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Koosolek algas kell 17:45, lõppes kell 19:30
Koosolekut juhatas: Alari Avamägi
Protokollis: Ly Kärblane
Koosolekust võttis osa: Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)–
õppenõukogu esindaja, Alari Avamägi (AA)- vanemate esindaja, Ly Kärblane (LK)–
vanemate esindaja, Sven Lange (SL)- vanemate esindaja, Margus Sarap (MS)– vilistlaste
esindaja Erich Rosenthal (E-R R)- õpilaste esindaja, Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja,
Leho Paldre (LP)– vanemate esindaja.
Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR).
Puudusid: Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Krõõt Kiviste (KK)- linna esindaja
Kohal 9 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline.
Päevakord:
1) Direktori ülevaade koolihoone remonditöödest.
2) 2018/2019. õppeaastaks klasside õpilastega komplekteerimine. Õpetajate ja
tugispetsialistide ametikohtade komplekteerimine.
3) Korvpalliväljaku projekt.
4) Teine õppevahetus. Pikapäevarühma töö korraldamine.
5) Hoolekogu järgmise aasta tööplaanist.

1) Direktori ülevaade koolihoone remonditöödest.
VR: Ajaliselt on olukord juba kriitiline. Kuna käib ventilatsiooni paigaldus ja küttesüsteemide
torustiku vahetamine, siis on kogu maja korraga töös. Klassides on tööde maht iseenesest
väike, sinna tulevad vaid ventilatsiooniavad ja uued radiaatorid. Lootus on, et kuna korraga
käib töö terves majas, siis ka tööd lõpevad suhteliselt korraga. Kuna ajaliselt on tööde
valmimine siiski veninud ja kooli töökorralduse suhtes on kõik piiri peal, siis tehti ehitajaga
kokkulepped, et millised ruumid peavad koolipersonali tööks mis järjekorras üle antama.
Kõige esimesena pidid valmima õppealajuhataja, õpetajate ruum ja huvijuhi ruum. Nende
ruumide valmimise kokkulepe oli käesolevaks nädalaks, et saaks need mööbliga täita ja seal
tööd alustada, kuid nüüd on juba uus tähtaeg nendele ruumidele. Lisaviivituse tekitab see, et
just kõnealuste ruumide uksed ei ole veel kohale jõudnud.
Viimased kokkulepped ja ajagraafik on siis selline:
Kui 21. augustil saavad koristajad kolmanda korruse kätte, siis saab 24. augustil kasutada
kolmandat korrust lahtiste uste päevade korraldamisel. Arvestada tuleb ka seda, et koristamise

ja põrandate vahatamise järgselt on tarvis, et ühe päeva saavad põrandad puutumatult seista.
Hetkel tundub, et sealsed tööd ka selleks ajaks valmis saavad.
27. augustil on vaja ehitajal koristamiseks üle anda esimene ja teine korrus.
29. augustil peab garderoobi koristamiseks kätte saama. Sealsed põrandad on plaaditud ja
seega ooteaega nende põrandate pesemise järgselt vaja ei ole.
Kui siiski ehitustöödega eelpool räägitud ajakavasse ei mahu, siis on veel hädalahendusena
võimalus, et parketi hooldus lükatakse vaheajale.
Mööbli jaoks raha koolipidaja lõpuks leidis. Planeeritud olid: riidehoidu planeeritud
hoiukapid, avatud riidehoiu riputusnagid, kahe muusikaklassi sisustus, ühe inglise keele
klassi sisustus, muusika vaheruumi mööbel ja õppealajuhataja kabineti mööbel. Kuna
finantseerimise otsus viibis, siis saab mööbli kätte ilmselt novembris. Kool teeb omalt poolt
kõik, et uue mööbli saabumist kiirendada. Osaliselt saab kasutada vana mööblit. Kool peab
kombineerima ajutise lahenduse kolmanda kooliastme avatud garderoobide jaoks, kuniks
nagisüsteemid kätte saab.
Seoses ventilatsioonitorude paigaldamisega koridoride lagedesse saavad laed seal olema
madalamad kui varem. Ronimissein tuleb viia korrus allapoole, sest see ei mahu enam täies
ulatuses samale kohale ära.
Teeme täna hiljem ka hoolekogu liikmetega ringkäigu koolimajas, et saaksite tutvuda
remonditööde hetkeseisuga.
AA: Kas lisaks räägitud ustele on veel selliseid asju või materjale, mille tarne viibimine võib
takistada või pidurdada tööde lõpuleviimist?
VR: Rohkem selliseid asju ei ole.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.

