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1. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusjärelevalve tulemused. 

AA: Seoses Tamme Koolis teostatava haldusjärelevalvega annan sõna Katrin Ohakas`ele, 

Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperdile.  

KO: Nagu tavaks on saanud, tutvustan haldusjärelevalve auditi tulemusi ka koolis kohapeal.  

Õiendisse pannakse kirja järelevalvega leitud kitsaskohad. Soovin täna anda ka positiivset 

tagasisidet. Suures osas on käesolev järelevalve dokumendipõhine.  

Järelevalve oli kooli jaoks korraline sündmus. Uue kooli asutamise tõttu sai Tamme Kool uue 

koolitusloa. Seaduse kohaselt oli ja on järelevalvet vaja seoses tähtajalise koolitusloa 

lõppemisega. Järelevalve kontrollib kooli põhidokumente (näiteks: põhimäärus, kodukord 

jne). Vaadatakse õpetajate koosseisu, vastavust kvalifikatsioonile, õpilasesinduse ja 



hoolekogu tööd. Lisaks dokumentide korrasoleku ülevaatamisele kontrollitakse,  kas nende 

dokumentide järgi ka reaalses koolielus toimitakse.  

Kokku toimus koolis 11 vestlust. Näiteks oli vestlus  lapsevanemaga, hoolekogu liikmetega, 

ja kooli direktoriga. Alustati 27. novembril ja koolis kohapeal toimus töö neljal päeval. 

Haldusjärelevalve põhjal koostatud õiend jõudis kooli jaanuari alguses. Laias laastus on Tartu 

Tamme Koolis asjad korras. Tartu Tamme Kooli põhimäärus vastab kõigile nõutud 

õigusaktidele.  

Probleemkohtadeks olid:  

 õpilasesinduse põhimääruse vastavus kooli põhimäärusele ja põhikooli- ja 

gümnaasiumi seadusele. Kõik õpilased peavad saama valida õpilasesinduse liikmeid. 

Paremini tuleb protokollida koosolekuid ja koosolekutel tehtud otsuseid. 

 arengukava, sisehindamine, üldtööplaan. Nende dokumentide mittekokkukõlamine jäi 

pisut silma, kuna üldtööplaan on pisut hiljem vastu võetud. Arengukava koostamisse 

peavad olema kaasatud kõik kooli erinevad huvigrupid. Nende arvamuste kogumine ja 

dokumenteerimine on oluline. Hea on, et koolis töötatakse välja tähtsamad 

dokumendid koostöös. Arvamuste kogumist tuleks dokumenteerida. Üldiselt 

erinevates koolides koosolekute protokollimisest rääkides võib öelda, et sõnavõtud, 

arvamusavaldused  ja otsused peaksid ühtima koosoleku teemaga.  

 Sisehindamine. Arengukava periood on üheksa aastat. Sisehindamine on üks kord 

arengukava perioodi jooksul. Seda jääb nii pika perioodi jooksul väheks. 

VR: Esialgu oli kavandatud arengukava kolmeaastasena ja seega jäi see sisehindamise 

sageduse nõue dokumentatsiooni niimoodi sisse. 

 üldtööplaan ja selle koostamine. Oluline on, et oleks ühe õppeaasta tegevuskava 

määratletud spetsiifilisemalt. Liiga sarnased olid kolme viimase aasta üldtööplaanid 

(eesmärgid, tegevused jne.). Välja tuleks tuua näiteks, mis on just konkreetselt sellel 

aastal teistmoodi. Tamme Koolis on positiivne see, et tähtsaim siht silmade ees on 

õpilase areng. Selles mõttes on Tamme Kool eeskujuks, et kõik  räägivad ühte keelt, 

kõik mõistavad, et eelkõige on oluline õpilase areng. 

VR: Tööplaan on kavas liigendada sisehindamise vormingusse. Nii nagu on arengukava. 

KO: Õppekava oli sihtasutuse Innove hinnangul seadusele vastav. Kool on teinud muudatusi 

ja õppekava oli uuesti Innoves hindamisel. Õppekava on korras. Oli vaid küsimus 

õppekoormuses õppekavas ja õppekava toetavas tegevuses. Pisut on toetavate huviringide 

tõttu õpilase  koormus lubatust suurem. See peab olema lapsevanemate poolt lubatud.  

VR: Nõutud muudatused on selles osas juba sisse viidud. 

AA: Seda on hoolekogu varem arutanud ja heaks kiitnud. 

KO: Hoolekogu käib sageli koos, protokollid on sisukad. 

AA: Personali kvalifikatsiooni küsimusest tahaks lähemalt rääkida.  



