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Koosolekust võtsid osa: Malle Pehk (MP)– õppenõukogu esindaja (videokonverentsi teel), 

Alari Avamägi (AA)- vanemate esindaja, Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja,  Margus 

Sarap (MS)– vilistlaste esindaja, Alvar Tipp (AT)- vanemate esindaja, Leho Paldre (LP)– 

vanemate esindaja, Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja (videokonverentsi teel), Elmut 

Paavel (EP)– vanemate esindaja, Sven Lange (SL)- vanemate esindaja, Koit Arro- vanemate 

esindaja. 

Kutsutud ja  osalesid: direktor Vallo Reimaa (VR), kooli IT-juht Urmas Buhvestov. 

Puudusid:  Krõõt Kiviste (KK)-  linna esindaja, Chrislin Aasna- (CA) õpilaste esindaja. 

 

Koosolekust võtsid osa 12 hoolekogu liikmest 10 liiget, neist 2 videokonverentsi teel, seega 

on hoolekogu otsustusvõimeline (ka ainuüksi kohalviibinuid arvestades). Koosoleku 

läbiviimisel olid korraldaja poolt tagatud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalike 

piirangute täitmine.  

Päevakord.  

1) 9. klasside lõpuaktused.  

2) Toimetulek distantsõppega, tekkinud probleemid ja küsimused.  

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

komplekteerimine. 

4) Suur kaar 53 Tartu ruumide üürilepingu pikendamise taotlemine. 

5) Klasside lõpetamise kokkuvõtvate hinnete määramine.  

6) Liftihange.  

7) Jooksvad küsimused. 

 

1. 9. klasside lõpuaktused.  

AA: Kõige kiiremini otsustamist vajavaks küsimuseks on praegu, eriolukorra järgselt, 

üheksandate klasside lõpuaktuste korraldamine. Arutasime direktoriga, et lõpuaktuse võiks 

korraldada juuli alguses, kui avalikele üritustele kehtivad nõuded on leebemad ja võimalused 

laiemad. Juunis on lubatud siseruumides toimuvale üritusele korraga kuni 50 inimest, ruumid 

võivad olla täituvusega kuni 50 %, välistingimustes võib osalejaid olla kuni 100 inimest, mis 

on, aga samuti suhteliselt piiratud arv inimesi. Juulis on praegu kehtiva korra järgi piirangud 

juba oluliselt leebemad.  Juulis on lubatud siseruumides üritusele kuni 500 osavõtjat, 50%-se 

ruumi täituvusega, välistingimustes võib, aga osavõtjate arv olla kuni 1000 inimest. See 

võimaldaks korraldada lõpuaktuse kõigile paralleelidele korraga Tamme staadionil, kui ilm 

seda vähegi võimaldab. 

VR: Juunis saaks teha nõuetekohaselt aktused vaid eraldi kõigile viiele paralleelile ja ilma 

vanemateta. 



Klassijuhatajate kaudu kogutud info kohaselt sooviksid paralleelklasside lõpetajad olla 

lõpuaktusel koos. Kui aktus toimuks juulikuus, siis koolimajas sees saaks olla, saali 

mahutavust ja 50 % täituvuse nõuet arvestadedes, ikkagi vaid ligikaudu 170 inimest. See 

tähendaks ikkagi üritust ilma lapsevanemateta. Koos lapsevanematega tuleks koolimajas teha 

kaks eraldi aktust ja jälgida täpselt kokkutulnud inimeste arvu. 

Koos lapsevanematega lõpuaktuse saaks ühiselt kõigile viiele paralleelile teha Tamme 

staadionil. Olen Tamme staadioni kasutamise osas läbirääkimisi pidanud ja saanud info, et 

juuli esimestel kuupäevadel on staadioni kasutamine võimalik. Hetkeinformatsioonile 

tuginedes oleks ilmselt parim aeg 2. juuli, sest 1. juulil on lõpuaktused Hugo Treffneri 

Gümnaasiumis ja Tartu Tamme Gümnaasiumis. Hea kui lõpetamised oleks eri päevadel, et 

juhul kui samast perest lõpetab eri koolides mitu last, siis lõpetamisajad ei ühtiks. Kuivõrd 

Tartu Tamme Gümnaasiumiga on meil ka ühine orkester, siis on ka orkestri jagamine eraldi 

päevade puhul lihtsam. 

