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ÜLENURME GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU  

KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 1-3/ 52 

 

14.10.2019 nr 1-3/52 

Algus: kell 17.30 

Lõpp: kell 18.50 

 

Juhatas  : hoolekogu esimees Varpo Vare 

Protokollis : Karin Peda 

Osalesid: Kristel Hokkonen, Maia Uibo, Aimar Kivirüüt, Saskia Mürk, Margit Tätte, Helle 

Kont. 

Külalised: Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer, õppealajuhataja Maili Mesipuu, 

õppealajuhataja Merje Aavik, haldusjuht Eevi Tappo 

Puudusid: Tiina Kärner, Karin Truus 

Toimumiskoht: Ülenurme Gümnaasiumi nõupidamiste ruum. 

 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Karin Truusi avaldus – Olev Saluveer 

2. Valmisolek uueks õppeaastaks 2019/2020 – Olev Saluveer      

3. Õpilaste arv klassides – Olev Saluveer  

4. Liikluskorralduse muudatused ja laste turvalisus – Varpo Vare 

5. Valla üürikorteri olukorrast –Karin Peda 

 

1. Karin Truusi avaldus 

 

Kooli direktorile on saabunud hoolekogu liikme ja protokollija Karin Truusi sooviavaldus 

hoolekogu tööst loobumiseks perekondlikel põhjustel. Arutelu käigus leiti, et ei valita I 

kooliastmest uut lastevanemate esindajat, kuna kooli vilistlane Aimar Kivirüüt on alates 

septembrist 2019 I kooliastme õpilase vanem  ning on kursis I kooliastme tegevusega. 

Otsustati: 

1. Arvata välja Ülenurme Gümnaasiumi hoolekogu koosseisust Karin Truus 

2. I kooliastmest uut lapsevanemat ei valita ja hoolekogu liige Aimar Kivirüüt on kooli 

vilistlasena samuti I kooliastme lapsevanem 

 

2. Valmisolek uueks õppeaastaks 2019/2020 – Olev Saluveer    

 

Kooli direktor andis ülevaate 2019/2020 õa valmisolekust, tutvustas uusi õpetajaid, 

selgitas  muutusi koristussüsteemis. Käesolevast õppeaastast renditakse teenust koristusfirmalt 

ISS. 

Direktor tutvustas uusi projekte, millest kool osa võtab. Oleme seotud “Liikumakutsuva 

kooli“ ja „Ettevõtliku kooli“ projektiga, arendame edasi väärtuskasvatusprojekti, samuti 

„Kiusamisest vaba kooli“ ja UNESCO projekti. Meie õpilased osalevad aktiivselt KIK ja TÜ 
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loodusprojektides ning alates 1995  “Tervist edendavate koolide“ projektis. Erinevate 

valdkondade projektid toetavad õppetööd. Kool osaleb samuti rahvusvahelises Pierre de 

Coubertini koolide projektis. Sel aastal osales meie kooli õpilasdelegatsioon Prantsusmaal 

Maconis. Koostööd tihendati Eesi Põllumajandusmuuseumiga, kus õpilased osalevad 

töötubades tööõpetuse tundide raames, samuti ka Lennuakadeemias on meie õpilastel 

võimalik osaleda loengutel.  

Kuna õpilaste arv aina kasvab, on tarvis uusi klassiruume. Selleks ehitati III korruse fuajeesse 

uus avatud klaasseintega klassiruum „akvaarium“, kus õpetajad saavad tunde viia läbi 

loomingulisemalt ning ruumis saab tulevikus kasutada erinevaid digilahendusi.  

 

3.      Õpilaste arv klassides – Olev Saluveer  

Koolis õpib 2019.a. oktoobrikuu seisuga 1066 õpilast. Direktori pikaajalise prognoosi 

tulemusena peaks õpilaste arv kasvama aastaks 2025 1450 õpilaseni. Prognoosi aluseks on 

võetud sündivus, rännet pole sisse arvestatud. Koolimaja jääb sellise suurusjärguga õpilastele  

kindlasti väikeseks. Sel õppeaastal on koolis on 45 klassikomplekti ning paljudes 

klassikomplektides õpib piirnormist (24 õpilast) rohkem õpilasi. Direktori ettepanek: 

suurendada õpilaste piirnormi klassides. 