KO: Juhtkonna kvalifikatsioon vastab nõuetele täielikult. Seaduse järgi on nii, et kui pole 

vastavat diplomit, siis eripedagoog ei tohiks tugispetsialistide teenust osutada. 31. augustini 

on aega õpetajatel kvalifikatsiooniga tegeleda. Koolil on kohustus kvalifikatsioonile 

mittevastavate õpetajate ametikohtade täitmiseks suvel konkurss korraldada ja läbi viia. Kui 

konkurssidele ei laeku sooviavaldusi  ja ei ole võimalik ametikohti täita, siis on võimalik teha 

üheaastased lepingud olemasolevate õpetajaga. Palju on magistriharidusega õpetajad, kellel 

pole lihtsalt õpetaja kutset. Õpetaja kutse omandamine ei ole keeruline protseduur. Kutse 

taotlemine eeldab enesehindamist ja oma tegevuse analüüsimist. Soovitan võtta muidu sobiva, 

kuid kutseta õpetaja tööle  aastase lepinguga,  siis saab õpetaja kutset taotleda ühe aasta 

jooksul. 

VR: Enne seda järelevalvet ei olnud kool kvalifikatsiooninõudest teadlik. 

KK: Õpetaja kutse on uuendamisel. Kas on infot, millal see saab valmis? 

KO: See info hetkel puudub.  

AA: Kas on küsimusi veel järelevalve osas? Kui mitte, siis täname tutvustamise eest. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

2. Õpilaste vastuvõtt esimestesse klassidesse ja kooli ruumipuuduse küsimused. 

AA: Tänaseks on kooli õpilaste arv ligilähedane Tartu Tamme Gümnaasiumi aegadele ja 

koolis on seetõttu (uuesti) tekkinud terav ruumipuudus. See tuleneb ja on tingitud sellest, et 

vahepeal (2016/2017. õppeaastal) võeti vastu viis paralleeli esimesse klassi, 2017/2018. 

õppeaastaks neli paralleeli  ja nüüd, käesoleval aastal, on kavas võtta  vastu uuesti (veel) neli 

paralleeli. Samal ajal lõpetavad vaid kolme paralleeliga lennud. Koolil ja hoolekogul on olnud 

linnaga sel teemal läbirääkimisi. Lapsevanemad on avaldanud muret, sest nii suur õpilaste arv 

koolis tähendab ruumipuuduse tõttu ka õhtust vahetust 2018/2019. õppeaastal. Kooli 

klassiruumide arv on, sellise hulga õpilaste ja klassikomplektide jaoks ühes vahetuses 

õpetamiseks, liiga väike. Klassiruume on remondi käigus laiendatud vastavalt seaduse 

nõuetele. Hoolekogu ja kool on korduvalt pöördunud ruumipuuduse lahendamiseks 

võimaluste leidmiseks koolipidaja poole. Viimane ettepanek on olnud ruumipuudus lahendada 

moodulklasside abil, nagu seda on tehtud Kõrveküla Põhikoolis. Selle kohta on 07.02.2018. a. 

saadetud kooli ja hoolekogu poolt taotlus Tartu Linnavalitsusele, millele ei ole senini 

vastatud. Ka lapsevanemad on esitanud koolile ja hoolekogule pöördumise, milles uuritakse, 

et miks ilmus info õhtupoolse vahetuse kohta nii hilja, miks kolm klassi peavad alustama 

õhtupoolses vahetuses, milliseid tugimeetmeid plaanib kool või Tartu Linnavalitsus tekkinud 

olukorras pakkuda ja miks on loobutud moodulklasside (ajutiste õpperuumide) paigaldamisest 

ning rentimisest. Samas on avaldatud toetust moodulklasside rajamise plaanile. Pöördumises 

toodud küsimused on suunatud ja nendega peaks tegelema esmajärjekorras koolipidaja – 

Tartu linn.      



ML: Konteinereid ei saa Tamme Kool seetõttu, et lihtsalt ei ole piisavalt rahalisi vahendeid. 

Koolipidaja peab kõiki koole kohtlema võrdselt.  Karlova Kooli käsitööklasside 

nõuetekohaseks ehitamiseks otsustati  kahte konteinerit mitte anda.  Kahjuks on ka 

käimasolevad projektid läinud turusituatsiooni tõttu planeeritust kallimaks. Variku Koolis on 

tulevikus hinnanguliselt 300 tühja kohta. Pärast Variku Kooli remonti on plaanis bussiringide 

muutmise  ja kergliiklustee tegemisega suunata sinna kooli käima rohkem õpilasi. 

