TARTU TAMME KOOL
HOOLEKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL
Tartus, Tamme pst 24a

16.05.2018.a.

Koosolek algas kell 17:45, lõppes kell 19:45
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, Sven Lange (SL)- vanemate
esindaja, Krõõt Kiviste (KK)- linna esindaja, Margus Sarap (MS)– vilistlaste esindaja Erich
Rosenthal (E-R R)- õpilaste esindaja, Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja
Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR).
Puudusid: Leho Paldre (LP)– vanemate esindaja, Krõõt Kiviste (KK)- linna esindaja
Kohal 9 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline.
Päevakord:
1) Direktori ülevaade koolihoone remonditöödest.
2) Direktori ülevaade haldusjärelevalve poolt tehtud ettekirjutuse täitmisest.
3) Vastuvõtt 1. klassidesse 2018/2019. õppeaastaks. Kooli ruumiprobleemi lahendamise
arengud.
4) Hommikune pikapäevarühm.
5) Jooksvad küsimused.
1) Direktori ülevaade koolihoone remonditöödest.
VR: Hetkel on tööd hästi graafikus. Kõige suurem risk on, et remonditöödega ei jõuta
valmis esimeseks septembriks.
Kõige suurem töö on kogu maja ventilatsioonisüsteemi ja küttesüsteemi torustiku
renoveerimine. Uutest asjadest remonditööde käigus tuleb kolmandale kooliastmele
avatud garderoob. Õpetajate toa esine kitsuke ja ohtlike ustega ruum saab uue lahenduse.
Plaanis on kõigile ruumidele ehitada uksed otse koridori. Garderoobide juurde tuleb
elektrooniline infoboks. Muusikaõpetajate vaheruum saab vaheukse ja eesti keele klassi
ukse asukoht muutub. Kool täiendas projekti ka turvakaameratega. Raha püütakse leida
hoiukappide jaoks ja kooli vahenditest on plaan soetada veel vajalikku lisamööblit. Uut
mööblit on tarvis muusikaõpetajate vaheruumi, õppealajuhataja ruumi ja loodusainete
õpetaja ruumi. Täna tuli ka teade, et kool saab 7500 eurot esimeste klasside mööbli
ostmiseks.
Tänu soojadele ilmadele on õppetöö ja remondi ühildamine päris hästi sujunud. Plaan on
õuevahetundide jaoks esiuks avada. Paar vahetundi päevas saab teha õuevahetundideks.

EP: Mida hetkel siseõue ehitatakse?
VR: See on ventilatsiooniseade.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.

2) Direktori ülevaade haldusjärelevalve poolt tehtud ettekirjutuse täitmisest.
VR: Üleeile tuli haldusjärelevalvelt kiri, et koolitusloa võib tähtajatuks muuta. Ainus
märge oli, et mitmeid vastuvõetud otsuseid tuli pisut ettepoole tuua. Arenguvestluste
aruanne. Augustis õpetajate kvalifikatsiooniaruanne. Koolitusluba tuleb suve jooksul.
Ettekirjutus loeti täidetuks. Ei ole midagi, mis takistaks tähtajatu koolitusloa andmist.
Tööinspektsiooni kontroll oli just ära. Seal oli ventilatsiooni küsimus, mis on nagunii
tulemas.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.

3) Vastuvõtt 1. klassidesse 2018/2019. õppeaastaks. Kooli ruumiprobleemi
lahendamise arengud.
AA: Peale eelmist koosolekut on tegevus olnud üsna aktiivne. Linnavalitsuses oli
meeleavalduse järgselt asjaolude selgitamine ja nõupidamine. Linnavalitsuse seisukohad
kahjuks muutunud ei ole. Linnapea lubas lapsevanematele selgitada võimalike lahendusi,
eeskätt pikapäevarühma rakendamise kaudu. Meie uus taotlus on komisjonides päevakorras.
Paralleelselt on lapsevanemad tegevuses. Homme on 17:30 lapsevanemate koosolek.
Lapsevanemad on tulnud mõttele, et tehakse moodulite üürimiseks rahvaalgatus.
VR: Teises vahetuses tuleb lapsel olla minimaalselt kaks õppeaastat.
SL: Nii vanematele, kui ka lastele oleks lihtsam ohverdada teine või kolmas klass õhtusesse
vahetusse. Vanemad lapsed oskavad ise kooli tulla. See oleks halbadest valikutest parema
valik.
VR: juriidiliselt ei ole see võimalik, sest riivab õigustatud ootusi. Kolmandas klassis on lisaks
ka viis tundi rohkem ja seega lõpeks koolipäev liiga hilja.
AA: Elmut Paavel küsis Cramo Estonia AS-ilt hinnapakkumise. Moodulite paigalduse ja
rendi maksumus tuleks kokku ca 260 tuh eurot viie aasta peale. Siin on sees ka nii
kommunikatsioonide vedamine, sissesõidutee, moodulite endi paigaldamine. Mitmeid kordi
on juttu olnud, et koristamise kulud saab kool katta. Ligikaudu 3 500 eurot oleks igakuine
kulu.
VR: Reaalsus on see, et linnas on vabu õpilaste kohti.

