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1.        B-võõrkeele valikust

KUULATI

Enamasti on Tartu linna põhikoolides A-võõrkeeleks inglise keel, mõnes koolis ka saksa keel. 

Praegu on päevakorral küsimus B-võõrkeele valikust - kas lisaks vene keelele võiks olla valikus 

veel mõni keel? Stuudiumis tehti küsitlus selgitamaks välja, millist võõrkeelt lapsevanemad 

teise võõrkeelena eelistaksid. Küsitluse tulemustes pakuti B-võõrkeeleks välja väga erinevaid 

keeli (prantsuse keel, hispaania keel, mandariini keel). B-võõrkeele valikul peab arvesse võtma 

ka võimalust, et laps põhikooli jooksul kooli vahetab ja sel juhul raskendab väheõpetatava keele 

õppimine oluliselt uue kooli valikut. Läbiviidud küsitluse tulemustest selgus, et üldiselt 

soovisid vanemad siiski B-võõrkeeleks vene keelt (igas klassis oli vene keele eelistajaid umbes 

nelja kuni viie kordses ülekaalus). Küsitluse tulemuste koondtabel on lisas 1.

Põhimõtteliselt on suure huvi korral võimalik õpetada kolmandat võõrkeelt huviringina, kus 

kooli poolt oleks ruum, kuid keeleõpetaja ning materjalide kulu jääb lapsevanemate kanda.

 
2. Liikluskorraldus

KUULATI

Tartu linnavolikogu hariduskomisjon soovib infot, millised on liiklusolud ja tajutavad ohud 

koolide ümbruses.

Koosolekul toodi välja paar murettekitavat kohta: 

Kroonuaia tänaval kooli juures on lamav politseinik, mille eesmärk on autode liikumiskiirust 



Kroonuaia tänaval kooli juures on lamav politseinik, mille eesmärk on autode liikumiskiirust 

vähendada, kuid paljud autod teevad lamava politseiniku kõrvalt jõnksu parkimisalale ning 

tagasi hoogu pidurdamata.

Viie tee ristmik (Jakobi, Kroonuaia, Tähtvere, Baeri tn) on halvasti valgustatud ja lumevallid 

piiravad nägemist. Lapsed ja ka täiskasvanud ületavad seda teed ohtlikult. Lapsi tuleks kindlasti 

õpetada, kuidas ja kust tuleks tänavaid ületada.

Kroonuaia ja Kloostri tn ristis on samuti liikluskiirus liiga suur ning pole ka lamavat 

politseinikku.

OTSUSTATI

Vanematekogu liikmed saadavad klassilistidesse kirja, kus vanematelt küsitakse, kas ja kus 

tajutakse kooli ümbruses liiklusohtlikke olukordi. Kui lapsevanem mõnda sellist kohta tajunud 

on, siis peaks ta saatma koolidirektorile e-kirja koos ohu kirjelduse ning võimalusel ka 

võimaliku lahendusega aadressile Kersti.Vilson@raad.tartu.ee. Kirjad probleemide ja välja 

pakutud lahendusega tuleks saata direktorile 12. veebruariks.

 
3. Õueala

KUULATI

2018. aasta sügisel võitis TKLK Tartu linna kaasava eelarve hääletusel õueala arenduseks 100 

000 eurot. 

Ideetasandil on plaanis suur osa koolitagusest nõlvast katta ilmastikukindla kummimatiga, mis 

valdavalt kaetakse suure ronimisvõrguga. Samuti on mõttes innovatiivsed  avatud liukanalid, 

lõuatõmbekangid, mõned väiksemad tõukerattarambid, rattaparkla 10-le kuni 12-le rattale, 

betoonist lauatennise laud, slack-line, korvpallirõngas koos sellealuse betoonalaga, 

kunstmuruga võrkpalli/sulgpalliplats. 100 000 euroga kõike seda ei saa. Konkreetne lahendus 

selgub märtsikuu jooksul. Siis selgub, mida saab rajada lähitulevikus ja mis võib jääda 

tulevikumuusikaks. 

 
4. Jooksvad küsimused

KUULATI

Koolipäeva alguse hilisemaks lükkamine

Arutati koolipäeva alguse hilisemaks nihutamist.

Pooltargumendid:

Uuringute järgi on hilisem koolipäeva algus laste arengule kasulikum.

Vastuargumendid:

Probleemiks on paljudel peredel see, et pere lahkub kodust koos ja seega tuuakse lapsed kooli 

samal ajal kui vanemad tööle lähevad. Praegu avatakse koolimaja uksed kell 7.30. Kui 

koolipäeva algus peaks lükatama tund aega hilisemaks, siis avataks ka koolimaja uksed tund 

aega hiljem. Mida teha lastega, kes juba praegu on pere vajadustest lähtuvalt koolimajas enne 

kella kaheksat?

OTSUSTATI

Tehti ettepanek koostada vanemate seas küsitlus enamuse arvamuse väljaselgitamiseks. Välja 

võiks pakkuda kellaajad: 8.15, 8.30, 8.45 ja 9.00

 
Kantav koolisümboolika

KUULATI

Koolil võiks olla kantava sümboolika esemeid (rinnamärk, õmmeldav embleem, sõrmus, lips, 

helkur, t-särk, kaelarätt vms). 

OTSUSTATI

Õpilaskogu esindajale tehti ettepanek, et õpilaskogu viiks õpilaste seas läbi küsitluse, kas lastel 

oleks selle vastu huvi.

 
Lisa 1

B-võõrkeele eelistuste koondtabel



B-võõrkeele eelistuste koondtabel 
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