Tartu Descartes’i Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 14. november 2018
Koosolek toimus 14. nov 2018 Tartu Descartes’i Koolis.
Kohal olid 9 hoolekogu liiget:
Meelis Sõukand – vanemate esindaja
Toomas Muru – vanemate esindaja
Kristjan Karis – vanemate esindaja
Daniel Petuhhov – õpilaste esindaja
Külli Hindrikson – õppenõukogu esindaja
Eva-Maria Riso – vanemate esindaja
Anne Ots – vanemate esindaja
Merle Liivak – vanemate esindaja
Anne-Ly Randoja – vanemate esindaja
Puudusid:
Kristi Aavakivi – linna esindaja
Kaidi Menšikova – õppenõukogu esindaja
Eleri Vall – vanemate esindaja
Heiki Tomann – vanemate esindaja
Selgitusi andis kooli direktor Jaan Reinson
Päevakord:
1. Hoolekogu töö käivitamine (sh esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine)
2. Arvamuse avaldamine kooli 2019. a. eelarve eelnõu kohta
3. Info TDK ja Hansa kooli spordiväljaku rajamisest.
4. Lapsevanemate kontaktandmete haldamine
5. Õpetajate tunnustamine
6. Hoolekogu tööplaani koostamine
7. Kohal algatatud küsimused
1. Hoolekogu esimeheks 2018/19 õa valiti Merle Liivak, ase-esimeheks Toomas Muru.
Koosolekut protokollis Eva-Maria Riso
2. Direktor Jaan Reinson tutvustas kooli 2019. a. eelarve eelnõu.
Eelnõus kajastuvad KOV põhitegevuse kulud koolile. Kõige suurema osa eelarvest
moodustavad personalikulud, kooli olmekulude rahastus toimub linna eelarvest.
Tugispetsialistide kulud kaetakse riigieelarvest, investeeringuna HEV laste õpetamisse
sisustatakse väikeklassid. Muud riigieelarvelised kuud ei sisaldu eelnõus. Riigieelarvest
kaetakse töötajate koolituskulud ja kulu õpikutele. HITSA vahenditest – kulud info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiale ning õppevahenditele. PRIA eraldab raha
sihtotstarbeliste kulude jaoks. Lisaraha huvitegevusele saadakse projektipõhiselt linna
kultuuriosakonnast. Üüritulud lähevad arvesse iseteenitud tuludena. 2019. aastaks on
planeeritud 8000.- omatulu. Renoveeritud ruumide korrashoiuks kasutatakse riigihanke
korras sisseostetud teenust. ERASMUSE vahenditest (60 000.- kaheks aastaks)
rahastatakse õppereise.
Võeti teadmiseks, kui palju on koolile KOV eelarvest raha eraldatud. Enamus
kuluartikleid on fikseeritud.
Järgmisel koosolekul jälgida 2018. a. eelarve täitmist.

3. Kristjan Karis rääkis TDK ja Hansa Kooli spordiväljaku rajamisest. Tartu linna
kaasava eelarve konkursil saavutati 2. koht, mis tähendab 100 000.- saamist 2019.
aastaks spordiväljaku ehitamiseks (kvaliteetse kattega väljak pallimängude jt spordialade
harrastamiseks). Tuleb esitada hanke tingimused. Linnapoolne tingimus on, et objekti
oleks lihtne ehitada ja teisaldada. Et objekt on väike, tuleb igale ehitatavale elemendile
teha 1 hinnapakkumine ja pole vaja hanget projekteerija leidmiseks. Liigsete kulude
vältimiseks mitte teha tervikpakkumist kogu objektile. Võimalikult palju tuleb säilitada
juba olemasolevat inventari, näiteks korvpallipostid.
Jaan Reinson lisas, et kooliümbruse jaoks on kahel korral juba saadud „katuseraha“.
Plaanis on paigaldada tasakaalulindid ja teha siserada kehalise kasvatuse jaoks.
4. Lastevanemate kontaktandmete kättesaadavusest rääkis Jaan Reinson. Lapsevanem
peaks olema vajadusel kohe kättesaadav, kuid paljud ei uuenda oma andmeid ja need on
vananenud. ARNO ja kooliandmed vanemate kohta on sageli erinevad. Lastevanematele
tuleb meenutada, et nad andmeid uuendaksid. Klassijuhatajatel peaks olema
lastevanemate meililist ja telefoninumbrid.
