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Koosolekust võtsid osa: Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)–
õppenõukogu esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alari Avamägi (AA)
vanemate esindaja, Ly Kärblane – vanemate esindaja, Paul-Bryan Tanilsoo - õpilaste esindaja,
Sven Lange-(SL) vanemate esidaja, Kai Hallik – vanemate esindaja.
Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR), sotsiaalpedagoog Liina Lüüs (LL).
Puudusid: Martin Parmas – linna esindaja, Margus Sarap (MS) – vilistlaste esindaja, Leho
Paldre (LP)– vanemate esindaja.
Päevakord:
1. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe.
2. Vastuvõtt 1. klassidesse, klassikomplektide arv.
3. Ülevaade 13.02.2017. a. Tartu linna poolt korraldatud hoolekogude koostööseminarist.
4. Tartu Tamme Kooli kriisiplaan.
5. Jooksvad küsimused.
6. Info.
1. Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe.
VR: Haridulike erivajadustega (HEV) õpilased kogutakse üleriigilisse andmebaasi. Tamme
kooli õpilasi on selles nimekirjas 135. Neid õpilasi võiks seal nimekirjas olla veelgi rohkem.
Sellesse nimekirja kuuluvad õpilased, kel on tarvis logopeedilist abi, kel on vaja muud
õppimisalast järeleaitamist ja ka andekad õpilased, kel on oma heade võimete tõttu tarvis
lisatunde. Andekaid õpilasi on HEV andmebaasi nimekirjas 21. Peamiselt vajavad andekad
õpilased matemaatika lisatunde. Käesoleva aasta uuendus on, et Eesti Hariduse Infosüsteemi
(EHIS) kantakse sisse ka andekad õpilased.
HEV õpilastele on ette nähtud 2-3 õpiabi tundi nädalas. HEV õpilaste rahastamine on ette
nähtud mudelina, mille kohaselt 5% palgafondist tuleb õpiabi tundide jaoks kasutada.
Õpetama peavad õpetajad, kellel on vastav haridus ja kes tunnevad lapsi. Hea on, kui edaspidi
tööle lisanduvatel klassiõpetajatel on ka õpiabi koolituse tunnistus, et saaks õpetada ka HEV
õpilasi.
AA: Kuidas õpetajate töökoormustega sellisel juhul välja tuleb?
VR: Töökoormusega tuleb välja.
LL: Hoolekogu liikmed saavad tutvumiseks üldise ülevaate sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi
tööst 2016/17. õppeaastal. HEV õpilaste arv on väga suur. Hariduslike erivajadustega õpilaste
koordinaatori (HEVKO) töökoormus on suur, kuna hõlmab palju paberitööd. Lisaks on vaja
tegeleda igapäevaste sündmustega. Hetkel on paberitöö koormus jagatud õppealajuhatajaga.
Vajalik on üks eripedagoogi koht lisaks kõige sellega tegelemiseks.

VR: HEVKO ametikohta ette nähtud ei ole ja tulubaasis seda pole. Õpiabi ja sotsiaaltöö
poolele on vaja veel leida lisaks korralikke tööruume. Ruumikitsikus on küll suur, kuid nende
ruumide osas on mõningaid ideid. Kõik HEV õpilastega seotud koosistumised ja ümarlauad
tuleb protokollida ja see võtab meeletu ajaressursi. Kirjalikult informeerida tuleb vajadusel
mitmeid erinevaid asutusi.
LL: Teist nädalat, kahel päeval nädalas, on abiks endine praktikant, praegune lepinguline
töötaja, kes aitab teha HEV paberitööd.
KH: EHIS-ses on näha, et ühel lapsel on üksikõppe otsus ja kahel lapsel väikeklassi otsus.
EHIS-ses peavad kajastuma kõik sarnased erivajadused.
VR: Ka mitmed need õpilased, kes ei ole veel saanud nõustamiskomisjoni otsust saavad
üksiktunde individuaalse õppekava raames. Nende laste arv kasvab üsna jõudsalt. Kahjuks on
nii, et rahastamise aeg sõltub sellest, millal on laps saanud ametliku eriõppevormi otsuse.
Rahastamine võib paljudel juhtudel tulla alles uuest kalendriaastast.
LL: Paljud lapsed ei saa õigeaegselt mitmetel erinevatel põhjustel HEV otsuseid, mida saab
andmebaasis kajastada. Tihti märkavad õpetajad ja koolipersonal, et laps vajab abi, kuid
näiteks lapsevanemad ei ole nõus või võtab asjaajamine väga kaua aega pikkade
arstijärjekordade tõttu. Kõik instantsid küsivad esmalt, mida on kool lapse heaks teinud. Kogu
selle paberitöö jaoks on tarvis eraldi inimest, kes saaks nõustada kasvõi lapsevanemaid.
Otsus: Hoolekogu toetab rahastamise mudeli muutmist tugispetsialistide ja HEV õpilaste toe
rahastamise mudeli muutmiseks suunas, et kogu kooli õpilaste arv oleks määrav kooli
tugispetsialistide rahastamisel. Augustikuu koosolekul tuleb teema uuesti käsitlemisele.

