
TARTU TAMME KOOL 
HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Tartus, Tamme pst 24a ja videokonverentsi teel 19.03.2020. a. 
 
Koosolek algas kell 17:50, lõppes kell 19:00 
Koosolekut juhatas ja protokollis: Alari Avamägi 
 
Koosolekust võtsid osa: kohal viibides - Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alari Avamägi 
(AA)- vanemate esindaja, Alvar Tipp (AT)- vanemate esindaja;  
 
videokonverentsi teel -  Sven Lange (SL)- vanemate esindaja (kõrvalruumis viibides), Leho 
Paldre (LP)– vanemate esindaja (kõrvalruumis viibides), Margus Sarap (MS)– vilistlaste 
esindaja, Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)– õppenõukogu esindaja, 
Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja, Koit Arro (KA)– vanemate esindaja.  
Kutsutud ja kohal viibisid ka kooli direktor Vallo Reimaa ja kooli IT-juht Urmas Buhvestov 
(UB).  
Puudusid: Krõõt Kiviste (KK)-  linna esindaja, Chrislin Aasna - (CA) õpilaste esindaja.  
 
Osavõtjaid 10 hoolekogu liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline. 
 
 
Päevakord:  
1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2020/2021. õppeaastaks, klassikomplektide komplekteerimine.  

2) Hooandja projekt „Prints ja kerjus“.    

3) Kooli tegevus seoses COVID-19 viiruse levikuga ja distantsõppele üleminekuga ning sellega 
seonduvad teemad. Toitlustushange järgnevaks perioodiks.  

 

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2020/2021. õppeaastaks, klassikomplektide komplekteerimine. 

VR: 2020/2021. õppeaastaks on koolile 1. klassiks määratud 4 komplekti. ARNO 
avanemisjärgsel nädalaga on taotlusi esitatud juba 70 lapse kohta, mis on eelmiste aastate 
praktikat arvestades nii lühikese aja kohta päris palju. Kõik kulgeb praegu plaanipäraselt. Hetkel 
on veel kogu täitumusest ja tulemusest vara rääkida, sest taotlus tuleb üldjuhul esitada alles      
30. aprilliks. Seda, kus ARNO piirid tänavate kaupa jooksevad, ei ole veel hetkel teada. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

2) Hooandja projekt „Prints ja kerjus“.  

AA: Etendus on küll lükatud edasi, kuid Hooandjal on omad tingimused. Projekti ei 
finantseerita, kui eesmärki ei saavutata ja määratud summat kokku ei saada. Enne koosolekut oli 
siiski kogunenud juba 4365 eurot 4500 eurost ja aega veel on pisut.   



LP: Klassilistide kaudu ei ole vahepeal täiendavat infot ja reklaami tulnud. Kas seda oleks 
võimalik korraldada?   

AA: Koosoleku jooksul on laekunud täiendavad annetused ja eesmärk saavutatud. Kokku on 
annetatud 4565 eurot.  

KL: Hurraa!! Saame etenduse sügisel lavale tuua.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks ja kiidab ning tunnustab eestvedajaid.   

3) Kooli tegevus seoses COVID-19 viiruse levikuga ja distantsõppele üleminekuga ning 
sellega seonduvad teemad. Toitlustushange järgnevaks perioodiks.   

VR: Tuleb võtta rahulikult. Õpetajad on oma tööd tegemas ja kõik on seni kulgenud rahulikult. 
Uue olukorraga harjumiseks vajavad kõik aega. 

AA: Kas on kujunenud välja ühtlane praktika hindamise osas?  

VR: Ministeeriumi soovitus on võimaluse korral esialgu hindamisest loobuda. Küsimus on 
praegu laiem – kas ja kuidas otsustatakse koolipidaja poolt käesolev õppeaasta lõpetamine, aasta 
õppepäevade arv on seadusega määratud ja praegused e-õppepäevad on võrdsustatud 
tavaõppepäevadega. Praegu veel edaspidise osas selgust ei ole. Esialgu on distantsõpe kuulutatud 
välja 2 nädalaks, edaspidise osas otsus tuleb ning kui pikaks ajaks, seda ei ole veel öeldud. 
Välistada ei saa ka õppeaasta lühendamist. 

KL: Ei ole kokku lepitud palju asju. Mina ei hinda kuni 27.03.  

EP: Võiks olla määratud kindel kellaaeg, mis ajaks kõik jooksva päeva ülesanded välja 
pannakse, näiteks kella 10-ks hommikul. Hinded võiksid olla vanematele õpilastele.  

VR: Praegu on suur ebaühtlus e-õppe vormide ja - võimaluste osas. Arvestada tuleb sellega, et 
platvorme pakuvad eraettevõtjad ning ainete ja klasside lõikes erinevalt. Ühelgi õpiplatvormil ei 
ole võrdselt kaetud kogu kooli õppekava. Senini on tagasiside olnud positiivne. Kui distantsõppe 
pikendamine tuleb, siis annab suunised ja otsustab Haridus- ja Teadusministeerium. Tartu LV 
haridusosakonna prioriteet on praegu vähekindlustatud laste toitlustamise küsimus. Laiemas 
plaanis on linnavalitsuse prioriteediks linna eelarve, linn valmistub finantskriisiks. 1. lisaeelarve 
on juba tühistatud, koolide erisoove ei ole võimalik praegu rahuldada ja nendega ei tegeleta. 
Hanked peatatakse.  