2) 2018/2019. õppeaastaks klasside õpilastega
tugispetsialistide ametikohtade komplekteerimine.

komplekteerimine.

Õpetajate

ja

VR: Uuest õppeaastast on koolil uus füüsikaõpetaja. Kevadel on ta juba ka koolis praktikal
olnud. Kuna selle õpetaja varajasem töökoht oli Teaduskeskuses AHHAA, siis ootab kool, et
selle õpetaja tundides saab olema palju praktilisi katseid. Kool toetab teda igati vajalike
sisendite ostmisega.
Tagasi tuleb ka kaks aastat välisriikides olnud matemaatikaõpetaja. Hea meel on, et nii suure
teadustöö potentsiaaliga meesõpetaja põhikooli tööle naaseb.
Inglise keele õpetaja on uus. Uus koolipsühholoog oli võimalik saada 0,6 kohaga. Juba
kevadest on tööl kaks uut sotsiaalpedagoogi.

Muusika suunal tuli pilliõppele juurde puupilliõpetaja, kuna olemasolev õpetaja Gunnar
Pettai on vaskpilliõpetaja.
Hetkel on õik ametikohad täidetud. Rõõm, et füüsika ja matemaatika õpetaja koht on täidetud,
sest teistel Tartu linna koolidel on nende ainete õpetajatega probleeme.
Näen, et tulevikus võib robootikasse inimesi juurde vaja olla. Üks lapsehoolduspuhkuselt
tagasi tulnud õpetaja võtab küll ka osakoormusega robootikaõppering juurde.
AA: Kuidas on olukord nüüdseks järelevalve ettekirjutuste täitmisega
kutsetunnistustega?

ja puuduvate

VR: Järelevalve kontrollib EHIS-e kaudu ise, kas ja kellel on vajalikud dokumendid olemas.
Kellel need on puudu, siis nende õpetajatega tuleb seaduse järgi koolil teha ja on tehtud vaid
üheaastased töölepingud.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks ja avaldab heameelt ning kiitust kooli
juhtkonnale, et vähemalt õpetajate kohad on komplekteeritud.

3) Korvpalliväljaku projekt.
AA: Ettevõte, kellega olid kokkulepped sõlmitud alustamaks töid juulis, siiski sel ajal
korvpalliväljaku renoveerimise töid ei alustanud. Tingitud oli see mitmetest põhjustest.
23. juulil 2018 sõlmiti ettevõttega Tommi Play OÜ-ga kirjalik leping tööde teostamiseks. Et
väljak saaks võimalikult hästi tehtud, siis ei valitud kõige odavamat pakkumist. Leping on
teostatavate tööde osas suhteliselt detailne ja näeb ette, et hiljemalt 16. septembril 2018 peab
toimuma tööde üleandmine.
VR: Platsi äärest on tarvis üks pappel eemaldada, et tagada uue korvpalliplatsi
püsimajäämine. Oli ka arutelu, et teha korvpalliväljaku katmine vastavalt vaid standardsete
korvpalliplatsi mõõtudele, kuid sellest odavamast variandist sai loobutud. See ei taga siiski
laste ohutust, kui osaliselt jääb väljaku äärtele asfaltkate alles.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.

