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1. Koolitranspordi küsitluse kokkuvõte 

 Õppearendusjuht Rene Leiner andis teada, et transpordiküsitluse kokkuvõtted on esitatud 

linnavalitsusele, kus tulemusi analüüsitakse, Stuudiumi kaudu on tulemused ja vastused esitatud 

küsimustele edastatud lastevanematele. 

 M. Jäger tegi ettepaneku, et kolm peatust (Liiva tn, Jaama-Puiestee nurk, Raatuse tn) jääksid. 

 R. Leiner vastas, et jäävad. Otsused võimalike liinipikenduste osa teeb linn. 

 Õ. Saks arvas, et Eerikalt kojusõiduga võib sõltuvalt õpilaste arvust tekkida probleeme: võime vajada 

kahel erineval väljasõidul ühte bussi või kahel erineval väljasõidul kahte bussi. Septembris-oktoobris 

peaks olema bussiga sõitjate arv selgunud ning nende andmete järgi saab bussid arvuliselt ka paika. 

Otsustati:  Ootame koolitranspordi osas ära linna otsuse. 

 

2. Tartu Raatuse Kooli tekli kujundus ja statuut 

 Kooli direktor Toomas Kink saatis eelnevalt hoolekogu liikmetele tutvumiseks tekli kujunduse kavandi 
ja statuudi projekti koos tekli võimaliku maksumusega. 

Hoolekogu liikmete ja kutsutute arvamused tekli hinna ja kandmise kohustuslikkuse kohta: 

 T. Kink: Tekli hind sõltub materjalist, tegumoest ja tellijate arvust. Tasuta teklite jagamist 1. klassi 
minejatele ei poolda.  

 M. Jäger: 1. klassi minejatele võiks tekkel siiski tasuta olla, sest muid väljaminekuid seoses 
kooliastumisega on väga palju. 

 Õ. Saks: Rahaliselt oleks tasuta tekkel 1. klassi minejatele kooli jaoks väga kulukas. Praegu on meil 
kaks paralleeli, tulevikus võib olla viis paralleeli - õpilaste arv kasvab ja ka summa suureneb. 

 R. Leiner: Tasuta tekli andmist ei poolda. Samas ei tohi kuidagi kannatada õpilased, kelle vanematel 
on majanduslikult keeruline seda osta. Kindlasti tuleb siin igat juhtumit sel juhul eraldi vaadata. 

 R. Laiuste: Oluline, et ei hakataks rakendama sanktsioone üksikute vanemate suhtes. 

 P. Jõul: Kas tekkel on kohustuslik või mitte? 

 R. Leiner: Seaduse järgi ei saa tekli soetamist kohustulikuks muuta. Ka rahaliselt ei saa kõik 
lapsevanemad tekli ostmist endale lubada. 

 T. Kink: Kui käid Raatuse koolis, siis kooliskäijal on tekkel, sest see on kooli tunnus. Tekkel on osa 
kooli väärtuste paketist. 

 M. Laar: Väärtushinnanguid ei saa peale suruda, küll aga saab õpilasi suunata. 

 R. Leiner: Positiivne turundamine on oluline. Usun, et üldiselt on vanemad tekli ostmise poolt, sest nii 
otsesed kui kaudsed laste hariduskulud on peredele enamasti prioriteetsed. Esimese klassi lastele on 



tekkel tõenäoliselt üks koolimineku põnev, uus ja väärikas märgiline atribuut, millega eristuda näiteks 
lasteaialastest. 

Otsustati:  Tekli kujundus ja statuut on head. Tekli hinna üle arutleme siis, kui on kindel, et tekkel saab 
osaks kooli terviksümboolikast. 

3. Hoolekogu roll Raatuse koolis 

 Kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks saatis eelnevalt hoolekogu liikmetele lingi Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse (§ 73) kohta. Selles on kirjas ülesanded, mis on hoolekogu kanda. 
Link seadusele: https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv 

 Kooli direktor Toomas Kink mainis, et Tartu linnavolikogu määrus nr 31  Hoolekogu moodustamise ja 
tegutsemise kord kehtestab hoolekogu tegutsemine korra kõigis Tartu linna koolides ja lasteaedades.  
Link määrusele: https://goo.gl/7xKdle 

Hoolekogu liikmete ja kutsutute arvamused: 

 P. Laanoja: Ettepanek on panna viide linnavolikogu määrusest üles kooli kodulehele. 

 J. Sootak: Kooli juhtkond peaks arvestama hoolekogu arvamusi. Hoolekogu võiks teha ettepanekuid 
kooli paremaks muutmiseks. 

 M. Jäger: Hoolekogu on peamiselt tagasisidet andev institutsioon. 

 R. Leiner: Hea hoolekogu on kooli toetav, koolist tervikuna hooliv, hariduse sisuküsimustes 
kaasamõtlev, iseseisvalt positiivseid algatusi pakkuv aktiivne ja kriitiline haridussõber, kes suhtleb 
aktiivselt suure hulga lapsevanematega, keda ta esindab. 

Otsustati:  Kooli kodulehele pannakse üles viide Tartu linnavolikogu määruse nr 31 kohta. 

4. Jooksvad küsimused, info 

 Hoolekogu esimees Margus Jäger tegi ettepaneku saata hoolekogu koosolekul käsitlemisele tulevad 
dokumendid ja materjalid hoolekogu liikmetele enne koosolekut. Eesmärgiks koosoleku efektiivsus. 

Hoolekogu liikmete ja kutsutute arvamused: 

 R. Leiner: Koosoleku materjalid võiks hoolekogu liikmetele saata vähemalt nädal enne koosoleku 
toimumist. Hoolekogu võiks ise rohkem ettepanekuid teha, mitte oodata direktori ettepanekuid 
aruteludeks. Esitatud ettepanekud võiksid puudutada õppetööd. 

 T. Kink: Ettepanekute tegemisel või läbirääkimiste laua taga tuleb teha eelnevalt kodutööd ja 
argumenteerida oma seisukohti. 

 M. Jäger: Ettepanek on lükata tõsised arutelud, mis tekivad koosolekul, edasi järgmisele koosolekule, 
siis on aega mõelda ega lahmiks niisama. 

 P. Laanoja: Kui punkti pole päevakavas kirjas, siis ei arutleks selle üle - jääb järgmisse koosolekusse. 
 
Otsustati:  Koosoleku materjalid saadetakse vähemalt nädal enne koosoleku toimumist hoolekogu 

liikmetele. 

 Hoolekogu koosoleku päevakorravälist punkti arutatakse järgmisel hoolekogu koosolekul. 

 Järgmine hoolekogu koosolek toimub 8. mail 2017 kell 16.00. 
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