
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

Tartus, Tamme pst 24a 05.12.2018.a. 

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

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,  Margus Sarap (MS)– vilistlaste 

esindaja,  Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alvar Tipp (AT)- vanemate esindaja, Sven 

Lange (SL)- vanemate esindaja, Annabel Aarla- (AnA) õpilaste esindaja. 

Puudusid:  Krõõt Kiviste (KK)-  linna esindaja,  Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja, Leho 

Paldre (LP)– vanemate esindaja, Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja. 

Kutsutud ja  osales: direktor Vallo Reimaa (VR). 

 

Kohal 8 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline. 

 

 

Päevakord: 

1) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.  

2) Vastuvõtutingimused 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal. Kooli ruumipuuduse 

leevendamiseks toimuva tegevuse arengud.  

3) Kooli arengukava uuendamine.    

4) Toitlustamine. 

5) Jooksvad küsimused.  

 

1) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.  

EP: Teen ettepaneku valida esimeheks Alari Avamägi. 

Hääletamine: poolt 8 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole. 

EP: Teen ettepaneku valida Margus Sarap aseesimehe kohale. 

Hääletamine: poolt 8 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole. 

AA: Teen ettepaneku protokollijaks valida Ly Kärblane. 

Hääletamine: poolt 8 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole. 

OTSUS: Hoolekogu esimeheks on valitud Alari Avamägi, aseesimeheks Margus Sarap ja 

protokollijaks Ly Kärblane. 

 



2) Vastuvõtutingimused 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal. Kooli ruumipuuduse 

leevendamiseks toimuva tegevuse arengud.  

AA: Tutvustan vahepealseid arenguid. Novembri alguses oli kohtumine Tartu Linnavalitsuse 

haridusosakonnas, kus osalesid Vallo Reimaa,  Koit Arro, Alari Avamägi Tamme kooli ja selle 

hoolekogu esindajatena ning Tartu abilinnapea Madis Lepajõe, haridusosakonna juhataja Riho 

Raave ja haridusosakonna statistilise analüüsi peaspetsialist Katrin Parv koolipidaja esindajatena.  

Kohtumine oli töises ja  asjalikus õhkkonnas. Selgitasime, et kogukond on arvukas ja 

tammelinlaste õigustatud huvi panna oma lapsi kodukohale lähimasse kooli on suur. Et sellele 

huvile vastu tulla, on vajalik Tamme Kooli jätkamine nelja paralleeliga koolina. Katrin Parve 

tunnistas, et vaid kolme paralleeli lähiümbruse õpilaste mahutamine on väga keeruline. 

Hetkeseisuga oli alustamas eelmise aasta ARNO piirkonna järgi 88 õpilast, lisaks varem koolis 

õppijate õed -vennad ehk vähemalt nelja paralleeli jagu lapsi. Kindlasti on ka neid, kes valivad 

teise kooli või vahetavad elukohta (keskmiselt ca 10%), kuid on ka juurdekolijaid ja piirkonda 

sisseregistreerijaid.  

Laual olid ruumipuuduse lahendamiseks järgmised alternatiivid: meie poolt  Suur kaar 53 2. 

korruse ruumide, koolipidaja poolt osad renoveeritava Maarjamõisa Lasteaia ruumidest. 

Koosolekul jäi küsimus lahtiseks, sest oli tarvis veel eelnevalt teha infopäringuid. Riho Raavelt 

tuli hiljem kirjalik vastus, et Maarjamõisa Lasteaia ruume pole võimalik koolil kasutama hakata, 

sest need ruumid peavad jääma renoveerimise järgselt vastavalt rahastamiskokkuleppele 

koolieelse hariduse tarbeks. Riho Raavelt tuli ka teade, et kooli ülesanne on selgitada ruumide 

kasutamise vajadus ja plaan. 

Kohtusime Suur kaar 53 omaniku esindaja Aivo Meemaga. Osad sealsetest ruumidest on 

praegu tühjad ja remonditud. Vaba ja viimistletud pinda on kaks ca 70 ruutmeetrist ruumi. 