Otsustati:  

Anda nõusolek suurendada õpilaste arvu klassides 2b, 2c, 3b, 3d, 3e, 4e, 5b, 5c, 5d, 6a, 7c, 8a, 

8c, PGS § 26 lõige 3 alusel.  

 

PGS § 26. Põhikooli õpilaste arv klassis ja õpperühmas  

(1) Klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis on 24 õpilast.  

(3)Kooli pidaja võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada 

õpilaste arvu üle käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirnormi üheks õppeaastaks 

konkreetses klassis juhul, kui kõik tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. 

 

4.  Liikluskorralduse muudatused ja laste turvalisus – Varpo Vare 

Õpilaste  parema turvalisuse tagamiseks on tegeldud liikluskorralduste küsimustega mitmeid 

aastaid. Maanteeamet pole aga siiani kinnitanud, kas Tõrvandist kooli poole suunduv  ristmik 

varustatakse valgusfooriga või reguleeritakse liiklust ringliiklusega.  Kõige esmane ristmiku 
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projekti teostus on 2021/2022. Kõige ohtlikum on momendil keelumärgi alt sisse pööramine 

kooli suunas, saal tekib nn. pudelikael.  

Seoses algkooliosa asumisega Tartu mnt 5 õppehoonesse,  parandati  liikluskorraldust 

Silmapiiri tänaval. Tänu kergliiklustee ehitusele on Silmapiiri tänaval vähenenud kiirused 

ning lastel on turvalisem liigelda.   

2019.a. sügisel muudeti Ülenurmest Tartusse suunduvate busside peatuse asukohta, et tagada 

parem liikuvus ja selgem korraldus seoses bussiliiklusega.  

Probleeme on Ropka  - Külitse piirkonna bussitranspordiga – kuidas laps jõuab õigeks ajaks 

kooli. Samuti Kuustest tulevate lastega, sest 15.okt. 2019 võeti käigust ära lõunane buss, 

millega lapsed koju sõitsid.  Vald teostab praegu piloteerimist.  

Maia Uibo - tähelepanu tuleks kindlasti pöörata kergliiklusteel liiklevatele ratturitele. Lapsed 

sõidavad ratastega pundis, tekib nn karjainstinkt ning ei märgata, kui ollakse rattaga autoteel 

või ristmikul auto ees. Kindlasti selgitada õpilastele olukorda ning tuletada meelde 

ohutusreegleid, tee ületamisel tuleb ratta pealt maha tulla.   

Otsustati:  

1.Teha vallavalitsusele ettepanek staadioniparkla eraldi sisse- ja väljasõidu avamiseks 

liikluseks. Klassijuhatajatel tuletada õpilastele meelde liikluskorraldust kooli ümbruses, 

liikluseeskirja ning liiklusohutusreegleid. 

5.  Valla üürikorteri olukorrast 

Ülevaate valla üürikorteri olukorrast andis haldusjuht Eevi Tappo. Poldri tn 1 majas on 

õpilaste kasutada 4 korterit: 1 korter poistele, 2 korterit tüdrukutele + 1 korter köögiplokiks. 

Kaader: 0,25 kohta administraatorile,  kes jälgib, et korterites ei tekitataks lärmi, äratab 

hommikul ülesse ja 0,25 kohta koristajale, kes koristab üldkasutatavaid (köök, duśiruumid, 

koridorid) ruume. Oma tuba peavad õpilased ise koristama, samuti oma toidunõud ning 

söögitegemiseks vajalikud tarvikud puhtad hoidma. Sel õppeaastal elab ühiskorteris 7 poissi 

ja 5 tüdrukut. Kokka ei ole. IT spetsialistiga rääkides selgus, et ruuter on väga aeglane. 

