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Kutsutud ja osales: direktor Vallo Reimaa (VR) ja kooli IT-juht Urmas Buhvestov 

Puudusid: - 

Koosolekust võttis osa 14 hoolekogu liiget 14-st ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.   

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

vajalike piirangute täitmine. 

 

 

 

 



Päevakord. 

1. Suur kaar 53 Tartu üürilepingu pikendamise taotlemine. 

2. Kooli personaliküsimused.   

3. Kooli 2021. a. eelarve.   

4. Kooli kodukorra täiendamine õppetöö korralduse osas. Üldised reeglid ja juhised 

COVID-19 haiguse jätkuva leviku tingimustes õppetöö läbiviimiseks.  

4.1 Arvamuse avaldamine kooli kodukorras õppetöö korraldust puudutava osa 

kohta kodukorra muutmise eelnõu suhtes.  

4.2 Koolisisene kord distantsõppe korralduse kohta. Videotunni hea tava.  

4.3 Tartu Tamme Kooli ohutusplaan COVID-19 haigusesse haigestumise puhul. 

Rakendatavad meetmed kooli töötaja või õpilase nakatumise korral. 

4.4 Riskiennetuse meetmed ja korralduslikud kokkulepped seoses COVID-19 haiguse 

levikuga.  

4.5.  9. klasside lõpetamise tingimused ja korraldus.  

5. Jooksvad küsimused.  

 

1. Suur-Kaar 53 Tartu üürilepingu pikendamise taotlemine 

VR: Koolis on endiselt suur ruumipuudus ja täiendav ruumivajadus. Kuna erivajadusega õpilasi 

on palju ja nad vajavad õppimiseks eritingimusi ja ruume, siis just neile paremate tingimuste 

loomiseks on meil suureks abiks ning vajalikud Suur kaar 53 ruumid.  

 

Otsus: Toetada kooli poolt Tartus Suur kaar 53 asuvate ruumide üürilepingu pikendamise 

taotlemist alates 2021/2022. õppeaastast (alates 2021. a. sügisest). 

 

Hääletamine: 14 häält poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

2. Kooli personaliküsimused. 

VR: Hetkel on kõik ametikohad täidetud. On mõned õpetajad, kes töötavad tähtajalise lepinguga. 

Mure on, kas kõigile õpetajatele edaspidi tööd jagub. Õpetajate puudus oli novembris ja 

detsembri alguses, kui paljud olid haiged või isolatsioonis, aga saime asendamisega hakkama. 

Abi on pakkunud õpetajate rendifirma. Nende poolt on valmisolek, aga nende kasutamine oleks 

kallim.  

 

IK: Äkki võiks kaasata ülikooli tudengeid abiressursina rasketel aegadel, kui õpetajad 

isolatsiooni jäävad. Selle üle võiks mõelda. Praktika juhendajate kontaktisikuga võiks ühendust 

võtta ja asja uurida.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud informatsiooni teadmiseks. 

 

3. Kooli 2021. a. eelarve.   

VR: Muutunud ja uus on see, et riigi summad on tulnud ja jaotused on tehtud. Hetkel linna poolt 

8 kuu jaotus (selle õppeaasta lõpuni). Sügisel tuleb uus jaotus. Summad vähenevad ja jäävadki 

vähenema. Sügisene jaotus tuleb taas väiksem, sest meil on siis kaks klassikomplekti vähem.  



Pakiline on erivajaduste olukord, mis nõuab raha. Erivajadustega lastega on vaja tegeleda ja 

tuleb leida ressursse, et võtta nad eraldi väikerühmadesse õppima, et teised õpilased saaks 

rahulikult õppetööga tegeleda. Kust võiks selleks leida rahalist ressurssi. 

Värske ja suur muutus – loodi fond, kust teatud tingimustel on võimalik hakata taotlema 

palgakatet koorijuhtidele, mis kergendaks oluliselt koormust palgafondile. Vabanev ressurss 

läheks erivajadustele. Ministeerium kehtestas kutsenõude, st et igal koorijuhil peab olema 

kutsetunnistus. Esimene taotlusvoor on märtsis (tagasiulatuv jaanuarini), järgmine voor augustis 

(tagasiulatuv aprillini).  

 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud informatsiooni teadmiseks.  

 

4. Kooli kodukorra täiendamine õppetöö korralduse osas. Üldised reeglid ja juhised 

COVID-19 haiguse jätkuva leviku tingimustes õppetöö läbiviimiseks.  

4.1 Arvamuse avaldamine kooli kodukorras õppetöö korraldust puudutava osa 

kohta kodukorra muutmise eelnõu suhtes.  

