
TARTU RAATUSE KOOLI HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg ja koht: 15.09.2022 Tartu Raatuse Kool
Koosolek algas kell 17:00, lõppes 18.40

Koosolekut juhatas: Evelin Koitmaa
Protokollis: Svetlana Teras
Osalejad: Gerli Kalberg, Evelin Koitmaa, Kadri Kosk, Marleen Meister, Priit Laanoja 
(Google Meet), Kärt Leppik, Kristi Praakle, Villu Soon, Egle Säre
Puudusid: Merle Saar-Juht, Kristiina Tõnnisson
Kutsutud: Toomas Kink, Kristi Eelmäe, Martin Nelis

Koosolekust võttis osa 9 hoolekogu liiget 11-st, koosolek on otsustusvõimeline.

Päevakord:
1. Liikluskorraldus
2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine
3. Õppekava arutelu. Klassi täitumuse piirnormide kinnitamine
4. Ülevaade eelmisest õppeaastast
5. Hoolekogu esindaja toitlustaja valimise konkursikomisjonis
6. Nutivabade päevade idee
7. Hoolekogu tööplaan ja ajakava

1. Liikluskorraldus

Liikluskorraldus  kooli  ümbruses  on  hoolekogus  teemaks  olnud  mitmeid  kordi.  08.06.22
toimunud  koosoleku  arutelu  tulemusel  kutsuti  koosolekule  kaasa  rääkima  Tartu
Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis, kes
omakorda  kutsus  kaasa  rääkima  liikluskorralduse  spetsialisti  Peep  Marguse  (mõlemad
online). 

M. Nelise kirjalikult saadetud ettepanekute lühikokkuvõte:
*  Kooli  hoovi  värava  sulgemine  hommikusel  tipptunnil.  Laste  välja  laskmiseks  oleme
paigaldanud Jaama tänava äärde parkimise keelumärgid, mis lubavad sõidukitel laste peale-
ja väljalaskmiseks peatuda.

* Kuna hoovist vasakpööret on ohtlik teha, on võimalik hoovi väljasõidule paigaldada märk
„kohustuslik paremale”, 7.30-9.30 või 7.00-19.00).

Arutelu:
Ettepanek on keelata hoovist vasakpööre.
Narva mnt poolt sõites on enne autoväravat palju peatujaid. Kas võiks märke nihutada 
kaugemale?
De facto käib laste maha laadimine kohalike elanike akna alla autouksi paugutades.
Idee teha eraldi liiklusmärk „Laps väljub autost siin“.

„Peatumine lubatud reisija väljumiseks“.



Vasakule  pööramise  keeld  on  juba  suur  samm  edasi.  Mõte  tulevikuks:  tee  telge  saaks
nihutada mäe poole ja luua parkimistasku. Kool võiks linnale avalduse teha, see oleks aluseks
edasi tegutsemiseks.

Kunagi oligi sõiduteel 1,5 m laiune rattatee.

Mõnedes  koolides  on  kokkulepe  hoovi  mitte  sõita.  Hoovi  sissesõidu keelamine  on  kooli
otsus.
Kui tänaval peatumise kord on liiklejatel selge, saab edasi otsustada, kas keelata üldse hoovi
sõitmine.  Praegu  on  sissesõidul  liiklusmärk  „Parkimine  valdaja  loal“.
Liiklusolud  muutuvad  eriti  aktuaalseks,  kui  lumi  maha  tuleb.  Hooldatav  tänav  värava
ümbruses  tuleb  vallidest  vaba  hoida,  selleks  saata  kiri  lmo@raad.tartu.ee.
Jaama tn ühesuunaliseks tegemine on liiga suur samm, mida hea meelega ei teeks. Kool ei
kesta tervet aastat. Taotlusse võiks kirjutada, et koolipoolne kõnnitee väravast Kivi tn suunas
tehtaks  laiemaks.  Praegu  on  õige  aeg  ettepaneku  esitamiseks.
Kooliaasta  alguses  taas  saata  meeldetuletus  Stuudiumisse?  
Kirja alguses võiks olla tänusõnad nendele, kes juba peatavad auto kaugemal ja lasevad lastel
rohkem liikuda.

