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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, Alvar Tipp (AT)- vanemate esindaja,  Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja, Leho 

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

Kutsutud ja  osales: direktor Vallo Reimaa (VR). 

Puudusid:  Krõõt Kiviste (KK)-  linna esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Sven 

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

 

Kohal 8 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline. 

 

 

Päevakord:  

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal. Kooli ruumipuuduse leevendamiseks 

toimuva tegevuse arengud.  

2) Kooli arengukava uuendamine.    

3) Toitlustamine.  

4) Kooli personaliküsimused.  

5) Kooli juubeliga seotud tegevused ja sündmused. Juubeliaasta lõpp. 

6) Jooksvad küsimused.  

 

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal. Kooli ruumipuuduse leevendamiseks 

toimuva tegevuse arengud.  

VR: Praegu on lisaruumide saamise prognoos väga hea. Hetkel on tehtud projekt esialgsele 

ruumilahendusele. Üürileandja poolt ehitatakse kokkuleppe kohaselt välja garderoob, 

paigaldatakse kraanikausid (veesüsteem) ja nõrkvoolulahendused. Rendi hind on väga hea, 

haridusosakond esialgu toetab seda lahendust ja kooli eelarvest on planeeritud muud 

ülevalpidamise kulud, mis on seotud lisaruumidega. Sisustuse jaoks on kokkulepped remonti 

minevast koolist saadava mööbli osas. Hetkel ei näe ma ühtegi põhjust, miks ei peaks see 

projekt õnnestuma. Kui õnnestub nende ruumide rentimiseks linnavalitsuse lõplik nõusolek 

saada, siis muutub teise  vahetuse vajadus 2019/2020. õppeaastal ühe klassikomplekti peale. 

Prognoos on, et 2020/2021. a. kaob 2. vahetus üldse. Erivajadustega õpilastele ikka veel 



ruume pole ja erivajadustega laste osakaal pigem suureneb aastatega, mitte ei vähene. 

Linnavalitsuse istungi jaoks vajaminev materjal on koos. 

AA: Osaliselt on ruumides remont tehtud. Milline on planeeritavate klassiruumide 

siseplaneering, kas ustega või avatud? Kas maja esise tänava remont on linnavalitsusel 

käesoleval aastal plaanis? 

VR: Mänguala on õppetööks eraldatud klassiruumide siseselt avatud, klassi tagaosas. Maja-

esise tänava remondi eelarve on heaks kiidetud. Niisiis saab ka liiklemine koolihoone ja Suur 

kaar 53 vahel olema puhtam  ja parem. Ka hoone juures olev parkla on plaanis katta kattega. 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. 

 

2) Kooli arengukava uuendamine.    

VR:  Jagan EV sotsiaalministri määruse 14.01.2019. a. eelnõu, millega plaanitakse muuta 

rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel sotsiaalministri 27.03.2001. a. määrust 

nr 36 ja 15.08.2008.a. määrust nr 8. See pole küll veel vastu võetud, kuid mõningad punktid 

kindlasti sinna sisse jäävad. Siin on käsitletud ka teise vahetuse teemat. Selle järgi saab 

hoolekogu otsustada, kas teine vahetus koolis on lubatud.  Selle dokumendi alusel on näha, et 

kooli hoolekogu saab määrata ka varajasemat koolitundide algust, enne kell 9:00. Suundumus 

on, et hoolekogul saab olema nähtavam ja suurem roll koolielus. Peatun lühidalt eelnõus 

käsitletud teemadel. 

Koolipäeva algus kell 9:00. Näen igapäevaselt, et paljud lapsed tulevad kooli alates 7:30-st ja 

kooli kohustus on õpilastele leida selleks ajaks tegevus. Kui koolipäev algaks kell 9:00, siis 

tuleks koolil leida vahepealseks ajaks inimene, kes laste järele vaataks. Paljude lapsevanemate 

tööpäev algab ka edaspidi kell 8:00. Lapsevanemad on rahulolematud, kui kell 7:30 pole 

õpetajat, kes lapsed koolis vastu võtab. 

KA: Miks Tamme Kool hindab veel numbriliselt kunsti ja kehalist kasvatust? Võimalus on 

kunsti mitte hinnata ja selle hindamine on väga subjektiivne. 

VR: Põhikooli lõpetamisel peab lõputunnistusel olema iga õppeaine kohta numbriline hinne. 

Ilma numbriteta lõputunnistusi välja anda ei saa. 

LP: Kuidas mõjutaks koolielu see,  kui mingi vahetund seadusega pikemaks muudetakse? 

VR: Pikad vahetunnid hakkaksid põhjustama seda, et lapsed hakkavad varem söömas käima 

ja siis lähevad erinevad söögivahetunnid  paigast ära. Rääkimata sellest, et koolipäev venib 

väga pikaks.  On arvamus, et toiduvahetund võiks olla tunduvalt pikem. Väidetavalt on see 

õpilaste soov. Kui seisukohta kujundanud küsitlust lähemalt uurida, siis selgub, et nii arvanud 

õpilased ei olnud üldse enamuses. Paljud lapsed on huvitatud sellest, et koolipäev ei veniks 

liiga pikaks. 