VR:  6. jaanuaril 2021 otsustas Tartu Tamme Kooli õppenõukogu täiendada kooli kodukorda 

järgmise volitusnormiga: 

Lisada „Õppetöö korraldus“ juurde alapunkt 10, sõnastuses: „Õppetöö korralduse muutused ning 

tegutsemisjuhendid epideemiate, loodusõnnetuste ja muude kriisiolukordade ajal kehtestab 

direktor käskkirjaga.“ 

27. jaanuaril 2021 toimunud Tartu koolijuhtide koosolekul lepiti kokku kodukorra täienduse 

sõnastus juhuks, kui mõni kool soovib hajutamise eesmärgil süsteemselt kasutada e-õpet. 

Pakutud sõnastus on järgmine: 

„Terviseameti kooskõlastuse olemasolul on kooli juhtkonnal põhjendatud vajadusel õigus 

tervise- ja turvalisuse kaalutlustel suunata kool osalisele või täielikule juhendatud e-õppele.  

 

AA: Ette on valmistatud ja esitatud on kaks erinevat täienduse redaktsiooni. Hoolekogu saab 

nende kohta avaldada omapoolset arvamust. Samas ei ole need sõnastused teineteist välistavad, 

üks on tähenduselt ja reguleerimisalalt laiem, teine on kitsam. Seetõttu võiksid need mõlemad 

kodukorras sisalduda ja teen ettepaneku hääletada nende mõlema kodukorda lisamise üle 

„Õppetöö korralduse“ punkti alla.   

 

Otsus: Teha ettepanek lisada mõlemad väljapakutud täiendused kooli kodukorda 

„Õppetöö korralduse“ punkti alla sisse.  

 

Hääletamine: 14 häält poolt, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

4.2  Koolisisene kord distantsõppe korralduse kohta. Videotunni hea tava.  

 

AA: Hoolekogu liikmed on saanud distantsõppe korralduse ja videotundide hea tavaga tutvuda. 

Ettepanek on, et ka need võiks lisada tervikuna kodukorda. 

VR: Ei näe probleemi.  



SV: Mõned lapsevanemad on andnud teada, et õppetöö kvaliteet e-kanaleid pidi on väga erinev. 

Kui seda ei reglementeerita, siis kvaliteet kannatab. Võiks olla reglementeeritud, et kui palju 

peab olema videotunde. Kui tabel on olemas, siis sealt ju paljastub, kui mõni õpetaja ei tee või ei 

taha videotunde teha. Mina pooldan, et pandaks sisse punkt, kui palju peab olema videotunde.  

KK: Olen samuti seda meelt. Olen kuulnud rahulolematust, et videotundide läbiviimine on 

ebaühtlane. Ehk reeglistik aitaks ühtlustada.  

KA: Juba enne suve juhtisime me Sveniga sellele tähelepanu, et videotundide tegemine 

distantsõppe ajal on ebaühtlane. Iga teine tund võiks olla videotund. 

AA: Üldine koordinatsioon ehk alus on olemas tabeli näol, õpetajad peavad sisestama järgmise 

nädala videotundide ajad hiljemalt reedel kella 16-ks. Kas ja kui palju peab videotundide tabel 

olema täiendavalt reglementeeritud? Kui palju seda tabelit juhtkonna poolt jälgitakse? 

VR: Ikka jälgitakse. Samas on e-tund ainult üks õppemetoodikatest ja nende statistiline arv ei ole 

üksüheselt üle kantav õppeedukusele. 

LP: Vastutus on koolil ja lapsevanemad võiksid usaldada õpetajate pädevust ja 

professionaalsust. Pole vaja üle reguleerida.  

SL: Liiga palju videotunde ei ole ka hea, kui kell 8-14 järjest arvuti taga videotunnis istuda, siis 

on see silmadele väga väsitav.  

MP: Lapsed on tublid olnud ja palju omandanud ka distantsõppel. Me peame olema väga 

paindlikud. Kooli juhtkonnal on ülevaade olemas ja aluseks on meil kooli tunniplaan.  

AA: Arvamused erinevad, hääletame.  

 

Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku täiendada e-õppe (distantsõppe) korraldust järgneva 

täiendava punktiga: „Videotundide osakaal peab olema vähemalt pool vastava õppeaine 

nädala mahust, välja arvatud oskusõppeainete puhul.“  

 

Hääletamine: 9 häält poolt, vastu 3, erapooletuid 2 

 

AA: Äsja vastu võetud otsuse järgi peaks videotundide osakaal moodustama poole õppeaine 

nädala mahust ka esimese kooliastme klasside puhul, mis ei ole mõistlik ja on neile õpilastele 

liialt koormav.   

KA: Esimeste klasside õpilastel võiks olla kord päevas videotund oma õpetajaga.  

 

Otsus: Hoolekogu ettepanek on täiendada eelnevat nõuet järgnevalt:  „Nõue ei kohaldu 

esimese kooliastme klasside puhul, kus võiks olla iga päev videokontakt oma õpetajaga.“  

 

Hääletamine: 8 poolthäält, vastu 2, erapooletuid 2. 