AA: Tamme staadioni kasutamise puhul mängib olulist rolli ilm. Üks variant oleks lõpuaktus 

teha veel kuskil mujal väljaspool kooli, veel suuremas ruumis kui kooliaula. Näiteks Hugo 

Treffneri Gümnaasiumi lõpuaktus toimub A. Le Coq spordihoones ja Jaan Poska 

Gümnaasiumi lõpuaktus on Vanemuises. Seda ei võimaldaks meil, aga ilmselt teha rahaliste 

vahendite piiratus.  

KA: Kas lõpuaktuse saaks teha ka juunis ära, lihtsalt ilma külalisteta? 

VR: Sellele variandile on väga negatiivne tagasiside. 

EP: Kas lõpuaktuse jaoks linnavalitsuselt eriluba ei saa, et inimesi võiks korraga rohkem koos 

olla? 

VR: On küsitud. Ei saa luba. Väliüritustel 100 inimest, siseüritustel 50 inimest korraga  on 

juunikuus lubatud. 

MP: Minu ettepanek on oodata juulini. Lõpetavate klasside seas on ka koos minuga alustanud 

klass.  

VR: Klassijuhatajad on lapsevanematega suhelnud. Vanemad soovivad ühist pidulikku 

lõpetamist. Kahest klassist on tulnud kummastki vaid ühe lapsevanema tagasiside, et nemad ei 

soovi ühist aktust ja külalisi. 

KL: Minu tuttav lõpetab kooli sel aastal aktusel, mis toimub ilma vanemateta. Oluline on 

anda info ruttu vanematele, sest noored ei tea, kas on vaja soetada pidulikud riided jne. 

AA: Kui jääb Tamme staadioni kasutamise variant, siis mis saab siis, kui on väga halb ilm? 

VR: Esinejate ala katmine telkidega  ei ole probleem ja põhimass  inimesi (õpetajad, lõpetajad 

ja lapsevanemad) jääks tribüünidele varikatuse alla. Selliseid telkidega üritusi on kool juba 

varem staadionil korraldanud.  Väga halva ja tuulise ilma korral, kui tribüüni varikatus ei 

aitaks, siis  saab tulla koolimajja nii, et vanemad vaatavad aktust klassidest ekraanidelt. Kui 

pidulikku pildistamist soovitakse  teha kooli foonil ja ilm lubab, siis saab orkestriga tulla 

rongkäigus kooli juurde pildistama.  

KL: Mina teen ettepaneku teha aktuse siiski 1. juulil, kui orkestrit on võimalik selleks 

päevaks saada. 

AA: Jääme siiski 2. juuli juurde. Helistame siis kohe orkestrijuhile Gunnar Pettaig´ile!  



Telefonivestlusest selgus, et orkester on teinud lõpuürituste tarbeks videofailid, mida saab 

kasutada. Digilahenduse kasutamine on kõige turvalisem ja kindlam variant. Kuna 

lõpetamised jäävad aega, kui inimesed on juba puhkusele sõitnud ja paljud lapsevanemad 

pelgavad oma lapsi ka viiruse tõttu proovidesse lubada, siis on orkestri kasutamine liiga 

riskantne, sest suure tõenäosusega ei saa piisavat koosseisu kokku. Orkester on pika aja vältel  

kokkumängimata ja proove tuleks teha palju. Nende korraldamisega tekivad, aga suured 

probleemid. Orkestris on lapsi erinevatest Tartu koolidest ja äsjane kogemus näitab, et 

lapsevanemad ei luba lapsi proovidesse.  

Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku korraldada Tartu Tamme Kooli üheksandate klasside 

lõpuaktus  2. juulil 2020, algusega kell 12:00 Tamme staadionil. Äärmuslike ilmaolude korral 

(nt liiga tugev vihm ebasoodsast suunast tuulega) toimuks lõpuaktus koolimaja aulas nii, et 

lapsevanemad saavad aktusest otseülekannet jälgida  klassides. Iga lõpetaja kohta on tungiva 

soovitusena oodatud kuni kaks külalist, et külalised mahuksid halva ilma korral kas staadioni 

varikatuse alla või koolimajja. 

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

 

 2. Toimetulek distantsõppega, tekkinud probleemid ja küsimused 

AA: Seoses eriolukorraga ja distantsõppega on tulnud hoolekogule mõned lapsevanemate 

küsimused, mida võiksime täna arutada. Toimetulek distantsõppega. Kuidas kool valmistub 

võimalikuks sügiseseks viiruselaineks? Kas õpetajate digipädevust tõstetakse, neid suvel 

koolitades? Ettepanek, et kool valiks edaspidi õpikud, millel on ka digivariant (nt Opiq), mida 

saaks distantsõppel kasutada.
 