Vabanemas on veel üks renoveerimist vajav ruum. Lisaks ruumide olukorrale ja saadavusele oli ka 

teemaks alkoholi ja tubaka müümine Suur kaar 53 hoones. Palusime ruumide omaniku kinnitust 

selle kohta, et koolitundide ajal ei müüdaks selles hoones alkoholi ja tubakat. Kinnitus selle kohta, 

et algkooli tundide ajal kuni kella kaheni päeval ei kaubeldaks selles hoones tubaka ja alkoholiga, 

kui osad 2. korruse ruumid üüritaks Tamme kooli kasutusse. 

VR: Käisin peale Alari Avamäe räägitud kohtumist veel ühel kohtumisel koolipidajaga. Sain 

teada, et on kindel seisukoht ja peagi tulemas sellele vastav määrus, mille järgi on Tamme kool 

siiski vaid kolme paralleeliga kool. Lähipäevil peaks olema otsus kinnitatud. 

SL: Saan aru, et üldse kooli saamise üks võimalus on see, et õde või vend juba õpib selles koolis. 

Mis saab siis, kui koolis käivate laste õdesid-vendasid tuleb terve klassitäie jagu ja samal ajal 

tõmbub see piirkond kooli ümber üha koomale, mille lapsed Tamme kooli tulla saavad?  Arvan, et 

lapsevanemad on väga pettunud, kui selgub, et sisuliselt vaid kahe klassitäie jagu lapsi mahub 

kooli. Leian, et kooli kodulehel võiks olla vastavasisuline teade, kui määrus on jõustunud. Siis 

teavad lapsevanemad sellega arvestada, et üllatuslikult võib täna Tamme kooli piirkonnas elav 

laps sealt äkitselt välja jääda. Palju on astumas esimesse klassi koolis käivate laste õdesid- vendi?  

VR: Hetkel neid numbreid teada ei ole.  

EP: Kindel on see, et õed- vennad tulevad varajasema, suurema piirkonna järgi.  

AA: Teate määrusest võiks soovi korral, lisaks  kooli kodulehel avaldatavale teatele, ka 

lapsevanemate üldlisti. 



AA: Järgmine küsimus on esimeste klasside komplekteerimine esimesse ja teise vahetusse. 

Vaikimisi on olukord, et klassid komplekteeritakse vastavalt lapse kooli registreerimise 

järjekorrale. 

VR: Varasemalt on nii olnud. Kuid on ka veel näiteks võimalus, mis aitaks pisut vähemalt mõne 

pere logistikat kergendada. Juhul, kui esimesse klassi tuleva lapse õde või vend käib juba esimeses 

vahetuses, siis üheks komplekteerimise valikukriteeriumiks võtta näiteks see. 

Otsus: Hoolekogu toetab, et klasside komplekteerimise järjekorra puhul, millega määratakse, kas 

laps võetakse vastu esimesse või teise vahetusse, arvestatakse kriteeriumina pere juba Tamme 

koolis käiva lapse kooliaega. Hoolekogu toetab Tamme kooli 2019/2020. õppeaastal alustavate 

paralleelide arvu määrava Tartu Linnavalitsuse korralduse kohta teate avaldamist kooli kodulehel 

ja vajadusel koolis juba käivate laste lapsevanemate üldlistis.  

Hoolekogule teadaoleva info kohaselt elab Tammelinna piirkonnas praegu enam kui 3 

klassikomplekti jagu selliseid lapsi, kes alustavad oma kooliteed 2019/2020. õppeaastal. Seetõttu 

peaks laste võrdse kohtlemise tagamiseks 2019/2020. õppeaastal alustama Tamme Koolis 

õpinguid vähemalt 4 paralleeli. Nimetatud asjaoludest tulenevalt ei pea hoolekogu põhjendatuks 

ainult 3 paralleeli kooli piirkonnana ja ei pea kohaseks Tartu Linnavalitsuse korralduse aega 

õpilaste vastuvõtu eelisjärjekorra kriteeriumina. 

