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ARUTATI JA OTSUSTATI: 

1. Ülenurme Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise kord – Olev Saluveer      

Olev Saluveer andis ülevaate õpilaste vastuvõtu tingimustest ÜG 1. klassi astumisel. 



Olev Saluveer tutvustas kooli piirkonna fikseerimise korda ja noorema kui 7.aastase lapse 
koolivõtmise korra tingimusi. Merje Aavik andis ülevaate esimesse klassi astujate 
õppesuundade kohta. Olev Saluveer andis ülevaate õpilaste vastuvõtmise korrast ÜG 10.klassi. 

Hoolekogu liikmed avaldasid arvamust, et teha muutus õpilaste kooli vastuvõtmise korra 
kohta § 6 lõige 4: sisseastumisel nõutav õpilaspilet asendada pildiga isikut tõendava 
dokumendiga. 

Otsus: Ülenurme Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtmise kord heaks kiita koos 
muudatusega § 6 lõige 4.  

 

2. Ülenurme Gümnaasiumi kodukord – Olev Saluveer 

Olev Saluveer tegi ülevaate ühistoimimise normidest koolis ja tõi välja muudatused § 2 
tundide ja söögivaheaegade kellaegades ja § 8 õpilaste ja vanemate hinnetest ja hinnangutest 
teavitamise korras. 

Otsus: Ülenurme Gümnaasiumi kodukord  heaks kiidetud ja muudatused sisse viidud. 

 

3. Arutelu liikluskorralduse teemal 

Varpo Vare algatas arutelu liikluskorralduse paremaks muutmise teemal seose hommikuse 
tipptunniga, mil toimub laste kooli toomine. Probleem on eelkõige spordihoone esise parkla 
kasutamine peatumiseks ja seejärel Tartu maanteele tagasipöördumisel, kus on tekkinud 
mitmeid liiklusohtlikke olukordi.  

Otsus: hoolekogu ettepanek – laste turvalisuse huvides kutsuda liikluspolitsei hommikul 
enne kooli algust koordineerima liiklust ja lubada spordihoone parklasse vaid 
sissesõiduluba omavaid autosid. 

 

4. Võimalus tutvuda algklasside korpusega 

Merje Aavik ja Olev Saluveer tutvustasid hoolekogu liikmetele uue korpuse klassiruume ja 
erinevaid modernseid lahendusi õppetöö läbiviimiseks. 
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