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Tartus, Tamme pst 24a ja reaalajas toimuva mitmesuunalise videokonverentsi teel  26.01.2022 

Koosolek algas kl 17.45, lõppes kell 20.35. 

Koosolekut juhatasid: Koit Arro 

Protokollis: Ingrid Koni 

Koosolekust võtsid osa:  

Malle Pehk (MP) – õppenõukogu esindaja  

Kersti Loim (KL) – õppenõukogu esindaja 

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

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

Kaidi Möll (KM)- lastevanemate esindaja (III kooliaste) 

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

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

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

Katriin Rodi (KR) – õpilaste esindaja 

Reno Laidre (RL)- linna esindaja  

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

teel 

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

Puudusid:  

Henry Narits (HN)- kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

Ly Kärblane (LK) - vanemate esindaja (III kooliaste) 

Alvar Tipp (AT) - vanemate esindaja (I 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 2022 eelarve ülevaade.   

 

Direktor andis ülevaate kooli eelarve täiendustest, lisaeelarve on tehtud. Õpetajate palgatõus 

on kollektiivlepingu sees ja jõustub tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022. Muudatus jõustub 

veebruarikuu palga väljamaksetes. 

 

OTSUS: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks. 

  

2) Vaheaja järgsed kooli  tegevused ja meetmed seoses koroonaviiruse haiguse COVID-

19 levikuga. 

 

Direktor andis ülevaate linna koondandmetest seoses koroonaviiruse levikuga: kogu linn on 

tõusulaines, eelmise teisipäeva (18.01) seisuga oli Tamme koolis 12 positiivset õppijat (PCR 

test positiivne), võrdluseks 36 õppijat Härmas. Eilse seisuga (25.01) on koolis 17 positiivse 

testitulemusega õppijat (võrdluseks 92 õppijat Härmas).   

 

AA: distantsõpe ei toimi süsteemselt.  

VR: Süsteemsus sõltub klassikomplekti otsusest. 

Süsteemselt on hetkel kooli 4.-7. klassid distantsõppel. 

  

KM: välja tuleb ka see, et õpetajad on haiged, mis mõjutab distantsõppe läbiviimist. 8. ja 9. 

klasside puhul on vajalik süsteemne tugi ja koolis käimine, et raskemate ainetega toime tulla 

ning ennetada mahajäämust.   

 

VR: koolis on õpetajatest haiged 5. 

 

KA: mis on kooli plaan seoses koroonaviiruse levimisega? 

VR: koolil on riigi plaan. Esmaspäeval hindame olukorda uuesti. Otsused tehakse ühiselt 

Terviseametiga ning korraga nädalaks.  

 

Käsitleti ka lapsevanema poolt tõstatatud küsimusi seoses COVID olukorraga koolis. 

 

Hoolekogu ettepanekuna panna kooli kodulehele kirja ja saata kiri Stuudiumisse, kuidas 

lapsevanem teavitab kooli õpilase koroonaviiruse positiivse testitulemuse osas. Oluline on 

rõhutada, et lapsevanem teavitab klassijuhatajat, kes omakorda teavitab kooli kontaktisikut. 

Samuti vajab selgust kooli sisemine info liikumine ja õpetajad vajavad selgemaid juhiseid 

kuidas käituda.  

 

VR selgitas uue nädala esmaspäevast testide jagamist. Samas on koolisiseselt olukord 

reguleerimata, mistõttu hoolekogu toetab, et koolisiseselt juhtkond ja õpetajad lepivad kokku 

tehnilistes küsimustes testide jagamise osas. 

 

OTSUS:  

Hoolekogu võtab info Tartu koondandmete osas teadmiseks. 

Hoolekogu ettepanekul täiendab kool kodulehte ja saadetakse juhendav e-kiri 

Stuudiumisse.  

Hoolekogu toetab seda, et koolisiseselt tehakse selged juhised, kuidas toimub koolis 

õpilastele testide tehniline jagamine. Kool saadab ka õpetajatele täiendavalt selged 

käitumisjuhised.  



 

 

3) Koolitoidu uuringu tulemuste tutvustus. 

 

KA: täna saabusid koolitoidu uuringu tulemused. Kuna ankeet on pikk ja põhjalik, siis teen 

ettepaneku saata see laiali kõigile hoolekogu liikmetele ja võtta pikema arutluse alla järgmisel 

koosolekul.  Kiirel pilgul on esialgsed murekohad mustad nõud ja liigselt soolane toit, samas 

üldjoontes jääb hoolekogu küsimustiku tulemustega rahule ning tutvub tulemustega pikema 

perioode vältel. Hoolekogu ettepanekul viib kool tagasiside toitlustajale. 

 

OTSUS: Hoolekogu ettepanekul edastab kool koolinõude puhtuse ja soolasuse tagasiside 

toitlustajale koheselt. Pikemalt peatume sellel uuringul järgmisel hoolekogu koosolekul, 

kui kõigil hoolekogu liikmetel on olnud aega uuringuga tutvuda.  

 

  

4) Arengud ja mõtted seoses kooli territooriumi arendamisega. 

            - kerge ülevaade ka liikluskorralduse muudatuse sujumisest 

 

Linna esindaja (RL) andis ülevaate linnavalitsuses toimunud arutelust (hoolekogu esimees 

kaasatuna) seoses kooli territooriumi arendamisega Tamme Kooli õpilaskonnale ja 

Tammelinna kogukonnale aktiivse vabaõhu- ja liikumistegevuste võimaldamiseks ning 

aktiivseks vaba aja veetmiseks. Selleks on vaja koolil esialgu üldisel tasandil kaardistada oma 

vajadused, mis on sisendiks maastikuarhitektide esmasele eskiisile (tähtaeg märtsi algus).  

