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Koosolek algas kell 18:15, lõppes kell 20:00
Koosolekut juhatas: Jaak-Albert Metsoja
Protokollis: Mari Kõrgesaar
Koosolekust võttis osa: nimekiri lisatud
Puudus: Kristin Hollo
Kutsutud: Anne Kulamaa, Karin Länts

Päevakord:
1. Hoolekogu, vanematekogu ja kooli juhtkonna tutvumine
2. Hoolekogu 2016/2017 aasta tööplaani tutvustus 
3. Hoolekogu seisukoht sihtasutuse Tartu Kesklinna Kooli Fond varade kandmisest Tartu 
Kesklinna Kooli sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse ja Fondi likvideerimisest
4. Hoolekogu ja vanematekogu ühistegevused
5. Advendilaada korraldamine 

Kohapeal algatatud küsimused:
1. Leiunurka kogunenud omanikuta riiete ja jalanõude annetamine laste turvakodule
2. Vahetundide ajal kooli õues käimise kodukord
3. Kui tihe on kooli koostöö Liikumislaboriga?
4. Kas Haridusakadeemia formaati võiks muuta?
5. Kooli puhveti menüü tervislikumaks muutmine
6.  ERMi ühiskülastus

1. Hoolekogu, vanematekogu ja kooli juhtkonna tutvumine, kohalolekukontroll.
ETTEPANEK: Uue hoolekogu esimees Jaak-Albert Metsoja veab ka vanematekogu.
OTSUS: Kohalolijad toetasid seda ettepanekut

2. Hoolekogu 2016/2017 aasta tööplaani tutvustus 
KUULATI: Jaak-Albert Metsoja tutvustas hoolekogu 2016/17 aasta tööplaani:
Koosolekud toimuvad vähemalt kord nelja kuu jooksul.
november 2016, vanematekogu ja hoolekogu koos toimimine
jaanuar 2017 – tegelikud-registrijärgsed elukohad esimeses kooliastmes, ARNO kontrollarvude 
tagamine sügiseseks vastuvõtuks, kooli õueala aktiivsemast kasutamisest, planeering olemas, 



edasised sammud;
aprill 2017 – Kogukonnapäeva korraldamine, sügisese vastuvõtu analüüs;
august 2017 – klassi täitumuse piirnormid, hoolekogu aruanne;
oktoober 2017 – esitada hoolekogu aastase töö aruanne
ARVAMUS: Nii Jaak-Albert Metsoja kui Kalle Kulbok avaldasid arvamust, et planeeritud 
tegevustele lisandub kindlasti jooksvaid küsimusi.

3. Tartu Kesklinna Kooli Fondi varade kandmine Tartu Kesklinna Kooli sihtotstarbeliste 
vahendite eelarvesse ja Fondi likvideerimine
KUULATI: Kersti Vilson tutvustas fondi ajalugu:
1998.aastal loodi tolleaegse hoolekogu poolt Sihtasutus Tartu Kesklinna Kooli Fond. Selle fondi 
arvel Swedbangas on 28.03.16 seisuga 926.01€.  Viimane tehing arvelt tehti 2002. aastal, kui osteti 
aulasse kasutatud klaver. Raha sellesse fondi kogunes lastevanemate annetustest nt. jõulude ajal ja 
oli tol ajal mõeldud koolile vajalike vahendite, näiteks printeri ostmiseks. Kersti Vilson annab 
teada, et ka edaspidi kasutatakse seda raha ainult lastevanematega konsulteerides.
ETTEPANEK: Andrus Mutli (lapsevanem ja fondi aastaaruannete esitaja) on teinud ettepaneku see 
fond likvideerida ja raha kanda kooli sihtotstarbeliste vahendite eelarvesse.
OTSUS: Nõustuda ettepanekuga

