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Päevakorrapunkt nr 1: Arvamus kooli arengukava muudatuste kohta
Arutelu alguses täpsustati, et hoolekogu avaldab arvamuse linnavalitsuse ettepaneku osas, kuid ei hääleta
tehtud ettepaneku poolt või vastu.
Pärnu linnavalitsuse esindaja Katrin Markii selgitas arengukava teksti esitatud muudatusi. Nt arengukava
II osas missiooni kirjelduses jäeti välja keele täpsustus, sest eesmärk on pakkuda kvaliteetset haridust
sõltumata õppetöö keelest. Hoolekogu arutas, kas antud muudatus on otstarbekas, kuulas ära direktori
seisukoha ja õppenõukogu arvamuse. Hoolekogu nõustus õppenõukogu arvamusega, mida hinnati
piisavaks põhjenduseks. Arutelu tulemusel leiti, et esialgne missiooni sõnastus on täpsem ning sobivam.
Sõnastuse muudatused tehti ka arengukava IV osas õppe- ja kasvatustöö arengu põhisuundade
sõnastuses ning eesmärgile „Iga õppija areng on toetatud ja motiveeritud“ oli lisatud uus oodatav
tulemus. Need muudatused tekitasid hoolekogu liikmetes küsimusi, kuna oli keeruline mõista muudatuse
alust ja pikemaajalist eesmärki. Arutati, kui reaalne on saavutada B1 tasemel lõpetajate 90% osakaal, miks
on vajalik nii detailselt tulemus määratleda ning mis juhtub, kui seatud tulemusi ei saavutata. Samuti leiti,
et hetkel ei ole 90% määra seadmine põhjendatud, sellel puudub alus (varasemad uuringud, statistika)
ning arengukavas esitatud uus sõnastus läheb mingil määral PGSs tooduga vastuollu.
Hoolekogu uuris kutsutud osalejatelt, kas teemat on arutatud kooli õppenõukogus ja mis oli õppenõukogu
arvamus. Direktor Riho Alliksoo tutvustas lühidalt õppenõukogu arutelu tulemusi. Hoolekogu liikmed
leidsid, et kooli poolt õppe- ja kasvatustöö arengu põhisuundades pakutud sõnastus on sobivam, kui
linnavalitsuse poolt pakutud sõnastus.
Hoolekogu arvamus ja ettepanek linnavalitsuse poolt esitatud kooli arengukava muudatustele on:
1) jääda missiooni sõnastuses esialgse variandi juurde;
2) võtta arengukava IV punktis õppe- ja kasvatustöö arengu põhisuundades kasutusele Tammsaare
kooli õppenõukogu poolt välja pakutud sõnastus: iga õppija individuaalse arengu toetamine, sh
eesti keeles õppimise toetamine, tagades taseme, mis võimaldab põhikooli lõpetajatel jätkata
õpinguid eesti õppekeelega õppeasutuses;
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3) jätta arengukavast välja oodatav tulemus „eesti keelest erineva emakeelega õppijate eesti keel
teise keelena eksami sooritanud põhikooli lõpetajate osakaal, kes valdavad eesti keelt vähemalt
tasemel B1 on 90% põhikooli lõpetajatest“, kuna see kattub sisu poolest arengukava IV punktis
õppe- ja kasvatustöö arengu põhisuundade sõnastus ja eesmärgi „Iga õppija areng on toetatud
ja motiveeritud“ juurde lisatud täpsustusega (vt eelmist punkti).
Päevakorrapunkt nr 2: Muudatus kooli õppekavas
Muudatus puudutab vaid eestikeelse õppekeelega klassi, kus õpivad erivajadusega lapsed. Kuna nad on
jõudnud neljandasse klassi, siis tekkis vajadus muuta vaba tunniressurssi jaotuse, et toetada paremini
õppijaid. Lisa tunde on vaba tunniressurssi arvelt lisatud järgnevatele õppeainetele: matemaatika,
loodusõpetus, eesti keelel. Need muudatused ei ole siduvad teistele klassidele ja vaba tunniressurssi
kasutuse saab ka edaspidi muuta.
Tulemus: info on võetud teadmiseks.
Päevakorrapunkt nr 3: Riigieelarveline toetus
Riigieelarvest anti Tammsaare hoolekogu MTÜle 5000 eurot, mida saab kasutada ühe kalendriaasta
jooksul (kuni oktoober 2021). Hoolekogu peaks mõtlema, millele raha kulutada. Ühe aasta jooksul võib
korraldada erinevaid üritusi või midagi muud, mis lähtub antud toetuse sihtotstarbes „MTÜ tegevuse
toetamine“. Tegevused võivad olla erinevad ja ei pea olema vaid üks. Tähtaja saabumisel tuleb teha
aruanne. Kui summa kulutatakse osaliselt või ei kulutata üldse, siis peab alles jäänud raha tagastama.
Lisaks sellele rahale on arvel ka varasemalt erinevate algatuste raames kogutud raha.
Hoolekogu esimees saadab lepingu hoolekogu liikmetele, et huvilised saaksid tutvuda dokumendiga.
