
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tartus, Tamme pst 24a 31.10.2018.a. 

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

Koosolekut juhatas: Alari Avamägi 

Protokollis: Ly Kärblane 

 

Koosolekust võttis osa: Malle Pehk (MP)– õppenõukogu esindaja, Alari Avamägi (AA)- 

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

Annabel Aarla- õpilaste esindaja,  Sven Lange (SL)- vanemate esindaja,  Koit Arro ( KA)– 

vanemate esindaja,  Alvar Tipp (AT)- vanemate esindaja. 

Puudusid:  Krõõt Kiviste (KK)-  linna esindaja, Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, 

Margus Sarap (MS)– vilistlaste esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja. 

Kutsutud ja  osales: direktor Vallo Reimaa (VR). 

 

Kohal 8 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline. 

 

 

Päevakord: 

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal. 

2) Kooli eelarve. 2018. a. eelarve täitmisest, 2019. a. eelarvest.  

3) Kooli remonttööd.    

4) Korvpalliväljaku projekti tänuüritus ja auhinnad toetajatele.  

5) Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaan.  

6) Kohapeal algatatud jooksvad küsimused. 

 

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal.  

AA: Kas koolil on võimalik kuidagi mõjutada laste vastuvõttu. Kas on võimalik kuidagi 

sissekirjutusi kasutada? 

VR: Programmi ARNO operaator on hädas piirkonna suurusega. Hetkel on lubatud kolm 

paralleeli. Lapsi, kes soovivad piirkonnast kooli tulla on, aga oluliselt rohkem. Ka kolm paralleeli 

ei muuda seda, et koolis säilib teine, õhtupoolne vahetus. Tammelinna seltsi nägemus on, et 

võimalikult palju Tammelinna lapsi saaks kodukoha järgsesse kooli. Praegu ei ole teada, kui 

väikeseks piirkond lõigatakse ning milliste kriteeriumite alusel õhtusesse vahetusesse suunatakse. 

Kui kool mingit muud otsust ei tee, siis saavad hommikusse vahetusse lapsed, kes on varem 

ARNOs registreeritud. 

Otsus: Arvestades kehtivat arengukava toetab hoolekogu nelja paralleeli vastu võtmist 2019/20 

õppeaastal. Kogukonna ootus kodukohalähedasele koolile on Tammelinna geograafilist suurust 

arvestades suur. Hoolekogu hinnangul tuleks  õhtupoolse vahetuse vältimiseks leida võimalusel 



õppetegevuse läbiviimiseks lisaruumid. Hoolekogu palub koolil teha linnavalitsusele ettepanek 

komplekteerida hommikupoolsed ja õhtupoolsed klassid lähtudes õpilaste Tammelinna 

sisseregistreerimise ajast, põhimõttel, et hommikupoolsesse vahetusse võetakse vastu varem 

Tammelinna sisseregistreeritud õpilased.  

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

 

2) Kooli eelarve. 2018. a. eelarve täitmisest, 2019. a. eelarvest.  

VR: Riigieelarvest tuli dotatsioon tugispetsialistidele. Selle tulemusena sai kool kolm 

tugispetsialisti kohta. 2018. aastal saime veel täiendavalt vahendeid sisustusele, lisaks robootika 

projekti ja pikapäevarühmade rahastus. 2018. aasta vahenditest viiakse lõpuni remondid, mida 

osaliselt alustati juba 2017. a. 2018. a. eelarve on tasakaalus.  

2019. aastal on juurde on tulemas IT-vahendeid, aulasse on tarvis valgusparki ja aula tehnikat on 

vaja uuendada.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. Hoolekogu toetab, et esimene prioriteet on aula 

kaasajastamine. 

 

3) Kooli remonttööd.  

VR: Enamik töid on vastu võetud.  Mõned tööd veel käivad, näiteks ventilatsiooni ja 

soojasüsteemi reguleerimine. Ventilatsioonisüsteem  on ehitajal veel üle andmata. Muude tööde 

osas hakkas linnavalitsuse survel kõik viimasel hetkel liikuma. Teisest novembrist on igal lapsel 

hoiukapi kasutamise võimalus. Ehitusettevõte tegi parandustööd niiskust saanud parketile ja 

seintele. Seinad on veel niisked. Nende kuivamine võtab veel aega.  

SL: Soovitan lepingutel silma peal hoida, et saaks ventilatsioonisüsteemi garantiiajal niimoodi 

tööle, et see ei hakkaks koormama tulevikus eelarvet. See reguleerimine võtab aega kuni 0,5 

aastat. Kui on see süsteem korralikult reguleerimata, siis see  ümberseadistamine on kulukas. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks ja tunnustab kooli ning linnavalitsust. 

 

4) Korvpalliväljaku projekti tänuüritus ja auhinnad toetajatele.  

AA: Tänuüritus toimub eeldatavasti 15. novembril 2018. a. Ette on nähtud auhindade jagamine. 

Kas kool saab aidata kutsete ja tänukirjade tegemisega? Sel nädalal peaks need kutsed välja 

saatma. 

VR: On planeeritud südamlik mõnus tänuüritus koos eeskavaga. Tehnilise poolega kool aitab. 

Saadetakse e-kutsed. Tuleb suupistelaud.  

 

5) Hoolekogu 2018/2019. õppeaasta tööplaan.  

AA: Kooli direktoriga peetud arutelu tulemusena pakume välja järgnevad orienteeruvad 

koosolekuajad koos põhiteemadega hoolekogu käesoleva õppeaasta tööks:  



- 05.12.2018. a.: Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine. Remonttööd. Tartu 

linna poolt määratud klassikomplektide arv 2019/2020. õppeaastaks, 2. õppevahetus. Arengukava 

uuendamine.  

- 23. või 30.01.2019. a.: Personaliküsimused. 2019. a. eelarve. Arengukava uuendamise arutelu 

jätk.  

- 20.03.2019. a.: Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastaks, klassikomplektide 

komplekteerimine. Kooliümbruse liikluskorralduse arengud.  

- 08.05.2019. a.: Arengukava muudatusettepanekud. Õppekava muudatusettepanekud. 

Personaliküsimused.  

- 04.09.2019. a.: Direktori ülevaade 2018/2019. õppeaastast, valmisolek 2019/2020. õppeaastaks.  

Otsus: Hoolekogu kiidab hoolekogu 2018/2019. õa tööplaani heaks. 

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

 

6) Jooksvad küsimused.  

Toitlustamine. 

Hiljemalt jaanuari lõpuks tehakse õpilasesinduse poolt küsitlus ja kokkuvõtted. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek :   05. detsembril 2018. a., algusega kell 17:45 

 

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

protokollija: Ly Kärblane 

 


