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TARTU FORSELIUSE KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 
 
Tartu          25.01.2017 nr 2 
 
Algus kell 18.00, lõpp 19.30 
 
Juhatas: Tõnu Ints 
Protokollija: Kadi Ilves 
Osalejad: Tõnu Ints, Peeter Jõeloo, Hanna Milk, Aiki Aavik, Ragmar Riismaa, Kadi Ilves 
Kutsutud: direktor Jüri Sasi, õppejuht Kristi Mumm, kooliarst Eve Männik 
 
PÄEVAKORD: 
1. 2016/17 õa I trimestri õppetöö tulemuste kokkuvõte. 
2. 2016 a eelarve täitmise ülevaatamine. 
3. Õpilaste arenguvestluse korraldamise tingimused. 
4. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning riskide vältimiseks 

kavandatud meetmed. 
5. Koolitervishoiuteenuse osutaja õppeaasta jooksul kogutud terviseinfo analüüs ja ettepanekud. 
6. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine. 
7. Kooli sisehindamise aruanne. 
8. Aktiivne vahetund. Vanematekogu ettepanekud. 
9. Kohal algatatud küsimused. 

 
 

1. 2016/17 õa I trimestri õppetöö tulemuste kokkuvõte. 
Hetkel õpib koolis 385 õpilast. Kristi Mumm esitas I trimestri õppetöö tulemust kokkuvõtte II ja 
III kooliastme kohta. I kooliastme kohta numbrilist kokkuvõtet pole võimalik esitada, sest 1.-3. 
klassi õpilaste õpiedukus on väljendatud kirjeldavalt (lausepankadena). Õpitulemused ei ole 
kirjeldatud mitte ainult tunnistusel, vaid ka jooksvalt. Õpetajad annavad tagasisidet hinnete taga 
olevates jutumullides. Lapsevanemad on antud süsteemiga üldiselt rahul. 
 

OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. 
 
2. 2016 a eelarve täitmise ülevaatamine. 
Jüri Sasi andis ülevaate 2016 a eelarve täitmisest. Aasta lõpuks suutis kool eelarve tasakaalu 
saada. 

 Tänu kooli renoveerimisele on suudetud vähendada kulutusi küttele, veele ja elektrile.  
 Rohkem planeeritust kulus raha tervishoiuteenustele (165.00 €): 3 õpetajat said prillid ja 

ühel õpetajal sündis laps. 
 Suurendamist vajavad ka koolimaja korrastamiskulud. Ventilatsiooni hooldusele kulus 

lisaks 200.00 €. 
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Siiski puudujääki eelarves ei tekkinud ja kool kattis mõlemad kulud oma tuludest. 
 

OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. 
 
3. Õpilaste arenguvestluse korraldamise tingimused. 
Kristi Mumm tutvustas TFK arenguvestluse korraldamise tingimusi ja korda, mis ei ole suures 
osas muutunud. Jätkuvalt on võimalus, kuid mitte kohustus õpetajal kasutada ette antud 
küsimustikku. Vestlustest kokkuvõtet õpetaja ei tee, kuid esitab koolile kord trimestris ülevaate 
läbi viidud vestluste arvust. 
Tahetakse lisada arenguvestluse eesmärki punkt vanemate rolli kohta. Et ka vanemad tegeleksid 
õpilase analüüsiga ja oleksid rohkem protsessi kaasatud. 

 
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta ja toetada ettepanekut lisada õpilase 
arenguvestlusesse suuremat vanemate rolli. 

 
4. Õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning riskide vältimiseks 

kavandatud meetmed. 
Antud punkti tutvustas Jüri Sasi. Turvalisuse nõuded on määratletud nii kooli kodukorras, kui ka 
õpetaja ametijuhendis. Tavapäraselt tutvustab õpetaja ohutusreegleid esimeses ainetunnis. Eraldi 
on välja toodud erilised turvanõuded keemia-, füüsika, arvuti- ja tööõpetuse klassides töötamiseks.  
 
Vanematekogu läbi hoolekogu tegi ettepaneku teha koridoride püstakud mobiilivabaks, et 
treppidel istuvad õpilased ei segaks liikumist. 

 
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. Kool kiitis vanematekogu ettepaneku heaks ja 
vastavad sildid seatakse treppidele üles. 
 
5. Koolitervishoiuteenuse osutaja õppeaasta jooksul kogutud terviseinfo analüüs ja 

ettepanekud. 
Eve Männik andis ülevaate 3 a (2014-2016) tegevusest.  

 
Alates 2014.a. sügisest on koolitervishoiuteenus õendustegevus:  
- Haiguste ennetamine (tervisekasvatus, riskitegurite vähendamine ja immuniseerimine) 
- Tervise edendamine (õpilaste tervisekäitumise kujundamine) 
- Tervise järelevalve (õpilase terviseseisundi ja arengu süstemaatiline hindamine ning jälgimine) 
- Esmaabi 
 
Tartu Koolitervishoiu OÜ koosseisus on 3 arst-nõustajat, kes ei tööta kindla graafiku alusel, nad 
külastavad koole vastavalt vajadusele. Õppeaasta jooksul teostatakse profülaktiline tervisekontroll 
I, III ja VII kl. õpilastele. Kontrolli teostab kooli med. õde, kes tekkinud probleemide korral 
konsulteerib arstiga. Kõik koolid kasutavad koolitervise infosüsteemi (EKTIS), on võimalik näha 
tervise infosüsteemis olevaid andmeid. 
 