RR: Tervikpildina probleemi vaadates on nii, et piirkonnas on kool, mis läheb remonti ja 

sinna saab edaspidi suunata õpilasi. Otsus on, et mooduleid ei tule. Tammesse on raha 

panustatud õppekvaliteeti. Teise vahetuse varianti tasub kaaluda. Kas koolipidaja  saab aidata 

küsimustega, mis on teise vahetuse peamised murekohad - näiteks pikapäevarühma laadne 

hommikupooliku sisustamine? 

EP: Suurusjärgus 40 000 eurot  maksab konteinerite kasutuselevõtt aastas. See raha ei ole 

suur. 

SL: Lapsevanemad eeldavad, et hoolekogu peaks tegelema teise vahetuse probleemiga.  Minu 

arvamuse kohaselt tuleb siit kool ja hoolekogu välja jätta. Teise vahetuse tekkimine ja 

ruumipuudus on otseselt koolipidaja poolt lahendamist vajav probleem.  

VR: See kool on oma ruumide arvu poolest sobilik  kolme paralleeli jaoks. 

ML: Koolipidaja  ei saa ühegi kooli investeeringuid seetõttu piirata, et Tamme Kooli 

probleemi  lahendada.  

AA: Kohati on tunne, et kui kool on hinnatud, siis seda  karistatakse linna poolt selle eest.  

RR: Edukad koolid sageli ongi kahes vahetuses. 

SO: Minul käib üks laps teises klassis hommikupoolses vahetuses ja nüüd tuleb esimesse 

klassi minev laps õhtusesse vahetusse. See eeldab tööl käivalt vanemalt väga keerulist 

logistikat. Tamme Kool on siis ainuke Tartu linna piirkonnakool, kus on õhtune vahetus. Elan 

500 m kaugusel koolist. Kas on normaalne, et viin lapsed Varikusse? 

SL: Räägime siinkohal ka tööl käivate lapsevanemate heaolu eest. Praegune huvigrupp, 

peaaegu saja pere vanemad on ju kõik praegu täisjõus maksumaksjad. 

VR: Tamme Koolile konteinerite lahendusel oleks üheks rahaliseks kokkuhoiuks see, et 

poleks vaja WC-sid ehitada eraldi konteinerite jaoks. Praeguse plaani järgi saab konteinerid 

paigutada nii, et saab edukalt kasutada olemasolevaid WC-sid. 

SL: Hoolekogu liikmetena peame lapsevanemate pöördumisele vastuse andma. Praegu on see 

mõne pere jaoks küsimus, kas laps saab käia kodukoolis või mitte. 

KK: Kas saaks huvikoolide ressursse kuidagi  kasutada ruumipuuduse lahendamiseks? 

Teadupärast seisavad huvikoolide poolt kasutatavad ruumid just hommikupoolikuti 

kasutuseta.  



RR: Linnavarade osakonna  hinnangul on konteineritest moodustatavate klasside projekt 

siiski kallim. Kõrvekülas oli juba aluspinna rajamine ca 100 000 eurot. 

ML: Arutame linnavalitsuses seda teemat veel, kuna teine vahetus on Tammelinnas elavate 

tulevaste algklassilaste lapsevanemate jaoks tõesti suur probleem. Kui minna moodulite 

kasutuselevõtu teed, siis lükkub kindlasti edasi koolile planeeritud juurdeehituse tegemine. 

MS: Kas on võimalik tulla Tamme Kooli hoolekogu mõnel liikmel või lapsevanemal 

linnavalitsuse istungile seda teemat tutvustama? 

VR: Kahe kooli eraldamisel oli üks põhjendusi, et teine vahetus koolist  kaob. Minult küsivad 

lapsevanemad, et miks see ei ole realiseerunud.  

RR: Saame linnavalitsuses seda teemat veelkord arutada. Lisaeelarve on tegemisel, sellega on 

kiire.  

ML: Järgmisel arutelul, esmaspäeval 12.03.2018, tõstame teema linnavalitsuses uuesti ülesse.  

Otsus : Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks ja jälgib asjade käiku, aidates võimaluse 

korral probleemi lahendamisele kaasa.  

Hääletati: poolt – 10 häält, vastu ja erapooletuid ei ole.  

 

3. Lapsevanemate pöördumine hoolekogu ja kooli poole. 

AA: Lapsevanemad küsivad, et miks ei avaldatud kooli kodulehel infot tuleva õhtuse vahetuse 

kohta enne, kui oli veel võimalik esitada avaldusi Tartu Erakooli, Katoliku Kooli või Miina 

Härma Gümnaasiumisse. Kirjas toodud koolid ei ole linna piirkondade koolisüsteemis.  