4. Hoolekogu ja vanematekogu ühistegevused
KUULATI: Jaak-Albert Metsoja tutvustas vanematekogu sünnilugu. 2014. aasta sügisel toimusid 
Tulukese projekti mõttetalgud, mille raames loodi Vanematekogu.  Hoolekogu ja vanematekogu 
töö erisused. 
Mõttetalgutel kujunesid teemablokid - õppetöö, tunniväline tegevus ja koostöö. 
Nii hoolekogu kui vanematekogu üks olulisi eesmärke on parem kooli ja kodu vaheline 
infovahetus, vanematekogu tänu oma laiapõhjalisusele (esindajad igast klassist) saab selles vallas 
hoolekogule toeks olla. Vanematekogu koosolekud on avatud, häid mõtteid ja mõtete elluviijaid ja 
eestvedajaid oodatakse väga. 
Head ühistegevuse näited: Kogukonnapäev, siseterviserada VUNK, lava ehitus, Advendilaat, 
Haridusakadeemia loengud, Karjääripäev, plaanis on õues liikumise võimalusi parandada.
Sellest sügisest on hoolekogu liikmed automaatselt ka vanematekogu liikmed.
ARVAMUS: Kalle Kulbok juhtis tähelepanu, et Tulukese projektis oli vanematekogu loomine 
juba sees, s.t et vanematekogu loomine oli kunstlik. Mõlema kogu roll on koostöö erinevate 
organisatsioonide vahel. Iga klassi esindaja peaks olema klassijuhataja parem käsi. Hoolekogu 
peaks vanematekogu tööd suunama ja korraldama.
ARVAMUS. Anne Kulamaa arvas, et vanematekogu liige on küll klassijuhataja parem käsi, aga 
vanematekogu roll on ka see, et ta toob kõik klassid kokku ja huvijuhile lähemale. Vanematekogul 
on suur jõud ühtluse loomisel. Koostöö toimub ühisarutluste raames. Palju on jõutud juba teha.
ARVAMUS: Jaak-Albert Metsoja arvas, et vanematekogu liige peab klassisisest suhtlust 
aktiveerima. Hoolekogu ja vanematekogu koostöö ei olnud ehk kohe alguses väga hea.
ARVAMUS: Anne Kulamaa arvas, et vanemad on tublid olnud!

5. Advendilaada korraldamine
KUULATI: Huvijuht Anne Kulamaa annab teada, et Õpilaste suurkogu hääletas Advendilaada 
toimumise poolt, laat toimub laupäeval, 10. detsembril. Ühiselt on otsustatud, et klassid peavad 
panustama tervikuna. 10 % laada tulust läheks kas Tartu Koduta Loomade Varjupaigale või 
klasside kevadisteks ekskursioonideks. Selle aasta advendilaadal oleks kogukondlik suund – laadal 
osalejad registreeruks klassina, et ärgitada lapsi ja vanemaid, kes on varem individuaalselt 
osalenud, nüüd ühiselt panustama. Kõik laadaga seotud toimingud oleks korraldajate teha - 



KÜSIMUS: Kas vanemad on nõus sellise kontseptsiooniga?
OTSUS: Keegi vastu ei ole

Koha peal algatatud küsimused:

1. Leiunurka kogunenud omanikuta riiete ja jalanõude annetamine laste turvakodule
ETTEPANEK: Mari Kõrgesaar tegi ettepaneku kooli leiunurka kogunevad ja seisma jäävad asjad 
ära viskamise asemel annetada Tartu Laste Turvakodule. Esemete sorteerimise, puhastamise, 
transpordi ja üleandmise võib Mari enda kanda võtta.
OTSUS: Keegi vastu ei ole
ETTEPANEK: Kalle Kulbok tegi ettepaneku kaotsi läinud esemed pildistada ja soovijatel 
töögrupiga ühineda.
ARVAMUS: Direktor Kersti Vilson välistaks esemete koolisisese annetamise.
OTSUS: Nõustusti, sest tegemist on väga delikaatse teemaga.

2. Vahetundide ajal kooli õues käimise kodukord
KUULATI : lapsevanem kurdab, et vahetundide ajal õues käimine pole reguleeritud. Kord 
lubatakse õue minna, siis keelatakse, on pahandatud lumesõja mängijatega. 
ETTEPANEK: Vahetundide ajal õues käimiseks peavad olema kindlad reeglid. Kui tingimused on 
täidetud, võib õue minna. 
OTSUS: Teemas on palju kitsaskohti: lapsed lähevad paljalt õue, liu laskmine pole alati turvaline, 
lund loobitakse akendesse, parkivad autod on ohus, lumised trepid on ohtlikud. Reegleid võiks 
klassides arutada, kõik olid siiski nõus, et sõõm värsket õhku vahetunnis teeb head.
ETTEPANEK: Võiks tulevikus teha nii, et kui osadel õpilastel on pikem söögivahetund, siis sel 
ajal saavad teised õues olla. 
OTSUS: See on arutelu küsimus ja pikema ette teatamise korral täiesti mõeldav. 
ETTEPANEK: Võiks kooli õue rajada erinevaid suunatud tegevusi - liumäe, lumepalli viskamise 
märklaua, muid sportlikke lahendusi. 
ARVAMUS: Huvijuht ütles, et tema jõud hetkel õuemängude korraldamisest üle ei käi. 
Vanematekogu võiks märklaua luua ja üles seada.
ETTEPANEK: tööõpetuse tunnis võiks märklaua kavandada ja valmis teha
OTSUS: Luua ideede kogumiseks google drive dokument. 
OTSUS: Teha õueala aktiivsema kasutuse plaan kogudele kättesaadavaks

3. Kui tihe on koostöö Liikumislaboriga?
VASTUS: Koostöö on tihe,alles  hiljuti toimus koolis Liikumislabori korraldatud loeng “Lapsed 
liikuma”.