VR: Kool ise ei saa otsustada, kuidas toimida, kui sügisel peaks uus viiruselaine tulema. Seda 

küsimust arutab praegu aktiivselt ministeerium, kus töötatakse välja vastavad juhised.  

Õpetajate koolituste jaoks saab kool kasutada augustikuu viimast kümmet päeva, kui õpetajad 

on puhkustelt tagasi. Pole õige õpetajate suvepuhkust koolituste tõttu katkestada. Hetkel veel  

digikoolituste pakette õpetajatele ei pakuta. Kui tekivad, siis saab ka valida vastavad  ja 

vajalikud koolitused. Hetkel on suund, et riiklikku sulgemislainet koolidele enam ei tule. 

Viiruse tõkestamiseks plaanitakse praeguse esialgse kava kohaselt koole sulgeda vaid nende 

koolide kaupa, kus esineb haigusjuhtumeid. Õpiprogrammidele  keskendutakse ministeeriumi 

tasemel. Neid süsteeme saaks kasutata ka muudes õpiolukordades, loomulikult ka praegusega 

sarnanevate kriiside korral. Praegust süsteemi, mis on tekkinud kriisiolukorras käigupealt, ei 

loeta õpetamise ja õppimise seisukohalt efektiivseks sest tekitab suured tasemevahed 

klassides. Tamme kool on kasutanud Opiq-keskkonda juba ammu ja teinud vastavaid 

sisekoolitusi. Selle kasutamine ei ole olnud aga õpetajatele kohustuslik, sest see keskkond ei 

hõlma kõiki õppeaineid ühtviisi hästi ja kõik õpetajad ei ole seetõttu pidanud seda 

otstarbekaks kasutada. 

KL: Mina saaksin vajadusel teisi õpetajaid  õpetada erinevaid rakendusi kasutama. Olen 

kriisiajal palju juurde õppinud. Näen, et kõigil ei ole vastavaid  oskuseid ja ka julgust ise 

proovida.  Opiq on hea ja mugav keskkond, mida võiks kasutada kasvõi kogemuse mõttes. Sel 

õppeaastal on Opiq ka tasuta. Mina kasutan seda kindlasti ka edaspidi. 

MP: Mina kasutan Opiq-keskkonda juba varajasemast ajast. Minu teise klassi lastega oli 

alguses muidugi sellele kasutajakontode tegemine keeruline. Tuli teha lastele meiliaadressid 



ja e-kooli kasutajad. Püüdsin läheneda vanemasõbralikult, et ei oleks vaja printereid, palju 

internetimahtu jne. 

AA: Kuidas hindab kool õpilaste toimetulekut distantsõppega? 

VR: Praegu, kui õpetajad pakuvad järelevastamise ja järeleaitamise tunde koolis kohapeal, on 

päevas kohal keskmiselt 30-55 last.  

SL: Mina nägin erinevate õpetajate poolt väga erinevat lähenemist, mis oli ilmselt tingitud 

erinevast digipädevusest. Ühel lapsel olid aktiivsed digitunnid ja teisel mitte. Kas on võimalik 

välja mõelda õpetajatele kindlad suunised, et millises mahus peaks sellises olukorras tegema 

digitunde? Loomulikult ei saanud tänases olukorras nõuda, et kõigil õpetajatel oleks kohe 

kõik vajalikud tehnilised oskused selliste tundide läbiviimiseks.  

KA: Kool võiks ikkagi pisut valmistuda ka uueks kriisiolukorraks ja teha kokkuvõtte ning 

analüüsi, mis oli praeguses olukorras efektiivne ja mida võiks teha paremini. Seda juhuks, kui 

tuleb uue viirusepuhangu tõttu näiteks mingi selline nõue, et näiteks vaid 50% lapsi korraga 

võib kooli kutsuda.   

KL: Teen ettepaneku, et kui sarnane olukord peaks veel tekkima, siis lapsevanemate 

paremaks informeerimiseks saadetakse direktori poolt kõigi lapsevanemate üldlisti infokiri. 

