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Koosolek algas kell 10:00, 16ppes kell 11:00
Koosolekut juhatas: Kalle Kulbk
Protokollis: Kalle Kulbok
Koosolekust vdttis osa: Kalle Kulbok, Tiia Ristolainen, Kadri Tiismus, Kersti Vilson, Jiirgen
66ve1. Ahto Kangur osales e-kirja teel, Evert R66pson, Kaia Nurk

Hoolekogu s6nastas 17 .-26. juunil toimunud e-koosolekul koolivahe aegade
kohta j iirgmise arwamuse:

1. Haridusministeerium kiisib arvamust aja1, mil dpilaskogu senine esindaja hoolekogus ldpetas
kooli ja dpilased on suvevaheajal. Seet6ttu vdib Opilaste hddl arvnnuses n6rgaks jiiiida.

2.Tartupdhikoolid on tile liiinud trimestrite sirsteemile (erandi moodustavad Kivilinna Kool ja 2
vene dppekeelega kooli, kus on siiilinud veerandid). Trimestrid on ennast 6igustanud ning nende
muutmist
hoolekogu ei poolda. Viiele dppeperioodile iileminekul tekiks vajadus suurendada kontrolltoode
arvu ning ainuiiksi seeliibi oleks hiiiritud senine dppekorraldus (kehtib reegel iiks kontrolltoo
pdevas, hriiritud
saaks 6igus puudulikku hinnet parandada jms). Samas on k6igis Tartu giimnaasiumites 5

dppeperioodi siisteem (giimnaasiumiastmes on ka pdhikoolist erinev dppekorraldus) ning
gtimnaasiumiastme j aoks on
koolivaheaegade muutmine pdhjendatud.
P6hikoolides oleks koolivaheajad jiitkuvalt trimestrite sees, ent see ei ole dpilasi siiani hiiirinud.
Tiiiendava koolivaheaja korral on v6imalik lahendus, kus II ja III trimestri vahele jiiiib veebruari
l6pus algav
koolivaheaeg.

3. Kui Tartus kehtib iihtne koolivaheaegade siisteem, millest liihtuvad kooliviilised tegerused,
tuleks koolil seda jiirgida. See vdimaldab lapsel osaleda koolivaheaja iiritustel, h[iritud ei oleks
trenniajad ning
probleeme ei tekiks ka eri koolides kriivatel tihe pere lastel.

4. Tiiiendav koolivaheaeg saab tekkida vaid muu koolivaheaja liihendamise arvelt (koolipiieva



pikkuse suurendamist ei ole kavandatud ja see ei oleks ka mdistlik). Ministeerium on kavandanud
liihendada suvevaheaega juuni alguse arvelt. Hoolekogu analiiiisis erinevaid v6imalusi ja leidis:
4.1. Juunikuist suvevaheaja liihendamist hoolekqgu ei toeta. Lapsed ootavad eriliselt just suvist
koolivaheaega (pruuniks teiseks juuniks).
On ka tervisekaitse aspekt - nii meie koolis kui ka mitmes teises koolis ktitab k6rge juunipiiike osa
klassiruume nii kuumaks, et dppetdci toimumine on vdimatu
4.2. Suvevaheajaliihendamine augusti 16pu arvelt ei haakuks ministeeriumi kavandatud viie vdrdse
dppeperioodi loo gikaga.
4.3. K6ige viihem htiirivam oleks tiiiendava koolivaheajateke talvise vaheaja liihendamise arvelt
(kool algaks 2. jaanuaril). Kaheniidalane koolivaheaeg teise trimestri keskel v6ib lumeta talvel
muutuda isegi koormavaks. Uksikud pered, kes on talvist koolivaheaega kasutanud talvepuhkuse
tihisreisideks, saaksid talvepuhkuse vdtta ka veebruari lSppu kavandatud koolivaheajal.

5. Koolivaheaegade muutumisel tuleb muuta ka muude tegewste aegu, mis siiani on toimunud
koolivaheajal, niiiteks gtimnaasiumikatsed on loogiline korraldada kevadvaheajal.
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