Väga keeruline saab olema, kui hakatakse nõuetega veelgi rohkem reguleerima koolikoti 

raskust. Eelarve ei võimalda topeltõpikute soetamist. Õpiku litsents on veelgi kallim kui 

paberõpikud. Praegu maksab kool aastas umbes 6 000 - 10 000 eurot isegi ühekordsete 

õpikukomplektide korral peale. Koduste tööde andmisest loobuda samuti ei ole võimalik, sest 

põhikooli eesmärk on püsimälu tekitamine, mis saab toimuda vaid kordamise teel. Oht on, et 



määruse jõustumisel saab kool hulganisti lapsevanemate kaebusi, kuid probleemi 

lahendamine pole kooli võimuses.  

Uue määruse järgi on määratletud, et  kontrolltööks nimetatakse tööd, mis sisaldab rohkem 

kui ühe tunni materjali. Paratamatus on, et kontrolltööd kipuvad kuhjuma teatud aegadel ja 

siis on õpetajatel keeruline sättida nii, et vajalikud tööd saaks tehtud ja samas ei ületaks 

lubatud tööde mahtu. On aineid, kus on mõistlik teha näiteks  tunnimaterjali peale töö. Selle 

eelnõu järgi oleks see kohe määratletud kontrolltööks.   

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. 

 

3) Toitlustamine.  

VR: Koolide sööklaid külastab järjest linna poolt määratud kontroll. Jagan tutvumiseks 

kontrollide aktid. Kolme nädala tulemuste põhjal on Tamme kooli näitajad senini kõige 

paremad. 

Daily Foodsi  ja õpilasesinduse küsitluse koond on ka olemas. Siin on ka võrdlusandmed, mis 

näitavad arengut toitlustamise koha pealt. 

Valim on päris korralik, 268 vastanut. Teenindajatega suhtlemine on paremaks läinud. Ilmselt 

on igapäevased tegevused paremini toimima hakanud. Iseteeninduslett on plaanipäraselt tööle 

hakanud ja lapsed on paremini harjunud. Järjekord liigub oluliselt kiiremini. Rahulolu 

koolitoiduga on suurenenud. Edasiliikumine on märgatav ja hoolekogu roll selles on oluline. 

Täna oli õpilasesindusega ka jutt sellest,  milline on korralik, kooli sobiv, toit. Õpetaja Tiina 

Tooding teeb selgitustööd. Selgitamisel tuleb appi ka tüdrukute kodunduse õpetaja. On olnud 

ka kaheksanda klassiga selline eksperiment, et õpilased püüavad teha koolisööklale sobiva 

menüü ise. Kuigi eelnevalt oli õpilastele ülevaatlik koolitus, millised on nõuded koolitoidule, 

ei tulnud ühtegi kasutatavat menüüd. 

AA: Lisame Daily küsitluse tulemused käesolevale protokollile. 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. 

 

4) Kooli personaliküsimused.  

VR: Kutsetunnistuse nõue õpetajatele tühistati. Juurde oleks vaja 0,5  õpiabiõpetaja kohta. 

Ülejäänud õpetajad on kõik olemas. Õpetajaid on otsitud läbi ainelistide. Kuulutuste peale 

tuleb õpetajaid väga vähe, enamus õpetajaid saab info läbi erialalistide. Terve rida õpetajaid  

on tagasi tulemas lapsehoolduspuhkuselt. Praegu on nii, et ükski lapsehoolduspuhkuse 

asendajaks tulnud õpetaja ei pea lahkuma. Koormuste olulist vähendamist pole samuti ette 

näha, sest osa õpetajaid soovib pensionile minna ja on ka uusi lapsehoolduspuhkusele 

minejaid.  Kool on hetkel personaliga kaetud.  

AA: Kas uuel õppeaastal jääb klassikomplektide arv ja õpetajate koormus sellega 

seonduvalt samaks? 

VR: Jääb samaks. Esialgu on õpetajatele tagatud sama koormusega töö. Edaspidi võib minna 

keeruliseks. 



Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks. 

 

5) Kooli juubeliga seotud tegevused ja sündmused. Juubeliaasta lõpp. 

VR: Tegevuste raamkava on olemas. Seda on näha juuresolevalt lehelt. Head ideed on siiski 

ikka veel oodatud. Tartu Ülikooli Filmistuudioga on kokkulepe, et ülesse filmitakse kevadel 

toimuv  „Prints ja Kerjus“ etendus. Sinna juurde saab veel teha trükise. 

AA: Lisame tegevuste esialgse kava protokollile. 

Otsus: Hoolekogu võtab info teadmiseks ja kiidab heaks. 

 

6) Jooksvad küsimused.  

AA: On tulnud info, et peale ujula remonti on puudu nagid.  Sooja veega on probleeme. 

Reguleeritud soe vesi ei püsi soe.  

VR: Sooja vee ajutine lõppemine on kindlasti tehniline probleem. Uurin, kuidas seda oleks 

võimalik lahendada 

MP: Garderoobis tüdrukute poolel on nagid olemas. Duširuumis on nagid puudu, kuhu oma 

pesemisasjad riputada. Neid ei olnud seal ka varem. 

 

Lisad: 1) Baltic Restaurants Estonia AS-i (Daily) 2018. a. küsitluse tulemused;  

          2) Tartu Tamme Kool 100 juubeliaasta põhitegevuste esialgne kava 

 

Järgmine koosolek : 27. märtsil 2019,  kell 17:45 

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

protokollija: Ly Kärblane 

 