4) Teine õppevahetus. Pikapäevarühma töö korraldamine.
VR: ARNO järgi on 30 õpilast soovinud pikapäevarühma. Pikka aega ei ole liikumisi olnud.
Tõenäoliselt peale lahtiste uste päeva 24. augustil on oodata muutusi, kui lapsevanemad
rohkem koolilainele saavad. Neile, kes on registreeritud, on päevakeskuses ka kõigile koht
olemas. Seal on üks suur ruum, kus lastega tegeleb kaks inimest.
AA: Kuidas on tagatud uuel õppeaastal hariduslike erivajadustega laste õpetamine?

VR: Hoolekogu ja kool on saatnud koolipidajale pöördumise, et miks ei ole koolile tagatud
seadusega nõutavad õppetingimused erivajadusega õpilastele. Kaks tugispetsialistiruumi ja
neli individuaalõppe ruumi on puudu. Sellele pöördumisele ei ole koolipidaja vastanud.
AA: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab koolipidaja looma võimalused õpilaste
haridusliku erivajaduste väljaselgitamiseks ning õpilastele vajaliku toe pakkumiseks. Kuivõrd
koolil puuduvad ruumid hariduslike erivajadustega õpilaste õppe läbiviimiseks, siis
koolipidaja vajalikke võimalusi loonud ei ole. Haridus- ja Teadusministeerium saab teostada
muu hulgas nende nõuete täitmise üle haldusjärelevalvet, teha ettekirjutuse ja määrata
koolipidajale vajadusel sunniraha, kui sellekohseid kohustusi rikutakse ja ettekirjutust ei
täideta.
SL: Leian, et lisaks erivajadusega õpilaste probleemile tuleb siiski veel tegeleda ka teise
vahetuse probleemiga. See teema puudutab paljusid peresid.
KL: Teise vahetuse puhul ei ole ka õpetajal ruumi, kus töötada peale tundide lõppu. Ei ole
kohta, kus vestelda lapsevanematega ja läbi viia arenguvestlusi jne.
Otsus: Hoolekogu juhib tähelepanu ja esitab uuesti kooliaasta alguses koolipidajale taotluse,
et erivajadustega õpilastele ei ole tagatud nõuetekohaseid õppetingimusi. Jätkuvalt taunib
hoolekogu teist vahetust Tamme Koolis.
Hääletati: poolt – 9 häält, vastu ja erapooletuid ei ole.

5) Hoolekogu järgmise aasta tööplaanist.
AA: Hoolekogu tööplaan ei haaku ajaliselt kooli tööplaaniga ja õppeaastaga. Hoolekogu
liikmed valitakse üldkoosolekul, mis toimub septembri lõpus või oktoobri alguses ja
linnavalitsus kinnitab hoolekogu koosseisu alles novembris. Selleks ajaks on õppeaasta juba
enam kui kaks kuud kestnud.
VR: Eelarve kontrollarv pole veel saabunud. Hea on, kui seda saaks ka hoolekogule
tutvustada enne esitamist. Ka on hea hoolekoguga kooskõlastada üldkoosoleku täpne
toimumisaeg. Kogemused näitavad, et oleks hea, kui kooli üldkoosolek ei langeks ajaliselt
kokku Tammelinna päevade toimumisajaga.
AA: Kas kõik hoolekogu liikmed on valmis kandideerima ka uueks õppeaastaks hoolekokku?
Ainus erand on muidugi õpilaste esindaja, kellel täna on veel hääleõigus, kuid algaval
õppeaastal enam kooli lõpetamise tõttu Tamme Koolis ei õpi.
Järgmine hoolekogu koosolek võiks toimuda enne kooli üldkoosolekut, et jõuaks eelarvet
arutada. Järgmisel koosolekul saab direktor tutvustada ka kokkuvõtet eelmise õppeaasta
kohta.
Üldkoosolekule järgnevale koosolekul saame kinnitada hoolekogu tööplaani.

Otsus: Hoolekogu toetab, et lastevanemate üldkoosolek toimuks 25. septembril 2018. a. ja
võtab muu info teadmiseks.
Järgmine koosolek: 12. Septembril 2018, algusega kell 17:45
koosoleku juhataja: Alari Avamägi
protokollija: Ly Kärblane

