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Koosolek algas kell 17:50, lõppes kell 19:18 
Koosolekut juhatas: Alari Avamägi 
Protokollis: Ly Kärblane 
 
Koosolekust võtsid osa: Malle Pehk (MP)– õppenõukogu esindaja, Alari Avamägi (AA)- 
vanemate esindaja, Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja,  Margus Sarap (MS)– vilistlaste 
esindaja, Leho Paldre (LP)– vanemate esindaja, Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, 
Krõõt Kiviste (KK)-  linna esindaja,  Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja,  Sven Lange 
(SL)- vanemate esindaja.  
Kutsutud ja  osales: direktor Vallo Reimaa (VR). 
Puudusid: Alvar Tipp (AT)- vanemate esindaja,  Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja, 
Chrislin Aasna- (CA) õpilaste esindaja. 
Kohal 8 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline. 
 
Päevakord: 

1) Info kooli arengukava muudatusettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta.  

      2) Kooli eelarvekava projekti arutelu.  

      3) Vastuvõtt 1. klassidesse 2020/2021. õppeaastal, klassikomplektide arv.  

      4) Toitlustamine. 

      5) Huvihariduses osalemise arvestamine kooli õppekavas. 

      6) Jooksvad küsimused.   

1) Info kooli arengukava muudatusettepanekute arvestamise või mittearvestamise 
kohta.  

"Tartu Tamme Kooli arengukava aastateks 2017-2025" 3. peatüki "Kooli arendustegevused 
2019/20. - 2021/22. õppeaastal" muutmise eelnõu on avalikul väljapanekul kuni                    
13. detsembrini 2019. a.  
https://www.tartu.ee/et/haridusvaldkonna-arengukavad#avalikul-valjapanekul  

VR: Arengukavas on pisut muutunud sõnastus. Ära on jäänud Tamme pst 24a juurdeehitus. 
Võimla ja akende renoveerimine jäi sisse. Millised investeeringud tulevad oleneb sellest, 
kuidas linna rahaline olukord võimaldab. Lift on plaanis programmi kaudu koos teiste 
koolidega. Territooriumi kaasajastamist pooldatakse,  kui seda  saab teha koos  kaasava 
eelarvega. Kõige olulisemad teemad on siis hetkel võimla, aknad ja lift. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

 



2) Kooli eelarvekava projekti arutelu.  

VR: Loodan, et kooli eelarve on täitmises  samas mahus, mis kool esitas.  

Esimeste klasside maja rendiraha antakse üle koolile. Tegu on vormilise küsimusega.  

Personalikuludest. Tugispetsialiste on ette nähtud kaks. Lisataotlusena taotleb kool kolmandat 
tugispetsialisti. Kui riik hakkab tugispetsialistidele raha vähendama, siis on oht, et kohalik 
omavalitsus ei kata omalt poolt tekkivat puudujääki. Linna kavas on ette nähtud kaks 
tugispetsialisti kohta. 

Reaalne kuluvajadus õpikutele on olnud suurem, kui rahastus lubab. Sel aastal toimus järsk 
õpikute kallinemine. Kuus kuni seitse  tuhat eurot on püsivalt olnud õpikute lisakulu. Nüüd 
lisandus veel umbes kaks tuhat eurot lisakulu õpikutele. Samas ei ole selle lisakuluga ka ikka 
veel kõik ainesektsioonid rahul, et kõik soovitud õpikud olemas oleksid. Õpetajatega 
arutatakse läbi, et millestki peab loobuma. Osaliselt on õpikud dubleeritud selliselt, et on  
olemas nii e-õpik, mille eest kool maksab, kui ka paberõpik. 

KL : Paberõpikuga tuleb kaasa ka töövihik. Nii palju pole veel ei koolis ega ka kodudes 
tehnilisi seadmeid, et saaks e-õpikule puhtalt üle minna.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 
 

3) Vastuvõtt 1. klassidesse 2020/2021. õppeaastal, klassikomplektide arv.  

VR: Eelnõu on valmis, teisipäeval on istung. Seda on veel vara arutada. 
 

4) Toitlustamine.  

