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Päevakord:
1. Tartu Tamme kooli kriisiplaani heakskiitmine.
2. Vastuvõtt esimestesse klassidesse 2017/18 õppeaastal, klassikomplektide arv.
3. Projekt- kooli ees oleva korvpalliväljaku katmine pehmema kattega.
4. Kooli ümbruse ja laste koolitee liikluskorraldus.
5. Kooli personaliküsimused.
6. Tehnoloogia- ja infotehnoloogia õpe. Tööõpetuse ruumide remont.
7. Kooli hambaravikabineti sulgemine.
8. Jooksvad küsimused.
1) Tartu Tamme Kooli kriisiplaani heakskiitmine.
AA: Kriisiplaanile on tehtud täiendusi. Ekskursioonidel ja väljasõitudel on näiteks nõue, et
kümne õpilase kohta peab olema üks täiskasvanu.
VR: Kui toimuvad aktiivõppetunnid majast väljas, siis pole võimalik tagada 10 õpilase kohta
ühte täiskasvanut.
AA: Koolitraumade käitumisjuhised on hoolekogu abil muudetud ja täiendatud.
KL: Kas evakueerimise teema sai sisse?
VR: selle kohta on kriisiplaani lisas eraldi käitumisjuhised, sest kui põhidokument läheb liiga
mahukaks, ei ole ta enam nii hästi haaratav.
AA: Teen ettepaneku anda dokumendile hoolekogu heakskiit.
Otsus: Hoolekogu kiidab kriisiplaani heaks. Vastuhääled puuduvad.

2) Vastuvõtt 1. klassidesse 2017/2018. a. õppeaastal, klassikomplektide arv.
Nõusoleku andmine põhikooli klassile seaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisest
piirnormist suurema klassi täitumuse piirnormi kehtestamiseks. Olemas on esialgsed
klassinimekirjad. Toimunud on arutelud, sh koosolek Tartu LV haridusosakonnas kooli
direktori ja hoolekogu esindajate osavõtul.
AA: järjekordselt oli oht, et tuleb viis klassikomplekti. Hetkel on neli komplekti lapsi. Ka
käesoleval aastal on soov kooli tulla suurem, kui kooli ruumid füüsiliselt võimaldavad. Klassi
õpilaste arvu tuleb suurendada kahekümne kuue õpilaseni, et täita eesmärki säilitada
vastuvõetav neli klassikomplekti.
VR: Praeguste nimekirjade põhjal on kolmes klassis kakskümmend kuus ja ühes klassis
kakskümmend seitse õpilast, kuid samas on teada ka mitme õpilase lahkumise soov II
vahetuse tõttu. Nende õpilaste seas, kelle võiks veel täiendavalt olla seaduslik alus Tamme
Kooli õpilaseks saada, on õpilased, kellega ei ole saadud kontakti, kes on saamas
koolipikendusi või lahkuvad Tamme Kooli nimekirjast.
AA: Selleks, et ei tuleks viis paralleeli ja õhtust vahetust, on vaja hoolekogu nõusolekut
lubada klassi õpilaste arvuks kakskümmend kuus õpilast kahekümne nelja asemel.
KH: Teen ettepaneku teha siiski viis paralleeli ja jätta üks väiksema õpilaste arvuga klass
teise vahetusse, kus on rohkem tähelepanu vajavatel õpilasel võimalik õppida väiksema
õpilaste arvuga klassis.
VR: Selline lahendus kahjuks ei päästaks kooli olukorda. Ruumipuuduse tõttu lükkaks see
tulevikus veelgi rohkem esimesi klasse õhtusesse vahetusse. Kui lasta tekkida lisaks üks
klassikomplekt, siis Arno alusel täitub viies paralleel nagunii. Koolil on kohustus võtta vastu
klassitäis õpilasi, kui on klass on avatud ja seal on kohti. Väikeklass saab tekkida ainult
nendele lastele, kes on nõustamiskomisjoni otsusega suunatud sellisesse erandlikku
klassivormi.
LP: Samas näitab statistika, et koolides on järjest enam erivajadustega õpilasi, kellele oleks
õppimiseks soodsamad tingimused väiksemate õpilaste arvuga klassid.
Otsus: Hoolekogu on nõus kinnitama 2017/18. a. õppeaastaks esimesse klassi vastuvõetavate
laste maksimum arvuks kakskümmend kuus last tingimusel, et Tamme Kool avab vastuvõtuks
neli paralleeli.
Hääletati: Poolt – 7, vastu – 2. Otsus on vastu võetud.
3) Projekt - kooli ees oleva korvpalliväljaku katmine pehmema kattega.
VR: Lapsevanem Margo Saaremets vormistas kolm projekti, mis on korralikult kokkupandud
materjalid koos hinnapakkumisega.
I jalgrattaparkla varikatuse paigaldamine.