VR: Hommikuses vahetuses on lauluklass seetõttu, et  teises vahetuses koolis lauluklassid 

funktsioneerida ei saa. Lauluklassidest loobumiseks peaks muutma kooli põhimäärust. 

EP: Kooli hea maine, mis põhjustab nii suure arvu õpilaste soovi kooli tulla, et ära ei mahu, 

on mitmekümne aasta töö vili. 

AA: Põhiliselt on lapsevanemate pöördumise põhjuseks ikkagi ruumipuudusest tingitud teise 

vahetuse tekkimisest. Jätkame suhtlemist  koolipidajaga probleemile lahenduse leidmiseks.  

Otsus: Vastata pöördumisele, kui on saanud selgeks Tartu linna poolt rakendatavad meetmed 

ja abinõud probleemi lahendamiseks. Samas jätkatakse koostöös kooliga tegevusi õhtupoolse 

vahetuse vältimiseks või vähemalt selle moodustamiseks võimalikult väikeses mahus. 

 Hääletati: poolt – 10 häält, vastu ja erapooletuid ei ole.  

 

 



4. Kooli õppekava kohta hoolekogu poolt arvamuse avaldamine. 

AA: Hoolekogu on varem juba avaldanud arvamust antud dokumendi kohta ja on selle heaks 

kiitnud. Kuivõrd haldusjärelevalve käigus on tehtud siiski hoolekogule ettekirjutus õppekava 

kohta arvamuse avaldamiseks, siis olen selle saatnud hoolekogu liikmetele uuesti 

ülevaatamiseks. Peame avaldama arvamust tervikdokumendi kohta. Haldusjärelevaleve 

teostajad on pikendanud (andnud nõusoleku) arvamuse andmise tähtaega kuni märtsi 

keskpaigani, osade dokumentide osas kuni aprilli keskpaigani. Õppekavas kui 

tervikdokumendis sisalduvad ka hoolekogu 06.12.2017. a. koosolekul arutatud ja heaks 

kiidetud muudatused ja parandused. Kuivõrd täiendavaid ettepanekuid õppekava kohta ei ole 

hoolekogu liikmete poolt avaldatud ei enne tänast koosolekut ega ka koosolekul, siis teen 

ettepaneku õppekava tervikdokumendina heaks kiita.  

Otsus: Kiita Tartu Tamme Kooli õppekava heaks.  

Hääletati: poolt 9 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. (Üks hoolekogu liige on koosolekult 

lahkunud.) 

 

5. Kooli kodukorra kohta hoolekogu poolt arvamuse avaldamine. 

AA: Hoolekogu liikmed on saanud ka antud dokumendiga enne koosolekut tutvuda. Mina 

omalt poolt vaatasin, kas kodukorras sisalduvad kõik seadusega nõutud tingimused. Kõik 

tingimused on seadusega vastavuses ja nõutavalt käsitletud.  

Täna koosolekult puuduv Koit Arro on saatnud minu kaudu kodukorra kohta küsimused.  

„Millal peab olema suulise vastamise hinne e-koolis nähtav. Kas see kuulub muu  hindelise 

töö alla?“  

KAD: Jah - see kuulub dokumendi sõnastuses „muu hindelise töö“ alla. 

AA: Kodukorra punkt 8.2. Lapsed ei saa reaalselt koolist koolipäeva jooksul terviseprobleemi 

tõttu lahkumiseks kirjalikku luba meditsiinitöötaja käest. Seega ei saa see olla ka kodukorras 

sees. Teen ettepaneku, et punkti 8.2 sõnastusest võiks eemaldada sõna „kirjalikul“. 

Koit Arro küsimus – „Punkt 10: Kas on olemas ka mingi punkt, mis määrab ära selle, et kui 

palju ette muudatustest peab lapsevanemaid ja õpilasi teavitama? Kui mitte, siis peaks selle 

lisama. Kuna kasutatakse e-kooli, siis kas punktis 10.1 ei oleks hea, kui ka e-koolis vanemaid 

sellest teavitatakse? Kodulehel muudatuste avaldamine ei ole piisav teavitamine.“ 

VR: Ootamatusi ei saa välistada ja neid on ka võimatu ette teada anda.  

AA: Teen ettepaneku muuta punkti 10.1 sõnastust, lisades sellesse sõna  „planeeritud“ ja 

punkti lõppu sõnad „ ning klassijuhataja poolt teavitatuna.“ 

Otsus: Teha koolile ettepanek sõnastada ja kehtestada kodukorra punktid 8.2. ja 10.1. 

järgnevas redaktsioonis:  



„8.2. Koolipäeva jooksul võib õpilane koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, 

õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal. 

