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Koosolek algas kell 17:45, lõppes kell 19:05
Koosolekut juhatas: Alari Avamägi
Protokollis: Ly Kärblane
Koosolekust võttis osa: Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)–
õppenõukogu esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alari Avamägi (AA)vanemate esindaja, Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja, Leho Paldre (LP)– vanemate
esindaja, Sven Lange (SL)- vanemate esindaja, Krõõt Kiviste (KK)- Tartu linna esindaja,
Koit Arro ( KA) – vanemate esindaja.
Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR).
Puudusid: Margus Sarap (MS)– vilistlaste esindaja, Erich Rosenthal (E-R R)- õpilaste
esindaja.
Kohal 9 hoolekogu liiget, seega on koosolek otsustusvõimeline.
Päevakord:
1) Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve korras teostatud kontrolli
tulemustest.
2) Vastuvõtt 1. klassidesse 2018/2019. õppeaastal.
3) Toitlustamine. Ülevaade kohtumisest Baltic Restaurants Estonia AS-i esindajatega.
4) Eelarve.
5) Jooksvad küsimused.
1)
Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi järelevalve korras teostatud kontrolli
tulemustest.
AA: Haridus- ja Teadusministeeriumi poolse järelevalve ettekirjutused tulenevad osaliselt
asjaolust, et põhikool (Tartu Tamme Kool) loodi Tartu Tamme Gümnaasiumi põhikooliosa
õigusjärglasena (gümnaasiumist põhikooliosa eraldamise teel) ja gümnaasiumi ajal kehtinud
ning olemasolnud dokumentide (sh näiteks õppekava) alusel, mis olid gümnaasiumiaegse
hoolekogu poolt heaks kiidetud. Ajal, kui direktor põhikoolile koolitusloa taotlemiseks ja
saamiseks vajalikud dokumendid kinnitas, siis veel põhikoolil hoolekogu ei olnud ja ei
saanudki olla (põhikooli hoolekogu koosseis kinnitati Tartu linna poolt alles pärast kooli poolt
koolitusloa taotluse ja selle lisadokumentide esitamist), mistõttu ei saanud hoolekogu nende
suhtes sel ajal ka omapoolset arvamust väljendada. Dokumendid tuleb hoolekogu poolt üle
vaadata ja võimalusel heaks kiita. See saab olla võimalik järgmisel koosolekul 7. märtsil,
osade dokumentide osas aprilli alguses toimuval koosolekul. Selleks ajaks saavad hoolekogu
liikmed tutvuda tervikdokumentidega. Leppisin järelevalve teostaja, ekspert Kaidi Maask`iga
kokku, et see aeg, nõude täitmiseks hoolekogu poolt, on järelevalve jaoks sobiv.
VR: Õpetajate konkursi pidamise ja protokollide koostamise kord on kooskõlastamisel.
Arenguvestluse kord vaadatakse üle veebruaris.

Õpilasesinduse osas tuli nõue, et ka algklasside õpilased osaleksid õpilasesinduse valimistel.
Hetkel toimub I kooliastmes osalemine klassijuhataja vahendusel. Kool muudab põhikirja, et
esimene ja teine klass saaks ka omapoolse esinduse õpilasesindusse.
Kvalifikatsiooninõuded. Kutsekvalifikatsiooni probleem on mõne õpetaja puhul ettekirjutuses
ära toodud ja mõnel õpetajal on veel õpingud pooleli. Kõigi õpetajatega olen vestelnud. Kool
toetab kõnealuseid õpetajaid vajaliku kvalifikatsiooni omandamisel. Diplomi omandamisel
on õpetajad lõpusirgel ja ühel on tänaseks diplom käes. Inimlikust küljest tuleb aru saada, et
õpetajatel on suur töökoormus ja ka pere. Vähetähtis ei ole ka aspekt, et kutsetunnistuse
saamine on õpetajale rahaline väljaminek. Kool ei soovi lõpetada kutsetunnistuse tõttu
töölepingut oma heade õpetajatega. Paratamatult on tarvis õpetajatele anda nõuete täitmiseks
aega. Nende ametikohtade täitmiseks tuleks korraldada ettekirjutuse järgi uus konkurss.
Otsus: Hoolekogu palub direktoril saata õppekava, kodukord, õppealajuhataja, õpetajate,
tugispetsialistide ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks
korraldatava konkursi tingimused ja kord, sisehindamise kord ning arenguvestluste pidamise
kord hoolekogule tervikdokumentidena, et hoolekogu liikmed saaks nendega enne koosolekut
tutvuda. Hoolekogu teeb ettepaneku anda õpetajatele, kellel veel kutsetunnistust ei ole, aega
kuni 30.09.2018. a. oma kutsetunnistust taotleda.
Hääletati: poolt – 9 häält, vastu ja erapooletuid ei ole.
2)

Vastuvõtt 1. klassidesse 2018/2019. õppeaastal.