4. Kas Haridusakadeemia formaati võiks muuta? Lapsevanemad on kurtnud, et ei leia tööpäeva 
õhtuti seminarile tulekuks aega. Kas nädalavahetus sobiks korraldajale? Kas koolis võiks seminari 
ajal olla lapsehoiu võimalus?
VASTUS: Haridusakadeemia loengusarja korraldaja Tiia Ristolainen vastas, et kahtleb 
nädalavahetusel toimuva seminari kuulajate hulgas. Siiani on tööpäeviti rohkem huvilisi olnud.
ETTEPANEK: Teha seminarist videosalvestis. 
OTSUS: Välja uurida, kas see on tehniliselt võimalik ja kas on piisavalt seminari järelevaatamise 
huvilisi. Küsida tuleb ka lektoritelt luba.

5. Kooli puhveti menüü tervislikumaks muutmine
KUULATI: Vanem Reet Raivet on suhelnud kooli puhvetiga ja teiste koolidega puhvetite menüü 



tervislikkuse teemal. Toitlustaja on valmis menüüd muutma. 
KÜSIMUS: Kas see lahendab laste ebatervisliku toitumise probleemi? Toome pood vähem- 
tervisliku, aga soodsa valikuga on koolile liiga lähedal. 
NÄITED: Tapa kool pakub puhvetis vabatahlike vanemate toel tervislikku toitu. Waldorfkoolis 
likvideeritakse puhvet, aga seal ei ole kauplust lähedal.
ETTEPANEK: Puhveti menüü võiks olla tervislikum, toitude nimed võiks olla laste- ja 
noortepärased, valik ahvatlev.
OTSUS: Teemat tuleks klassides arutada. Tervislikust toitumisest peab kogu aeg rääkima, võiks 
kutsuda esinejaid väljastpoolt.
ETTEPANEK: Luua tervisliku toitumise töörühm, eesotsas Reet Raivetiga.
KÜSIMUS: Kas koolis on võimalik praadi osta? 
VASTUS: On küll.
KÜSIMUS: Kas koolis saaks õpilastele tasuta puu- ja juurvilju pakkuda, et vähendada 
ebatervislike valikute tegemist? 
VASTUS: Koolis jagatakse tasuta puu- ja juurvilja, samuti leiba ja joogiks piima. Vilju lõigatakse 
vajaduse järgi pidevalt juurde. Lapsed teavad seda võimalust ja söövad isuga.
ETTEPANEK: anda vanematele ja lastele teada, mida koolis pakutakse. Koostada infobrošüür.
Kalle Kulbok  tuletas meelde, et vanematekogu listiga saab iga hetk liituda ja sealt ka lahkuda. 
Listis saab asju jooksvalt arutada ja infot jagada.

6. ERMi ühiskülastus 6. märtsil 2016

ARVAMUS: Kalle Kulbok ütles et tema ei poolda kampaania korras muuseumisse minekut. Iga 
klass võiks ise otsustada kas ja millal muuseumisse minna.
KUULATI: Karin Länts rääkis, et kool on varem Ülenurme Põllumajandusmuuseumi ühiselt 
külastanud. Külastus oli hästi organiseeritud ja kõik jäid rahule. 
ERMil on olemas haridusosakond, mis tegeleb õpilasgruppide vastuvõtmisega. 6. märtsil oleks 
 ERMIle sobiv kuupäev. Info töötubade ja toitlustamise võimaluse kohta sai kommenteerimiseks 
õpetajate listi üles pandud. Karin Länts tegi ettepaneku muuseumisse jala minna. Kõndimise ajaks 
võiks mõelda lisategevusi, nt kasutada sammulugejaid, loendada tänavaposte muuseumini vms. 
Kuna töötoad on tasulised ja võib-olla kõik lapsed ei saa tulla, siis saaks aineõpetajad kooli jäänud 
õpilastega tegeleda. Mõned klassid on käinud ja nautinud eriti teekonda muuseumini, mis on 
kindlalt muuseumikülastuse osa. 
KUULATI: Direktor Kersti Vilson ütles, et kuna muuseumi külastus on planeeritud õppetöö ajaks 
ja selle eest küsitakse raha, siis peab selleks vanemate nõusolek olema.
KUULATI: Õpetaja Kadri Tein ütles, et klassijuhatajad teevad kõik selleks, et võimalikult palju 
lapsi saaks muuseumikülastusest osa võtta. 

Jaak-Albert Metsoja Mari Kõrgesaar
Koosoleku juhataja Protokollija


