
TARTU RAATUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Koht: 24.11.2022 Tartu Raatuse Koolis ja veebis (Google Meet)
Koosolek algas kell 17.15, lõppes 18.55
Koosolekut juhatas: Priit Laanoja
Protokollis: Svetlana Teras
Osalejad: Gerli Kalberg (veebis), Evelin Koitmaa (veebis), Kadri Kosk, Priit Laanoja, Kärt 
Leppik, Marleen Meister, Merle Saar-Juht, Villu Soon, Egle Säre (veebis), Kristiina 
Tõnnisson
Puudus: Kristi Praakle
Kutsutud: Kristi Eelmäe, Toomas Kink, Aigrid Kõõra

Koosolekust võttis osa 10 hoolekogu liiget 11-st, koosolek oli otsustusvõimeline.

Hoolekogu koosseis 2022/2023. õa:
Marleen Meister - õpilaste esindaja 
Villu Soon - vanemate esindaja 
Priit Laanoja - vanemate esindaja 
Evelin Koitmaa - vanemate esindaja 
Gerli Kalberg - vanemate esindaja
Egle Säre - vanemate esindaja 
Merle Saar-Juht - õppenõukogu esindaja 
Kadri Kosk - õppenõukogu esindaja 
Kristiina Tõnnisson- linna esindaja 
Kristi Praakle - vilistlaste esindaja 
Kärt Leppik - toetava organisatsiooni esindaja

Päevakord:
1. Osalise kursuste süsteemi rakendumisega seonduvad küsimused
2. Ukraina õpilased Raatuse koolis - ülevaade olukorrast
3. Tartu Raatuse Kooli 2023. aasta eelarve
4. Kohapeal esile kerkinud küsimused

1. Osalise kursuste süsteemi rakendumisega seonduvad küsimused

9.  klassi  lapsevanema  palvel  lisati  punkt  hoolekogu  koosoleku  päevakorda.  
Toomas  Kink  annab  ülevaate  osalise  kursuste  süsteemi  rakendamisest  Raatuse  koolis:  
Alustati 2019. aastal: 1.-3. klassis üldõpe; 4. klassis üldõpe + aineõpe; 5.-8. klassis aineõpe,
9.  klassist  alates  osaliselt  kursuseõpe.  Iga  astmega  peab  suurenema  õpilaste  iseseisvus,
valikute ja otsuste tegemise võimalus ja vastutus. Õppetöö ülesehitus koolis  toetab õppija
enese aktiivsust ja vastutust. Kooli eesmärgiks on kujundada õpilasest ennastjuhtiv õppija.  
Gümnaasiumisse  suunduvatele  põhikooli  aineõppest  tulevatel  õpilastel  on  väga  raske
üleminek kursustepõhisele õppele. Treffneri Gümnaasiumi osas alustati kursuste süsteemiga
juba  1995.a,  tänapäeval  õpitakse  enamuses  gümnaasiumides  ja  kutsehariduskeskustes
kursuste süsteemis ja 1. aastal on nn tasanduskursused, et tasandada põhikoolist jäänud lünki.
Meie alustame osalise kursuste süsteemiga 3. kooliastmes, et õpilased harjuksid sellega ja
saaksid  järgmises  kooliastmes  paremini  hakkama  oma  aja  ja  õppetöö  planeerimisega.  
Probleemiks on mõningane ülekoormus õpilastel ja ajapuudus. Mõnes koolis on V perioodil



viimane  nädal  arvestuse  nädal,  kuid  Raatuse  koolis  ei  ole  arvestuste  nädalat.
Tagasisidestamine peaks olema ühtemoodi, kahjuks veel pole - õpetajad hindavad erinevaid
asju.  
Kahe süsteemi - kursuste õpe ja tavaline aineõpe - ühildamine on raske, õpime. On kaks
võimalust,  kas jätkata  osalise kursuste süsteemiga või tagasi minna ainetepõhise süsteemi
juurde?
Tagasiside monitoorimisega on õp Lauri  ja Aigrid tegelenud. Suuremas osas positiivne ja
õpilasi rahuldav.

