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Koosolekust võttis osa: Malle Pehk (MP)– õppenõukogu esindaja, Alari Avamägi (AA)- 

vanemate esindaja, Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja,  Margus Sarap (MS) videosilla 

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

vanemate esindaja, Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate 

esindaja, Sven Lange (SL)- vanemate esindaja, Koit Arro (KA)- vanemate esindaja. 

Kutsutud ja  osales: direktor Vallo Reimaa (VR). 

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

 

Kohal 10 hoolekogu liiget 12-st liikmest, seega on hoolekogu koosolek otsustusvõimeline. 

Päevakord: 

1) Direktori ülevaade 2019/2020. õppeaastast, sealhulgas kooli õppekava ja arengukava 

täitmise kohta.  

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

3) Direktori ülevaade remondi- ja rekonstrueerimistöödest, sh lifti paigaldamise kohta.   

4) Valmisolek ja valmistumine järgmiseks õppeaastaks seoses COVID-19 viiruse jätkuva 

levikuga.  

5) Suur kaar 53 Tartu ruumide üürilepingu pikendamise taotlemine.   

6) Jooksvad küsimused. 

1. Direktori ülevaade 2019/2020. õppeaastast, sealhulgas kooli õppekava ja arengukava 

täitmise kohta.  

VR: Kuidas hinnata sel aastal õppekava täitmist ja omandamist. Ära jäid loodussuuna 

välipraktikad ja keelustatud olid ka osad aktiivõppeprogrammid. Esimest korda toimuvad 

tasemetööd pärast suvepuhkust. Ei oska ette hinnata, palju on siin suveperioodi unustamise 

mõju ja palju on kriisiaja distantsõppe mõju. Õpetajad hakkavad kohe kooliaasta alguses üle 

kordama kevadperioodi materjali. Oktoobriks on tekkinud distantsõppe mõjust mingi selgem 

pilt. Esialgse info põhjal said koolilõpetajad järgmise astme koolidesse päris hästi sisse. Üks 

õpilane jäi klassikursust kordama. Kindlasti oli õpilasi, kellele iseseisva töö vorm sobis, kuid 

neid ei suuda praegu eristada. Vormiliselt õppekava kriis ei mõjutanud, kuid sisulist osa veel 

ei tea. Klasside lõpetamine oli hea.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.  

 

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

VR: Paljudele kooli soovijatele on tulnud ära öelda. Jagan väljavõtte reaalaja seisuga Arnost. 

Kevadel vabadena olnud kohad on täitunud. Kolmas klass, kus polnud õpilaste arv päris täis, 

täitus nüüd täielikult. Palju õpilasi tahtis tulla kaheksandasse klassi. Vastu neid võtta ei 



saanud, sest kohad olid täis. Võrdlusmomendina teistest koolidest on, et esimeste klasside 

täiskomplekteerimine üha keerulisem. Paljud koolid on paralleelide arvu vähendanud. Tamme 

kooli eripära on see, et tühjad kohad täituvad ka hilisemates klassides. Mitmed õpilased, kes 

Tartusse  juurde kolivad, valivad Tamme kooli maine, muusikakallaku või sporditegemise 

pärast. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.  

 

3. Direktori ülevaade remondi- ja rekonstrueerimistöödest, sh lifti paigaldamise kohta.   

VR: Lift on küll objektina väike, kuid sellegipoolest oli risk, et hoone poolt võib tulla tööde 

venimist põhjustavaid „üllatusi“. Rõõm on tõdeda, et liftiehitus on graafikus. Töövõtja ise oli 

objektijuhiks ja tööd sujusid väga hästi. Kuna lift võttis niigi nappe parklakohti ära, siis oli ka 

oluline parkla osa korda teha. Lisaks tehti osaline torustikuvahetus, kus oli torustik 

amortiseerunud. Hetkel on parkla ajutise katte all. Oodatakse pinnase vajumist, et saaks 

kevadel püsiva katte alla. Järgmisel kevadel on plaan tööd viia sisse sööklasse, kus tuleb 

vahetada amortiseerunud reoveetorustik. Hetkel on erinevad reoveetorude diameetrid 

torustikel sees- ja väljaspool hoonet. Teisel pool kooli on ka plaanis torustik koolihoonest 

väljaspool ära vahetada tuleval või ületuleval aastal. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

4. Valmisolek ja valmistumine järgmiseks õppeaastaks seoses COVID-19 viiruse jätkuva 

levikuga.  

AA: Kevadel jäi jutt, et kool tõstab digivõimekust. 

