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Koosolekust võtsid osa:  

Malle Pehk (MP) – õppenõukogu esindaja reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi teel  

Kersti Loim (KL) – õppenõukogu esindaja 

Ingrid Koni (IK) -vanemate esindaja (I kooliaste)  

Alvar Tipp (AT) - vanemate esindaja (I kooliaste)  

Sven Lange (SV)- vanemate esindaja (I kooliaste) reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi 
teel  

Alari Avamägi (AA) - vanemate esindaja (II kooliaste)  

Elmut Paavel (EP)  - vanemate esindaja (II kooliaste)  

Ly Kärblane (LK) - vanemate esindaja (III kooliaste) reaalajas toimuva mitmesuunalise 
videokonverentsi teel  

Koit Arro (KA)- vanemate esindaja (II kooliaste) reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi 
teel  

Margus Sarap (MS)- vilistlaste esindaja reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi teel  

Henry Narits (HN)- kooli toetavate organisatsioonide esindaja reaalajas toimuva mitmesuunalise 
videokonverentsi teel  

Sigrid Luts (SL)- õpilaste esindaja reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi teel 

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

Puudusid: - Leho Paldre (LP) - vanemate esindaja (III kooliaste),  Krõõt Kiviste (KK)- linna esindaja 

Koosolekust võttis osa 12 hoolekogu liiget 14-st, seega oli koosolek otsustusvõimeline. 

Koosoleku läbiviimisel olid korraldaja poolt tagatud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks 
vajalike piirangute täitmine. 

Päevakord. 
 
1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks, klassikomplektide komplekteerimine. 
Direktor annab olukorrast ülevaate.    
 
2) Toitlustamise hange. Muud toitlustamisega seotud küsimused. Direktor annab ülevaate.  



 
3) E-õppe (distantsõppe) läbiviimisega seotud küsimused.   
 
4) Jooksvad küsimused.  
 

Arutelu ja otsused:  

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks, klassikomplektide 
komplekteerimine.  Direktor annab olukorrast ülevaate.    
 
VR:  Esmaspäeval, 15. märtsil avanes ARNO keskkonnas võimalus Tartu linna koolide 1. 
klassidesse registreeruda. Tartu Tamme Koolile on sel aastal määratud kolm paralleeli. Kokku 
on hetkel nimekirjas 77 last. See aga ei tähenda, et nad kõik end meie kooli tulekuks end 
ARNO süsteemi kaudu kinnitavad. Seepärast puudub praegu vajadus klasside piirarvude 
suurendamiseks. Soovi meie koolis õppida on tänaseks kinnitanud juba 52 õpilase vanemad.  
Ülelinnaline pilt muutub ARNO keskkonnas  nähtavaks alates 1. maist. Samast päevast saab 
muusikaklassi kandideerida ka väljastpoolt Tamme kooli piirkonda.  
Õpetajad:  
1.A  klass ‒ Tiina Orgel; 
1.B klass ‒ Maie Tuudelepp; 
1.C klassi (muusikaklass) ‒ Lea Lani. 
Muusikaklassi vestlused ja katsed toimuvad mai alguses.  
 
AA:  Kas võib tekkida olukord, kus meie koolis taotleb kohta nelja paralleeli jagu lapsi? 
VR:  Ei, sellist olukorda ei lase praegune kord tekkida.  
AA:  Kas võib olla, et meie kooli 1. klassidesse soovijaid lapsi on vähem kui 72? 
VR:  Ei oska ette näha. Teame mõnda väljastpoolt piirkonda meie kooli tulla soovijat, kuid 
hetkel ei saa me neile kohta pakkuda.  
 
Otsus: Hoolekogu võtab saadud informatsiooni teadmiseks 
 
2) Toitlustamise hange. Muud toitlustamisega seotud küsimused.   
Direktor annab ülevaate.  
 
VR: Riigihanke „Toitlustamisteenuse osutaja leidmine Tartu linna koolidele“ protsess on 
olnud väga pikk ja keeruline. Iga kooli peale sai kandideerida mitu firmat. Tartu Tamme 
Kooli toitlustajaks kandideerisid Baltic Restaurants Estonia AS ja P. DUSSMANN EESTI 
OÜ. Kõik osalejad kirjutasid head menüüd ja saavutasid võrdsed punktid. Võrdsete punktide 
korral võidab see, kes on oma dokumendid varem sisse andnud. Võitis meie praegune 
toitlustusfirma Baltic Restaurants Estonia AS. Nüüdseks on möödunud ka vaidlustamise 
tähtaeg. Seega jätkab praegune toitlustusfirma.  
 
Toidupakkidest.  
Jõulude-eelsel distantsõppeperioodil said lapsed koolist päris korraliku toidupaki. Aasta 
alguses lepiti linnas kokku, et sel poolaastal tuleb distantõppel lapse toidupaki kohta arvestada 
1 euro päevas. Kopsakama paki saab kahe nädala kaupa (10 söögipäeva ehk kokku 10 eurot).  
Esimene ring toimus siis, kui 1.-4. klassid olid veel koolis ja telliti 258 toidupakki. Hetkel on 
lõppenud teise ringi toidupakkide registreerumine (paki sisu on lastele enam-vähem teada). 
Hetkel telliti meie koolis 592 pakki. Tellijaid oli umbes 2/3 lastest.  
Pakkide kättejagamine toimub hajutatult kolmel päeval sööklas (23.- 25. märtsil). 