Hääletamine: poolt 8 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

3) Kooli arengukava uuendamine.    

AA: Millised on kooli poolt esmased ettepanekud muudatusteks? 

VR: Kooli uue arengukava ettevalmistamise põhitegevused ja ettevalmistamise ajakava on 

järgmine: 

1. Kooli ruumikasutuse ja õppekeskkonna modelleerimine kahe variandina, 3-paralleeliga ja 

3,5-paralleeliga põhikoolina – veebruar 2019. 

2. Suur-Kaar 53 teise korruse ruumide kasutamine õppeaastatel 2019/20 ja 2020/2021-

ajakava arutelus. 

3. Kehalise kasvatuse ruumide uuendamise lähteülesanne-  veebruaris 2019. 

4. Kooli territooriumi edasiarendamise kava (sh haljastus) koos eskiisprojektiga- märts 2019. 

Territooriumilt on eemaldatud juba vanu puid, kuid neid tuleb ilmselt eemaldada veel. 

Istutada uusi ja luua veelgi rohkem võimalusi õuesõppeks. 

5. Kool 100. tegevusaasta tegevuste kava- jaanuar 2019. Ühisjuubel koos gümnaasiumiga on 

kavas. Tamme kool plaanib omalt poolt veel juubeliüritusi terveks juubeliaastaks. 

6. Kooli kodulehe terviklik uuendamine- jaanuar 2019. Lisaks muudele uuendustele on 

plaanis kodulehe kujunduses viidata kooli sajandale juubeliaastale. 

7. Liitumine ettevõtlike koolide liikumisega- veebruar 2019. 

8. Kooli personalipoliitika põhiseisukohad 3- ja 3,5-paralleeliga põhikooli korral - märts 

2019. 

9. Palgakokkulepe uuendamine- aprill 2019. 

10. Kooli IT arengukava uuendamine (koos robootikaga)- aprill 2019. 

11. Kooli muusikasuuna arengukava raamdokumendina- aprill 2019. 

12. „Liikumakutsuva Kooli“ uuendatud tegevuskava (koos sporditegevustega)- aprill 2019 



13. „Kiusamisvaba Kooli“ uuendatud tegevuskava- aprill 2019.  

14. Kooli õppekava uuendatud versioon- märts/aprill 2019.  Sellega on plaanis alustada juba 

vaheajal. Hindamise korraldus, numbriline ja sõnaline hindamine, huvitegevuse korraldus, 

erivajadustega õpilased, andekad õpilased. 

15. Arengukava täisteksti esimene arutelu hoolekogus- aprill 2019. Kas see aeg oleks 

hoolekogule kooskäimiseks sobiv? 

16. Arengukava esitamine linnavalitsusele- juuni 2019. 

AA: Hoolekogu arvestab koosolekute planeerimisel arengukava aruteluga. Esialgu maisse 

planeeritud koosolek tuleks tõsta aprillikuusse.  

MP: Planeeritava õuesõpe laiendamine – kus on see koht, kus seda teha. Kas istumisaluste 

olemasolul saaks kasutada ka majatagust treppi? 

VR: Piirkond on eeldatavasti mobiilne. Majatagune trepp on autoparkla piirkond ja seetõttu pole 

kõige parem lahendus. 

Otsus: Hoolekogu võtab arengukava ettevalmistamise kava teatavaks ja kiidab heaks. Hoolekogu 

palub lisada kooli arengukava muutmise tegevusse ka mobiiltelefonide kasutamise korra, selle 

täiendamise. Hoolekogu teeb ettepaneku muuta kool mobiilivabaks, kui see on korralduslikult 

teostatav ja kontrollitav. 

Hääletamine: poolt 8 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

4) Toitlustamine. 

AA: Toitlustamise teema on olnud küll jutuks, kuid otseseid kaebusi, sellekohaseid kirju, kus 

oleks konkreetsed murekohad välja toodud, laekunud ei ole. Kas õpilasesinduse poolne 

rahuloluküsitlus toitlustamise osas on tehtud ja tulemused selgunud? 

