Tartu Raatuse Kooli hoolekogu koosoleku
PROTOKOLL.
Aeg: 08.05.2017, kell 16.10 - 16.50.
Koht: Tartu Raatuse Kool
Osalesid: hoolekogu liikmed Piret Jõul, Margus Jäger, Valvo Semilarski ja Jaak Sootak
Kutsutud olid: kooli juhtkonna liikmed Toomas Kink ja Õilme Saks
Puudusid: hoolekogu liikmed Kirsti Allik, Priit Laanoja, Mihkel Laar, Rein Laiuste
Protokollija: Piret Jõul
Päevakord:
1. Info jagamine kooli remondi kohta
2. Jooksvad küsimused
1. Info jagamine kooli remondi kohta
1) Linna esindaja Valvo Semilarski andis ülevaate kooli remondiga seotu kohta järgmiselt:
a) Ehitushange on välja kuulutatud, selle tulemused selguvad mai lõpuks. Hanke
eeldatav maksumus on 8 miljonit eurot.
b) Bussihange on tegemisel. Kui linna volikogu kinnitab hanke kõlbulikuks, siis
toimub riigihanke väljakuulutamine. Hanke tulemused selguvad juuli alguses.
Hanke eeldatav maksumus on 100 000 eurot.
c) Bussiliine ei korrigeerita. Bussihankesse lisatakse tingimus mahu ja võimekuse
korrigeerimise kohta. Hankesse on sisse kirjutatud 3 + 3 bussi, arvestusega 200 +
200 õpilast.
d) Tasuta sõidu õigust taotletakse 5. -9. klassi õpilastele ja õpetajatele.
e) Linna poolt korrastatakse ja valmistatakse ette ruumid õppetegevuse
toimumiseks nii Eerikal kui Ploomi tänaval.
2) Hoolekogu esimees Margus Jäger lisas:
a) Ploomi tänav puhul on hea, et ruumid korrastatakse. Kindlasti ei tohi korraldada
õppetegevust keldris, sest selleks puuduvad vastavad tingimused.
3) Kooli õppekorraldusjuht Õilme Saks kommenteeris:
a) Algselt oli keldrisse äärmisel juhul planeeritud töö- ja tehnoloogiaklass, kuid
praegu sõlmitakse kokkuleppeid KHK ruumides tööõpetuse tundide läbiviimiseks.
b) Ploomi tänava kehalise kasvatuse tunnid hakkavad toimuma Sepa tänava
staadionil ja Variku koolis. Eerikal hakkavad toimuma pigem liikumise tunnid,
sest sobivad tingimused kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks puuduvad.
Otsustati:

Remondiga seotud uudistest antakse kooli hoolekogule jooksvalt teada.

2. Jooksvad küsimused, info
1) Kooli direktor Toomas Kink rääkis probleemidest kolimisega:
a) Ploomi tänava ruumid valmivad hiljem, kui praegustest ruumidest välja kolima
peab - probleemid asjade ladustamisega. Sama kehtib ka Eerika kohta. Hetkel on
võimalused ladustamiseks Ploomi tänaval keldris ja aulas, Eerikal mõnedes
ruumides, aga nendest ei piisa.

2) V. Semilarski ettepanek vahendite realiseerimise kohta:
a) Vahendite realiseerimisega hakata tegelema juba nüüd (üle vaatamine pärast
tunde, pärast ostmine), hiljem kastides/kuhjades ladustatult on keeruline
asjadest ülevaadet saada.
3) Jooksvalt esitati järgmisi küsimusi:
a) V. Semilarski: Millised on meeleolud seoses remondi ja transpordilahendusega?
M. Jäger: Vanemad on positiivselt meelestatud pakutud transpordilahenduse
suhtes.
T. Kink: Ka toitlustamine läks hankesse. Pooldame kohapeal valmistatud
koolitoitu, mitte sisse toodud ja soojendatud toitu.
b) V. Semilarski: Kas pärast remonti kool suureneb?
T. Kink: Pärast remonti mahutab kool kuni 800 õpilast. Remonditud koolimaja
toob õpilasi juurde. Plaanis on ka sisuline muutus (nt koostöö ülikoolidega,
lastevanemate koolitamine).
c) M. Jäger: Kuidas hakkavad järgmisel õppeaastal toimuma huviringid?
Õ. Saks: Saavad olema eraldi majade huviringid. Huvijuht on tegelenud
huviringide kaardistamisega. Info huviringide kohta pannakse välja kooli
kodulehele septembri alguses.
d) V. Semilarski: Remondiga seoses võiks mõelda liikluskorraldusele kooli
ümbruses. Mida saaks parendada? Kool võiks edastada linnavalitsusele oma
ettepanekud.
Õ. Saks: Ettepanek eemaldada peatumist keelav liiklusmärk Kivi ja Jaama tänava
ristmikul.
M. Jäger: Sissesõidutee Jaama tänavalt muuta laiemaks, jalakäijale
turvalisemaks.
T. Kink: Raatuse tänaval mõelda ülekäiguraja asukoha muutmisele ja „tasku“
ehitamisele.
4) Järgmised hoolekogu koosolekud:
a) Kui vajalik, saab hoolekogu kokku 5. juunil 2017.
b) Kindlasti toimub hoolekogu koosolek 14. augustil 2017 kell 16.00 kas Ploomi
tänaval või Eerikal. Päevakorras järgmised punktid: rahulolu küsimustiku
kokkuvõte; klasside täituvuse piirnormi suurendamine (suuremad kui 24 õpilast
klassis) ja õppekava muudatused.