Pakil võib järel käia nii laps kui ka lapsevanem.  
 
Otsus: Hoolekogu võtab saadud informatsiooni teadmiseks 
 
3) E-õppe (distantsõppe) läbiviimisega seotud küsimused.   
 
VR:  Tehnilistest vahenditest tekkis täiendav vajadus sülearvutite järele. Kool on tänaseks 
oma ressursi sisuliselt juba välja jaganud. Seetõttu oleme valmis edaspidi jagama ka 
lauaarvuteid, kuid nendel ei ole kaameraid ja mikrofone. Leidub lapsi, kellel on küll arvuti 
kodus olemas, aga puudub kaamera kasutamise võimalus. Linn eraldab raha, et kool saaks 
osta kaameraid ja neid abivajavatele peredele jagada. Selleks tohib kulutada kuni 40 eurot 
veebikaamera kohta, mille linn kompenseerib.  
Võimalik, et mingid rahad on olemas ka Lastekaitse Liidul ja vajadusel on võimalik 
sealtkaudu arvuteid muretseda puudust kannatavatest peredest lastele. Koolid peavad 
selgitama välja nimekirja peredest, kellel sellist abi vaja.  
 
AA:  Kaua distantsõpe võib kesta ja kas võimaldatakse perioode, kus saab koolis kohapeal 
mingil moel õppimas käia? 
VR:  Koolis saavad jätkuvalt kontaktõppes käia erivajadustega lapsed, kes vajavad tugiõpet ja 
konsultatsioone. Siin peab järgima 2+2 reeglit. Kõik õpiabi tunnid jätkuvad. Koolis käivad 
individuaalsel õppekaval õppivad lapsed. Osa õpilasi vajaks abiõpetajat, sest ei ole suutelised 
iseseisvalt kodus õppima, kuid selliseks toeks puudub koolil ressurss. Distantsõppe kestust 
praegu teada ei ole, ilmselt võib see kesta vähemalt kuni aprilli lõpuni.  
 
EP: Kas aulas ei saaks nt kaks korda nädalas nt matemaatika tundi teha? 
VR:  Kõige suurem vajadus on 9. klassidel. Oleme valmis olema paindlikud, kuid peame 
järgime kõiki reegleid. 
SL: Väga tahaks küll kooli tulla konsultatsioonile, aga tegelikult videotunnid toimuvad päris 
hästi. Eesti keele ja matemaatika tunnid toimuvad väga hästi ja me päriselt õpime ka. Mure on 
selles, et võõrad õpilased on tundi sattunud ja tekitavad seal pahandust (karjuvad, kirjutavad 
roppusi jne) 
 
UB: Õpetaja saab võõraid välja visata.  
MS: Ehk pöörduda linna poole, et võimaldada õpetajatele tasulise Zoomi litsents, kus oleks 
võimalik turvalisemalt toimetada ja ajapiirangut ei oleks?  
KL : Tasuline Zoom oleks küll hädavajalik neile õpetajatele, kes praegu seda 
veebiõppekeskkonnana kasutama on jäänud. Võimalusi on rohkem, puuduks ajalimiit, heli ja 
videot on oluliselt parema kvaliteediga võimalik edastada.  
VR:  Kaardistame vajaduse, kui paljud õpetajad seda vajavad.  
MS: Tõstatame selle küsimuse Tartu linna hoolekogude koosolekupäeval.  
AA:  Ka algklassid võiksid saada rohkem Zoomi tunde. 
KA : Tahtsin samuti anda soovituse teha algklassides võimalusel algklassides rohkem 
veebitunde ja kooli juhtkond võiks anda õpetajatele sellekohaseid suuniseid.  
 
Otsus: Hoolekogu teeb ettepaneku selgitada õpetajate seas välja vajadus tasulise Zoomi 
versiooni litsentsi järele hiljemalt järgmise töönädala lõpuks, s.o. hiljemalt 26.03.2021.a. 
Seejärel arutatakse koos kooli juhtkonnaga, kas ja kuidas vajadusel täiendavaid Zoomi 
litsentse omandada. Hoolekogu palub töötada selle nimel, et rohkem veebitunde oleks ka 
algklassides.  
Hääletati: poolt – 12 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 



 
4) Jooksvad küsimused.  
IK:  Kas olete ka TÜ tudengeid õpetajatele appi võtnud? 
VR:  Olime selleks valmis, aga siis tuli distantsõpe peale ja lapsed jäid koju, vajadusel 
arvestame selle võimalusega.  
AA:  Kui palju on kooli õpetajate ja töötajate seas vaktsineerituid? 
VR:  Vast umbes 80%, see protsent on järjest suurenemas.  
EP: See ei ole kindlasti piisav, kooli juhtkond võiks õpetajatega selles osas rohkem suhelda.  
 
VR:  Algas koristamise hange. See läheb ilmselt kallimaks, kuid paketi sisu jääb samaks.  
Eelarves ei ole eelduslikult vahendeid hanke maksumuse suurenemise katteks.  
 
Otsus: Hoolekogu võtab saadud informatsiooni teadmiseks 
 
Järgmine koosolek: 13. mail 2021. a. kell 17:45  

Koosoleku juhataja:  Alari Avamägi /digitaalne allkiri/  
 
Protokollija: Kersti Loim /digitaalne allkiri/ 
 

 