II Mängu või turnimisväljak. Asukoht muutus - tuleks korvpalliväljaku kõrvale. Hetkel on
kõrvale pandud, sest on kõige kulukam rahaliselt.
III Korvpalliplatsi katmine ohutuma, kummiseguse kattega.
Hetkel on korvpalliplati katmine rahaliselt kõige reaalsem. Projekt läheb rahastuse saamiseks
ülesse Hooandjasse. Sellest projektist on ka koolile kõige suurem abi ja sellele on kool ka
vajadusel oma panuse andma.
AA: Korvpalliväljaku katte puhul on väga oluline, et oleks hea tehniline lahendus, et vältida
vihmavee kogunemist platsile. Kuidas hakkab käituma uus kate jääga jne. Need küsimused
peavad olema fikseeritud kirjalikult. Kas hoolekogu ja lapsevanemad saavad kuidagi üritust
toetada?
VR: Paigaldusettevõttega oli sel teemal arutelu. Vajalik võib olla lisaaluskiht, mis teeb
projekti maksumuse kallimaks.
KL: Listidesse võib saata sellekohase info. Siis on soovijatel võimalik toetada.
LP: Kuidas on see projekt lahendatud juriidiselt?
VR: Selle projekti eelistus on, et Hooandjas kogutava rahaga tegeleb projekti algataja tegeleb
asjaga ise. Kool on olnud kohtumiste ja arutelude osapool ja saab kontrollida tuleva katte
kvaliteeti ja paigaldust. Aluspinna vajadus ja hind selguvad lähiajal.
EP: Teen ettepaneku ka korvpalliplatsi neljas sein kinni panna, et pallil ei oleks võimalik
veereda kõrvalolevale alale, mis on sageli porine.
VR: See ala on plaanitud tulevikus turnimisala jaoks. Kui tulevikus ka turnimisala tuleb, siis
sellega seoses saab sealne ala mingi parema katte ja poriprobleem kaob.
Otsus: Hoolekogu toetab kooli korvpalliväljaku katteehituse projekti ja selle
tutvustamist kooli lapsevanematele, kas klassilistide või loodava koolilisti kaudu.
Tehniliselt peab olema kindlustatud, et ei tule probleeme sademevee kogunemise ja
jääga. Otsuse poolt on kõik hoolekogu liikmed.

4) Kooli ümbruse ja laste koolitee liikluskorraldus.
VR: Liikluskünnised Tamme Kooli juurde on linnavalitsuses ette nähtud ja tulevad. Plaanis
on ka kooli ümber uued kõnniteed ja parkla lapsevanematele. See projekt on linnavalistsuses
arutelus, et millisesse eelarvesse jääb ehituse. Peale Soinaste tänava renoveerimist on
järgmine prioriteet Tamme pst. Koolil on plaanis panna ülesse sissesõit valdaja loal märgid
kooli sisehoovi jaoks. Kooli töötajad saavad parkla kasutamiseks parkimise kaardid. Ka
kooliesist platsi on tarvis kooli tegevuste tarvis, siis järgmisest nädalast hakkab keelumärgi
täitmise kontrollimine. Üks mõte on lahendada olukord kooli ees tõkkepuuga.
P-BT: Kuhu võivad õpilased parkida rollereid?

