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

27.03.2019.a.

Koosolek algas kell 17:45, lõppes kell 19.00
Koosolekut juhatas: Alari Avamägi
Protokollis: Malle Pehk
Koosolekust võttis osa: Kersti Loim (KL)– õppenõukogu esindaja, Malle Pehk (MP)–
õppenõukogu esindaja, Elmut Paavel (EP)– vanemate esindaja, Alari Avamägi (AA)vanemate esindaja, Sven Lange (SL)- vanemate esindaja, Krõõt Kiviste (KK)- linna esindaja,
Koit Arro ( KA)– vanemate esindaja, Leho Paldre (LP)– vanemate esindaja, Alvar Tipp (AT)vanemate esindaja
Kutsutud ja osales direktor Vallo Reimaa (VR)
Puudusid: , Ly Kärblane (LK)– vanemate esindaja, Margus Sarap (MS)– vilistlaste esindaja,
Annabel Aarla(AnA)- õpilaste esindaja
Kohal 9 hoolekogu liiget, seega on hoolekogu otsustusvõimeline.
Päevakord:
1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal.
2) Arvamuse avaldamine 2019/2020. õppeaastal teises vahetuses õppima hakkava klassi
määramise osas.
3) Jooksvad küsimused.
Koosoleku järgselt ringkäik üüripind Suur kaar 53 Tartu 2. korruse ruumides.

1) Vastuvõtt 1. klassidesse 2019/2020. õppeaastal.
VR: Tamme Kool avab 2019/20 kolm 1. klassi-õpilasi 72. Kinnitused esitatud 54 vanemal.
Taotlused tuleb esitada 1. maiks 2019.
AA: Õpilaste arvu suurendamist hetkel otsustama ei pea.
VR: Pooltel tulevastel 1. klassi õpilastel õpib Tamme koolis vend või õde.
1. klasside klassijuhatajad:
1.a Kaja Kiho
1.b Marilin Risthein
1.c Ülle Ruul
LP: Kas muusikaklassi kandideerisid ka lapsed väljastpoolt piirkonda?
VR: Muusikaklassi saavad kandideerida ainult piirkonna lapsed.
Otsus: Hoolekogu võtab saadud info teadmiseks.

2) Arvamuse avaldamine 2019/2020. õppeaastal teises vahetuses õppima hakkava
klassi määramise osas.
AA: 2019/20. õppeaastal peaks üks klass alustama õppetööd teises vahetuses. Millised on
võimalused olukorra lahendamiseks?
VR: Olukorra lahendamiseks on ainukene variant otsida võimalusi, et õppetöö toimuks ühes
vahetuses.
Kriitilised tunnid on 2.-5., meil on vabu ruume kõige vähem. Kogumaht kasvab ühe
klassikomplekti võrra.
Kasutada saab tüdrukute tööõpetuse ruumi keeletundideks ning 1.klassi ruume, kui neil endal
seal tunde ei ole. Hädavajadusel on võimalik ka rühmatundide ja individuaalõppe
vähendamine.
Järgmisel aastal lõpetab viis klassi. Linna poolt öeldud, et üle aasta lubatud avada neli
1. klassi.
AA: 1. kl vanemate koosolekul oli esindatud 25 peret, mis oli suhteliselt suur esindatus.
VR: 1. klassi vanemates tekitab segadust eelmisel aastal linna poolt välja öeldu, et teist
vahetust järgmisel aastal ei ole, sest ruumikitsikuse tõttu oleks vajalik ühe klassikomplekti II
vahetuses jätkamine.
Päevakeskus on seotud sotsiaalosakonna tellimusega, mistõttu seal ei ole võimalik õppetööd
korraldada.
1.klasside pikapäevarühmad hakkavad samuti toimuma Suur kaar 53 ruumides.
Suur kaar 53 üüri- ja majandamisrahad tulevad haridusoskannalt ning koolilt.
KA: Kui Suur kaar 53 leping ei pikene (hetkel kaks aastat), siis on kool jälle raskes seisus.
KL: Õppealajuhataja sõnul mahutame suure pingutusega klassid ruumidesse ära, ka sel juhul
kui kõik klassikomplektid jäävad esimesse vahetusse.
VR: Uuel aastal on meie koolis kolmest riigist tulijaid - Rootsist, Norrast, Itaaliast. Vanemad
tunnustavad Eesti head haridust ja kolivad just selle pärast tagasi.
Otsus: Hoolekogu toetab lahendust, et 2019/ 2020. õppeaastal töötab kool ühes vahetuses.
Hääletati: poolt 9, vastu ja erapooletuid ei ole.
3) Jooksvad küsimused
VR: Vajalik täiendada õpilasreegleid mobiili kasutamine korra kohta koolis, et piirata
kasutamist. Probleemiks on see, et kuidas korraldada kontrolli.
Hetkel on koolimaja 2. ja 3. korruse peatiib (pehme mööbliga ala) nutiseadmevaba tsoon
kõigile õpilastele. Kui õpilane eirab antud reeglit, on kooli töötajal õigus mobiil-, nuti- vms
seade hoiule võtta.

Lisada saaks juurde veel raamatukogu, aula, võimla, ujula, jõusaal, matisaal, söökla. Need on
kohad, kus koos õpilastega viibib alati ka täiskasvanuid, kes saavad jälgida mobiilipiirangu
täitmist.
Hommikul 7.15-8.15 on kõik telefonis, seepärast vajalik seada ajaline piirang.
KA: Ettepanek-koridori otsas kollase joonega piiratud mobiili kasutamise ala.
SL: Nutivabadus on Tamme kooli müügiartikkel.
KL: Probleemiks on 5.-7. klassi õpilased, kes 2. korruse koridoris telefonis. Mida suurem
keeluala, seda enam kasutatakse telefonis olemiseks WC-d.
KK: Ettepanek-telefonivaba kuu. Tagasiside pärast, kuidas õpilased ennast tundsid.
Tunnustada parimate asendustegevuste väljamõtlejaid.
KA: 5. klassist alates koolis telefoni kasutamine lubatud ja lapsed ei suhtle.
AA: Katseaeg kehtestada kuni kalendriaasta lõpuni.
SL: Sügisel jätkata kindlasti teema arutelu.
KK: Kas ruumikujunduses on mobiilikeeld näha?
VR: Vajalik lisada keelumärke.
Otsus: Hoolekogu teeb koolile ettepaneku täiendada õpilasreegleid selliselt, et koolis
laiendatakse nutiseadmetevaba tsooni.
Hääletati: poolt 9, vastu ja erapooletuid ei ole.
AA: Haridus- ja Teadusministeerium tunnustab Aasta Õpetaja galal „Eestimaa õpib ja tänab“
haridustöötajaid. Kas kool esitab kandidaate?
VR: Õpetajad said esitada koolisiseseid kandidaate. Vajalik on vaadata üle nimed, keda
esitati ja teha valik.
KL: Õpetajaid peab tunnustama.
Otsus: Hoolekogu toetab kandidaatide esitamist.
Järgmine koosolek : 8. mail 2019 kell 18:15
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