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ÜLENURME GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU  

KOOSOLEKU PROTOKOLL  

 

14.09.2020 nr 1-3/54 

Algus: kell 17.30 

Lõpp:  kell 19.30 

 

Koosoleku juhataja: hoolekogu esimees Varpo Vare 

Koosoleku protokollija: Karin Peda 

Koosolekul osalesid: Kristel Hokkonen, Maia Uibo, Aimar Kivirüüt, Margit Tätte (google 

meeti vahendusel), Ketlin Kolossov 

Koosolekule kutsutud: Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer, õppealajuhataja 

Maili Mesipuu, õppealajuhataja Merje Aavik,  

Koosolekult puudusid: Tiina Kärner, Helle Kont 

Koosoleku tehniline tugi: Ardo Heinmaa 

Toimumiskoht: Ülenurme Gümnaasiumi lugemissaal 

 

 

PÄEVAKORD 

1. Valmisolek uueks õppeaastaks 2020/2021 – Olev Saluveer, Maili Mesipuu, Merje 

Aavik     

2.  Õpilaste arv klassides – Olev Saluveer  

3. Kodukord – Olev Saluveer 

4. Muud arutelu vajavad küsimused 

 

Olev Saluveer tutvustas Ülenurme Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt valitud uut hoolekogu 

liiget, kelleks on 10.kl. õpilane Ketlin Kolossov. Ketlin tutvustas ennast lühidalt. 

 

1. Valmisolek uueks õppeaastaks 2020/2021 – Olev Saluveer, Maili Mesipuu, Merje 

Aavik 

Kooli direktor andis ülevaate 2020/2021 õa valmisolekust, tutvustas uusi õpetajaid. 

Tegutsema hakkavad neidudekoor ja Noorte Meeste Koor, keda hakkab juhendama Kalev 

Lindal. 

Õpilaste arv kasvanud võrreldes eelmiste aastatega, kokku koolis sept. 2020 seisuga 1122 

õpilast.  
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2020/2021 aasta eesmärgid, et kõik oleksid koolis tervena, märgata ja toetada iga õpilast, 

rakendada õppekava paindlikult ning väärtustada õppimist. 

Ülenurmes on kooli staadion renoveerimisel, kehalise kasvatuse. tunnid toimuvad 

gümnaasiumiastmele Tõrvandis. Ruumide jaotusplaani koostas spordijuht Kaspar Koolman.  

Staadioni remont kestab, muru on valmis, rada ei ole, selle valamiseks on tarvis sooja ilma. 

Tõenäoliselt valmib kevadeks 2021. Paralleelselt käib spordihoone eskiisprojekti tegemine. 

Ruumipuudusest tingituna toimuvad 8. – 9. kl. õpilaste tööõpetuse tunnid Eesti 

Põllumajandusmuuseumis, kus õpilased osalevad töötubades, samuti ka Lennuakadeemias on 

õpilastel võimalik loengutel osaleda.  

Vallal plaanis 3a pärast hakata ehitama uut koolimaja, vallal taotlus esitatud planeeringuks.  

V.Vare: Kuidas tegutseb kool siis, kui haige laps on koolis? 

O.Saluveer: Kui koolis on haige laps, siis sekkub kooliõde ja tegutseb vastavalt juhistele. 

Kui haigeid tuleb rohkem, võetakse kasutusele karmimad meetmed, et koolitöö saaks jätkuda, 

äärmisel vajadusel viiakse klasside kaupa õpilased distantsõppele. Juba praegu on kool 

muretsenud veebikaamerad, mida aineõpetaja saab vajadusel sisse lülitada, kui kodus viibiv 

õpilane tahab tunnis osaleda.  

Kui laps tuleb vanematega kõrge haigestumisega piirkonnast, siis peaks ta informeerima ka 

kooli, kuid osa lapsevanemad ei ole käitunud väga vastutustundlikult. 

Kuni olukord riigis COVID-19 raames ei ole stabiliseerunud, siis lastevanemate 

üldkoosolekut ei ole soovitav läbi viia. Klassi lastevanemate koosolekuid saab pidada video 

vahendusel veebis. Eesmärk on pigem rohkem olla kontaktõppel, seetõttu mitte reaalselt 

koosolekuid pidada. 

M.Mesipuu: Meil on moodustatud ainekomisjonid, toimub koostöö TÜ eetikakeskusega, 

jätkub koostöö EPM-ga, jätkub rahvusvaheline C1 inglise keele eksami sooritamine ( 17 

õpilast eelmisel õa-l), tegutseme edasi nii liikuma kutsuva kui ka ettevõtliku koolina. 

Septembris ei planeerita väljasõite ja üritusi, ära jäävad rahvusvahelised 

kooliolümpiamängud. Toimuvad kevadel ära jäänud KIK ja PRIA projektid erinevatele 

klassidele. Endiselt oleme TÜ praktikabaas, tõenäoliselt tulemas ka praktikandid. 

Tulemas on vabariiklikud e-tasemetööd II kooliastme õpilastele loodusõpetuses ja 

matemaatikas. Praegu ei tea, kas osutume valimisse. Oleme osalenud e-testide katsetusel, 

soovisime osaleda neljas testis, aga võimalus oli 12.kl. õpilasel osaleda ühes - loodusõpetuse 
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testis, mida õpilased olid juba varem sooritanud. Testimine võtab päris suure osa ajast, sest 

paralleelklasse ei saa testida samaaegselt.  

