
TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tartus, Tamme pst 24a ja reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi teel  26.08.2021 

Koosolek algas kl 17.45, lõppes kell 19.45 

Koosolekut juhatasid: Alari Avamägi, alates 7. päevakorrapunktist Koit Arro 

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)  

Margus Sarap (MS)- vilistlaste esindaja reaalajas toimuva mitmesuunalise 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), Sigrid Luts 

(SL)- õpilaste esindaja (on Tartu Tamme kooli lõpetanud) 

Koosolekul oli esindatud 10 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) Direktori ülevaade 2021/2021. õppeaastast, sealhulgas kooli õppekava ja arengukava 

täitmise kohta.  

 

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

Personaliküsimused.  

 

3) Suur kaar 53 Tartu ruumide üürileping. Sellega seotud remonditeemad.  

 

4) 6.B klassi õpilaste arvu suurendamine 25-lt 26-ni. 

 

5) Taotlus liikluskorralduse parandamiseks ning võimalusel täiendava ülekäigukoha 

rajamiseks Suur kaar tänava lõigule, mis jääb Tamme puiestee ja Kure tänava läbimurde 

vahele 

 

6) Lapsevanemate üldkoosolek. 

 

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

levikuga. Kohaldamisele kuuluvad meetmed.  

 

8) Arvamuse avaldamine Tartu Tamme Kooli kriisiplaani muudatusettepanekute suhtes.  

 

9) Arvamuse avaldamine Tartu Tamme Kooli kodukorra muudatusettepanekute suhtes, kui 

need kooli poolt esitatakse.  

 

Arutelu ja otsused:  

1) Direktori ülevaade 2020/2021. õppeaastast, sealhulgas kooli õppekava ja arengukava 

täitmise kohta.  

 

VR: Kooli territooriumil sai tehtud sadevete kanalisatsioon. Köögi torustike ja parkla 

lõpetamine ning asfalteerimine jäid sel korral ära. Lõppes koristushange ja selle tulemusena 

firma vahetub. Õppeaastaeelse suurpuhastuse teeb veel vana firma.  

Eelarve osas on muutusi toimunud palgafondi osas. Meie muusikaõpetajatel / koorijuhil ja 

orkestrijuhil on kutsetunnistused olemas. Meile tuleb tänu sellele palgalisa 

kultuuriministeeriumilt.  

Meil on olemas uus 3D printer, toimuvad IT sektori arengud.  

Õppekava täitmisest- eksamite tulemused erinevad u 2-3% allapoole. Kartsime, et pikaajalise 

koroonaperioodi mõju on suurem. Riik paneb õpetajatele ülesande jälgida, milline on õpilaste 

tase pärast kontaktõppele naasmist ning kus on vajakajäämisi.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

2) Vastuvõtt 1. klassidesse 2021/2022. õppeaastaks, klassikomplektide 

komplekteerimine. Personaliküsimused.  

 

VR: Esimesed klassid on komplekteeritud. Hetkel on vaid üks vaba koht. Kogu kooli peale on 

hetkel vabu kohti 9. See on väga hea tulemus.  



Meil on kolm uut töötajat: 

eesti keel ja kirjandus - Signe Söömer; 

tehnoloogia - Joosep Pilliroog; 

rahvatantsu õpetaja - Laura Mander. 

Psühholoog Reesi Penu lõpetas Tartu Ülikooli. 

 

Üks sotsiaalpedagoogidest läheb Karlovasse, mis asub tema elukoha läheduses. Välja on 

kuulutatud konkurss uue inimese leidmiseks.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

3) Suur kaar 53 Tartu ruumide üürileping. Sellega seotud remonditeemad.  

 

VR: Linna nõue oli, et sinna saaks ventilatsioon. Suvega on ventilatsioonisüsteem valmis 

saanud ja seadmed kohal. Ühendamine toimub juba järgmisel nädalal. Saime ka ühe ruumi 

juurde, kus saab teha õpiabitööd. Kooli alguseks saame sinna ka mööbli sisse. Kõrval on valmis 

saanud tantsukooli ruumid. Linn toetas neid remondirahaga. Esimeste klasside kehalise 

kasvatuse õpetajad saavad seal vastavalt kokkuleppele oma kehalise tunde tegema hakata.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

4)  6.B klassi õpilaste arvu suurendamine 25-lt 26-ni. 

 

AA: Kooli juhtkond sai taotluse ühe 6.c klassi õpilase üleviimiseks 6.b klassi. Tegemist on 

isiklike põhjustega ja aitaks kaasa lapse koolitee sujuvale jätkamisele. Nimetatud asjaolust 

tulenevalt peab hoolekogu otsustama, kas ollaks nõus 6.B klassi õpilaste arvu suurendamisega 

25-lt 26 õpilaseni või mitte.  

