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Hoolekogu koosolek toimus 16. veebruaril 2020 kell 18.00 kuni 19.00 arvutipõhiselt 

videokonverentside rakenduse „Zoom“ vahendusel. 

Osalesid: Kaia Tuhkur, Lea Pauts, Urmas Hein, Martin Lillevere, Kristi Terep, Kanni Labi, 

Riina Järvela, Janika Reilik-Bakoff, Tõnis Asson. 

Ei osalenud: Ants Johanson, Marke Lilleõis, Kristel Deket ja Kristiine Kiviste.  

Kutsutud osaleja: direktor Enn Öpik 

Koosolekut juhatas: Tõnis Asson. 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Ülevaade hetkeolukorrast 

2. Toitlustushange 

3. Tartu linna gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed  

4. Kohalalgatatu 

 

Ülevaade hetkeolukorrast 

Direktor andis ülevaate olukorrast koolis. Arengukava on valmimas aga ei ole veel küps 

hoolekogule esitamiseks. Mustand esitatakse esimesel võimalusel hoolekogu liikmetele 

tutvumiseks e-kirjaga. 

Viirusolukorrast: 21 õpetajat on kas eneseisolatsioonis või haiged, seetõttu on 5.-9. klassid 

distantsõppel, kaks klassi on eneseisolatsioonis. Terviseametiga on pidev kontakt. 1.-4. 

klassid on kontaktõppel. Algklasside osas on 2 õpetajat eemal. Õppetööd toetavad tegevused 

on olukorra tõttu viidud miinimumini. 

5.-9. klass kannab koolimajas reeglina maski, kool on varunud ühekordseid maske. Kellel 

pole või on unustanud koju saab klassiruumist ühekordse maski. 

Kool on esitanud õpetajate ja teiste haridustöötajate vaktsineerimisnimekirja. Koheselt on 

valmis vaktsineerima kaks kolmandikku sihtgrupist. Edasised tegevused selguvad lähipäevil. 

Toitlustushange 

Riigihange käib, dokumendid on esitanud kolm pakkujat. Uus toitlustaja võiks selguda 

märtsis. Aprilli alguses on esimene sobiv võimalus toitlustaja vahetumiseks. Hankekomisjonis 

on nii õpilasesinduse kui hoolekogu esindaja. 

Gümnaasiumite ühised sisseastumiskatsed 

Selle aasta põhikooli lõpueksamid toimuvad aga need seotakse lahti lõpetamisest, st eksamite 

tulemused ei mõjuta kooli lõpetamist. Suure tõenäosusega on lõpuaktuse päev 16.-18. juuni 

paiku. Plaanis on läbi viia klassipõhised aktused Riia tänava hoone aulas, netipõhise 

ülekandega. Eelmisel aastal testitud mudel on leidnud personaalsema ja hubasema õhkkonna 

tõttu ka lõpetajate ning vanemate toetuse. 



Ühiskatsete infokiri on saadetud lõpetavatele õpilastele ning nende vanematele. Katseid 

koordineerib Hugo Treffneri gümnaasium. Katsed on veebipõhised, vajadusel tagab kool 

soovijale arvutikoha. Katsed sooritatakse riiklikku tasemetööde platvormi kasutades, kõigil on 

sooritamiseks võrdsed tingimused. 

Kohapeal tõstatatud küsimused: 

 

Toitlustus 

Küsimus kooli juhtkonnale, kui jääb toitlustajal toitu üle, kas võib jagada soovijatele või 

abivajajatele äraviskamise asemel. Kuidas seda teha kui jääb üle? Võimalusel tuleb arutada 

toitlustava firmaga, et vajadusel inimlikult lahendada.  

Kaugõppekorraldus 

Eriti üheksandikud vajavad kaugõppel rohkem videotunde vastavas keskkonnas nagu 

„Zoom“. Klassiti on korraldus väga erinev, on klasse, kus on 3-4 videotundi päevas, mõnel 

klassil vaid üks või pole ühtegi. Sageli sõltub see konkreetsetest pedagoogidest. Direktor 

tunnistab, et on ruumi arenemiseks. Hübriidtunnid, kus osa õpilasi on klassis ja osa jälgib 

netist, võivad osutuda tavapäraseks ka peale pandeemiat. Tuleb arendada olemasolevate 

tehniliste võimaluste rakendamist nagu õpetajate peamikrofonid ja kaamerad. 

Kontakttundidest puudujaid oli vähe, ennetusmeetmed on vähendanud muid haigestumisi. 

Tavapärastest haigestumistest tingitud õppetöölünki on sel õppeaastal õpilastel vähem, mis 

aitab kompenseerida kaugõppest tingitud lünki.  

Kehalise kasvatuse tunnid talvel 

Tuulekülma arvestades ei tohiks ka suhteliselt tavalise talveilmaga välitunde lubada kuna 

tunnetuslik külm on sellise arvutamise juures teoreetiliselt ohtlik. Kool püüab leida 

kompromisse, kuid arvestada tuleb, et siseruumides on suurem nakatumisoht. Külma ilmaga 

on tund pigem lühem aga väljas. Uisuväljak on väga hea. Kehalise kasvatuse õpetajad on 

parandanud kommunikatsiooni ja jälgivad ilmaprognoosi. Varakult antakse infot kas tund on 

väljas või sees, kas on uisutund vms. Lapsevanemad on tänulikud. 

 

Järgmine koosolek on planeeritud 18. mail 2021 kell 18.00. 

 

Protokollis Lea Pauts 

Juhatas Tõnis Asson (allkirjastatud digitaalselt) 


