli kolm inimest.  

LP: Kas on tänapäeva kanaleid arvestades piisav, et ajalehes ja kodulehel avaldatakse täitmist 

vajava ametikoha  töökuulutus.  

VR: Kasutame lisaks üleriigilisele ajalehele nagunii ka teisi kanaleid. 

Otsus. Hoolekogu teeb ettepanekuvabade ametikohtade täitmise korrale lisada punkt, et 

huvide konflikti korral (sugulussidemed jne.) on komisjoni liikmel kohustus teavitada 

võimalikust huvide konfliktist ja teha enesetaandamine. Vajadusel leitakse komisjoni 



asendusliige ainesektsiooni esimehe või liikmete poolt. Täiendada punkti 2, mis puudutab 

töökuulutuse avaldamise kohustust kahes erinevas kanalis,   sõnaga vähemalt. Korrastada 

dokumendi  numeratsioon.  

Hoolekogu nõustub  Tartu Tamme Kooli õpetajate vabade ametikohtade täitmiseks 

korraldatava konkursi tingimuste ja korraga ning  kinnitab ettepanekute põhjal  täiendatud  

dokumendi. 

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

 

8. Remondiplaanid 2018. a.  

VR: Praegu toimub hankedokumentide ettevalmistamine. Lisaks senisele projektile  on 

hanketingimustes sees ka lifti ehitus ja küttesüsteemi renoveerimine. Paralleelselt toimub ka 

välisavade renoveerimise projekti koostamine. 

EP: Miks on lifti vaja? 

VR: Eluline vajadus . Näiteks kui õpilasel on terviseprobleem ja ka liikuvate arvutiklasside 

tarvis. Lift tuleks välisseina külge, sisehoovi.  

LP: Mis on välisavad? 

VR: Aknad. Need on tehtud 15 aastat tagasi. Juba on olnud akende amortiseerumisest tingitud 

ohtlike olukordi.  

VR: Ettevalmistustöödega saab alustada märtsist. Aprillikuu algul tuleb vabastada 

garderoobid ja põhiukseks saab bussipeatusepoolne sissepääs (Kesk kaare tn), kust pääseb 

jõusaali ruumis avatavasse ajutisse garderoobi. Algklassid võtavad üleriided oma klassidesse. 

Söögisaalile ligipääsu võimaldamiseks tuleb ajutine vahesein. Teise korruse vabastamine 

toimub maikuu algul, sest aprillis ei ole võimalik nii palju ruume vabastada. Hange pannakse 

peagi ülesse. 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek : 31. jaanuar 2018 kell 17:45. 

 

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

protokollija: Ly Kärblane 

 