Astma 18 õpilasel s.o. 4% 
Nägemishäired 67 õpilasel s.o. 17%  
Krooniline liigespõletik 4 õpilasel 
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Epilepsia 1 õpilasel (on esinenud 1 öine hoog), määratud püsiravi 
Tõsisemaid vigastusi õppeaasta jooksul 3 - 4 
  
Haigekassale esitatav aruanne iga poolaasta lõpus toob eraldi välja rühihäiretega, nägemisteravuse 
langusega (mõlema silma nägemisteravus alla 0,8), üle- ja alakaaluliste, kõrgenenud vererõhuga 
õpilaste arvud. 
 
2016.a. sügisel teostatud kontrolli tulemused:  
III klassid: 

o rühihäire 3 õpilasel 
o nägemishäire 2 õpilasel 
o ülekaal 5 õpilasel 

VII klassid: 
o rühihäire 5 õpilasel 
o nägemishäire 17 õpilasel 
o ülekaal 5 õpilasel 

I klasside õpilaste tervisekontroll toimub õppeaasta II poolaastal. 
 
Forseliuse Kooli õpilaste tervisliku seisundi tõttu ei ole tekkinud suuremaid probleeme. 
Peamised probleemid: 
      -     õppeaasta alguses ei ole kõigi 1. klasside õpilaste terviseandmeid, vajalik täiendav andmete 
kogumine (helistamine lapsevanematele, perearstidele) 

- osa õpilasi tuleb halva enesetunde ja haigusnähtudega kooli, et õppetöös mitte maha jääda 
- osa õpilasi ei söö hommikusööki (puudub harjumus, pole isu, ajapuudus) 

      -    aeg-ajalt raske saada õpilasi tundide ajal tervisekontrolli ja vaktsineerima. Vajalik tihedam 
koostöö tervishoiutöötaja ja pedagoogide vahel, eelnev teavitamine planeeritavast tegevusest. 

 
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. Tehti ettepanek informeerida vanemaid 
planeeritavast tervisekontrollist ja panna info üles kooli koduleheküljele. 

 
6. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani ülevaatamine. 
Jüri Sasi tutvustas kooli hädaolukorra lahendamise plaani, konkreetseid samme, mida tehakse 
tulekahju, pommiähvarduse ja ründeohu korral. Vanemaid teavitatakse tekkinud olukorrast vaid 
reaalse ohu korral, kui õpilaste kooli naasemine pole võimalik. Üks kord aastas toimub 
evakuatsiooniõppus. Kõik koolist välja viivad uksed on seestpoolt avatavad. Redelit kooli 
fassaadil ei eemaldata, kuna linn ei näe selles ohtu. 
 

OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. 
 
7. Kooli sisehindamise aruanne. 
Jüri Sasi ja Kristi Mumm kinnitasid, et sisehindamis kui seesugust 2016 aastal ei tehtud. Kool on 
prioriteedid mitme aasta peale ära jaganud ja analüüs toimub valdkondade kaupa. 2017 aasta 
tähtsaimaks valdkonnaks on valikained ja töö andekatega. 

 
OTSUSTATI informatsoon teadmiseks võtta. 
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8. Aktiivne vahetund. Vanematekogu ettepanekud. 
18.jaanuaril 2017 kohtus VK kooli juhtkonnaga. VK tegi ettepaneku ehitada kõigile korrustele 
vungirada. Kool on nõus ehitama esialgu vaid ühele korrusele. VK (Ello Varjas) lubas koostada 
eelarve, küsida infot Liikumislaborist ja vaadata üle teiste koolide kogemus. Klassijuhatajad 
küsisid ka õpilastelt ideid, kuidas muuta pikad vahetunnid mõnusamaks. Õpilased olid nõus 
vungiraja mõttega, soovisid mobiilivabu tsoone, aga ka vaikset kohta. 
 
Kool jätkab 2 korda nädalas toimuvate liikumisvahetundidega, mida viivad läbi Tähe 
noortekeskuse töötajad. 
 
OTSUSTATI ettevõtmisi toetada. 

 
9. Kohal algatatud küsimused. 
Koolil on käsil projekt viia koolist välja kunsti, käsitöö- ja kodunduse ja tehnoloogia klassid. 28. 
jaanuaril toimub arutelu linna esindajatega paigutada nimetatud klassid Forseliuse Keskuse (Tähe 
98) I korrusele (800 m2), kus on rohkem ruumi ja parem materiaalne olukord. Antud koht saaks 
nimeks loovuse ja tehnoloogia keskus. 
Kooli I korrusel vabanenud ruumidesse tehakse klassid, sest kooli õpilaste arv pidevalt kasvab. 

 
 
 
Järgmine hoolekogu koosolek toimub 29.03.2017 kell 18.00 ruumis 100. 
PÄEVAKORD: 

1. 2016/17 õa II trimestri õppetöö tulemuste kokkuvõte. 
2. Ülevaade kooli sööklast ja toidu valikust. 
3. Vanematekogu ettepanekud. 
4. Kaasav eelarve. 
5. Koolimaja remondi vajadus: loodusainete, käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogia klasside 

külastus. 
6. Digipeegel. 
7. Kohal algatatud küsimused. 

 
 
 
 
/ allkirjastatud digitaalselt /      / allkirjastatud digitaalselt / 
Tõnu Ints        Kadi Ilves 
Hoolekogu esimees       Protokollija 
  
 


