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Koosolek algas kl 17.45, lõppes kell 19.45 

Koosolekut juhatas: Alari Avamägi 

Protokollis: Kersti Loim 

Koosolekust võtsid osa:  

Malle Pehk (MP) – õppenõukogu esindaja  

Kersti Loim (KL) – õppenõukogu esindaja 

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

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

Leho Paldre (LP) - vanemate esindaja (III kooliaste),   

Sven Lange (SV)- vanemate esindaja (I kooliaste)  

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

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

Koit Arro (KA)- vanemate esindaja (II kooliaste)  

Sigrid Luts (SL)- õpilaste esindaja  

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

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

Puudusid: - Krõõt Kiviste (KK)- linna esindaja, Henry Narits (HN)- kooli toetavate organisatsioonide 
esindaja, Ly Kärblane (LK) - vanemate esindaja (III kooliaste)  

Koosolekul oli esindatud 11 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) Kooli õppekava muutmise eelnõu. (LISA 1) 
 
Õppekava muudatusettepanekud puudutavad täiendusi seoses KiVa põhimõtete ja metoodika 
rakendamisega ning õpilaste digipädevuse kujundamisega. Õppekava muudatused sisalduvad 
manuses.  
 
2) Õppeaasta lõpetamine, valmistumine uueks õppeaastaks.  
 
3) Vastuvõtt 1. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks, klassikomplektide komplekteerimine. 



Direktor annab olukorrast ülevaate.    
 
4) Informatsioon Suur kaar 53 üürilepingu pikendamise kohta.  
  Direktor annab olukorrast ülevaate.  
 
5) Lapsevanemate pöördumine ja küsimused seoses õpetajate kaitseks rakendatavate 
toetusmeetmetega.  
 
6) E-õppe (distantsõppe) läbiviimisega seotud küsimused.   
 
7) Personaliküsimused.  
 
8) Jooksvad küsimused.  

Arutelu ja otsused:  

1) Kooli õppekava muutmise eelnõu.  

AA: Kooli õppekava muudatusettepanekud puudutavad täiendusi seoses KiVa põhimõtete ja 

metoodika rakendamisega ning õpilaste digipädevuse kujundamisega. 

VR:  KiVa puhul on tegemist väärtuspõhise punktiga. See on meie koolile väga oluline.  

Teine muudatus puudutab digipädevust. Esitatud on projekt progetiigri programmi.  

 

Otsus: Hoolekogu toetab KiVa põhimõtete ja metoodika rakendamisega ning õpilaste 

digipädevuse kujundamisega seotud punktide lisamist õppekavasse (vt LISA 1).  

Hääletati: poolt – 12 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

2) Õppeaasta lõpetamine, valmistumine uueks õppeaastaks.  

AA:  Ka eelmisel aastal arutasime seda punkti seoses Covid-19 olukorraga.  

VR: Kõik lapsed tulevad kooli ning huvitegevus taastub. Kohustus on, et  kõik üle 12-aastased 

inimesed peaksid koolimajas kandma maski. Nii palju kui võimalik, tuleks teha õuesõppetunde. Kõik 

meetmed, mis meie koolis sügisest käivitusid, on endiselt käigus. Põhikooli lõpueksamid toimuvad. 

Kui suur on sealjuures hajutamise nõue, seda hetkel ei tea. Ootame ja vaatame, kas eksameid saab teha 

aulas või peab olema iga klass eraldi.  

Käima läheb õpihuvi laagrite projekt, et toetada laagreid, kus toimuvad huvitegevused ja laste 

sotsialiseerumine. Laagrid ei saa olema pikendatud õppetöö tegemiseks.  

9. klassi lõpetamise kohta ei oska veel öelda, sest me ei tea, missugused saavad olema tingimused 

ürituste korraldamiseks.  

CO2 mõõtmise vahendid on olemas ja teostame klassiruumides mõõtmisi. Tulemused on head.  

MS: Tamme kooli ventilatsioonisüsteemi renoveerimine on siis korda läinud. 

VR:  On lapsevanemaid, kes ei taha või ei julge oma last kooli saata, kartes haigestumist. Veebitunde 

võimaldame lastele, kes on kodus seoses koroonaga, st nad on kas haiged või isolatsioonis. Muudel 

põhjustel puudumisel ei pea õpetajad veebitunde võimaldama. 



 

Otsus: Hoolekogu toetab mõtet, et võimaluse korral viia läbi 9. kl lõpuaktus analoogselt eelmise 

aastaga Tamme staadionil 17. juunil.  Kool ei pea tagama hübriidõpet, kui lapse koolist 

puudumine ei ole tulene Covid-19 viirusega seotud nõuete ja korralduste täitmisest.  

Hääletati: poolt – 12 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

3) Vastuvõtt 1. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks, klassikomplektide komplekteerimine. 

VR:  Kohti esimestesse klassidesse on meil 72. Hetkel on 71 kohta kinnitatud. Taotlusi on veel, kuid 

hetkel ei ole rohkem vabu kohti.  

Eelmisel aastal saime nelja paralleeli jagu lapsi. Järgmisel aastal on vaja pingutada ja olla jätkuvalt 

suurepärasel tasemel, et oleksime endiselt atraktiivsed ja saaksime oma paralleelid kenasti täis.  