1.klassi lastevanemate koosolekul tutvustati liikluskorraldust põhjalikult. Õppeaasta alguses
arvestatakse neid soovitusi veel.

Näited teistes koolides korraldatud väljakutsetest panna lapsi rohkem liikuma ja mitte sõita 
otse treppi. Ettepanek anda ülesanne õpilasesindusele välja mõelda Liikuma Kutsuva Kooli 
projekti raames võistlusi vms.

Mõnes koolis on hoolekogu liikmed hommikuti helkurvestides korraldanud liiklust koolimaja
ümbruses.

Otsus: Õpilasesindus mõtleb, kuidas kaasata kavalalt ja mänguliselt õpilasi hommikuti 
rohkem liikuma. Toomas Kink kirjutab taotluse liikluskorraldusteenistusele, Evelin 
Koitmaa kirjutab lapsevanemana pöördumise kogu koolile. Mõlemad lisavad kirjad 
Drive’i, hoolekogu liikmetel on kommenteerimiseks aega kuni 25.09.2022.

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine

Evelin Koitmaa ei soovi jätkata hoolekogu esimehena. Uueks õppeaastaks tuleb valida uus 
esimees. Vabatahtlikke pole. Kärt Leppik on hoolekogu liige toetava organisatsiooni 
esindajana, kuid on sealt peagi lahkumas. Evelin seab üles esimehe kandidaadiks Priit 
Laanoja ja on ise nõus jätkama aseesimehena.

Hääletus: ühehäälselt kinnitati hoolekogu esimeheks Priit Laanoja ja aseesimeheks 
Evelin Koitmaa.

3. Õppekava arutelu. Klassi täitumuse piirnormide kinnitamine

Toomas Kink: Õppekava oli listis, kõik said teha täiendusi ja ettepanekuid. Hoolekogult tuli 
ainult 1 küsimus.

Kristi Eelmäe kommenteerib parandusi: õppekavasse jäid sisse 45-90min tunnid, 9.kl kursuse
muudatused (perioodid, kursusepassid lahti kirjeldatud), ukrainlastele eesti keele õpetamine, 
oktoobrist tööl 1,0 koormusega uus HEVKO. Hispaania keele õpirühmad vähenevad, palju 
loobujaid, moodustatakse 8.-9.klassi ühised temporühmad.
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Arutelu.

Toomas Kink põhjendab klassi piirnormide ületamist: 1) lisandunud on ukraina lapsed; 2) 
klassikursuse kordajad; 3) väikeklassi õpilased liidetud suuremasse klassi. Hoolekogu loaga 
võib klassis olla 26 õpilast.

Kristi Eelmäe täiendab: Rühmades on maksimaalselt 18 õpilast, sest enamuses toimub 
õppetöö temporühmades, ukrainlased osalevad vahepeal eraldi tundides.
Otsus: Kinnitada õppekava ja klasside piirnormid: 5.a-25; 5.b-26; 7.a-26; 7.b-27 ja 8.b-25 
õpilast.
Hääletus: ühehäälselt on kinnitatud õppekava ja klasside piirnormid.

4. Ülevaade eelmisest õppeaastast

Kristi Eelmäe koostas 2021/2022 õppeaasta kokkuvõtte:
https://docs.google.com/presentation/d/1OfCZYqjyRrHNtiJSEZ7KM_0wJzHJ_9Jo3ZL8ZW
X3iyQ/edit#slide=id.p…
Seisuga 01.09.21 oli koolis 565 õpilast, sel õppeaastal 611.
Klassikomplekte oli 28, sel aastal 29.
Klassikursust jäi kordama 13 õpilast. Kordama jäid ka 30 Ukraina last.
Murelapsed: I kooliastmes said õpiabi 70, kõneravi 59, individuaalne õppekava 10 lapsel.
II kooliastmes õpiabi 22, kõneravi 28, IÕK 27.
III kooliastmes olid õpilastel kohustuslikud konsultatsioonid, tõhustatud ja eritoe 19 õpilasel 
IÕK tunnid eripedagoogiga.
Eritoega õpilasi oli kokku 7, tõhustatud toega õpilasi 26.
Põhikooli lõpueksamite madalaim keskmine oli matemaatikas (38,4%), parimad tulemused 
inglise keeles (90%).
Eelkool toimus 2 rühmas. Õppeaasta tasu 250 eurot, sama hind jäi ka selleks õppeaastaks.
Põhikooli lõpetas 47 õpilast, edasiõppimise kohta infot alles kogutakse.
Koduõppel oli 4 õpilast, sel aastal 2.
Kokkuvõttes oli keeruline aasta. Päästsid tööle tulnud 2 ukraina õpetajat, peagi asub tööle uus
matemaatikaõpetaja.

