Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosoleku PROTOKOLL

Aeg: 06.02.2017, kell 16.00 - 17.30.
Koht: Tartu Raatuse Kool
Osalesid: Kirsti Allik, Piret Jõul, Margus Jäger, Toomas Kink, Priit Laanoja, Mihkel Laar, Rein Laiuste, Rene
Leiner, Õilme Saks, Valvo Semilarski, Jaak Sootak.
Protokollija: Piret Jõul
Päevakord:
1. Õppimist toetava hindamissüsteemi rakendusmehhanismidest - kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks
2. Arengud seoses remondi, asenduspindade ja transpordi organiseerimisega - kooli direktor Toomas Kink
3. Info ja jooksvad küsimused
1. Õppimist toetava hindamissüsteemi rakendusmehhanismidest.
 Kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks andis hoolekogu liikmetele lühiülevaate õppimist toetavast
hindamissüsteemist järgmiselt:
o kokkuvõtteid tehakse 2 korda õppeaastas - I poolaasta (jaanuari 3. nädal) ja õppeaasta lõpus;
o arenguvestlus viiakse läbi 1 kord aastas osapooltele sobival ajal;
o aineõpetajad annavad õpilastele jätkuvalt hinnanguid;
o III kooliastes hinnatakse numbriliselt 3 korda õppeaastas, iga trimestri lõpus.


K. Allik: Klassiõpetajad tegelevad ainepõhiselt õppelt teemapõhisele õppele üleminekuga. Sellega
seoses võib tulevikus tagasisidestamine toimuda nii teemaplokkide lõpus kui ka poolaasta lõpus.
Eesmärgiks on vähendada dubleerimist.

Otsustati: Hoolekogu on Õ. Saksa poolt esitatud õppimist toetava hindamissüsteemiga nõus.
2. Arengud seoses remondi, asenduspindade ja transpordi organiseerimisega.
 Kooli direktor andis lühiülevaate seoses remondi, asenduspindade ja transpordi organiseerimisega
järgmiselt:
o projekteerimine käib;
o rahastus on ebaselge (kogumaksumus 5 638 002 €, toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist
4 644 992,35 €);
o asenduspindadeks on planeeritud 1. - 4 . klassile Erikale (ruumid korras, remonti vajavad
tualetid) ja 5. - 9. klassile Ploomi tänavale (ruumid vajavad sanitaarremonti (elekter,
valgustus, tualetid, osaliselt aknad), remondi osas olemas LV LVO-ga kokkulepe);
o Ploomi tänaval on olematud või väga halvad tingimused keemia, kehalise kasvatuse, käsitöö,
tööõpetuse ja arvutitundide läbiviimiseks (kutsehariduskeskuse ja Variku kooliga
läbirääkimised kehalise kasvatuse ja käsitöö/tööõpetuse tundide läbiviimiseks on LV HO
pädevuses);
o toitlustus on ebaselge; koolipoolne ettepanek on jätkata Eerikal praeguse opraatoriga ning
viia soe toit toidutermostes Ploomi tänavale; linnapoolne ettepanek üle minna karbitoidule
ei leia hoolekogu ja juhtkonna toetust;
o õpilased liiguvad kooli - koju kas ühistranspordi või oma transpordiga; Eerikale sõiduks on
planeeritud koolibussid, Ploomi tänavale linna ühistransport; tunnid algavad hiljem (Eerikal
eeldatavalt 8.45 ja Ploomi tn 8.30, koolimajad on avatud kella 7.15-st).


Remondi osas avaldati mõtteid, esitati küsimusi ja tehti ettepanekuid järgmiselt:

o
o
o
o

M. Jäger: Remondi ajakava tuleb üle vaadata. Oluline, et remont lõpetataks 31.08.2018 ega
veniks pikemaks. Ehituse järelevalve on oluline.
T. Kink: Koolimaja valmimise aluseks võtame eeldatava aja 31.08.2018. Riigihange koolimaja
renoveerimiseks tuleb märtsis.
V. Semilarski: Hanketingimustest sõltub palju. Linnavalitsuse töökoosolekuks 09.02.2017
saata LVO-le küsimused protsessijuhtimise kohta.
R. Leiner: Koolil on lapsevanematega suhtlemisel esile kerkinud küsimused tähtaegade ja
transpordi kohta. Millal tulevad reaalsed vastused?