VR: Kool hoogustab IT-spetsialistidega koostöös Opiqu kasutamist. Seoses 

paljundusmasinatega tuli minna üle uuele andmebaasile. Sellele kulus osa õpetajate  

koolitustunde. Hetkel jätkub mentorõpetajate koolitamine selles vallas. 

Covid-19 viiruse meetmetest on koolis planeeritud hajutamine ja desinfitseerimine. Põhiline 

õpilaste tiheduse vältimine on suunatud koolikoridoridele, sööklale ja garderoobidele. 

Koridoride hõrendamiseks on klassiruumid vahetundide ajal avatud ja garderoobidesse saab 

sisse kõigist ustest. Seni, kuni pole porine aeg, on avatud uksed ka otse koolimajja ja pole 

vahetusjalatsite kohustust. Kõik selleks, et õpilaste koolimajas hõrendada. 

Tartu Linnavalitsus soovitab ühe ettepanekuna koduklassisüsteemi, et vältida ruumide 

vahetamist. Kõik koolid seda endale lubada ei saa. Selle jaoks peab olema ruume piisavalt, 

mida meil ei ole. Ühe kolmandiku võrra saab sööjate arvu vähemaks kui 1.-3. klassi 

söögivahetund läheb erinevale ajale, et ühte söögivahetundi saaks kasutada veel teistele 

klassile. Puhvet söögivahetundide ajal on suletud, et veelgi vähendada korraga sööklas 

viibivate õpilaste hulka.  

EP: Miks ei viida algklassilapsele toitu klassi kätte? Eriti veel neile, kes on kõrvalmajas. 

VR: Toidu väljaviimine sööklast on seotud  karmide terviseregulatsioonidega. 

KA: Kuidas on koolis reguleeritud näiteks allergia tõttu nohuse lapse kooli tulemine? Meie 

perearst oli nõus andma sellekohalise tõendi. Kuidas on reisimine  reguleeritud? Hea oleks 

kehaline kasvatuse tunnid teha vabas õhus ja kehalise kasvatuse tunnis peaks vahemaa olema 

suurem kui 2 m. Kas kool on andnud õpetajale juhised, et nad ei reisiks? Vaja oleks 



paindlikust, et kui laps jääb nohu pärast koju, siis tegemata kontrolltöö tegemine peaks olema 

paindlik. 

VR: Arstitõend püsiva nohu, nt allergilise nohu kohta, on aktsepteeritav. Kehalise kasvatuse 

tunnid toimuvad seni, kuni on ilma Tamme staadionil ja õues. Bussipeatuse poolne  uks on 

koolimajja sisenemiseks avatud. Vahetusjalatsite nõue tuleb ajutiselt maha võtta, et lapsel 

oleks võimalikult otsetee õuest klassi. Päevakoristaja hakkab tegema ka desinfitseerimist, 

seega on koolimaja ajutiselt tolmusem, sest koristaja ei jõua tegeleda kogu majja tuleva 

poriga. Seepärast lisandub ka teine päevakoristaja. Kõik ruumid mida annab avada: aula, 

võimla, klassiruumid peavad olema avatud, et saaks õpilased olla eraldi. Kaks päevakoristajat 

teevad sel hetkel, kui on tund koridorides puhastust. Vahetunnis peaks käima klassi üle, kui 

klassikomplekt vahetub. Täna veel ei tea, kui suur on inimeste suutlikkus seda koristustööd  

teha. Palume ka õpetajatelt hea tahte korras abi desinfitseerimisel. Põhimure on, et 

nakkusjuhtumi korral läheks karantiini korraga vaid üks klass.  

KL: Hea oleks, kui kuskile saaks kirja, et kui kooliaasta vältel lapsevanem läheb lapsega 

reisile, siis kaks nädalat kodus õppimist on lapsevanema vastutusel. 

SL: Kui tõhusad need desinfitseerimised need on? Mis juhtub, kui keegi jääb haigeks? Milline 

on valmidus distantsõppeks? 

VR: Konsulteerisin Terviseametiga. Juhtumi korral loetakse püsikontaktiks õpetaja + 

klassikomplekt.  Kooli kohustus on kaitsta ka õpetajat viirusesse nakatumise eest.  Kui pere 

on olnud reisil, siis kaks nädalat kodus õppimist on paratamatu. Terviseameti kodulehel on 

nimekiri riikidest, mille puhul on see nõue. Juhtumipõhiselt hinnatakse iga juhtumit ja 

Terviseamet teeb otsuse. Kui palju lapsi konkreetse juhtumi korral jääb koju, oleneb sellest 

kindlast olukorrast. Kõige suurem probleem ilmselt saab olema, et erinevatel põhjustel on 

igast klassikomplektist kodus mõni laps, kes vajab kodus õppimisel õpetaja eraldi tähelepanu. 

