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ARUTATI JA OTSUSTATI: 

 

1. Õpilaste pöördumine Haridus- ja Teadusministeeriumisse  

(viit http://delta.andmevara.ee/tartu_vald/dokument/2776166 ) 

1.1 Õppekava.  

Direktor selgitas, et probleem on tekkinud üksteisest möödarääkimise tõttu ja ilmselt pole  probleeme 

lõpuni ära selgitatud. 

Anneli Kumar tegi ülevaate sellest, et 2015. aastal alustas 10. klassi kolmel õppesuunal kokku 

õpinguid 47 õpilast, kellest 12-sse klassi on jõudnud 30. Neist vaid kolmandikul on hinded korras. 

Puudutud tunde gümnasistide peale kokku on rohkem kui 3000. 

 

Tegelikult on vaid üks õppesuund 1. poolaastal ja 2 õppesuunda 2. poolaastal, kellel tundide maht 

ületab lubatava piiri (1 tund). Muus osas vastab tunniplaan nõuetele. 

12. klassi suurem koormus on tingitud sellest, et peal on ajaline surve. Õppetöö lõpeb 12. aprillil ja 

ekasmiperiood algab 16. aprillil.  

12s-l ei ole treeningud arvestatud tunnikoormuse hulka, aga need on kohustuslikud kursused. 

Treeningutel osalemine teeb päevad väga pikaks.  

Põhiprobleemid ongi selles, et esmaspäevast kolmapäevani on iga päev 8 tundi, koormus on suur ja 

pole võimalust käia konsultatsioonil. Reedeti on küll kuus tundi, aga siis on vaid järelevastamise aeg 

ja ei saa konsultatsiooni võtta. 

 

Pakuti välja võimalikke lahendusi: Koormust ei saa kindlasti vähendada  riiklikus õppekavas 

ettenähtud tundide arvelt. Saab vähendada kooli poolt pakutavaid lisakursuseid, näiteks vähendada 

kitsast matemaatikat ühe tunni võrra, 12s-l ära jätta füsioteraapia (2 tundi nädalas) või vähendada 

inglise keelt ühe tunni võrra nädalas. 

Soovitus: tuleb vähem puududa ja korralikult koolis käia. 

 

Arutelu tulemusena leiti, et edaspidiste lendude jaoks tuleb õppetööd planeerides teha muudatusi ja 

mõningad kursused muuta valikaineteks. 

 

Arutelu lõpuks lepiti kokku, et klassijuhatajatund asendatakse eesti keelega. 

http://delta.andmevara.ee/tartu_vald/dokument/2776166


Direktor räägib läbi treeneritega, et esmatähtis on õppimine ja kui on vaja võtta konsultatsiooni, siis 

sel päeval treeningul osalema ei pea. 

 

1.2. Õppekäigud.  

Haridusministeeriumile saadetud kirjas oli juttu vaid kahest toimunud õppekäigust. Tegelikkuses on 

õppekäike olnud rohkem kui kaks. Tehtud on mitmeid õppekäike, mida ei ole õppekavas kirjas ja mis 

on nö asendatud õppekavas olevate õppekäikudega. 

Aastatel 2015-2018 erinevaid õpekäike kokku 16. Kõige vähem on saanud õppekäikudel käia 

spordiklass. 12.klasside esindajad ütlesid, et kõige rohkem tuntakse puudust suunapõhistest 

õppekäikudest. Suunapõhiseid õppekäike võiks edaspidi kindlasti rohkem olla. 

 

Spordisuuna õpilased soovivad minna AHHAAsse olümpiateemalist väljapanekut vaatama. 

 

Otsustati: Õppekava tuleb üle vaadata ja tegeliku olukorraga vastavusse viia. 

 

2. Kooli huvijuhi ametikoht  

Kooli huvijuhi ametikoht koosseisus puudub. Huvijuhi ülesandeid täidab osaliselt korraldusjuht.  

Huvijuhi ülesandeks oleks suuremate ürituste korraldamine. Hetkel on kooliväliste ürituste poole 

pealt vastutus ja tegevused jagatud erinevate inimeste vahel. 

 

Algklasside õpetajad leiavad, et oleks väga vaja huvijuhti, et õpetajad ei peaks korraldama 

koolisiseseid üritusi. Algklasside õpetajad on lastega rohkem seotud kui põhikooli õpetajad ja peavad 

sageli erinevate ürituste korraldamisel panustama oma isiklikku aega. 

Ka ülejäänud õpetajad on seda meelt, et koolil võiks olla huvijuht, kes tegeleks koolis ürituste 

korraldamisega, mitte see ei jääks klassijuhatajate vastutusalasse. Kuna inimesed on erinevad ja ka 

kogemuste pagas ning organiseerimisvõime on erinevad, oleks hea kui ürituste korraldamiseks oleks 

koolis palgal huvijuht. 

  

Arutelu tulemusena jõuti selgusele, et huvijuhile ei oleks täiskoormusega tööd pakkuda ja sel aastal 

ei võimalda ka valla eelarve täindavaid töökohti juurde lisada. 

 

3. Re:TV tegevusest 

Detsembris 2017 lõpetati leping töötajaga, kes oli tööl 0,5 koormusega. Ka on välja saadetud ühele 

projektijuhile teade koha koondamisest 1. veebruarist 2018. 

Hetkel on Re:TV-s alles kaks täiskohaga projektijuhti, kelle ametijuhendid vaadatakse üle. Esiplaanil 

peavad olema tegevused kooli ja õpilastega. 

Vaatamata varasematele märkustele ei garažeerita Re:Tv kasutuses olevat ametisõidukit endiselt 

asutuse territooriumil, vaid ühe projektijuhi kodus ja sellega rikutakse Tartu valla ametisõidukite 

korda. Direktor lubas, et alates 1. veebruarist hakatakse autot garažeerima asutuse territooriumil. 

 

 

4. Sootaga küla kiiruspiirang 

Selle teema arutamine ei kuulu hoolekogu pädevusse. Kuna tegu on Maanteeametile kuuluva teega, 

tuleb taotlus kiirusepiirangu osas esitada neile.  

 

5. Jooksvad küsimused  

* Endiselt on C-korpuse juures täheldada probleeme peatumise ja parkimisega. Õpetajate sõnul on 

jätkuvalt neid vanemaid, kes autodega ukse ette sõidavad ja keelualal peatuvad. See, et kollaseid jooni 

ei ole jõutud uuendada, ei anna õigust liikluskorralduse rikkumiseks ja keelualal peatumiseks. 

Hommikuti on C-korpuse juures väga tihe liiklus ja palume kõigil laste turvalisuse huvides C-korpuse 

uste vahetus läheduses mitte peatuda. Peatumise keelualad saavad kollasega tähistatud kohe kui ilmad 

seda võimaldavad. 



* On märgatud seda, et algklasside õpilased lähevad Palalinna suusatama ilma kehalise kasvatuse 

õpetajata. Õpetaja jõuab sinna peale lapsi. Tuleks panna õpetajatele südamele, et nad ei saadaks lapsi 

ilma täiskasvanu järelvalveta Palalinna, vaid sinna minnakse koos õpetajaga. 

 

 

 

Jaanika Kreela              Janika Lill 

 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


