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Aeg ja koht: 08.06.2022  veebis (Google Meet) 

Koosolek algas kell 17:00, lõppes 17:44 

Koosolekut juhatas: Evelin Koitmaa 

Protokollis: Svetlana Teras 

Osalejad: Gerli Kalberg, Evelin Koitmaa, Kertu Laanoja, Priit Laanoja, Villu Soon 
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Kutsutud: Toomas Kink 

Koosolekust võttis osa 5 hoolekogu liiget 11-st, koosolek ei ole otsustusvõimeline. 

Päevakord: 

1. Tagasivaade kooliaastale 

2. Liikluskorraldus 

3. Muud aruteluteemad 

 

1. Tagasivaade kooliaastale 

 

Toomas Kink:  Tervikliku kokkuvõtte saab teha peale kooliaasta lõppu 31.08.2022. 

Lühikokkuvõtteks võib öelda, et aasta oli huvitav. Algas Covidiga, pool aega olime 

distantsõppel, pool aega  kontaktõppes. Osadele selline õppevorm sobis, osadele mitte. Koolis 

mitteteravamad „pliiatsid“ osutusid kodus kõige teravamateks. Õpilünkade tasandamine käib 

siiani ja seda võimaldab lisarahastus. 

Veebruaris tuli uus väljakutse, oleme tänaseks vastu võtnud 28 Ukrainast tulnud õpilast. Piiriks 

oleme seadnud 30. Kuid lapsed otsivad sobivamat varianti, osadele ei sobinud meie kooli 

süsteem ja läksid vene õppekeelega kooli, osad tulevad jälle vastupidi sealt meile. 

Oleme ületanud lubatud klassikomplektide arvu, mõnes klassis on ilma HO otsuseta kuni 27 

õpilast. Järjekorras on ka veel lapsi, tõenäoliselt tahavad augustis Puškini koolist üle tulla 2 

last. 

Sügisel vaatame tulemused üle ja otsustame kuhu klassi lapsed paremini sobivad ning läheme 

edasi Eesti õppekavaga. A-võõrkeel on neil inglise keel, B-võõrkeeleks eesti keel.  

Ukraina õppekava on Eesti omast erinev, koolisüsteem on ka teine, uus suundumus „Novaja 

Skola“ läheneb meie haridussüsteemile. 

Meil oli tööl kaks Ukraina õpetajat, tänaseks lahkuks üks neist tervislikel põhjustel. Ukraina 

keele ja kirjanduse õpetajaga oleme väga rahul.     

Otsime uusi Ukraina õpetajaid.  Mõned meie endi kolleegid lahkuvad, otsime uusi töötajaid, 

mitmed konkursid käivad. Õpetajaid on tööturul vähe. 

Klassikomplektid kasvavad, sügisel alustab neli 1. klassi.  Koolil on päris hea maine linnas. 



Palju oli projektipõhiseid ettevõtmisi, nii Eesti siseseid kui rahvusvahelisi. Mõned veel pooleli, 

uusi ka tulemas.  Võimaldame lastele paremat. Õppekäike saame teha paljuski kõrvalt 

rahastusega. 

Muresid ka jätkub: hariduslike erivajadustega laste arv kasvab hüppeliselt. Põhjust ei tea, väga 

erinevad probleemid. Tugimeeskond tegeleb nendega, kuid me ei tule toime peresuhete ja 

kooliväliste suhetega. 

HEVKO läheb tööle teise kooli, psühholoog läheb pensionile. Otsime uut HEVKOt, 

koolipsühholoogi. Info jagamine väga teretulnud. 

Üldiselt tulime enamvähem välja, laste õpitulemusi vaadates midagi üllatavat ei olnud, üle oma 

varju ei hüpatud. 

Küsimused: 

Priit Laanoja: Täpsustav küsimus ukrainlaste A-võõrkeele kohta. Kas ukraina keel peaks olema 

võõrkeel? 