EP: Taset näitab see, missugustesse koolidesse peale 9. klassi edasi õppima minnakse. Ja neid Tamme 

kooli häid tulemusi oleks mõistlik esile tõsta.  

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks 

 

4) Informatsioon Suur kaar 53 üürilepingu pikendamise kohta.  

VR:  Sisuliselt oleme üürilepingu sõlmimisega lõpusirgel ja materjalid peaksid olema maikuu 

volikogus. Leping peaks tulema 5 aasta peale. Me saame juurde ühe ruumi. Eraldi väikses ruumis saab 

olema ventilatsiooniruum. Teises tiivas on valmis tantsukooli ruumid. Meie 1. klasside kehalise tunnid 

hakkavad seal ruumides toimuma.  

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks 

 

5) Lapsevanemate pöördumine ja küsimused seoses õpetajate kaitseks rakendatavate 

toetusmeetmetega.  

AA:  Suhtlesin direktori, lapsevanema ja konkreetse klassi klassijuhatajaga. Probleemid saavad alguse 

konkreetses klassis õppivatest õpilastest ja klassi õhustikust. Probleemid tulenevad ka asjaolust, et 

klassis on peresid, kus on toimumas vanemate lahutus. See peegeldub laste kaudu paratamatult ka 

kooli ja mõjutab selle sisekliimat. Kahjuks on kannatajaks nii õpetajad kui teised õpilased. Millised 

võiksid olla esmased meetmed? Klassi koosolek kogu klassile? Senini on toimunud vaid personaalsed 

ja grupiviisilised kohtumised. Klass osaleb programmis KLAPP. Loodame, et see aitab õpilaste 

vahelist sidusust klassis parandada. Kas ja kuidas võiks veel toetada õpetajaid? 

VR: Meil on mõni keeruline klass, mille õpetajaid me pidevalt aitame ja toetame. Õpetaja sattus 

keerulisse klassi ja vajas toetamist ning nõustamist. Kool saab aidata nii, et koondame oma ressursid 

konkreetsesse klassi mõneks ajaks. Tugimeeskonna liikmed osalesid tundides. Kohtume pidevalt 

keeruliste peredega. Selle ressursi maksimumpiiri peal tegeletakse selle keerulise seltskonna ja 

olukorraga. Puudu on kindlasti ka materiaalsetest ressurssidest. Kas õpetajate töötasu arvelt peaks 

suurendama rahalisi vahendeid tugispetsialistide jaoks? See ei ole pelgalt Tamme kooli probleem, 



tegelikult on üle vabariigi õpilaste vaimsest tervisest tulenevad probleemid suurenemas ja sagenemas 

ning riigi või koolipidaja toetus peaks suurenema. Tamme kool ei ole veel alla andnud ja saame 

hakkama.  

AA: Kas on või on plaanis õpetajatele koolitusi käitumise, suhtlemise ja eneseregulatsiooni osas? 

SL: Kuidas juhtkond tagab õpetajate mitte läbipõlemist? 

VR: Me oleme õpetajaid pidevalt sel teemal koolitanud.  

KA: On olnud erakordne aasta. Töötervishoiu arsti külastamine ja selle korraldamine on koolijuhi 

pädevuses. Seal vaadatakse ning hinnatakse ka töötajate vaimset tervist. 

KL:  Õpetajad vajavad ka motiveerimist ja tunnustamist. Sellega peaks kindlasti süsteemsemalt 

tegelema. Kui oma kool sinu tööd ja tegemisi hindab, siis see on suur tunnustus ja hea motivaator ning 

aitab kindlasti ka vaimset tervist hoida ja turgutada. 

Otsus: Hoolekogu kuulas ära lapsevanema ja direktori ülevaate.  Hoolekogu möönab, et kool on 

tegelenud ja tegeleb probleemiga jätkuvalt.  Olemasolevate ressursside piires on kool õpetajat 

toetanud ning kiidame heaks koolipoolsed sammud probleemi lahendamisel. 

Hääletati: poolt – 12 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

6) E-õppe (distantsõppe) läbiviimisega seotud küsimused.   

VR: Käib õpetajate digipädevuse tõstmine (koolisisene Google Classroomi koolitus).  

Uuest õppeaastast läheb Opiq keskkond tasuliseks. Tasu saaks olema 10 eurot õpilase kohta aastas. 

Loodame, et meie kool saab võimaluse Opiq keskkonnaga leping sõlmida.  

Videotundide osas kasutavad meie õpetajad nii Google Meet keskkonda (38 inimest) kui ka Zoomi (9 

inimest).  Mõned õpetajad kasutavad ka paralleelset mõlemat keskkonda. 

Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks 

 

7) Personaliküsimused.  

VR:  Üks meie eesti keele õpetaja sai uue töökoha elukoha lähedale ja lahkub meie koolist. Sügisest 

on puudu siis üks eesti keele õpetaja ning ka rahvatantsuõpetaja, keda otsime.  

Otsus: Hoolekogu võtab saadud informatsiooni teadmiseks 

 

8) Jooksvad küsimused.  

KA: Kui kevadel viiakse läbi lapsevanemate (ja õpilaste) rahulolu küsimustikke, siis võiks seal 

õpetajate tunnustamise küsimus ka sees olla.  

Järgmine koosolek: 26. augustil 2021. a. kell 17:45 

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