 

Otsus: Hoolekogu annab nõusoleku 6.B klassi õpilaste arvu suurendamiseks alates 

2021/2021. õppeaastast 25-lt 26 õpilaseni 

 

Hääletati: poolt – 10 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

5) Taotlus liikluskorralduse parandamiseks ning võimalusel täiendava ülekäigukoha 

rajamiseks Suur kaar tänava lõigule, mis jääb Tamme puiestee ja Kure tänava 

läbimurde vahele 

 

KA: Eeskätt 1. klassi õpilaste vanemate poolt on avaldatud soovi, et hoolekogu esitaks kooli 

juhtkonnale ja vajadusel Tartu Linnavalitsusele taotluse liikluskorralduse parandamiseks ning 

võimalusel täiendava ülekäigukoha rajamiseks Suur kaar tänava lõigule, mis jääb Tamme 

puiestee ja Kure tänava läbimurde vahele (või vajadusel sealt pisut edasi raudtee poole) 

 

Otsus: Hoolekogu toetab taotluse esitamist liikluskorralduse parandamiseks 

Hääletati: poolt – 10 häält, vastu ja erapooletuid ei 

 

 



6) Lapsevanemate üldkoosolek ja jooksvad küsimused  

AA: 30. septembril on lapsevanemate üldkoosolek. Tuleb otsustada selle toimumise vorm 

(kas koolis või distantsilt). Koolil on valmisolek selle toimumiseks ka füüsilise koosolekuna, 

kus osavõtjaid kontrollitakse. Hübriidvarianti päevakorras ei ole. Tarvis on hääletada 

lapsevanemate esindajate üle hoolekogu koosseisus.  

LP: Klassikoosolekud võiksid kindlasti toimuda füüsilise kohalolekuna, mitte veebis.  

Teatan, et mina uue hoolekogu koosseisus enam jätkata ei soovi.  

KL: Hetkel ei oska prognoosida, kas 30. septembril üldse on võimalik füüsilist koosolekut 

pidada. Pigem tuleks kohe otsustada veebikoosoleku kasuks.  

VR:  Hääletada uue hoolekogu koosseisu üle peaks saama ka läbi Stuudiumi. 

Otsus: Lapsevanemate üldkoosolek toimub 30. septembril videokoosolekuna, Zoom 

platvormi kasutades. Lapsevanemate esindajate üle hoolekogu järgmises koosseisus 

võiksid üldkoosolekust osavõtjad saada hääletada nii koosoleku ajal kui ka koosoleku 

järgselt. Urmas Buhvestov täpsustab parimaid tehnilisi võimalusi.  

Hääletati: poolt – 10 häält, vastu ja erapooletuid ei ole. 

 

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

levikuga. Kohaldamisele kuuluvad meetmed.  

 

VR: Vaidlused ja arutelud alles käivad. Riigi üldine põhimõte on see, et klassid tervikuna 

enam karantiini ei lähe. Kui tehtud on vaktsineerimine ja / või kiirtest, siis jätkub töö 

kontaktõppe vormis. Kooli meditsiiniõed peavad koguma nõusolekuid vaktsineerimise ja 

testimise kohta.  

Kui klassis on positiivne juhtum, siis tuleb välja selgitada tema lähikontaktsed. Vaktsineeritud 

lapsed ei pea  isolatsiooni jääma. Vaktsineerimata lapsed peavad end testima.  

SV: Kas võib tekkida vaktsineerimisvõimalus koolis? 

VR: Sellega tegeleb kooli medõde. Suurema hulga soovijate korral tekib õigus ka kutsuda 

kooli vaktsineerimisbuss.  

LP: Kuidas on maskikohustusega? 

VR:  Hetkel maskikandmise nõuet ei ole. Kui võõras tuleb majja, siis peab ta siin viibima 

maskiga. Üldjoontes võõraid majja ei lubata.  

KA: Kuidas kaitsta vaktsineerimata õpetajaid? 

VR: Nemad peavad üks kord nädalas tegema testi. Seda saab teha kooli med kabinetis 

kiirtestina.  

SV: Kuidas lapsevanemad saavad teada , kuidas kool seoses testimisega asju korraldab? Kas 

kooli kodulehele läheb info üles? 

VR: Kindlasti läheb info üles. Homme, reedel (27.08.) läheb info kooli kodulehele. Info läheb 

ka lapsevanemate listidesse. 

  

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

 

8) Arvamuse avaldamine Tartu Tamme Kooli kriisiplaani muudatusettepanekute 

suhtes.  

 



Otsus: Kuna kriisiplaani bioloogiliste riskide ja Covid-19 punkte puudutav osa jõudis 

hoolekoguni hilja, siis ei saa selle kohta arvamust avaldada ja info võetakse teadmiseks. 

 

 

9) Arvamuse avaldamine Tartu Tamme Kooli kodukorra muudatusettepanekute suhtes, 

kui need kooli poolt esitatakse.  

VR: Kooli kodukorra muudatusettepanekuid ei ole.  

 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

Järgmine koosolek: 25.11.2021.a 

Koosoleku juhataja 1.-6. päevakorrapunkti ajal: Alari Avamägi /digitaalne allkiri/ 

Koosoleku juhataja 7.-9. päevakorrapunkti ajal: Koit Arro /digitaalne allkiri/ 

Koosoleku protokollija: Kersti Loim /digitaalne allkiri/ 