VR: Linnavalitsusega on läbi arutatud. Jaanuaris on Tamme kooli kohtumine, kuhu on 
oodatud hoolekogu esindajad. Toitlustusettevõte küsis, et kas üks taimetoidupäev nädalas on 
koolis soovitud. Kuna aktiveerus puhvetikülastus, siis kool ei olnud nõus. Kooli 
territooriumilt lahkumine toidu pärast on sagenenud. 

AA : Millised olid Daily küsitluse tulemused? 

VR: Pole veel tulnud. 

KK : Taimetoidu võimalus koolis peaks olema. 

Otsus: Hoolekogu arutab teemat uuesti, kui läbiviidud küsitluste tulemused on selgunud.   
 

5) Huvihariduses osalemise arvestamine kooli õppekavas.      

KK : Praegu ei ole ühtset süsteemi, kuidas huviharidust arvestatakse, tunnustatakse ja mis osa 
õppekavast see täidab. Mõte on selles, et saaks lapse koormust koolis vähendada saadava 
huvihariduse arvelt. Või et kui näiteks üldfüüsilist treeningut teeb laps trennis nagunii 
piisavalt, siis saaks näiteks laps õppida koolis  sel ajal matemaatikat. Ma näen oma töös lapsi, 
kes on tublid, kuid on väsinud, sest tublidel läheb kogu koormus suureks. Soovin, et saaks 
koolide abiga dubleerimist vältides pisutki laste koormust vähendada. Ei ole mõtet panna 
meistrivõistlustel käivat last kehalise kasvatuse tunnis kõige lihtsamaid liigutusi tegema 



kohustuslikus korras. Huvihariduse arvestamine koolis ei tohiks olla põhjendamatult 
keeruline. 

VR: Aluseks on huvikooli või spordikooli õppekava, mille alusel iga õpilase puhul eraldi 
vaadatakse üle, kas ja kus see kooli õppekavaga kattub.  

KK : Mitu õpilast aastas sellise võrdlus protseduuri läbib? 

VR: Kuni 10 õpilast. 

SL: Kas kattuvuste korral on tulemuseks kehalise kasvatuse tundidest vabastamine? 

VR: Riikliku juhendi kohaselt ei ole sellist asja nagu täielikult kehalisest vabastamine olemas. 
Neid asju lihtsalt ei pea tegema, mis kattuvad. Aga näiteks lihtsalt koolist minema jalutada 
laps ei tohi.  

KL : Ujujad peavad tegema ära  muud õppekava asjad, kuid ujumistundidest on nad 
vabastatud. Reaalselt toimib asi nii, et viimased või esimesed tunnid saab laps vabaks, et 
näiteks minna trenni või muusikakooli. Või näiteks saab jõuda järgmiseks tunniks, kui on 
olnud hommikul iluuisutamise trenn ja kehaline kasvatus  on olnud esimene.  

KK : Kas uuest õppeaastast on kehalise kasvatuse asemel liikumisõpetus? 

VR: Jah, kuid hetkel muutub vaid nimi, sest riiklik otsus õppekava muutmise kohta hetkel 
veel puudub.  

KK : Kes võrdleb õppekavasid? 

VR : Lapsevanemad toovad huvikooli õppekavad ja kool võrdleb.   

KK : Millised huviringid on kaetud Tartu linna rahastusest? 

VR: Kooli kodulehelt leiab need huvitegevuse alt. Koolisisesed ringid. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 
 

6) Jooksvad küsimused.  

- Aktiivõppe programmid. 

KK : Soovin koolist tagasisidet. Räägiks seda järgmisel korral. 

VR: Kool sooviks rohkem aktiivõppe programme.  

- Tamme kooli kevadine suuretendus „ Prints ja kerjus“. 

VR: Liikumine on sinna poole, et etendus saab rahastuse.  

KL : Tarvis on video, muusika, heli, valguse, dekoratsioonide ja kostüümide jaoks. Kirjutatud 
on sel teemal kolm projekti. Sooviks seda teha nii heal tasemel kui võimalik ja nagu tavaliselt  
on olnud. 

Järgmine koosolek : 06.02.2020,  kell 17:45 

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   
protokollija: Ly Kärblane 