10.1. Kooli planeeritud päevakava ja muudatused selles tehakse õpilasele ning vanemale 

teatavaks ja loetakse neile kättetoimetatuks kooli veebilehel avaldatuna ning klassijuhataja 

poolt teavitatuna.“ 

Kui kool nõustub hoolekogu poolt tehtud ülaltoodud muudatusettepanekutega, siis kiita Tartu 

Tamme Kooli kodukord muudetud kujul tervikdokumendina heaks.   

Hääletati: poolt 9 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

6. Kooli õpetajate ja teiste töötajate palgatingimused.    

VR: Kollektiivi üldkoosoleku otsusega on kinnitatud Tartu Tamme Kooli palgalepe, mille 

esitan tutvumiseks. See vajab hoolekogu heakskiitu. 

Otsus:  Hoolekogu tunnustab kooli juhtkonda, et on suudetud saada õpetajatele soodsamad 

palgatingimused. Hoolekogu kiidab uue palgaleppe heaks. 

Hääletati: poolt 9 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

7.  Kooliruumide remont ja sellega seotud ümberkorraldused 2018. a.  

VR: Tööd juba käivad, alustatud on garderoobide remondiga. Vana puhveti osa on hetkel 

süvendamisel, kuna see piirkond oli muust osast kõrgem. Aprilli algusest alates saab olema 

peasissekäik maja tagant.  Algklassid võtavad riided klassidesse. Jõusaali saab panna enamiku 

rõivastest, kuid kõik sinna ei mahu. Esimese mai  paiku tuleb ajutine vahesein õpetajate toa 

taha ja selle  taga olevad klassid saavad minna remonti. Ventilatsiooni ja soojasüsteemide 

ehitus hakkab pihta peale lõpuaktust, sest see hõlmab kogu maja. 

1.-4. klass lõpetavad remondi tõttu õppeaasta juba 31. mail. 

Otsus: hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

8. Kooli lähiala liikluskorralduse muudatused.  

AA: Peamised koolilapsi puudutavad liiklusmuudatused on seotud täiendavate kõnniteede 

rajamisega Tamme puiesteele alates Raja tänava ristmikust kooli poole, ülekäiguradadega ja 

täiendavate autode peatumisaladega kooli lähedal. Täiendav kõnnitee tuleb Tõrukese lasteaia 

kõrvale, Riia tänava poolsele Tamme pst lõigule, mõlemale Soinaste ja Suure kaare tänava 

vahelisele lõigule ja Suure kaare ning Kesk kaare vahelisele Riia tänava poolsele Tamme pst 

lõigule. Kooli juurde tulevad sõidukite peatumisalad Suurele kaarele ja kooli taha, Riia tänava 



poolsele Tamme pst lõigule. Oleme saanud liikluskorralduse muudatuste eskiisprojekti, mille 

olen edastanud.   

SL: Minu hinnangul muudab ülekäiguraja asukoha muutmine Tõrukese lasteaia juures lapsele 

koolitee ohtlikumaks.  

EP: Arvan, et ohutuse huvides oleks mõistlik viia Televisiooni bussipeatus Raja tänava poole, 

et tee ületaja ei jääks uuel ülekäigul, Televisiooni bussipeatuses peatuva bussi tagant tulevale 

sõidukile, kurvi tõttu pimedasse nurka.  

Otsus: hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. Teha võimaluse korral ettepanek mitte 

muuta olemasoleva ülekäiguraja asukohta Soinaste tänaval ja kaaluda võimalust Televisiooni 

bussipeatuse nihutamiseks Raja tänava nurga poole.  

 

9. Jooksvad küsimused.  

AA: Infoks Tamme Kooli spordiväljaku kohta. Margo Saaremets on suhelnud tööde 

teostajaga. Spordiväljaku katmise tööd algavad ilmade soojenedes. 

Otsus: hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

Järgmine koosolek : 11.aprillil 2018. a., algusega  kell 17:45. 

 
Protokolli lisad:  

1) Tartu Tamme Kooli ja hoolekogu 07.02.2018. a. taotlus Tartu Linnavalitsusele. 

2) Lapsevanemate 07.03.2018. a. pöördumine ja toetusavaldus;  

3) Tartu Tamme Kooli õppekava.  

4) Tartu Tamme Kooli kodukord 

 

Koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

Protokollija: Ly Kärblane 
 

 


