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Tartus, 30.03.2017 

Koosolek algas 17.00 ja lõppes 18.00 

Koosolekut juhatas: Jaak-Albert Metsoja 

Protokollis: Kristin Hollo 

Kohal viibisid: Vanemate esindajad Jaak- Albert Metsoja, Tiia Ristolainen, Kristin Hollo, Mari Kõrgesaar; 

õpilaste esindaja: Eva-Lotta Meinart; õpetajate esindaja: Kadri Tein ning linnavolikogu esindaja Mihkel 

Lees. Hoolekogus arutusel olevate teemade kohta oli kutsutud ülevaadet andma direktor Kersti Vilson, 

direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Karin Länts, huvijuht Anne Kulamaa ja õpilaskogu liige Iiris 

Jämsen. 

 

1. Koosoleku päevakord: 

1) tegelikud ja registrijärgsed elukohad praegustes esimestes klassides, ARNO vastuvõtuarvud ja 

koolipiirkond 2017/2018 õppeaastaks, klassikomplektide arv; 

2) toitlustamine koolis: 

3) muudatused loovainete hindamises; 

4) õueala kasutamine - edasised sammud olemasoleva ideekavandi (manuses) elluviimiseks 

5) kohapeal algatatud küsimused. 

2. Koosolekul arutati ja otsustati 

2.1. Direktor andis ülevaate esimeste klasside õpilaste nimekirja arvatud lastest ja maja 

remondiplaanidest 

2016/2017 õppeaasta esimestes klassides on kokku 70 last. Neist 50 last elab kooli piirkonnas. 20 last 

elab väljaspool kooli piirkonda - osal nendest õppis meie koolis õde või vend ja ülejäänud võeti 

kohtadele, mis jäid vabaks laste arvelt, kes läksid erakoolidesse. Sel aastal erakoolidega lepingu 

sõlminud lapsi enam munitsipaalkoolide nimekirja ei arvatud. 2017/2018 õppeaasta esimeste klasside 

nimekirja arvatud 77 last, kes elavad kooli piirkonnas või kelle õde või vend õpib siin koolis. Vastu on 

plaanis võtta 72 last. Tänaseks on 69 lapsevanemat kinnitanud, et nende laps asub TKKs õppima. 

Piirkonna kooli määramisel lähtutakse seadusest tulenevalt Rahvastikuregistrisse märgitud elukohast. 

Sellest erinevat tegelikku elukohta ei ole võimalik määratleda, sest lapsel võib olla nt mitu elukohta või 

elab ta ajutiselt mujal jne. Kuigi on teada, et mitmed lapsed ei tule igal hommikul kooli selle kooli 

piirkonnast, ei ole võimalik seda õpilaste nimekirja arvamisel arvestada. Lastevanemate kooliga 

tutvumise üritus toimub mai keskel.  

Hange maja juurdeehituseks on välja kuulutamata. Alles ehitaja leidmisel saab infot selle kohta, mitu 

klassikomplekti meie koolimajas korraga õppima mahub. Võib juhtuda, et kõik esimesed klassid peavad 

kuni ehitustööde lõppemiseni õppima õhtuses vahetuses. Võimalik, et ehituse ajaks tuleb õhtusse 

vahetusse panna isegi rohkem klasse. Sellest saab rääkida siis, kui ehitaja on valitud. Klassiõpetajatega 

on lisanduvad esimesed klassid kaetud.  

Hoolekogu võttis info teatavaks ja leidis, et 2017/2018 õppeaastal alustavate laste vanematele võiks 

tutvustada vanematekogu tööd juba mais toimuval tutvumisüritusel. 



2.1. Toitlustamine koolis 

Õpilaste läbiviidud uuringut tutvustas õpilaskogu esindaja. Õpilased on viinud 4.-8. klassides läbi 

küsitluse, et koguda arvamused koolitoidu kohta. 

Õpilaspiletiga registreerimise teema ja vanemad ei teata sööklale, et laps puudub. Pikema perioodi 

puudujatega ollakse hädas. 

Iris Jämsen Iiris Jämsen. Link esitlusele:  

https://docs.google.com/presentation/d/1wa9eFlozOePCx4pp-GsWC2mwAD1rIfax-ZOk-

mzymnw/edit?ts=58dd174c#slide=id.p 

Õpilaste ettepanek on tekitada võimalus valida ka taimetoitu.  

Direktori kommentaar: Kui koguneb vähemalt kümme soovijat, on toitlustaja valmis taimetoitu pakkuma. 

