
   TARTU TAMME KOOL 

HOOLEKOGU  KOOSOLEKU PROTOKOLL 24.08.2022 

 

Tartus, Tamme pst 24a   24.08.2022 

Koosolek algas kl 17.45, lõppes kell 20.00 

Koosolekut juhatas: Koit Arro 

Protokollis: Kersti Loim 

Koosolekust võtsid osa:  

Malle Pehk (MP) – õppenõukogu esindaja  

Kersti Loim (KL) – õppenõukogu esindaja 

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

Katriin Rodi (KR) – õpilaste esindaja 

Reno Laidre (RL) – linna esindaja 

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

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

 

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

Sven Lange (SV)- vanemate esindaja (I kooliaste),  Elmut Paavel (EP)  - vanemate esindaja 

(II kooliaste), Margus Sarap (MS)- vilistlaste esindaja, Kaidi Möll (KM)- vanemate esindaja 

(III kooliaste) 

 

 

 

 

 

 

 



Päevakord 

1. Direktori ülevaade 2021/2022. õppeaastast, valmisolek 2022/2023. õppeaastaks 
● Vastuvõtt 1. klassidesse 2022/2023 õppeaastaks hetkeseisu ülevaade. Eelkooli kokkuvõte. 
● Ukraina õpilaste hetkeseis koolis 

 

 

2. Kooli arengukava esmane ülevaade. 
 

  
3. Jooksvad teemad              
● Toitlustuse hinna teemad 
● Kooli ümbruse arengutest 
● Järgmised koosolekute ajad jne  
 

 

Arutelu ja otsused:  

1) Direktori ülevaade 2021/2022. õppeaastast, valmisolek 2022/2023. õppeaastaks 

VR: Meil alustab sel sügisel 1. klasse neli paralleeli- kolm täiskomplekti ja üks väikeklass . 

Ukraina lapsi on meil õppimas 5 last.  

Eelkooliga on meil väga hästi, 2022. a sügisel  avame kolm eelkooli rühma. Algselt oli plaanis 

avada kaks  eelkooli rühma, lapsevanemate huvi oli väga suur ja nüüd saame avada kolm rühma.  

 
 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

2) Kooli arengukava esmane ülevaade. 

Direktor teeb ülevaate arengukava hetkeseisust. Järgmise sammuna arutatakse arengukava 

õpetajatega, ettepanekuid oodatakse ka hoolekogult.  

KA: Üldeesmärkide juures peaks kindlasti olema kirjas ka ajaline perspektiiv  ning  ka vastutajad. 

Esialgsele arengukavale võiks olla hoolekogu liikmetel juurdepääs, et saaks lisada kommentaare, 

parandusi.  

 
 

Otsus: Hoolekogu võtab informatsiooni teadmiseks.  

 

 

3)  Jooksvad teemad   

1) Mentorlus õpetajatele 

KA: Uutele õpetajatele võiks kohe olla ka mentorõpetajad ja korralik mentorluse süsteem.  

2) Toitlustuse hinna teemad 

VR: Toidupäeva hind on tõusnud. Nüüd peavad ka 1.-4. kl lapsevanemad juurde maksma. 

Peame mõtlema, kuidas korraldada seda, et noorematel õpilastel õpilaspilet kaasas alati 

oleks (või kas ja kuidas saaks ilma õpilaspiletit registreerimata)  

Kogu arveldus toimub e-keskkonnas ARNO. 

Alates 1. septembrist 2022 kehtivad järgmised hinnad: 

a) 1.-4. klassi õpilaste toiduraha päevamaksumus on 1,45 €, millest lapsevanem maksab 

0,35 eurot. 

b) 5.-9. klassi õpilaste toiduraha päevamaksumus on 1,75 €, millest lapsevanem maksab 

0,65 €. 

c) Pikapäevarühma eine päevamaksumus 1,31 €. 

https://www.tartu.ee/arno/ctrl/ee/Koolid/vaata/19


 

3) Kooli ümbruse arengutest 

VR: Saame lähipäevadel ühe tasakaaluliini veel. Koolimaja ees oleva kiigu, mis kevadel 

katki läks, parandame ära.  

Esimesel korrusel ja soklikorrusel tehakse remonti, hetkel käib tagumise trepikoja remont. 

Taotleme ka valvekaameraid.   

4) Kooli ruumide rendihinnad 

VR: Kui me prooviksime rendihinda tõsta, siis läheksid osad rentnikud muid ruume 

otsima.  

RL: Kooli poolt peaksid direktor ja  majandusjuhataja tegema põhjendustega ettepaneku 

hinna tõstmiseks.  

5) Personaliküsimused 

VR: Päris uusi õpetajaid on 3- inglise keele õpetajaid on kaks. Meil on nüüd ka uus 

sotsiaalpedagoog. Õpetaja Tiina Orgeli asemele otsime mõneks kuuks asendusõpetajat. 

Kuna linnavarade osakond on osa koormust ära võtnud, siis majandusjuhataja on meil 

nüüd 0,5 koormusega. Raamatukokku jääb 1,0 koht (varem 1,5 kohta).  Saame juurde ka 

1,0 kohta õppealajuhatajale st meil saab olema kaks õppealajuhatajat.  

6) Hoolekogu koosseisu uuendamine.  

VR: Lapsevanemate koosolek on 29. sepetembril aulas.  

AA: Ly Kärblane loobub oma kohast hoolekogus. Ingrid Koni jätkab kuni 28.02.2023 

veebikoosolekutel osalemise teel.  

7) Järgmised koosolekute ajad      

 

Järgmine koosolek: 2. november 2022, kell 17.45 

 

 

Koosoleku juhataja: Koit Arro /digitaalne allkiri/  

Koosoleku protokollija: Kersti Loim /digitaalne allkiri/ 

 