Toomas Kink: Emakeelt võõrkeelena õppida ei saa. Täiendavad vahendid on ettenähtud eesti 

keele intensiivõppeks. 506 eurot lapse kohta kuus, s.h. eesti keele õpetajad, õppekavad, jne, 

KOV jagab seda raha. Ukrainlastele tuleb rakendada niikuinii individuaalset õppekava. 

Peaasi,  et õpetajaid oleks. 

Evelin Koitmaa: Kas hoolekogu saab legaliseerida klasside suurust? 

Toomas Kink: Hoolekogu otsustab, linnavalitsus kinnitab. Augustis saame edasi liikuda, kui 

klassid on komplekteeritud. 

Priit Laanoja märkus: „Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu 

nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi 

üheks õppeaastaks konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on 

täidetud. Seega võib minna pidaja juurde ka 28-se klassiga? Kui muidugi ruumid 

võimaldavad.„ 

Augusti saame õpilaste arvude juurde tagasi tulla, iseasi kas klassiruumid on suuremaks 

mahutavuseks valmis. 

Evelin Koitmaa: Kas Covidi osas on hetkel uueks hooajaks ettenähtud mingeid tegevusi? 

Toomas Kink: Saame minna distantsõppele kui on suurem levik. Üksikud juhtumid on ka meie 

majas, levikut pole. Puhtalt nakatumise pealt on õigem vaadata kuidas mõistlikum talitada. 

Linn on andnud koolidel vabad käes otsustada situatsioonist lähtuvalt. 1x kuus on koolis e-

õppepäev, et digiõppe oskus ei kaoks, kuid mõistlik oleks 2 x kuus. 

Evelin Koitmaa: Arengukava sai kinnitatud, kuid reklaamida seda i jõudnud. Kas seda peaks 

laiemalt teavitama kooliperet? Võibolla olla sügisel uuesti selle juurde pöörduda. 

Toomas Kink: Arengukava on avaldatud kodulehel. 

  

2. Liikluskorraldus 

Evelin Koitmaa: Korduv teema. Koolil endal pole palju enam teha, kui ainult kooliväravast 

sisse sõitmine keelata. Liikluskorralduse küsimus on kõik muu, märgid olemas. Järelevalvet ei 

saa korraldada ei kool ega lastevanemad. 



Priit Laanoja: Esimest korda arutades polnud Biokliiniku esine hea kohta peatumiseks. See on 

nüüd korrektsem ja parema peatusmärgistusega, kollaste kastide joonistamine maha on veel 

üks võimalus. 

Toomas Kink: Võib minna ka radikaalsemaks nagu tegi Karlova Kool (Lina tn kinni, Kalevi tn 

peatumine ühel pool). Või Jaama tn ühesuunaliseks? Või üldse parkimine keelata? 

Liikluskorraldusosakonnaga on räägitud, nemad ei pakkunud midagi välja. Politsei rida on 

liiklusmärkide rikkumisi jälgida.  

Võime liikluskorraldusosakonnas kutsuda esindaja kooli hoolekogu koosolekule ja arutada 

kõik teoreetilise ja praktilised variandid läbi. 

Evelin Koitmaa: Positiivset mõju avaldas lastevanemate koosolekutel räägitu. Paljud 1. klassi 

lapsevanemad lõpetasid koolihoovi sissesõidu.   

 

Hoolekogu plaanib: 

1. Sügisel kutsuda hoolekogu koosolekule liikluskorralduse osakonna esindaja. 

2. Klassijuhatajatele panna kohustus tutvustada liiklusskeemi klassikoosolekul. 

3. Esimesse klassi tulevate laste vanematele rääkida augustis liikluskorraldusest kooli ümber 

ja hoovis. 

  

3. Muud aruteluteemad 

Vabasid teemasid ei pakutud. 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub koolimajas 15. septembril 2022. a kell 17. 

   

Koosoleku juhataja: Evelin Koitmaa /digitaalne allkiri/ 

 

Koosoleku protokollija: Svetlana Teras /digitaalne allkiri/ 