2. Vastuvõtt 1. klassidesse, klassikomplektide arv.
VR: Hetkel ei ole veel linna poolt selget vastust, kas tuleb sügisel esimesi klasse avada 4 või
5 paralleeli. Linna olukord on keeruline, sest lapsi on palju ja seega jääb kaart, kus ARNO
lapsi koolile määrab, päris väikeseks. Võrreldes möödunud aastaga tuleks vähendada laste
arvu 1/3 võrra.
Juba praegu on tekkinud kooli teine vahetus. Vahetusse määramine toimub vastavalt
avalduste laekumisele, st. kes esitab avalduse varem, sellel on võimalus saada
hommikupoolsesse vahetusse.
MP: Kui on vähegi võimalik tuleks vältida teist vahetust, sest see mõjutab kõigi osapoolte elu
väga palju.
VR: Õpilasi on nii palju, et teine vahetus on möödapääsmatu. Hetkel on neljas paralleel juba
teises vahetuses ja kui tuleb viies klassikomplekt, siis ka see on kindlasti õhtuses vahetuses.
Ohtu ei tohi sattuda pikapäevateenus, sest ka see on väga vajalik. ARNO õpilaste nimekiri
avalikustatakse 15. märtsil. Kõige varajasem aeg, kui selgub mingi pilt muusikaklassi
komplekteerimisest, on märtsi lõpp.
Otsus: Vältimaks olukorda, et Tammelinna lapsed ei saa kooli pärast sissekirjutajate tõttu
piirkonnakooli, paluda linnalt hilisemate sissekirjutajate andmeid, et komplekteerida õhtused
vahetused sissekirjutusaja järgi.

3. Ülevaade 13.02.2017.a.
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VR: Koolide rahastamise mudel läheb tulevikus ümbertegemisele. Mudel kirjutatakse rohkem
õpilaste arvu põhiseks. Loodetavasti tuleb süsteem, kus rahastamismudelis arvestatakse koole,
kus on kategooriat omavad laulukoorid ja orkestrid. Selle aasta eelarvet see ei muuda, kuid
lootus on tulevikuks.
AA: Koostööseminari põhisisu oli kooli ja kodu ning hoolekogu koostöö. Selle kohta on
ilmunud raamat „Rõõmuga kooli“, autorid: Aune Välk ja Kristel Ress. Loomisel on Tartu
hoolekogude esimeeste maililist, et tõhustada hoolekogude omavahelist suhtlemist.
Arutati ka liikluskorraldust koolide ümbruses.
VR: Kogemus näitab, et kogukonnakool ei ole jätkusuutlik ainult projektipõhiselt.
Kogukonnakool on püsiv, kui on tugev lapsevanemate toetusgrupp.
Koosolekul osalejad võtsid saadud info teadmiseks.
4. Tartu Tamme Kooli kriisiplaan.
VR: Ootan kooli kriisiplaani osas hoolekogu liikmete ettepanekuid.
AA: Hariduse Tugiteenuste Keskuse spetsialistilt Siiri Lepasaarelt on laekunud on paar
ettepanekut/märkust plaani muutmiseks. Samuti tuleks täpsustada ja täiendada
käitumisjuhiseid koolitraumade esinemise korral tegutsemiseks. Esitame täiendavad
ettepanekud kooli juhtkonnale selliselt, et hoolekogu saaks järgmisel koosolekul plaani heaks
kiita.
Koosolekul osalejad võtsid saadud info teadmiseks.
5. Jooksvad küsimused.
AA: Lapsevanem (hoolekogu liige Leho Paldre, kes kahjuks tänasest koosolekust osa võtta ei
saa) küsis, kas III söögivahetundi saaks teha 5 min pikemaks.
VR: selles vahetunnis on neljandatel klassidel võimalus tulla sööma pisut varem. Kahjuks
muudab iga söögivahetunni pikendamine pikemaks ka kogu koolipäeva. Kevadel ja suvel
seisab tõsine töö leidmaks võimalikult optimaalset lahendust, et järgnevast õppeaastast
mahutada söögivahetundidesse veelgi rohkem sööjaid. Siis püütakse ka seda ettepanekut
võimaluse korral arvestada.
Koosolekul osalejad võtsid saadud info teadmiseks.
6. Info.
SL: List oleks selline, kuhu saab vaid ühepoolselt infot panna ja see edastab vaid kõige
olulisemat infot, näiteks maksimaalselt 10 kirja aastas.

Urmas Buhvestovilt tuli tagasiside, et sellise listi moodustamine oleks liiga töömahukas ja
keeruline. Lapsevanemad kurdavad, et ei soovi listikirju lugeda. Kas sellist listi on üldse
sellisel kujul tarvis? Tuleb küsida, kas sellisel kujul listi on võimalik teha?
VR: Lapsevanem Margo Saaremets hakkab otsima võimalusi välispordirajatise ehituse
rahastajaid.
EP: Soovitan mõelda heade palliplatside peale. Peab kaaluma, et turnimisväljak võib olla
lastele ohtlik, kuna seal viibib korraga palju lapsi ja puudub pidev järelevalve.
Järgmine koosolek toimub 19. aprillil 2017. a. kell 17.45.
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