 

Hoolekogu ettepanekul võiks kooli territooriumi arendamisel kaaluda alajaama hoone 

ümbertõstmist/lammutamist.  

Hoolekogu palub õpetajate poolt arutada territooriumi arendamist kehalise kasvatuse 

õpetajatega, selgitamaks välja sportimisvõimaluste vajadused (kas peab olema kuntsmuru, mis 

väljakuid oleks vaja kehalise tundideks jne). Kehalise kasvatuse õpetajad on oodatud 

kavandatavale kokkusaamisele. 

Hoolekogus lepiti kokku, et kooli territooriumi arutelu toimub reedel 18. veebruaril kell 15 

klassis 112. Arutelul osalevad linna esindaja, hoolekogu esimees, direktor, õpetajate ja 

õpilaste esindaja. Kõik muud huvilised on oodatud, aga võivad ka ideed esitada kirjalikult 13 

veebruariks. 

Arutluse all oli kooli ümbruses muutunud liikluskorraldus (mis on hetkel ajutine). Hoolekogu 

liikmete arvates on hetkel keelumärkidega saavutatud ühesuunaline liiklus Tamme puiesteel 

(kahel tänaval, lõigus Suur- Kaar, Kesk-Kaar) oluliselt parandanud laste turvalisust kooli 

ümbruses. Seega tuli arutluse alla, et kehtiv ühesuunaline liikluskorraldus võiks jätkuda ka 

peale lume sulamist. Hoolekogu pani hääletusele tänavate ühesuunaliseks muutmise ja 

toetuskirja saatmise linnavalitsusse. 

 

Hääletamine kirja saatmiseks linnavalitsusse: kõik kohalolijad oli poolt (11 poolhäält). 

 

OTSUS:  

Hoolekogu saadab linnavalitsusele kirja, et laste turvalisuse huvides muutuks pidevaks 

hetkel toimiv ajutine liikluskorraldus kooli territooriumiga külgneval Tamme puiesteel. 

 



Seoses kooli territooriumi arendamisega saadab hoolekogu mõtted/ideed 13 

veebruariks Koit Arrole arrk@novonordisk.com ja Reno 

Laidrele Reno.Laidre@tartulvk.ee 

Hoolekogus lepiti kokku, et kooli territooriumi arutelu toimub reedel 18. veebruaril kell 

15 klassis 112. Arutelul osalevad linna esindaja, hoolekogu esimees, direktor, õpetajate 

ja õpilaste esindaja.  

5) Kooli arengukava üle vaatamine ja uuendamise algatamine 

 

Koolijuht andis ülevaate arengukava ülevaatamisest, ollakse etapis, kus inventar ja kooli 

territoorium hakkab amortiseeruma ja see on pakiline. See tekitab omakorda kulu, mis tuleb 

eelarvesse planeerida. 

 

Kool algatab arengukava muutmise, hoolekogu seejärel teeb ettepanekud täiendamiseks, sh  

kooli territooriumi muudatuste kajastamiseks.  

  

OTSUS:  

Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks ning kool algatab arengukava muutmise 

ning kaasab protsessi õpetajad ja hoolekogu. 

 

6) Jooksvad küsimused.  

 

- Lapsevanema kiri 

a) 6. klassi vene keele kiri: 

Vene keele rühmad on suured, rühmad on moodustatud vastavalt seadustele. 

 

Kool on teadvustanud muret, aga kiiret lahendust ei ole, sest tekib ka füüsilise ruumi puudus. 

Septembriks on koolil plaan leida uus õpetaja.  

 

Hoolekogu ettepanekul võiks olla kiirem lahendus, näiteks õpetaja leidmine ajutise 

meetmena. Sügisest saaks süsteemsemat lähenemist rakendada. 

 

OTSUS:  

Hoolekogu ettepanekul otsib kool ajutise lahendusena uue õpetaja. Sügisest saab 

süsteemsemat lähenemist rakendada kõikide vene keele rühmade lõikes. 

 

b) Õpetajate digipädevuse erisused 

Koolijuhi sõnul on õpetajaid korduvalt koolitatud, õpetajatel ongi erinev tase.  

 

c) millal olid tulekahjuõppused õpilastele? 

Kool on teinud õpetajatele õppused.  

 

OTSUS:  

Hoolekogu ettepanekul võiks olla regulaarselt igal aastal tulekahjuõppus õpilastele.  

 

 

d) koolijuhi teine tegevusvaldkond 

 

mailto:arrk@novonordisk.com
mailto:Reno.Laidre@tartulvk.ee


2-3 korda nädalas käib koolijuht Jõhvi volikogus, pärastlõunasel ajal ning enamuses omast 

vabast ajast. Tööandja on linnavalitsus ja tööaeg on kokkulepitud. 

 

e) Lapsevanema mure: inglise keele tunnis ei toimu mitte midagi, aktiivset õpet ei toimu.  

 

Ühe õpetaja lahkumisel ja teise dekreedist tagasi tulekul on sees lõtk, tegu on noore 

asendusõpetajaga (jaanuarist septembrini). Koolis oli kaks konkurssi, mis jäid täitmata. 

 

- ujula heakord (eelmine kord alanud teema jätkuks) 

Üldine riietusruum sai kaks fööni juurde. 

Linn teeb järelevalvet basseinivee testimise osas.  

 

OTSUS:  

Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks 

 

 

Järgmised koosolekud: 24.03.2022 

Koosoleku juhataja: Koit Arro /digitaalne allkiri/ 

Koosoleku protokollija: Ingrid Koni /digitaalne allkiri/ 