Asenduspindade kohta avaldati mõtteid, esitati küsimusi ja tehti ettepanekuid järgmiselt:
o T. Kink: Asenduspinna leidmine teises koolis (nt Descartes´i kool, Puškini kool) ei tule kõne
alla, sest on majanduslikult keeruline, eeldab II vahetuses õppimist, tekitab koolikultuurilisi
pingeid.
o Õ. Saks: Ploomi tänaval on õpilastel vähe ruumi, puudub liikumise võimalus, õues olemisel on
piirangud.
o R. Leiner: Suurelt alalt väiksele alale liikumine ei pruugi tekitada stressi, vaid hoopis
lähendada inimesi. Noored kohanevad kiiresti.
o M. Jäger: Kas hoolekogul on võimalik välja pakkuda alternatiive asenduspindadeks? Kas võiks
ka linnavalitsuselt veelkord küsida alternatiive?
o T. Kink: Oleme olemasolevate võimalustega tutvunud ning praegu tegeleksime Ploomi tänava
maja remontimisega ja Erikale transpordi korraldamisega.



Transpordi osas avaldati mõtteid, esitati küsimusi ja tehti ettepanekuid järgmiselt:
o P. Laanoja: Pärna ja Roosi tänava kandis elavad lapsed saaksid kasutada ka liine 13 (Ploomi)
ja 18 (Eerika - eelduseks liini õgvendamine tagasi 2009. aasta marsruuti ja ühe peatuse
lisamine (Eerika). Kindlasti tuleb üle vaadata graafikud ning muuta need hommikusel ajal
tihedamaks. Lisaks suurendada busside mahutavust kriitilistel väljumistel. Koolibussile
(Eerika) peatuste alternatiivideks on: Pikk tn 19 ees, Pärna ja Uue tn ristmiku lähedal,
Raatuse tn ühiselamu ette planeeritav bussipeatus (bussitasku). Nurme tänava piirkonna
laste jaoks oleks võimalik koolibussi peatus Liiva/Peetri nurk (või Kroonuaia Kooli parkla).
Kindlasti ei sobi nn Pärna ja Roosi piirkonna lastele TÜ Spordihoone parkla.
o R. Laiuste: Uurida tasub ka liinide muutmise võimalust.
o V. Semilarski: Lastevanematele teha küsitlus nende eelistuste kohta transpordi osas.
o P. Laanoja: Õpilasesindus peaks tegema küsitluse 4. - 8. klasside õpilaste seas Ploomi
tänavale liikumise korraldamiseks kas koolibussi või ühistranspordiga.
o T. Kink: Küsitluses peaksid olema ette antud võimalikud vastusevariandid. Transpordi osas on
oluline kindel peale- ja mahaminekukoht.
o M. Jäger: Kuna õpilased on remondi tõttu sunnitud kasutama ühistransporti, siis peaks
remondi ajaks olla lastele bussisõit tasuta.
o V. Semilarski: Transpordi küsimus on SEBE-le esitatud. Bussipileti hind on arutluse all.
Läbirääkimistel selgub, kuidas sõitu kompenseerida.
o R. Laiuste: Laste huviringidesse jõudmine sõltub samuti transpordist. Lastevanematele peab
võimalikult varakult muudatustest teada andma.
o P. Jõul: Eerikal saaks lõpetada koolipäeva kõikidel klassidel ühel ajal. Koolibuss tooks kindlal
ajal õpilased Ülejõele tagasi. Koolipäeva saab sisustada pikapäevarühma tundidega ja kooli
huviringidega.
o J. Sootak: Mina ei ole kodus seda teemat arutlenud, sest ei näe probleemi.

Otsustati: Linnavalitsuse töökoosolekul 9. veebruaril 2017 esitavad T. Kink, M. Jäger ja P. Laanoja
lastevanemate hoolekogu poolt järgmised küsimused ja ettepanekud:
 Ettepanek on remontida asenduspinnad: Eerikal vahetada välja WC-potid; Ploomi tänaval värvida
seinad, vahetada/remontida elektrisüsteem ja valgustus, remontida tualetid, vahetada aknad ning
tegeleda ventilatsiooniga.
 Ettepanek on vaadata üle bussiliinide nr 4, 13, 18 graafikud ning tihendada neid hommikusel ajal.
 Koolibussile pealemineku alternatiivideks pakutakse: Pikk tn 19 ees, Pärna ja Uue tn ristmiku lähedal,
Raatuse tn ühiselamu ette planeeritav bussipeatus (bussitasku); Kroonuaia kooli esine parkla või
Lubja tänav (laiem koht).
 Küsida ühistranspordi tasuta kasutamist (õpilaspileti valideerimine konkreetsele bussiliinile).
 Ettepanek on teha linnavalitsuse töökoosolekust memo, mida saaks jagada lapsevanematega.
3. Info ja jooksvad küsimused
 Järgmine hoolekogu koosolek toimub 6. märtsil 2017 kell 16.00.
 Jooksvaid küsimusi ei olnud.

