
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
TARTU FORSELIUSE KOOLI HOOLEKOGU PROTOKOLL 
 
Tartu   16. september 2015 nr 3 
 
 
 
 
Algus kell 18.00, lõpp kell 19.30 
 
Juhatas: Raival Ilves 
 
Protokollija: Raival Ilves 
Osalejad: Heiki Hainsalu, Kadi Ilves, Hanne Jalas, Peeter Jõeloo, Kristel Vask, Tõnu Ints, Evelin 
Hansen-Mölder 
Kutsutud: direktor Jüri Sasi, õppealajuhataja Kristi Mumm 
 
PÄEVAKORD: 
1. Õppeperioodi 2014/2015 aasta – hoolekogu (HK) tegevuste kokkuvõte 
2. Jätkuv arutelu eeloleva kooliremondi osas (kokkuvõte teostatud/plaani võetud remonttöödest) 
3. Kooliesise parkimise arutelu 
4. Tegevusplaanid õppeaastaks 2015/2016 
5. Infopaketi koostamine uutele hoolekogu liikmetele 
6. Mobiilsete sidevahendite kasutamise arutelu 
7. Muud küsimused ja ettepanekud 
 
Õppealajuhataja andis edasi info uuest korrast, mis puudutab HK valimisi. Samuti uuest organist – 
Vanemate Kogu (VK). Täpsem info VK kohta edastatakse lapsevanemate koosolekutel. Ülevaade 
HK uuest valimise korrast: 
- VK esitab (vabatahtlikkuse alusel) kandidaadid HK-sse 
- kandidaadid tutvustavad endid kooli üldkoosolekul 
- toimub e-hääletus STUUDIUMIS 
Täpsema ülevaate valimise  korrast annab kooli esindaja üldkoosolekul. 
 
1. Õppeperioodi 2014/2015 aasta – hoolekogu (HK) tegevuste kokkuvõte  
Alljärgnevalt on toodud välja kõik teemad ja küsimused ning nende olek hetkeseisuga (lõpetatud või 
veel lahtine), mida käsitleti kõikidel eelnevatel koosolekutel: 

- HK  protokollide kättesaadavus – kõik dokumendiregistris olevad protokollid (või lingid)      
paigutatakse (lisaks dokumendiregistrile) ka kooli kodulehe HK alajaotuse alla. See toimub 
kooli kodulehe uuendamise käigus. LÕPETATUD. 
- HK  infopakett – LÕPETATUD (täpsem info – käesoleva protokolli punkt nr. 5 all) 
- võimla lae ja  aula põranda remont – nimetatud remonttööd kestavad; aula ja võimla pidulik 
avamine toimub 07.10. LÕPETATUD. 
- kooli kohviku sortimendi parandamine – sortiment sai üle vaadatud ja koostöös kohviku 
esindajaga  uuendatud (protokoll 22.04.2015 nr.2/punkt 6). LÕPETATUD. 
- autahvel/kodulehe uuendamine – autahvliga seoses on kooli tunnustamise kord muutmisel 
ning  hetkel toimub laste saavutuste ja tegemiste kajastamine nii koduklassides kui ka väliselt 
– digitaalsel  infotahvlil. LÕPETATUD. Koduleht on uuendamisel ning ilmub 01.10.2015. 
LÕPETATUD. 



- peatumin/parkimine – HK koostab linnale taotluse liikluskorralduse ja sellega seotud 
võimalike teetööde teostamise kohta. LAHTINE. 
- mobiilsete sidevah. kasutamine – vt. käesoleva protokolli punkt nr. 6. LAHTINE. 

Nimetatud teemadest teeb üldkokkuvõtte HK esindaja kooli üldkoosolekul. 
 
2. Jätkuv arutelu eeloleva kooliremondi osas. 
Antud hetkel on lõpetatud või lõpufaasis alljärgnevad ruumid: 
 - söökla  valmis 
 - aula   avamine 07.10 
 - võimla/  avamine 07.10 
 - võimla kõrvalruumid avamine 07.10 
 - tuletõkke uksed osaliselt paigaldatud 
 - vundament (väline) valmis 
Sõltuvalt ruumist on uuendatud põrand, seinad, laed, valgustus, ventilatsioon. Vundamendi puhul on 
tehtud hüdroisolatsioon ja soojustus. Vundamendi seespoolset osa veel ei tehtud kuna aastatega 
vundamendi sisse settinud niiskus peab väljuma enne kui seest uuendada. Juhul kui väljuv niiskus 
peaks laastavalt mõjuma juba renoveeritud ruumidele siis vastavalt garantiile (5 aastat) peab ehitaja 
sellised tagajärjed ise likvideerima. 
Peale üldkoosolekut on kooli ruumid avatud ning kõik soovijad võivad tutvuda uuendatud 
ruumidega. Uuendatud ruumide avamisest lubas osa võtta ka Tartu linnapea. 
Järgmise aasta eelarvesse on plaanis lisada: teise korruse klasside, riietusruumide, matisaali ja 
jõusaali renoveerimine. Samuti õuemaja eskiisprojekti tellimine. 
Vundamendi seesmist osa hakatakse tegema samuti järgmisel aastal ning selle käigus uuendatakse ka 
riietusruumid. Enne riietusruumide detailplaneeringu koostamist tuleb teha projektlahendus, millele 
muuhulgas annab oma hinnangu ka sisekujundaja. Kindlasti saab riietusruum välja nägema 
teistsugune kui see on praegu. 
Teha jäävad veel mõned klassid kolmandal korrusel. 
 