Lootus on, et saab lahendada selle kaameraga tunni jälgimise võimalusega. Hetkel veel ei ole 

tehniliste vahendite hulk piisav. Kool püüab oma nappidest vahenditest midagi juurde 

soetada. 

Koolipidajalt saab mõningal määral desoaineid, maske ja kindaid. 

Lapse kooli toomise korraldamine sel õppeaastal. Püüame vältida vanemate sisenemist 

koolimajja. Vanem toob lapse kooliukseni. Koolimajja arenguvestlusele tulevad 

lapsevanemad maskis. Õpetaja ja lapsevanema suhtlus arenguvestluseks võib olla ka 

videosilla või telefoni vahendusel. Linna soovitus on arenguvestlused teha distantsilt. 

Otsus: Hoolekogu poolne soovitus on, et kui laps on käinud reisil, siis jääb laps kaheks 

nädalaks koju. Nohu ja köhaga kooli ei tule. Perearsti tuleb haigusjuhtumist teavitada ja seni, 

kui ei ole saanud perearsti vastuvõtule ja tõendit või tervenenud, siis laps kooli ei tule ja 

õpilane peab olema kodus. Vältida lapsevanemate sisenemist koolimajja ja kui on tõesti tarvis 

tulla, siis on maskikandmise kohustus. 

Hääletamine: 10 poolt, vastu ja erapooletuid ei ole.  

 

5. Suur kaar 53 Tartu ruumide üürilepingu pikendamise taotlemine.   

VR: Haridusosakonna suhtumine on positiivne. Nüüd on otsus linnavarade osakonna käes. 

Tänase seisuga tundub, et on tõenäosus lepingu pikendamiseks. Seda hirmu, et koolis ruume 

üle jääb, aga kindlasti veel järgmisel aastal ei ole.  

AA: Millal see otsus peaks näha olema?  



VR: Linna eelarve on veel alles kujunemas.  

AA: Nüüd on teada, et tuleb jälgida, et see rida  ka linnaeelarvesse sisse saaks. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

6. Jooksvad küsimused.  

 7A klassi klassikomplekti suurendamine 24-lt /25-le. Kooli piirkonnas elav  heade 

õpitulemustega laps soovib tulla õppima Tamme kooli.  

Otsus: Hoolekogu on nõus 7A klassi klassi õpilaste arvu suurendamisega 24-lt 25-ni. 

Hääletamine: 9 poolt, 1 erapooletu, vastu ei ole. 

 

 Õpetajakohtade täitmine koolis 2020/2021 õppeaastaks.  

VR: Õpetajakohtade täitmine on stabiilne. On kooli tagasi tulijaid, näiteks huvijuht. Neljast 

tööõpetuse õpetajast kaks jätkavad. Üks neist on osalise ajaga  Veeriku koolis ja lisaks üks 

õpetaja on valmis olema reservis. Kunstiõpetus - üks staažikas õpetaja soovis minna 

pensionile. See koht saab täidetud kahe õpetajaga. Üks neist on tugev ruumidisainis. Üks 

õpetajatest on siin varem töötanud huvijuhina ja kunstiõpetuse õpetajana, vahepeal töötas ta 

gümnaasiumiõpetajana.  

Tööle tuli ka väikese koormusega ajalooõpetaja, kes saab vajadusel haiget õpetajat asendada. 

Rahvatantsuõpetaja tuleb uus. Temal on ka  klassiõpetaja kutse.  

Hetkel kedagi puudu ei ole ja on rida väikse koormusega õpetajaid, kellel on koormuse 

kasvatamise võimalus. Praeguses viiruseohu olukorras on reservõpetajate võimalus koolile 

väga oluline. 

 Seniste hoolekogu liikmete jätkamine hoolekogus. 

AA: Kas kõik hoolekogu liikmed on nõus jätkama hoolekogus? Kontrollime üle, kuidas on 

praegused hoolekoguliikmed kooliastmeti esindatud. 

Kõik senised hoolekogu liikmed on nõus hoolekogus jätkama. 

Otsus : Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 

Järgmine koosolek: oktoobris, kuupäev täpsustamisel.  

koosoleku juhataja:  Alari Avamägi   

 

protokollija: Ly Kärblane 