AA: Hetkel on Tartu linna poolt määratud alustavaks õppeaastaks esimestesse klassidesse neli
klassikomplekti. Praeguse õpperuumide arvu ja võimaluste seisu juures peaks ruumipuuduse
tõttu kolm klassikomplekti nendest alustama õhtuses vahetuses, mis oleks õpilaste suhtes
ebavõrdne kohtlemine. Koolile juurdeehitust koolipidaja (Tartu linn) praegu ette ei näe.
Hoolekogu liikme Elmut Paavli eestvedamisel oleme uurinud ruumikitsikuse lahendamiseks
moodulklasside paigaldamise ja rentimise võimalusi. Kõrveküla Põhikoolis on moodulklassid
olemas. Seal on näiteks viimati kokku 12 konteinerist moodustatud moodulkompleks-hoone.
Kahest konteinerist kokku pandud mooduli pindala on 54 m². Koridor võtab 6m² ära ja
klassile jääb 48m². Kõrvekülas oli viimase (2017. a.) hanke järgi kokku 12 konteineri
rentimise hind koos paigaldusega ja kommunaalteenustega ligikaudu ligi 3900 eurot kuus,
aastas ligikaudu 46,6 tuh eurot. Lisandub kommunikatsioonide ehitus ja sisustus.
EP: Linnaeelarve mahtu arvestades ei ole see suur summa.
VR: Kuna juurdeehitust lähemal ajal kavas pole, siis tuleb konteineritest moodulklasside
võimalusega tegeleda. Teises vahetuses käivad lapsed on paratamatult ebavõrdselt koheldud,
sest enamik huviringe toimuvad nende koolitundide ajal, samuti halvendab teises vahetuses
õppimine nende õpilaste sporditrennides käimise võimalusi. Teise vahetuse korral ei saaks
kool enam osutada ka pikapäevarühma teenust. Koolile saaks tänu täiendavale rahastamisele
kolm uut tugispetsialisti juurde võtta, kuid neile pole hetkel tööruume pakkuda.
Otsus: Hoolekogu teeb koos kooliga ühiskirja Tartu Linnavalitsusele, et taotleda koolile teise
vahetuse vältimiseks moodulklasside paigaldamist ja rentimist.
Hääletati: poolt – 9 häält, vastu ja erapooletuid ei ole.

3)
Toitlustamine. Ülevaade kohtumisest Baltic Restaurants Estonia AS-i
esindajatega.
AA: Toimus koosolek Baltic Restaurants Estonia AS-i esindajatega. Seal osalesid hoolekogu
liikmetest peale minu ka eelnevalt toitlustamise küsimustega kursis olev Leho Paldre, Elmut
Paavel ja kooli direktor Vallo Reimaa. Toitlustusettevõttes püütakse igas kuus mõelda välja 34 uut toitu. Selgitasime, et lastele toidu pidev muutumine ei sobi, sest nad vajavad uute
toitudega harjumiseks aega ja toit jäetakse lihtsalt söömata. See ei ole mõistlik. Saime
kokkuleppele, et edaspidi tuleb 1-2 uut toitu kuus. Juttu oli ka toidu maitsestamisest.
Ettepanek oli, et kasutataks lastele harjumuspäraseimaid maitseid. Paljudes toitudes oli senini
erinevates toitudes kokku sobitatud ohtralt porgandit ja tomatit, mis muudab toidu laste jaoks
vastuvõetamatuks. Selgus, et kohalik kokk võib mõne roa puhul panna porgandi eraldi, et see
poleks toidu lahutamatu osa ja soovijad saaksid porgandit eraldi juurde võtta. Koka ajutise
asendamisega ei olnud toitlustaja nõus.
VR: Mõningad muutused on peale seda kohtumist juba toimunud. Hiljuti tulnud
iseteeninduslett on samuti toonud muutusi. Söögivahetunni pikkus on olnud alaline probleem.
Nüüd on saba liikumine kiirem ja vahetunni ajaga tuleb paremini välja. Toidule on juba
tulnud positiivset tagasisidet. Iseteeninduslettide kasutamine läks käiku üllatavalt valutult. I ja
II klassi jaoks jääb uus lett pisut kõrgeks. Õpilasesinduse liikmed tegid rahuloluküsitluse.
Kuna teema on veel nii uus, siis tulemused pole veel kokku võetud.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks, kuid jätkab teema jälgimist.
4)

Eelarve.

VR: Tartu linna nõusolekul tegi kool kõrgema palgatariifi, kui Tartu linna kollektiivlepe ette
näeb. Varem on hoolekogu koosolekutel arutelul olnud tugispetsialistide palgaraha.
Tugispetsialistide lisaraha kool sai. Võimalik on võtta juurde kolm uut tugispetsialisti.
Remondihange on lõppenud ja hankesumma on koolile remondiks ette nähtud.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.

Järgmine koosolek : 7. märtsil 2018.a., algusega kell 17:45.
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