On ka probleeme sisevõrgu kasutamisega: lapsed käivad seal vanemate paroolidega. Iga
õpilane saab klassijuhataja käest parooli ja peaks käima sisevõrgus oma nime all. Tuleb
uurida, kas sisevõrku saab hakata sisenema SmartIDga.
Hoolekogu seisukoht oli, et klassijuhatajad peaksid üle vaatama, kas kõik vanemad on
klassi listis. Tekkis küsimus, kas mitte kooselavad vanemad peaksid mõlemad oma
kontaktid andma. Tuleb kindlasti nõuda kontaktandmete uuendamist, kui need
muutuvad.
5. Õppenõukogu esindaja Külli Hindrikson esitas õpetajate soovi tunnustamise korra
loomise kohta. Õpetaja Külli Hindrikson andis õppealajuhatajale teada, et õpetajad on
selleteemalise kirja kirjutanud. Õppealajuhataja soovis, et koostataks õpetajate
tunnustamise korra mustand, mida siis edaspidi ühiselt üle vaadatakse, mida selles
dokumendis muuta, mida alles jätta, mis maha kustutada. Õpetajate sõnul võiks olla
avalik süsteem, mille alusel makstakse lisatasu ja tunnustatakse. Samuti olgu näidatud,
kes tunnustab: kool, linn, riik jne.
Õpetajaid võiks meeles pidada kolleegide ja õpilaste poolt tähtpäevadel ja suurema
tööstaaži täitumisel, näiteks iga 5 aasta järel. Kooli koduleht võiks ka seda kajastada.
Tunnustatud õpetajad võiksid valida uued laureaadid, sõnaõigus ka õpilastele.
Direktor Jaan Reinsoni seisukoht oli, et esialgu niisugust tunnustamise korda ei ole
ega esialgu tule. Toimib kujunenud tava. Tänamine toimub infolehes, näiteks eelmisel
tänati igaühte keskmiselt 7 korda. EV 100 puhul oli võimalus tunnustada kolleege, 28
õpetajat said tänukirja. Kõik võivad esitada kandidaate Aasta Õpetajaks ja konkursile „
Eestimaa õpib ja tänab“.
Alates 4. klassist küsitakse tagasisidet õpetajate töö kohta. Õpetajaid peetakse meeles
õpetajate päeval, naistepäeval, jõulude ajal jne. Korraldatakse motivatsiooniüritusi.
Samas õpetajad võiksid rohkem käia aktustel, lapsed tahavad neid tänada.
Hoolekogu seisukoht: toetada arutelu tunnustamise korra kohta. Õpetajad ja juhtkond
peaksid kokku leppima, missugused on premeerimist väärt tegevused.
6. Hoolekogu tööplaani koostamine.
Tegelda edasi töö tasustamise alustega ja
sisehindamise probleemidega. Toomas Muru tegi ettepaneku otsida üles eelmise
õppeaasta ideekorje tulemused, kust võib leida vajalikke teemasid, mida edasi arutada.
Samuti võib pakkuda uusi ideid koolielu parandamiseks. Hoolekogu koosolekute
protokollid panna üles kooli koduleheküljele. Järgmisel koosolekul vaadata üle 2018. a

eelarve täitmine. Kutsuda kooli toitlustava firma esindajad hoolekogu koosolekule ja
valmistada ette küsimused. Järgmine koosolek korraldada 22. või 29. jaanuaril.
7. Kohal algatatud küsimused. Millal tuleb TDK põhjalik remont? Kooli renoveerimine
lükkus edasi seoses koolide remondigraafiku muutumisega linnas. Remonti ei tule enne
2022. aastat. Suuri ehitustöid pole aga enne remonti mõtet teha.
Õpilaste poolt tulnud küsimus: „akvaariumi“ kord on käest ära. Millal seda jälle
kasutada saab?
Kuigi koolil on uus toitlustaja, pole õpilased kõigega rahul. Osa rahulolematust on
õigustatud. Hoolekogu leidis, et peaks ette teatamata külastama söögivahetunde ja
vaatama, kas kõigil kaebustel on alust.
Jaan Reinson: Kuni jõuludeni on koolis võimalik süüa hommikul tasuta putru.
Õpilastelt küsitakse tagasisidet toidu kohta.