Elektrijuhtmestik on vana, tarvis vahetada.  Valla üürikorter vajaks nii sanitaar- kui 

kapitaalremonti, kuid rahalised vahendid puuduvad. Esialgne pakkumine võetud, rahalisi 

vahendeid tarvis 72000 €.  



 

4 

 

Saskia Mürk, 12. kl. õpilane, kes elab ise koli ühiskorteris kolmandat aastat.  Sel õ-a-l elab 

üksinda toas. Ta leiab, et koostöö õpilaste vahel peab sujuma ja tuleb kehtestada kindlad 

reeglid ühisruumide koristamisel (nt. toidunõud!). Septembris oli vesi kinni nii köögiplokis 

kui ka poiste duśiruumis ja poisid käisid tüdrukute vannitoas pesemas. On palju nn. iluvigu: 

internetikaablid ripuvad laest alla seina nurgas; põrandas, seinas augud; parketil lipid  väljas 

(aga saab peita vaiba alla), tapeet lahti, pistikupesad katkised.  Internetiühendus olematu – ei 

saa teha koolitööd.  

Karin Peda – Probleemid tekkisid sügisel, kui 11. ja 10.kl. lapsevanemad olid rahulolematud. 

Klassijuhatajatest külastasid kooli ühiskorterit õpetajad E. Kostabi ja P. Kuusik, kes leidsid 

palju puudusi, mida ka lapsevanemad  olid eelnevalt kirjeldanud. Paljud lapsed on ostnud ise 

internetiühenduse, et saaks koolitööd teha. Pöörduti lastevanemate kirjalike kirjeldustega 

direktori poole. 

Kristel Hokonen  - Mis on valla seisukoht pikas perspektiivis? 

Aimar Kivirüüt - Vahel on lapsed väga lärmakad ja segavad kaaskodanikke, Kas kooli 

ühiskorterile ei kehti erinõudeid? Kas on rentaabel säilitada ühiskorter? 

E.Tappo -  Ühiskorterit on külastanud ka valla komisjon koosseisus: Kaupo Piirsali, Kristi 

Kull ja Kersti Luik. Vallapoolne seisukoht on, et uuest õppeaastast ei võeta uusi elanikke 

ühiskorterisse.  Need, kes praegu kasutavad ühiskorterit, neil võimaldatakse elada seal kuni 

gümnaasiumi lõpetamiseni. Sellise seisukoha sai V.Vare telefonitsi ka vallavanemalt. 

Kapitaalremondi eeldatav arvestus on 40000 € ühele korterile, sellised rahalised vahendid 

vallal puuduvad.  

V.Vare – Kuna on tegemist tavalise üüripinnaga, on tarvis kindlasti läbi mõelda laste 

elamistingimuste parandamine ja hooldustööd.  

Helle Kont – kiiremas korras tuleb vaadata üle laste ohtus ja vastavad tööd teostada, et 

õpilastel oleks ühiskorteris turvaline elada.  

E.Tappo tegi ettepaneku, et registreerida korterid EHIS-es õpilaskoduna, siis tuleksid ka 

rahalised vahendid ministeeriumi poolt. Õpilased üürivad korterit väikese summa eest vallalt, 

lepingu lapsevanemaga sõlmib direktor.  
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O.Saluveer – ministeeriumilt raha  taotlemine on olnud tulemusteta, ministeerium toetab väga 

väheseid õpilaskodusid. Kavas oli taotleda raha hoopiski spordihoone juurdeehituseks koos 

õpilaskoduga.  

Otsustati:  

1. Tagada ohutus vastavalt rahalistele võimalustele: 

1.1 sügisvaheajal remondib elektrik pistikupesad ja koondab juhtmed; 

1.2 parandatakse iluvead ( tapeet, värv); 

1.2 IT spetsialist tegeleb internetiprobleemidega korraliku internetiühenduse 

tagamiseks. 

 

 

 

Varpo Vare      Karin Peda 

esimees       protokollija 

 