5. Hoolekogu esindaja toitlustaja valimise konkursikomisjoni

Toomas Kink: Kuus aastat on Raatuse kooli toitlustanud väikefirma Aniri, kes teenindab ka 
Mart Reiniku, Keskklinna ja Pushkini Kooli. Turul opereerivad suurfirmad Baltic Foods ja 
Daily. Oleme toitlustajaga väga rahul. Kriteerium on solki mineva toidu hulk, Raatuses on 
see väike. Linnavarade osakond paneb kokku komisjoni. Hoolekogu peab valima oma 
esindaja.
Kristi Praakle on vabatahtlikult nõus.

Otsus: Tartu Raatuse Kooli hoolekogu esindab konkursikomisjonis Kristi Praakle.

6. Nutivabade päevade idee

Toomas Kink: Meil on olnud e-õppepäevad, et lapsed harjuksid toimetama üle võrgu. Suvel 
tekkis mõte korraldada nutivabad päevad. Kas 1x kuus, 1x trisemestris, 1x perioodis või terve
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nädal poolaastas?

Arutelu:
Vanemates klassides võiks olla 2x kuus.
9.klassi õppekvaliteet langes e-õppepäeval. 9.kl jäetakse edaspidi välja, sest neil on 
perioodõpe. 
1.klassis võiks toimuda e-õppepäev koolis õpetajate juhendamisel.

Idee anda e-õppepäev tublimatele preemiaks, kuid lapsed pole tugevad kõikides õppeainetes 
võrdselt, et päris vabad olla sel päeval.
Poska kool teeb kõik valmis e-õppeks. Suund on muuta 9.kl üks kursus e-põhiseks, et ette 
valmistada lapsi tulevikuks.
Nutivabade päevade idee aluseks on suur hulk nutisõltlasi. Telefoni keelamine või ära 
võtmine võib põhjustada hüsteeriat, jmt probleeme.

Arutelu:
Kui koolis on nutivaba päev, siis peale tunde istuvad lapsed ikka nina telefonis.
Terveks päevaks tuleb pakkuda alternatiivseid tegevusi.
Koolis võiks luua nutivabad alad või just piiritletud nutialad.
Teema tuleks anda lastele tunnis arutamiseks.
Otsus: Hoolekogu liikmed mõtlevad ja jagavad ideid Stuudiumis. Teeme üleskutse kogu
koolile mõttekorjeks.

7. Hoolekogu tööplaan ja ajakava
Hoolekogu käib koos 1x kvartalis.
Toomas Kink ja Priit Laanoja arutavad tööplaani. Eesseisvad teemad: kooli arengust rääkida 
LV-ga, jt. Hoolekogu ajakava lepitakse kokku järgmisel koosolekul.

Vaba mikrofon:
Kärt Leppik: Probleemid Kirsi poega, kus müüakse õpilastele kõike dokumente küsimata ja 
lapsed jagavad seda infot omavahel. Kas kool saab politseid teavitada?
Toomas Kink: Kool on infoga kursis, kuid politseisse pöördumiseks on kindlaid fakte vaja.

Järgmine hoolekogu koosolek toimub koolimajas 24. novembril 2022. a kell 17.15.

Koosoleku juhataja: Evelin Koitmaa /digitaalne allkiri/

Uus hoolekogu esimees Priit Laanoja /digitaalne allkiri/

Koosoleku protokollija: Svetlana Teras /digitaalne allkiri/