Praeguse toiduhinna eest ei ole võimalik pidevalt kahte valikut tekitada, kuigi küsitlus tehti selgitusega, 

et kui oleks valida kahe toidu vahel.  

Hoolekogu seisukoht:  Võtta õpilaste esitletud info teatavaks ja tunnustada Õpilaskogu uuringu 

läbiviimise eest. Taimetoidu valiku peab heaks kiitma ka lapsevanem. Vanematekogu listide 

kaudu anda vanematele teada, et on võimalus pöörduda toitlustaja poole sooviga, et laps saaks 

koolis taimetoitu. Valik tähendab aga seda, et laps sööbki iga päev taimetoitu, mitte ei saa 

sööma minnes otsustada mida sel päeval sööb.  

2.3. Muudatused loovainete hindamises 

Direktor andis ülevaate olukorrast 

Loovainete ja kehalise kasvatuse hindamisest loobumine on Tartu linna koolijuhtide kokkuleppel 

eesmärgiks võetud, aga kuidas seda täpselt tehakse, ei ole veel otsustatud. Plaani kohaselt lähevad 

mitteeristavale hindamisele üle kõik klassid. Täpset selgust ei ole, kas mitteeristavat hindamist saab 

kasutada kuni põhikooli lõpuni. Kuna täielik hinnetest loobumine ei ole võimalusena ette nähtud ka 

seaduses, peab kool olema valmis panema ikkagi hinde välja, kui laps kooli vahetab. Lahenduste 

täpsustamiseks teevad linna koolijuhid edasi koostööd ja kokkulepe fikseeritakse koolidevahelises 

kvaliteedikokkuleppes.  

Hoolekogu võttis info teatavaks. 

2.4. Õueala kasutamine - edasised sammud olemasoleva ideekavandi (manuses) elluviimiseks 

Küsimus linnavolikogu esindajale - kas vajalikud vahendid on linnal olemas või peab/saab selleks 

kasutada koolile annetatud raha (nt kogukonna päeval korjatud raha). 

Kersti Kulamaa: algselt oli annetuste kogumise eesmärgiks seatud helithenika ostmine ja liikumisraja 

jaoks pidi raha tulema linnaeelarvest kooli kirjutatud projekti alusel.  Kool on võtnud ka esialgsed 

pakkumised (praegu on olemas pakkumine helitehnikalt summas 2035 eurot). Helitehnika Pakkumise 

on teinud oma ala professionaal, kes praegu koolile helitehnikat rendib ja selle ülespanemisega tegeleb. 

Seega on olemas ka kindlus, et see meile sobib.  

Mihkel Lees – Ilmselt oli see raha eelarves ka planeeritud, aga kuna kooli poolt ei liikunud tegevus 

piisavalt kiiresti, siis on see raha praeguseks teistel eesmärkidel ära kasutatud. Hinnates praegu 

olemasolevat ideekavandit ja hinnapakkumist selle teostamiseks, siis ei ole selge, kas pakkumine 

sisaldab ka pinnasetöid, pinnase äravedu, teatud elementide puhul ka vundamendi lahenduse loomist 

https://docs.google.com/presentation/d/1wa9eFlozOePCx4pp-GsWC2mwAD1rIfax-ZOk-mzymnw/edit?ts=58dd174c#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1wa9eFlozOePCx4pp-GsWC2mwAD1rIfax-ZOk-mzymnw/edit?ts=58dd174c#slide=id.p


(nt lõuatõmbekang) jne.. Kui selle mõttega edasi minna, tuleks väga täpselt selgeks teha, mis see 

reaalselt maksab. Esialgsel vaatlusel tundus ka, et projekt ja hinnapakkumine ei läinud päriselt kokku. 

Selle võiks kindlasti üle vaadata. Linn annab kindlasti parema meelega raha siis, kui panustatakse ka 

omaosalusega kooli poolt. Mõistlik on koguda nt annetustega selleks raha ja taotleda siis linnalt 

puuduolevat summat. Linna poole peaks kindlasti pöörduma terviklahendusega. 

Õpilaste esindaja toetas helitehnika soetamist. Mõistlik oleks see soetada juba enne suvevaheaega, et 

õpilased näeksid, mis nende kogutud raha eest on tehtud. 

Hoolekogu seisukoht: praeguseks annetustega kogutud raha kasutatakse siiski esialgsel 

eesmärgil – helitehnika ostmiseks. Teha ettepanek koguda selle-aastasel kogukonnapäeval raha 

õuealale liikumisraja loomiseks. 

 

Jaak-Albert Metsoja 

Koosoleku juhataja      Kristin Hollo 

        Protokollija 

 

 