Tagasisidet oleme saanud praegustelt lõpetajatelt, vilistlaselt raske infot saada. Lõpetajad on
välja toonud, et  neil  on gümnaasiumis olnud lihtsam sisse elada ja hakkama saada, sest
süsteemiga on juba harjutud. Gümnaasiumid ei taha tagasisidet anda, erinevatest koolidest
tulnud õpilasi on raske võrrelda.

Kirjas on välja toodud, et  kevadel lastevanematele  ja õpilastele  esitletud osalise kursuste
süsteemi  2022/2023.  plaan  ja  kursusepassid  ei  lähe  kokku.  Jah,  oleme  õppeaineid
perioodides vahetanud sõltuvalt õpetajatest ja projektidest, füüsika ja ajalugu on vahetatud.
Küsimus puudutas keemiat, kuid keemia eksamit pole olnud 2 aastat, sestap sobibki õppeaine
V  perioodi.  Viimase  perioodi  aineid  ei  ole  ühiskatsetes.  See  on  4  aasta  töö  tulemus.  
9. kl õpilastele ja vanematele toimusid infominutid kursuste süsteemi selgitamiseks, osavõtt
oli  kahjuks  napp.  Gümnaasiumisse  minek  on  lendude  kaupa  väga  erinev,  oleneb  ka
paralleelklasside arvust.

Arutelu:
Probleemi polegi, tuleb rohkem kommunikeerida.
Karlova Koolis on 75min tunnid, kuid 75min tundidele üleminek tähendaks kogu kooliga 
üleminekut. Sellisel juhul on eraldi õpetajaid juurde vaja, kuid ressurss selleks puudub.
Kursuse süsteemi poolt. Tartus on sisseastumiskatsed aprillis, aineõppes oleks risk veel 
suuremgi.
Kodulehel on kirjas õpetajate konsultatsiooniajad, võibolla on parem kommunikeerida seda 
kui valmistumist sisseastumiskatseteks.
Gümnaasiumid korraldavad nn põhikooli lõpetamise kursusi. Õp L. Kõlamets pakkus tasulist
kursust ka Raatuses, huvilisi ei olnud.
Lapsevanema kirja põhjuseks on kommunikatsiooni teema. Tuleb anda rohkem tagasisidet. 
Intensiivne on õpe praegu, aga tõenäoliselt on järgmisel aastal lihtsam. Süsteem töötab.
Veebruari lõpus on teemanädal, fookus on ühiskatsete teemade kordamisel. 
Lapsevanema ettepanek oli kaasata rohkem osapooli kursuste süsteemi õppijale 
kasumlikumaks tegemisel. Aga kes siis konkreetselt vastutab lõpptulemi eest? Palju tegijaid, 
vähe vastutajaid. Kuulame alati argumenteeritud ettepanekuid, et süsteem paremini toimiks.
Hoolekogu esimees kirjutab 9. klassi lapsevanematele selgituse.

2. Ukraina õpilased Raatuse koolis - ülevaade olukorrast

Toomas  Kink  annab  ülevaate  2022/2023.  õa  Raatuse  koolis  õppivatest  ukraina  lastest.
Nimekirjas 28 õpilast, kes on erinevatest Ukraina piirkondadest, erinevas vanuses, erineva
sotsiaal-majandusliku ja haridusliku taustaga.

Kõikide  vanematega  on  Toomas  Kink rääkinud ka nende tagasipöördumisest  Ukrainasse,
kuid tõenäoliselt pole 4-5 aastat kuskile minna. Koolid ja kodud on sõjas hävinud. Perede 3
gruppi:  1)  lapsevanemad  plaanivad  Eestisse  jääda  pikemaks  ajaks  tööle  ja  ongi  juba  töö



leidnud; 2) esimesel võimalusel plaanivad tagasi minna; 3) tagasi Ukrainasse, kuid ilmselt
tuleb pikem periood Eestis olla.

Tööl on 3 ukraina õpetajat (ukraina keel ja kirjandus; üldõpe, loodusõpetus ja matemaatika) +
1 vene taustaga eesti keele õpetaja.