KA: Teen ettepaneku saata taotluse juurde see hinnapakkumine, et oleks otsustajatel silma ees
reaalne number.
AA: Suur-Kaar 53 ruumide alternatiiv on siiski ka veel olemas. Hoone omanik on öelnud, et
pubi on nõus liigutama alkoholi müümise aega, kui kool neid ruume rendiks. Nende
ruumidega seotud remondi maksumus ja rendi kulu oleks hinnanguliselt ligikaudu 460 tuh
eurot.
AA: Kui lapsevanemad soovivad moodulite jaoks raha koguma hakata, siis kas hoolekogu
seda initsiatiivi ka toetaks?
Otsus: Hoolekogu toetab, et koolipidaja Tartu linn hakkaks kiiremas korras olukorda
lahendama. Hoolekogu toetab hinnapakkumise saatmist Tartu Linnavalitsusse.
Hääletus: poolt - 9 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.

4) Hommikune pikapäevarühm.
VR: Kooli ülesanne on hommikune pikapäevarühm organiseerida ja lepingud teha. Hetkel on
28 last registreeritud. Kool räägib MTÜ-ga läbi ja arvestab kulud kokku.
KA: reaalselt võib juhtuda, et kooli alguses võib registreerijaid juurde tulla.
KL: Hetkel on ¾ 1.klassi lastest pikapäevarühmas.
Otsus: Hoolekogu teeb koolile ettepaneku mitte anda nõusolekut pikapäevarühma lepingute
sõlmimiseks koolipidaja kirjaliku garantiita rahaliste nõuete katmiseks.
Hääletus: poolt - 9 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.

5) Jooksvad küsimused.
AA: Korvpalliväljaku maksumus on suurenenud võrreldes sügisese pakkumisega. 6508 eurot
on kogutud raha olemas. Väljaku mõõtmed on pisut suurenenud - 360m2 oli esialgu 416m2
on nüüd. Lisandunud on ka korvpallilaudade konstruktsioonide maksumus, meil ei olnud
varem teada, et Margo Saaremets`ale algselt esitatud pakkumises neid ei sisaldunud.
Praegused on viltu vajunud ja kui tuleb uus kate, siis on mõistlik kohe ka need ära teha.
Praegu on uurimisel, et kas oleks veel soodsamat pakkumist. Tööd peaksid toimuma juulis,
püüame direktoriga korraldada kirjaliku lepingu sõlmimise. Küsimus – kui soodsamat
pakkumist ei tule, siis kuidas vahe kaetud saab? Võrkpallipostide jaoks on hülsid ka
planeeritud.
EP: Kas on ikka mõistlik sellise suurusega väljak, sest see on standardmõõdust suurem.

VR: Arvestatud on terve vana asfaldkatte katmisega, et lastel ei oleks vigastamise ohtu.
Planeeritava projekti maksumuse ja olemasoleva summa vahe tuleb kanda koolil. Täna on see
võimalik kooli omavahenditest katta.
Otsus: Hoolekogu palub planeerida koolil puuduoleva summa katmist kooli omavahenditest.
Hääletus: poolt - 9 hoolekogu liiget, vastu ja erapooletuid ei ole.

VR: Psühholoogi koht on veel hetkel täitmata. Praegune psühholoog on dekreedis. Õigus on
kahele psühholoogile. Kaks konkurssi on tehtud. Hetkel käivad läbirääkimised tudengitega.
Turg on nendest spetsialistidest tühi.
Järgmine koosolek : 15. augustil 2018. a. kell 17:45.
koosoleku juhataja: Alari Avamägi
protokollija: Ly Kärblane

