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Tartus Tamme pst 24a   15.02.2023 

Koosolek algas kl 17.45, lõppes kl 20.50 

Koosolekut juhatas Koit Arro 

Protokollis Margit Ninn 

Koosolekust võtsid osa:  

Kersti Loim (KL) – õppenõukogu esindaja 

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

Reno Laidre (RL) – linna esindaja 

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

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

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

Margit Ninn (MN) - õpetajate esindaja 

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

Margo Saaremets (MaS) - vanemate esindaja (I kooliaste) 

 

Kutsutud ja osales:  TTK direktor Vallo Reimaa (VR) 

 

Puudus: Katriin Rodi (KR) – õpilaste esindaja, Elmut Paavel (EP)  - vanemate esindaja (II 

kooliaste), Margus Sarap (MS) - vilistlaste esindaja, Ingrid Koni (IK) - vanemate esindaja (I 

kooliaste), Henry Narits (HN) - kooli toetavate organisatsioonide esindaja 

 

Koosolekul oli esindatud 9 hoolekogu liiget ja seega oli koosolek otsustusvõimeline. 

 

 

 

 

 



 

Päevakord  

1. Tartu Tamme Kooli 2023. a eelarve. Koolis toimunud viimased arengud. Vallo 

Reimaa 

2. Õpetajate tunnustamise (toetusfondi) arutelu/otsused.  Margo Saaremets 

3. Kooli ümbruse kavandi edasised plaanid. 

4. Jooksvad küsimused. 

4.1 Kooli kodukorra kommentaarid. 

 
  
 

Ettepanek (KA): Kinnitada päevakord. 

Hääletamine: 9 poolthäält. 

Otsus: Hoolekogu kinnitab päevakorra.  

 

1. Tartu Tamme Kooli 2023. a eelarve. Koolis toimunud viimased arengud. Vallo 

Reimaa 

 

Direktor Vallo Reimaa tutvustas Tartu Tamme Kooli 2023. aasta eelarvet. Üldiselt on rahaline 

olukord hea ja eelarve koolile piisav. 

Murekoht on Tamme kooli rahaline võimekus seoses õppevahenditega, kuna napib raha 

töövihikute jaoks. Variant on loobuda Opiqu kasutamisest. Puutetundlike tahvlite ja 

projektorite eluiga hakkab läbi saama, need on muretsetud aastal 2015. 

Ettepanek (KA): Kutsuda Tartu linnavalitsusest spetsialist, kes selgitaks, kuidas   

õppekirjanduse ja õppevahendite raha kasutada, et sellest õppuritele suurem kasu oleks. 

Hääletamine: 9 poolthäält. 

Otsus: Kutsuda Tartu linnavalitsusest spetsialist, kes selgitaks, kuidas on koolile   

õppekirjanduse ja õppevahendite raha kasutamine ette nähtud. 

 

 

2. Õpetajate tunnustamise/toetusfondi arutelu.  Margo Saaremets 

 

Margo Saaremets tegi ülevaade sellest, mis on tehtud Tamme kooli õpetajate tunnustamise 

fondi loomiseks. Kirjutatud on kokku statuudi põhi. Täpsustamist vajavad veel mitmed 

detailid. 

Järgnes arutelu. 

 



KA: Vabadest vahenditest saaks toetada projekte. Tuleb mõelda, mis suurusjärgud, 

kategooriad, võiks olla näiteks 3-5 kategooriat. Kuidas nomineerida aasta õpetaja? Arukas oleks 

mõni koolipoolsetest kategooriatest välja valida ja esitada need hoolekogule.   

AA: Statuut vajab läbimõtlemist, terminoloogia ja kriteeriumite täpsustamist.  

KM: Premeerida võiks edukaid olümpiaaditulemusi. Ka lapsevanemad tahaksid omapoolse 

tunnustuse juures kaasa rääkida. 

KL: Tunnustus ise on ka väärt. Kuidas valida? Kes peaks olema otsustajad? Kas klassijuhatajad 

otsustada kooliastmeti? Praegu otsustavad õpetajad. Lisada ka lapsevanemad? Juhtkond peaks 

ka märkama ja arvestust pidama. 

KA: Kas aasta õpetaja kandidaadi jaoks peaks olema eelvalik, mis kategooriad?  

Ettepanek (MaS): Koolipoolse tunnustussüsteem tutvustamiseks hoolekogule kutsuda 

küsitluse koostaja Anti Kadajane (või täpsustada temaga süsteemi hoolekogu koosoleku 

välisel ajal). Mõelda läbi kategooriad, otsustajate ring, otsustamise periood ja valimise alused. 

 

 

Hääletamine: 9 poolthäält. 

 

Otsus: Koolipoolse tunnustussüsteemi mõistmiseks hoolekogule kutsuda küsitluse koostaja 

Anti Kadajane või täpsustada süsteemi koosolekuväliselt. 

Margo Saaremets paneb statuudi üles jagatavasse kausta, kus Hoolekogu liikmed saavad seda 

täiendada. 

Järgmiseks koosolekuks loodame valmis statuudi vastu võtta. 

 

3. Kooli ümbruse kavandi edasised plaanid 

Reno Laidre andis ülevaate, kui kaugele on kooli ümbruse projekti kavandiga jõutud. Linn 

eelarvestas projekti. Hoolekogupoolsed esindajad suhtlevad linnaga edasi pärast riigikogu 

valimiste tulemuste selgumist. 

KM: Õpetajad võivad hoolekogu poole pöörduda, kui projekti kohta on küsimusi. 

 

 

4. Jooksvad küsimused. 

4.1 Kooli kodukorrast 

VR: Negatiivne tagasiside seoses kooli kodukorra 13. punktiga  „Tugi- ja mõjutusmeetme 

rakendamisest teavitamise kord“. 



AA: See punkt on PGS-is mõjutusmeetmetena. Teavitamine ja rakendamine võiks olla 

paremini sõnastatud kodukorras. 

 

Otsus: TTK hoolekogu on tegasisidega tutvunud ja teadmiseks võtnud. 6. märtsil on 

Hoolekogu vähendatud esindusel kokkusaamine Tamme kooli esindajatega, et  muu hulgas 

arutada tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise käitumisjuhist. 

 

4.2 Kooli traditsioonid 

VR: Tutvustas kooli sõrmuse kavandit, mis on Tavasti kujundatud. Matriits tuleb välja osta.  

 

Ettepanek (MaS): Huvijuhil saata lapsevanematele teavitus Stuudiumi, et toetada kooli 

sõrmuse matriitsi välja ostmist, lisada ka kavand. 

 

Otsus: Huvijuhil saata lapsevanematele teavitus Stuudiumi, et toetada kooli sõrmuse matriitsi 

välja ostmist, lisada ka kavand. 

 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 22. märtsil 2023. 

 

 
Koosoleku juhataja: Koit Arro /digitaalne allkiri/  

Koosoleku protokollija: Margit Ninn /digitaalne allkiri/ 

 

 

 