Ukrainlased  tulid  kooli  märtsis.  Kuni  juunini  kestis  adapteerumise  periood.  Kõik  jäid
klassikursust kordama, sest Ukrainas lähevad lapsed kooli aasta varem. Kõikidele õpilastele
koostatakse individuaalsed õppekavad.

Probleeme on omajagu. Motivatsiooni kõikumine, palju sõltub pere suhtumisest ja edasistest
plaanidest.  Keeleõpe toimub 4-5 tundi nädalas.  Üksikud psüühilised probleemid ja osadel
nutisõltuvus (ajutises kodus pole wifit, lapsed mängivad kaua koolimajas). Õppemetoodika
on riigiti erinev, Ukraina haridussüsteem on muutustes ja piirkonniti väga erinev. Lastel on
topelt koormus, sest mõned soovivad paralleelselt osaleda ka ukraina e-koolis. Seda on raske
ühildada tunniplaaniga, sest ukraina e-tunnid algavad igal täistunnil ja kestavad 20 minutit.
Me näeme koduõppe teist otsa, kus Ukraina õpilane võiks olla Ukrainas koduõppel, et saada
E-kooli kaudu konsultatsioone.

Õpetajate koormus on tõusnud. Õppematerjale valmistatakse ette mitmes keeles. 
Küsimus on ka III kooliastme hindamises ja mis saab lastest peale põhikooli lõpetamist. Kui 
neile erisuse eksamiteks ei tehta, mis saab edasi?
Sügisest tuli 3 uut õpilast. Üks kooli nimekirja arvatud laps pole veel kohale jõudnud. 

3. Tartu Raatuse Kooli 2023. aasta eelarve

Toomas Kink kommenteerib 2023.a eelarve kava.

Vahendid laekuvad 3 osapoolelt: linnavalitsuse poolne EA21 + riigilt saadavad vahendid; 
omateenitud vahendid EA23; projektipõhised vahendid ja sihtotstarbelised ettevõtmised 
EA25. 
Eelarve arvestus on 8 kuud (01.01.-31.08.) + 4 kuud 01.09-31.12) ehk õppeaasta põhine.
Õpetajate palgaraha tuleb riigilt, baaspalk alates jaanuarist 1769 €. 
Klassijuhataja tasu makstakse omavalitsuseti erinevatelt, Tartus praegu 175 €, uus ca 200 €. 
Õppevahendite pearaha on 57 €.
Koolitusraha on 1% palgafondist.
Hariduslike erivajaduste laste (HEV) pearaha kasvab 3,1%. Laps peab olema EHISes 
diagnoosiga arvel.
Kultuuriranitsa pearaha kasvab 10 euroni.

Haridusosakond annab ette kontrollarvud: õpilaste arv 613, eelarve 500 665 €. 71% sellest on
personalikulu; 29% muud kulud, millest suurem osa on kommunaalkulud. Elektri hind sõltub
börsist, LV katab kommunaalide ülekulud. Muud suurused HO-lt: lähetuse sõidukulud 200,
majutus  300,  koolitus  600  -  väga  väikesed  numbrid.  Artikleid  oleme  aastas  mitu  korda
vajadusel ümber tõstnud. 2022. a plaanime omatulu teenida ca 48 000 €. Tervishoiukulu on
ebapiisav, kuid järgmisest aastast alustame üle 3 a tööstaažiga töötajate tervisekontrolliga.
Sõlmisime TÜ Kliinikumiga koostöölepingu hinnaga a 66 €. Kultuuri-  ja spordiüritusteks
jääb ainult 1800 eurot. Ukraina õpetajate palk tuleb eraldis palgafondist ja ukraina õpilastele
tehtud kulud arveldatakse kulupõhiselt.



4. Kohapeal esile kerkinud küsimused
Vabasid teemasid ei pakutud.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 14. märtsil 2023. a kell 16.00.

Koosoleku juhataja: Priit Laanoja /digitaalne allkiri/

Koosoleku protokollija: Svetlana Teras /digitaalne allkiri/ 