VR: Rollerid saab mahutada jalgrattaparkla esisele alale.
KH. Teen ettepanku teetorbikutega sissesõit sulgeda, et inimesed ära harjuksid.
Koosolekust osavõtjad võtsid saadud info teadmiseks ja eraldi otsust ei tehtud.
5) Kooli personaliküsimused.
VR: Selles osas on olukord positiivne .Praegu on kõik vakantsid praktiliselt täidetud.
Matemaatika-, loodusõpetuse, õpiabi- ja klassiõpetaja on konkursi kaudu leitud.. Inglise keele
õpetajale tuleb täiendav konkurss, kuna konkursi võitnud õpetajale tehti pakkumine oma
koolist. Tamme Kooli tulevad uued õpetajad tööle meelsasti
Koosolekust osavõtjad võtsid saadud info teadmiseks ja eraldi otsust ei tehtud.
6) Tehnoloogia - ja infotehnoloogia õpe. Tööõpetuse ruumide remont.
VR: Tööõpetuse ruumid lähevad remonti, kuna kinnitatud projektis on tänapäevaste normide
järgi töökohtade vajadus õpilaste kohta suurem kui varem. Üks ruum tuleb ka juurde
käsitööõpetajale vajalike tööde teostamise jaoks. Paraku jääb ruumide remondi ja laienemise
tööde tõttu ruumidest ilma seni koolis töötanud hambaravikabinet. Kooli tegevusloa
pikendamiseks on projektijärgne tööõpetuse klasside renoveerimine ja laiendamine koolile
kohustuslik. Poiste tööõpetuse tingimused ja võimalused saavad tänapäevaseks. Plaan on
siduda tehnoloogiaõpet ka robootikaga.
Koosolekust osavõtjad võtsid saadud info teadmiseks ja eraldi otsust ei tehtud.
7) Kooli hambaravikabineti sulgemisest.
AA: Kahtlemata nõustuvad kõik siinolijad, et hambaravikabinet koolis on vajalik, kuid
kahjuks on ruumipuudus siin otsustav. Kooli põhitegevus ei ole terviseteenuste osutamine.
VR: Hambaravikabinetil on leping linnaga ja seda lepingut ei ole linnal plaanis ruumipuuduse
tõttu pikendada. Linn on ka renoveerimisprojekti tellija, mis võtab hambaravi ruumid
kasutusele tööõpetuse ruumide tarvis. Lisaks on tarvis ka ruume tugipersonalile. Ei ole ka
mõeldav, et mõni klass liiguks hambaravikabineti säilitamise eesmärgil täiendavalt teise
vahetusse. Tööõpetuse ruumide laienemise alla läheb ka praegune sotsiaalpedagoogi kabinet.
EP: Jään eriarvamusele. Hambaravi koolis on hädavajalik.
VR: Eelkõige on oluline laste hammaste tervise kontroll. Hammaste olukorra hindamise
võimalus koolile säilib. Ajutiste tingimuste loomine hammaste olukorra hindamiseks koolis
on võimalik.
SV: Kas kooli on võimalik hambaravi saada tagasi, kui koolil tekib kunagi ruum?
VR: Seda teemat on juba ka arutatud hambaravikabineti juhatajaga. Hambaravi teenust
osutav ettevõte oleks huvitatud võimalikust koostööst, kui kooli juurdeehitus saab teoks.

Teada on ka kabineti vajalik ruutmeetrite arv, et juurdeehituse korral sellega arvestada.
Hambaravi töötab paralleelselt ka koolivälisele klientuurile.
EP: Miks on üldse tarvis tööõpetusele rohkem ruumi? Senini on samuti tööõpetuse tunnid
koolis toimunud.
VR: Tööohutuse tõttu peab olema igal töökoha, iga seadme juures piisavalt ruumi. Iga pingi
juures peab olema piisavalt ruumi. Need ruumid ei vasta enam tänapäevastele tingimustele ja
tööõpetuse ruumide laiendamine ja renoveerimine on otseses seoses kooli koolitusloa
pikendamisega.
Otsus: Hoolekogu möönab, et hambaravi on koolis väga vajalik, kuid ajutine hambaravi
kaotamine on ruumipuuduse tõttu möödapääsmatu. Hoolekogu poolne ettepanek koolile on, et
hambaraviteenus taastataks kooli ruumides esimesel võimalusel, kas kooli planeeritava
juurdeehituse või vaba ruumi leidmise korral. Hammaste ülevaatuse võimalus kaks korda
aastas peab kooli ruumides säilima.
Hääletati: Poolt – 7, vastu - 2. Otsus on vastu võetud.
8) Jooksvad küsimused.
EP: Teen ettepaneku, et esimeses klassis võiks lõppeda koolitunnid igal päeval ühel ja samal
ajal.
VR. Ühel ajal lõpeb koolipäev kõigil pikapäevarühma lastel. Näiteks muusikaklassil on
paratamatult tundide arv nädalapäeviti erinev.
AA, LP: Miks saavad nüüd kolmanda ja neljanda klassi lapsed lõunatoidu letist, kuigi
lepingus oli kokku lepitud laudade katmine noorematele õpilastele? Lapsed räägivad, et ei
jõua ajaliselt seetõttu ära süüa.
VR: Põhjus on selles, et söögivahetunnis jõuaks rohkem õpilasi teenindada. Jaanuaris oli
Tervisenõukoguga kokkulepe, et katsetada ka noorematele õpilastele letist teenindamist.
Siiani on hästi toiminud. Uuest õppeaastast on plaanis ühte toiduvahetundi pikendada. Päeva
lõpus, näiteks peale kuuendat tundi, saab teha vahetunni lühemaks, et koolipäev ei veniks
söögivahetunni pikendamise arvelt pikemaks.
Koosolekust osavõtjad võtsid saadud info teadmiseks ja eraldi otsust ei tehtud.
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 23. augustil 2017. a.
koosoleku juhataja Alari Avamägi
protokollija Ly Kärblane

