
TARTU RAATUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

  

  
Koht: 18.11.2021  veebis (Google Meet) 

Koosolek algas kell 17:00, lõppes 18:16 

  

Koosolekut juhatas: Evelin Koitmaa 

Protokollis: Svetlana Teras 

Osalejad: Priit Laanoja, Kristi Praakle, Kärt Leppik, Egle Säre, Merle Saar-Juht,  Gerli 

Kalberg, Evelin Koitmaa, Kertu Laanoja, Villu Soon 

Puudusid:  Andres Punt, Kadri Kosk 

Kutsutud: Toomas Kink 

Koosolekust võttis osa 9 hoolekogu liiget 11-st, koosolek oli otsustusvõimeline. 

 

Päevakord: 

 

1. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine. 

2. Klassi täitumuse piirnormide kinnitamine. 

3. Arengukava hetkeseis. 

4. Ülevaade eelmisest õppeaastast. 

5. Hoolekogu tööplaan ja ajakava. 

  

Osaliselt uuenenud hoolekogu koosseis 2021/2022.õa: 

1. Kertu Laanoja - õpilaste esindaja (uus) 

2. Villu Soon - vanemate esindaja (uus) 

3.  Priit Laanoja - vanemate esindaja 

4. Evelin Koitmaa - vanemate esindaja 

5. Gerli Kalberg - vanemate esindaja 

6. Egle Säre - vanemate esindaja 

7. Merle Saar-Juht - õppenõukogu esindaja 

8. Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja 

9. Andrus Punt - linna esindaja 

10. Kristi Praakle - vilistlaste esindaja 

11. Kärt Leppik - toetava organisatsiooni esindaja 

   
1.  Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine 

Priit Laanoja on nõus veel 1 aasta juhtima hoolekogu tööd. 

Ettepanekud: 

-        esimeheks Priit Laanoja, Evelin Koitmaa, Egle Säre 

-        aseesimeheks Egle Säre, Evelin Koitmaa 

Egle Säre loobub, rolli täitmiseks sest pole ajalist ressurssi ning aseesimeheks soovitab Evelin 

Koitmaad. 

Evelin Koitmaa: Möödunud aastal polnud hoolekogul palju tööd, nõus ka esimeheks saama. 



 

Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Priit Laanoja. Priit Laanoja ei soovi esimeheks 

kandideerida. 

Ettepanek valida hoolekogu esimeheks Evelin Koitmaa. Hääletus: 9 poolt 

Kärt: Hoolekogu koosolekuid oli vähe, ettepanek  jätkata sama koosseisuga. Ettepanek valida 

aseesimeheks Priit Laanoja.  Hääletus: 8 poolt 

  

OTSUS: Hoolekogu esimees on Evelin Koitmaa, aseesimees Priit Laanoja. 

  

  

2. Klassi täitumuse piirnormide kinnitamine 

 

Toomas Kink selgitab päevakorrapunkti tagamaad: kahes  9. klassis on 25 õpilast, sest liidetud 

on varasemad kolm klassi. Ülejäänud klassides on kuni 24 õpilast. 

Hääletus: 9 poolt 

  

OTSUS: Kinnitada 9.a ja 9.b klassi piirnormiks 25 õpilast. 
  

  

3. Arengukava hetkeseis 

 

Toomas Kink annab ülevaate arengukava koostamise seisust – teha on veel keeleline ja 

struktuuriline toimetamine. Kaks osa on hetkel dubleeritud, eesmärgid ja tegevuskavad 

korduvad. Dokumendis kokku 37 lehekülge, sooviks arengukava lühendada ja veel sellel aastal 

ära kinnitada. 

Priit Laanoja: Keeleline toimetamine ja 2020 kevadel olulised/adekvaatsed teemad nüüd  välja 

võtta. 

Kärt Leppik teeb ettepaneku anda hoolekogule aega arengukava 

kommenteerimiseks/parendamiseks novembrikuu lõpuni. Millal saab avalikkusele tutvustada? 

Toomas Kink lisab arengukava Drive’i. 

 

OTSUS: Hoolekogu liikmetel on kommenteerimiseks aega kuni 29.11.21. Avalik tutvustus 

toimub peale arengukava kinnitamist. 

  

  

4. Ülevaade eelmisest õppeaastast 

 

Kristi Eelmäe on koostanud 2020/2021 õppeaasta kokkuvõtte, Toomas Kink kommenteerib 

ülevaadet: 

 Võrreldes 01.09.20 on sel aastal koolis 5 õpilast rohkem, II kooliaastas +21 õpilast, 1 

klassikomplekt rohkem. 