Leho Paldre ja Elmut Paavel ei võtnud hääletusest osa. Kuivõrd hääletusest võttis siiski osa enam 

kui pool koosolekust osavõtjatest ja ka poolthääli andsid enam kui pool kõigist hoolekogu 

liikmetest, siis on otsus siiski vastu võetud.  

 

Videotunni hea tava. 

IK: Võiks ehk ka kirjas olla, et õpilane on juba aegsasti tehnilised vahendid tunniks valmis 

pannud.  

VR: Põhimõtteliselt on see meil kirjas, sest videotunnis kehtivad kõik tavatunni reeglid.  

 



Otsus: Hoolekogu ettepanek on lisada e-õppe (distantsõppe) korraldusse videotunni hea 

tava alla punkt: „Videotunnis tuleb järgida kõiki kooli kodukorras kehtestatud tavatunni 

reegleid (nt ei hiline tundi).“ 

 

Hääletamine: 14 häält poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

AA: Panen hääletusele esitada hoolekogupoolne arvamus kooli juhtkonna poolt ette valmistatud 

eelnõule e-õppe (distantsõppe) korralduse ja videotunni hea tava kohta, koos koosolekul esitatud 

ning toetatud täiendavate punktidega, tervikuna.   

 

Otsus: Hoolekogu toetab ja kiidab e-õppe (distantsõppe) korralduse ja videotunni hea tava, 

koos koosolekul esitatud täiendustega, heaks ning palub need lisada kooli kodukorda.  

 

Hääletamine: 14 häält poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

4.3 Tartu Tamme Kooli ohutusplaan COVID-19 haigusesse haigestumise puhul. 

Rakendatavad meetmed kooli töötaja või õpilase nakatumise korral.  

 

Otsus: Kiita ohutusplaan heaks. 

 

Hääletamine: 14 häält poolt, vastu ja erapooletuid ei ole 

 

4.4 Riskiennetuse meetmed ja korralduslikud kokkulepped seoses COVID-19 haiguse 

levikuga.  

 

VR: Me ei saa kedagi kohustada makse kandma, aga saame tungivalt soovitada. 

 

Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku täiendada riskiennetuse meetmeid 14. punktiga 

järgnevas sõnastuses: „Tungivalt on soovitatav, et alates 12. eluaastast peaksid kõik 

õpilased ja kooli töötajad kandma koolis maski.“  

 

Hääletamine: poolt 14, vastu ja erapooletuid ei ole.  

 

4.5. 9. klasside lõpetamise tingimused ja korraldus.  

 

VR: Eksamite ja kooli lõpetamise osas on hetkel laual kolm varianti: 

1. Eksamiaineks saab olema ainult eesti keel. 

2. Eksameid ei toimu üldse. 

3. Eksamitulemused on ilma hinnetata, antakse vaid punktid. 

 

Ühiskatsed toimuvad. Tartu ühiskatsete korda hetkel veel ei ole. Katsete toimumise protseduur 

veel selgub. Küsimus on turvalisuses ja kontrollis. Lahtiste uste päevad on distantsvormis, 

gümnaasiumid on omavahel päevad ära jaganud.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks. 

 



5. Jooksvad küsimused.  

VR: Käivad läbirääkimised Stuudiumiga, et uuel õppeaastal E-koolilt Stuudiumile üle minna. 

AA: Mis kujul toimub Tartu Ülikooli aula kontsert aprillis? See ei tohiks olla täismahus ja 

tavakorras, vaid arvestama peaks võimaluste ja kehtivate nõuetega seoses COVID-19 haiguse 

levikuga.  

VR:  Igal muusikaklassil on oma koor ja ka solistid on olemas. Kokku on lepitud kontserdi 

vormi muutus, mis ehitud nüüd üles solistidele, ansamblitele ja klassikooridele. Koosolek selle 

läbi arutamiseks on koos muusikaõpetajatega kohe tulemas. 

SL: Lõpuüritusest on olnud erinevaid mõtteid. Soov oleks koos Veeriku kooliga teha 9. klasside 

lõpupidu, nt kooli sisehoovis, juunis. Vaatame ja tegutseme vastavalt olukorrale. Suur palve 

kooli juhtkonnale, et 9. klassid saaksid kuni kooli lõpuni õppida kontaktõppes.  

Järgmine koosolek: 18. märtsil 2021. a. 

Lisad: 

1) E-õppe (distantsõppe) korraldus. Videotunni hea tava. 

2) Ohutusplaan COVID-19 haigusesse haigestumise puhul. Rakendatavad meetmed kooli töötaja või 

õpilase nakatumise korral.  

3) Riskiennetuse meetmed ja korralduslikud kokkulepped seoses COVID-19 haiguse levikuga.  

 

 

Koosoleku juhataja: Alari Avamägi /digitaalne allkiri/ 

 

Koosoleku protokollija: Kersti Loim /digitaalne allkiri/  

 