AnA: Küsitlus oli internetipõhine. Seda tegi aktiivgrupp ja tulemusi veel ei ole. Kokkuvõtete 

tegemine veel käib.  

AA: Kas toitlustaja- Baltic Restaurants Estonia AS (Daily)  küsitluse tulemused on selgunud? 

VR: Neid andmeid veel ei ole. Miina Härma Gümnaasiumist käinud vahetusõpilased tõid välja, et 

neile Tamme kooli toitlustamine meeldis. Eriti see, et on võimalik valida eraldi salateid. 

AnA: Mina olin samal ajal vahetusõpilane Miina Härma Gümnaasiumis. Seal ei olnud sööklas 

võimalik valida näiteks kartuli ja tatra vahel. Selle poolest on meie koolis parem, et saab mingil 

määral ikkagi ise lõunatoidu valida. 

MP: Märgin ära, et lisaks salatitele on võimalik ise valida juurde ka keedetud köögivilju, 

brokkolit,  ube vms soojas letis. Lapsed ütlevad, et magustoidud võiksid paremad olla. 

AA: Kes hoolekogu liikmetest oleks nõus tervisenõukogusse minema toitlustamise teemat 

kuulama ja arutama? Suhtleme varasemalt seal osalenud Leho Paldrega.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.  

 

5) Jooksvad küsimused. 



LK: Lapsevanematelt on tulnud küsimus, et miks toimuvad logopeedi tunnid emakeele tundide 

ajal, mitte eraldi tunnina? 

MP: Põhjus on selles, et seal tehakse seda sama emakeele tundi vastavalt nende lapse 

konkreetsetele vajadustele. Selline on koostöö kõneravi õpetajaga. Tehakse samu asju, mis on 

planeeritud emakeele tunniks.  

VR: Need lapsed, kes vajavad veel süvendatult õpiabi, saavad ka peale tunde logopeedi abi. Ka 

matemaatikas on õpiabi, mis on eelduseks vajadusel lihtsustatud eksamile saamiseks. 

LK: Lapsed kipuvad vahetundides aega kulutama mobiiltelefonides mängimisega. Lapsevanemad 

arutasid, et kas saaks mobiilivaba ala laiendada? Näiteks teha kool mobiilivabaks. 

VR: Lihtsalt mobiiltelefonide keelamisel ma mõtet ei näe. Sellisel juhul sisustavad õpilased selle 

aja müramise ja muu sellisega. Vaja on kõigepealt leida alternatiivsed tegevused. 

Vahetunniaegseid tegevusi on pidevalt otsitud ja see toimub ka edasi. Esialgu tundusid üldse 

needki mobiilivabad alad, mis algklasside koridorides toimivad, üsna enneolematud ja 

uuenduslikud. Teistest koolidest tuli isegi arvamusi, et Tamme kool on seetõttu tagurlik. Arvan, et 

esialgu tuleks mobiilivabasid alasid lihtsalt laiendada. Lisaks sinna peagi ka aula ja söökla.  

MP: Lapsed on nutikad ja istuvad oma mobiilidega treppidel. 

SL: Mulle tuli üllatusena, et kogu kool ei olegi mobiilivaba. Miks kasutatakse mobiiltelefone 

vahel ka koolitundides? 

VR: tänapäeva pedagoogikas soositakse väga nutiseadmete kasutamist. 

AA: Hoolekogu sai kirja Jüri-Ott Salmilt küsimusega, kas oleks asjakohane Tartu linna eelarvest 

täiendavate vahendite eraldamine remondiootel koolidele?  

Kahtlemata pole koolil olnud kunagi raha piisavalt ja igale rahasummale leiaks kool mõistliku 

kasutuse, mis teeniks õpilaste huve. Seetõttu on iga taoline algatus ja toetus teretulnud.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek :  30. jaanuaril kell 17:45. 

 

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

protokollija: Ly Kärblane 