3. Kooliesise parkimise arutelu. 
Kool piirneb Tehase tänavaga ning Teguri tänavaga. Enim peatumise/parkimise koormust langeb 
Tehase tänava poolele. Prioriteet on peatumisel – eriti hommikul. Vastavalt linna esindaja (hr Ints) 
öeldule ei ole linnal selle tänava uuendamist lähiajal (ca 2 aastat) plaanis – puuduvad vahendid. 
Samas lubati paigaldad täiendavaid liiklust reguleerivaid märke/märgistusi. Samas selleks, et 
koormus ühtlasemalt jaotada tuleks luua ka Teguri tänava poolsest osast peatumise/parkimise 
võimalus tasku või täiendavate liiklusmärkide näol 
OTSUSTATI: 
HK koostab, koostöös kooliga, vastavasisulise kirjaliku taotluse eelmainitud muudatuste 
teostamiseks Teguri tänaval. 
 
4. Tegevusplaanid õppeaastaks 2015/2016. 
Tegevusplaani üldpunktid selguvad HK puudutavatest dokumentidest. Tegevusplaani peaks kindlasti 
olema lisatud eelarve arutelu, kooli toitlustuse ja olme arutelu/tutvumine, arengukava arutelu. 
Arengukava läheb muutmisele ning HK-le jõuab see tõonäoliselt 2016 aasta algul. Tegevusplaani 
täpsem sisu selgub peale uue HK valimisi. 
 
5. Infopaketi koostamine uutele hoolekogu liikmetele.  
Infopakett (paberkandjal) uutele HK liikmetele on kokku pandud. Selles sisalduvad kõik 
dokumendid, mis otseselt või kaudselt puudutavad HK töökorraldust, õigusi ja kohustusi. Hr. Ints 
tutvustas lühidalt infopaketis sisalduvate dokumentide sisu ning lisas, et linnal on kavas selle 
õppeaasta alguseks kogu HK-ga seounduv dokumentatsioon üle vaadata. 
OTSUSTATI: 
HK vastutab, et dokumendid antud paketis oleksid alati uuendatud. Lisaks paigutatakse paketis 
olevate dokumentide lingid kooli kodulehele HK alajaotuse alla 
 
 
 
 
 



6. Mobiilsete sidevahendite kasutamise arutelu 
Kogu raskuspunkt seisneb selles, et lapsed ei liigu piisavalt vahetundide ajal, lisaks on nende 
tähelepnu hajunud ka söömise ajal ja seda tänu mobiiltelfonide ja tahvelarvutite massilisele 
kasutamisele. Selgeks on saanud ka see, et lapsed ei kasuta eriti ka alternatiivseid olemise/tegemise 
võimalusi – jalutamine, väljas/sees pallimängud, lauamängud (koroona) jms. HK on arutanud 
mitmeid võimalusi sellise olukorra leevendamiseks (kasutamise keelamine, üks kord nädalas 
mobiilivaba vahetund, tunniplaanis 1 tund iga päev nn liikumise tund jms). Tuleb tõdeda, et see on 
väljakutse nii lastevanematele kui ka pedagoogilisele kaadrile. Arutelu jätkub. 
 
7. Muud küsimused ja ettepanekud 
KUULATI: 
7.1. Õppealajuhataja tegi kokkuvõtte eelmisest õppeaastast – õpilaste ja klasside arv, õppeedukus, 
põhjuseta puudumised, õppeabi, keskmine hinne, õppe kvaliteet jms. 
7.2. Kristel Vask tegi ettepaneku anda õppeainete tähistamiseks kasutatavate lühendite lahtikirjutus 
ning paigutada lühendid koos lahtikirjutusega kooli kodulehele ja STUUDIUM-sse. 
7.3. Heli- ja videosalvestite kasutamine õpetajate poolt tundide ajal – jõuti järeldusele, et kuna 
tegemist on komplitseeritud (juriidiliselt) teemaga siis arutelu sellel teemal on lõpetatud. Kui peaks 
tekkima reaalne vajadus millegi selletaolise järele siis võetakse teema uuesti arutluse alla. 
7.4. Kristel Vask soovis jagada tema poolt tehtud fotosid, mis on seotud erinevate kooli üritustega. 
OTSUSTATI: 
Fotod edastada kooli huvijuhile, kes paigutab need STUUDIUM-sse ja informeerib lapsevanemaid. 
7.5 Heiki Hainsalu tõi näite Ülenurme koolist, kus lastel on riietusruumis ka isiklikud lukustatavad 
kapid, et miks mitte mõelda ka meie koolil sellise lahenduse peale. Selgus, et koolil on teatud arv 
kappe, kuid neid ei soovitud kasutada. Samas lisas hr. Sasi, et see küsimus tuleb kindlasti arutluse 
alla riietusruumi uuendamise protsessis. Arutelu jätkub 
 
 
JÄRGMINE KOOSOLEK: otsustab uus HK 
 
Päevakava: 
otsustab uus HK 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
Heli London-Kalinin Raival Ilves 
Juhataja Protokollija  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