Otsus: Hoolekogu soovitab koolisiseselt teha kokkuvõtted distantsõppeaegsest 

(eriolukorraaegsest) õpetamisest ja vajadusel koolitada õpetajaid kasutama digilahendusi, et 

kool oleks paremini valmis võimalikuks uueks kriisiks.  

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

 

3. Vastuvõtt 1. klassidesse 2020/2021. õppeaastaks, klassikomplektide 

komplekteerimine. 

VR: Viimased päevad on kooli registreerimise mõttes olnud väga aktiivsed. Praegu on 

liikumist ka lisaks esimese klassi alustajatele ka teistesse klassidesse. Praegu on teada, et sel 

sügisel alustab Tamme koolis kooliteed kokku 89 õpilast, muusikaklassis 23 ja tavaklassides 

22 õpilast. Kooli olukorda võib hinnata algaval õppeaastal heaks, sest kooli tulla soovijaid on 

piisavalt, et alustavad klassikomplektid ära täita. See näitab, et Tamme kool on endiselt 

populaarne ja hea mainega. Kõigil koolidel esimeste klasside täituvus nii hea ei ole. Katsed 

muusikakallakuga klassi on toimunud ja esimeste klasside õpilaste nimekirjad saab paika 

panna homme. 

AA: Hetkel on klasside õpilaste arv 24 piires ja hoolekogu seega omapoolset seisukohta 

võtma ei pea. Heameel on tõdeda, et alustavates klassides õpilaste puudust ei ole. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

4. Klasside lõpetamise kokkuvõtvate hinnete määramine.  

VR: Riik lubas algul eriolukorra tõttu väga paindlikku hindamist, seda ka lõpuhinnete ehk 

aastahinnete osas. See oleks tähendanud, aga seda, et ka kooli õppekava oleks tulnud 

ühekordselt eriolukorra ajaks muuta, milleks on omakorda tarvis hoolekogu, õppenõukogu ja 



õpilasesinduse heakskiitu. Tamme kooli õpetajaskond võttis seisukoha, et saadakse numbrilise 

hindamisega hakkama ka eriolukorra ajal ja õppekava muutmiseks hoolekogult heakskiitu 

seetõttu vaja ei olnud ega ole. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

5. Suur kaar 53 Tartu ruumide üürilepingu pikendamise taotlemine.   

VR: Neid lisaruume on koolile veel vähemalt paari aasta vältel tarvis, et tagada normaalseid 

õppetingimusi. Mitme õppeaine, aga ka kooli tugipersonali jaoks on jätkuvalt oluline 

ruumipuudus, samuti ei ole me saanud ruumipuudusel senini kasutada laborit (seal toimub 

saksa keele õpetus), kuigi seadmed ja tarvikud on olemas. Seetõttu on väga oluline saada 

lepingu pikendamine lisaks veel praeguse lepingu tähtaja järgselt ka järgnevaks kaheks 

aastaks. Praegune leping kehtib saabuva õppeaasta lõpuni. Vaja on hakata pikendamist 

taotlema aegsasti, sest eelarved tehakse valmis palju varem (järgmiseks aastaks käesoleva 

aasta sügisel) ja seetõttu ei tohi me hilineda. Kas hoolekogu toetab seda? 

AA: Hoone omanik ei ole arvatavasti kindlasti üürilepingu pikendamise vastu, küsimus on 

koolipidaja suhtumises. Selge vajadus ja põhjendus ürilepingu pikendamiseks on olemas ning 

hoolekogu peaks seda kindlasti toetama.    

Otsus: Hoolekogu toetab üürilepingu pikendamise taotlemist Suur kaar 53 asuvate ruumide 

kasutamiseks.  

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

 

6. Liftihange.  

VR: Lifti ehitamise hange loeti edukaks ja võitja kuulutati välja. Lift koolimajja tuleb. Oht on, 

et vahepealse eriolukorra  tõttu ja sellest tekkinud viivituste (tootejärjekorra) tõttu lift ise enne 

oktoobrit või novembrit kohale ei jõua. Hetkel on kokkulepe, et augusti lõpuks oleksid müra 

tekitavad üldehitustööd lõppenud. Seejärel jääks ainult lifti paigaldamine ja mõningad 

vajalikud viimistlustööd. 

 

Järgmine koosolek: 27.08.2020,  kell 17:45 

 

Koosoleku juhataja:  Alari Avamägi  digitaalne allkiri 

 

Protokollija: Ly Kärblane digitaalne allkiri 

 