  Klassikursust jäi kordama 9  õpilast. 

 Murelapsi tuleb iga aastaga juurde I kooliastmes. Kooli tugisüsteem on juba 

ülekoormatud, 1 eripedagoogi on juurde vaja. II kooliastmes ei jätku ühest 

logopeedist  kõikide abivajajate õpetamiseks. III kooliastmes on palju individuaalse 

õppekava alusele õppijaid ja neid tuleb järjest juurde. 

 Eri- ja tõhustatud toega õpilaste jaoks on vaja klassiõpetajale appi abiõpetajat vm 

spetsialisti. 

 Põhikooli lõpueksamite sooritustase keskmine. 2020 ei toimunud  lõpueksameid 

koroona tõttu ja varasemate aastatega ei saa tulemusi võrrelda. 



 Loovtöödest jäi kaitsmata 13, kuigi HEV lastele tehakse mööndusi. Lastel puudub 

oskus planeerida. 

Arutelu: 

Kärt Leppik: Ettepanek korraldada 8. klassis loovtööde koostamise seminar, ei saa piirduda 1 

tunnise loenguga. Praegune loovtööde ootus pole mõistlik, liiga kõrge. Vanematele ja lastele 

on tuge vaja. 

Toomas Kink: Terviksüsteem pole veel üles ehitatud. 1. klassis alustame referaatides nn 

vundamendi loomisega. Loovtööde juhendiga tegeleme. 

Priit Laanoja: 1.-9. klassini ei saa ühte juhendit järgida. Areng peab juhendis sees olema. 

Hoolekogu ettepanek on juhendiga tegeleda. 

Evelin Koitmaa: Näidis aitaks näha, milline lõpptulemus peab olema. Juhend on liiga detailne. 

  

 Eelkool töötab Covid-19 kiuste. Huvilisi on väga palju. 

 DSD I eksami sooritas 10 õpilast. 

 Kooli lõpetanutest  läks 26 edasi õppima gümnaasiumisse, 4 Tartu Kunstikooli, 11 

kutsekooli. 

  Koduõppel on erinevatel põhjustel 5 õpilast. 

 Covid-19 tõttu olid õpilased juhendatud e-õppel 6 perioodil ja  kontaktõppes 3 

perioodil. Ka hetkeolukord pole kiita, 1 klass on isolatsioonis. Peresiseste sidemete 

tõttu on peale vaheaega prognoositud uut nakatunute arvu tõusu. 

 Õpetajate õpiringid toimuvad regulaarselt, kahjuks praegu jagatakse tarkusi ainult 

veebis. Piirangute tõttu hoidume koolivälistest käikudest. 

 Kooliastme juhid on vahetunud 2 astmes - 1 õpetaja läks õppima doktorantuuri, teine 

jäi pikemale puhkusele. 

 Iseseisva õppimise päev toimub 1x kuus. Tänu sellele kogemusele olime distantõppeks 

veidi ettevalmistunud. Õpetajate oskused on tehniliselt tõusnud. 

 Koolis on palju uusi noori õpetajaid, toimib mentorlus. 

  

  

 5. Hoolekogu tööplaan ja ajakava 

 

Toomas Kink saadab Evelin Koitmaale uue Tartu LV määruse „Hoolekogu moodustamise ja 

tegutsemise kord“. 

  
OTSUS: Hoolekogu koosolek toimub 1 x kvartalis. Järgmine koosolek plaanis veebruarikuu 

keskpaigas (kui ei tule kiiremaid otsuseid vajavaid teemasid). 

Toomas Kink saadab infoks TRK eelarve. 

  

  

Vaba mikrofon: 
Priit Laanoja: Meeldetuletuseks 18.02.21 hoolekogu koosoleku arutelu ja otsus 

liikluskorralduse muutmiseks koolimaja ümbruses. Protokoll on kooli kodulehel avaldatud. 

Toomas Kink: Transpordiametisse peab ettepanekutega pöörduma hoolekogu. 

Evelin Koitmaa uurib kuidas protsessi algatada. 

  

  

Koosoleku juhataja: Evelin Koitmaa /digitaalne allkiri/ 

  

Koosoleku protokollija: Svetlana Teras /digitaalne allkiri/ 

 