Tulemus: Info võeti teadmiseks. Hoolekogu liikmetelt oodatakse ideid, kuidas saab raha kasutada. Ideed
tuleb
esitada
hiljemalt
20.10.2020
google.docs
dokumendi
vahendusel
(link:
https://docs.google.com/document/d/1BBlNEnNRPBJMeghi8Yxvs7DzP4IxeHfsmxaMe84nzJg/edit?usp=s
haring) Pange enda mõtted faili kirja ja nii näevad kõik hoolekoguliikmed, mis on välja pakutud. Kirja
pandu salvestub automaatselt.
Päevakorrapunkt nr 4: klassi komplekteerimine (õppilaste arv määratlemine klassides)
Arutati klassides õppivate ja lisandunud laste arvu üle. Ülempiiriks on 24 last klassis. 3.a klassis on hetkel
rohkem õppijaid (28). Kooli esindajad täpsustasid, et hetkel on koolis 4 abiõpetajat ja kahe eelmainitud
klassi õppija puhul on tõenäosus, et nad liiguvad edasi teistesse klassidesse.
Osalejad tundsid huvi, mida arvab klassi õpetaja kujunenud olukorrast. Sellele küsimusele hetkel vastust
ei olnud. Arutati, mida selline olukord õpetamisel ja õppimisel kaasa toob ning millised on võimalikud
lahendused. Ühe lahendusena pakuti välja suurema klassi jagamise kaheks, et tagada parem õppetöö
kvaliteet. Arutelus esitati nii klassi kaheks jagamise poolt (nt palju õppijaid on keeruline õpetada, tulevikus
võib lapsi juurde tulla ja siis klass aina suureneb, õppetöö kvaliteedi langus) kui ka vastuargumente (nt
lapsed on juba harjunud koos õppima, mis põhimõttetest lähtuvalt klass jagada, kuidas suhtuvad sellesse
lapsed ja nende vanemad). Lisaks mainiti, et kuna Tammsaare kool on ainuke venekeelsete klassidega
kool, siis paljude jaoks, kes tulevad Eestisse välismaalt on see Pärnus ainuke võimalus õppetööd jätkata.
Ühe võimalusena pakuti välja 3. klassis õppijate rühmadeks jagamist mitte vaid keele tundides, vaid ka
teistes õppeainetes. Murekohana toodi välja, et viimastel aastatel on kujunemas tendents, kus lubatakse
iga aasta natuke suuremat õpilaste arvu klassis, kuid see võib lõppkokkuvõttes viia selleni, et klassides on
liiga palju lapsi. Sellest tulenevalt paluti siiski mõelda edaspidi suurte klasside jagamisele kaheks eraldi
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klassiks ning kuidas sel juhul otsust vanematele ja lastele komunikeerida ja mis põhimõtete alusel toimuks
jagamine klassidesse.
Toimus hääletus. Klassides õppilaste arvu suurenamise poolt oli 7 osalejat, vastu 1 ja 1 oli erapooletu.
Otsus: Hoolekogu annab nõusoleku suurendada õpilaste arvu järgmistes klassides:
1) 3. A klass – 28 õppijat
2) 6. A klass – 26 õppijat
3) 7. A klass – 25 õppijat
4) 9. A klass – 27 õppijat
Täiendavalt esitati ettepanek Tammsaare kooli juhtkonnal:
 kaaluda 4. klassis suurema õppilaste arvuga klassides rühmade avamist (lisaks keele tundidele ka
nt matemaatikas ja loodusõpetuses);
 järgmisel korral selliste päevakorrapunktide arutlemisel kutsuda juurde suurte klasside (24+
õppijaga) klassijuhatajaid;
 edaspidi peab seda teemat arutama maikuus (enne järgmise õppeaasta algust).
Päevakorrapunkt nr 5: Muud küsimused:
5.1. Tammsaare kooli hoolekogu aseesimehe valimine
Hoolekogu esimees tegi ettepaneku nimetada uueks aseesimeheks Tatjana Koor (2.b klassi esindaja).
Hoolekoguliikmed olid nõus.
Tulemus: Tammsaare hoolekogu aseesimeheks on Tatjana Koor
5.2. Tammsaare kooli lastevanemate üldkoosolek ja hoolekogu liikmete valimine.
Viirushaiguste levikuga ja koolis kehtivate piirangutega toimub lapsevanemate üldkoosolek
elektrooniliselt. Lastevanematele saadeti päevakord ja materjalid elektrooniliselt. Samuti toimub
hoolekogu uue koosseisu valimine elektrooniliselt. Materjaliga tutvumise, ettepanekute tegemise,
küsimuste esitamise ja uute hoolekogu liikmete poolt hääletamise tähtaeg on 8.10.2020 kell 24.00.
Kuuenda klassi esindaja kirjutas avalduse, et astuda hoolekogust välja. Kuna avaldus tuli 6.10 ja praegune
hääletus hoolekogu koosseisu osas on käimas (hääletamise tähtaeg 8.10), siis ei saa muudatust teha.
Tuleb korraldada uus hääletamine.
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