LP: Mis seisus on liftihange?   

VR: Esialgu ei osata vastata. Loodame, et jääb käiku, sest seda ei finantseerita linnavahenditest 
ja seepärast peaks lähenemine olema teistsugune, kui linna poolt rahastatavate hangete puhul. 

AA: Siinkohal oleks hea jätkata toitlustushanke teemaga.  

VR: Praegu protsess seisab linna poolt, sest tegeletakse puudust kannatavate laste toitlustamise 
küsimusega. Ei ole teada, kuidas edasi liigutakse, sest näiteks hanketigimustes ette nähtud 
proovisöömisi ei ole praegu võimalik teha.  

SL: Kas taimetoidu päev jäi sisse?  



LP: Ei jäänud, taimetoidu päeva ei tule!  

VR: Koolis vaatamas ja tutvumas käis 4 ettevõtet. Mitu neilt ametlikult osaleb ei ole teada. 

LP: Hanke läbiviimise ja toimingute kohta ei ole komisjoniliikmetele tulnud mingitki infot.  

EP: Teen ettepaneku, et hanke võiks edasi lükata 1 aasta võrra, jätkates senise toitlustajaga.  

VR: Linnavalitsus kindlasti kaalub sellisel juhul, kas keegi võib sellise otsuse vaidlustada.  

AA: Alati on võimalik osalejatega üle suhelda ja läbirääkida, eriolukorras võib võimalikul 
vaidlustajal olla teistpidi enda huvid, et ta saaks enda lepinguid jätkata vms.   

VR: Informeeriks veel eelarve osas. Linnavalitsusest küsiti täpsustavaid andmeid, on püütud 
leida kokkuhoiukohti. Keelatud on kulud, mis ei ole seotud otseselt õppetegevusega.  

AA: Üheks kõige problemaatilisemaks kohaks on kehalise kasvatuse, liikumisõpetuse 
läbiviimine. Hoolekogu liige Krõõt Kiviste saatis e-kirja, milles on mõtteid liikumisõpetuse 
läbiviimiseks distantsilt, samuti koondtabel koos linkidega võimalikele kasutatavatele 
programmidele ja tegevustele. Palume need kehalise kasvatuse õpetajatele edastada, ehk on 
abiks.  

Kas laste ja nende vanemate tehniliste (infotehnoloogiliste) võimaluste osas on tagasisidet, 
kontrolli?  

VR: Jah, on.  

KL:  Kas klassijuhatajad on uurinud?  

VR: Kõik, kes on küsinud, on saanud.  

UB: 26 tk sülearvutit on veel vajadusel välja jagada, laenata, samuti on 40 tk lauaarvuteid, kuid 
nendega on virtuaalsed suhtlemisvõimalused piiratud.  

SL: Kas on räägitud kooliaasta pikendamisest?  

VR: Õppeaastas on ette nähtud 175 õppepäeva. Praegu kantakse e-õppepäevad täisväärtuslikena 
sisse ja neid arvestatakse õppepäevadena. Selleks, et õppeaasta jätkuks suvel, peaks riik praegu 
katkestama õpetamise. Õppeaasta pikendamist ei pea tõenäoliseks. 

AA: Kool võiks uurida ja kaaluda uue ühtlustatud platvormi tekitamist, mille kaudu annavad 
õpetajad ühtlustatult õppeülesandeid koos võimalike linkidega õppekeskkondadele ja –
ülesannetele. Erinevad õpetajad kasutavad praegu suhtlemiseks ja edastavad ülesandeid erinevate 
suhtluskanalite kaudu, mis tekitab või võib tekitada õpilastes ja neid toetavates vanemates 
segadust, ülevaade on halb. E-kool on sageli ülekoormatud ja platvormina osades küsimustes 
kohmakas. Erinevaid suhtluskanaleid kasutades kipub õpilaste jaoks info kaotsi minema või ära 
ununema, vaja oleks saavutada paremat ülevaatlikust ja info edastamise ühtlustamist.    

Otsus: Teeme koolile ettepaneku, et jooksva õppepäeva kõik õppeülesanded võiksid kõigi 
õpetajate poolt olema üles pandud hiljemalt jooksva päeva kella 10:00-ks.  



Hääletamine: poolt 10 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.  

Otsus: Teeme ettepaneku, et toitlustushanke läbiviimine lükatakse 1 (ühe) aasta võrra edasi ja 
järgmisel õppeaastal jätkatakse praeguse toitlustaja Baltic Restaurants Estonia AS-iga. 

Hääletamine: poolt 10 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.  

Järgmise koosoleku aeg lepitakse kokku jooksvalt, vastavalt vajadusele.  

 
Koosoleku juhataja ja protokollija:  Alari Avamägi /digitaalne allkiri/  
 