 

M.Aavik: Algkooli osas on  27 klassikomplekti, suunad endised, jätkub varane keeleõpe 

(inglise ja saksa keel),  KVK ja VEPA käitumisprogramm. Algkoolis tegutseb üks eriklass 

ning üks-ühele-õppe rühm. 1 ainetund on eraldatud matemaatikas eriandekatele õpilastele 

ning vanemad sooviksid, et selline lisatund jätkuks ka 6.klassis. Inglise keeles töötavad 

tasemerühmad, õpilasel võimalus liikuda oma tasemele vastavasse rühma. Toimuvad 

koostöötunnid kooliastmeti ja paralleelklassidega, kõrvalkoolid kutsuvad kogemusi jagama, 

kuid viirus seab omad piirid. Õpitakse oma kolleegidelt (kolleegitundide külastamine veebis, 

mis jätkus ka distantsõppe ajal) ning kõrvakoolide kolleegidelt.  

Õpetajad eneseanalüüsidest tuli välja meeskonnatöö tugevus.  

Infominutid algklasside õpetajatele toimuvad 7.45 neljapäeviti. 

Vahetundides on algklasside õpilase koos õpetajaga õues, lastel peavad kaasas olema 

vahetusriided, kasutatakse mänguväljakut õuealal,  liikuda saavad õpilased ka sees – 

tegelusrajad ja ronimissein koridoris. 1. -2. kl. õpetaja on kogu päeva õpilastega.  

Jäi ära planeeritud ja HM-i poolt rahastatud robootikalaager ning teadlaste öö. Laager toimub 

võib-olla kevadel, sügisel veel mitte.  

1.sept aktus toimus õues, 1.klassid said teha ka väikese rongkäigu ümber koolimaja.  

Avatud bussiooterühm, mille vanemad hästi vastu  võtnud, lapsed on hästi palju õues, algab 

kella 11-st , alates kella 14-st saab klassiruumidesse.  

Lapsevanemad ei sisene koolimajja. Kokkuleppel õpetajatega saab lapsevanem koolimajja 

vestlusele. Lastevanemate koosolekuid ei toimu. 1.kl. lastevanemate koosolek sai tehtud 

augustis.  

Hetkel saab kõiki avaldusi täita digitaalselt. Heameel, et arvutiõpetus viidi eelmisel aastal 

alates 1. klassist õppeprogrammi, see oli suureks abiks distantsõppel. 4.kl. lapsevanemate 

tagasiside digivahendite kasutamise kohta oli positiivne. 

Puhastusahendid, kaitsemaskid, visiirid on koolis olemas, samuti saab õpilane vajadusel olla 

veebitunnis.  

A.Kivirüüt: Miks ei kanta kogu tundi üle? 

K.Hokkonen: Vajalik on edastada info, mida ei saa vahendada Stuudiumi kaudu.  

V.Vare: Mitu kaamerat on koolis?  
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O.Saluveer: Koolis on 53 kaamerat, kuid kõik ei ole paigaldatud. Kaamerad paigutatud 

matemaatika, loodusainete, eesti keele ja võõrkeelte kabinettidesse. Plaan paigutada kõik 

kaamerad klassidesse nii kiiresti kui võimalik.  

 

2. Õpilaste arv klassides – Olev Saluveer  

 

Koolis õpib 2020.a 10.sept.seisuga 1122 õpilast.  

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

suurendada õpilaste piirnormi klassides, kus õpib lubatust rohkem õpilasi.   

M.Uibo:  Miks on õpilaste arv eriti suur  kahes 9. klassis.  

O.Saluveer: Kuna kolmandas 9. klassis on rohkem probleemseid lapsi, siis on õpilaste arv 

selles klassis ka väiksemana hoitud. 

Otsustati:  

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

6.c, 6.d, 7.a, 8a.b 8.c, 9.a, 9.c 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. 

3. Kodukord – Olev Saluveer 

O.Saluveer: kooli kodukorra materjalidega said hoolekogu liikmed tutvuda enne hoolekogu 

koosolekut. Kooli kodukorra täiendamisel on arvestatud HTM-i tähelepanekutega, mis 

kirjutati ette kevadise seire ajal. Eelkõige, mis puudutab turvalisuse küsimust. Õpetajad 

töötasid kodukorra esialgse variandi läbi ainekomisjonides, siis arutati õppenõukogus ning 

õpilasesinduses. 

M.Uibo: On palju tähelepanekuid. Direktor on võtnud endale liiga palju kohustusi, mida 

saaks delegeerida. Tähelepanekud  ei ole esitatud kirjalikult, vaid esialgu võiks  arutleda. 

Vastavalt relvaseadusele ei tohi õpetaja ära võtta relva, vaid peab kutsuma politsei. 

O.Saluveer: Me ei saa kõike kirja panna. 

M.Uibo: Paragrahv 13 nõuab vallavalitsuse eraldi kinnitust vastavalt PGS §44 l.2 „Õpilaste 

ja koolitöötajate vaimse ja füüsilisuse turvalisuse oht“. 
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Ennetustegevusena ei ole nimetatud KIVA, mida koolis kasutatakse.  

Jälgimisseadmete kasutamise paragrahv on üldsõnaline, kodukord ei kajasta koolist 

väljaarvamist. 

Põhimõtteliselt on iga punkti juurde tähelepanekuid.  

M.Mesipuu: Kui § 13 tekitab eriarvamusi, siis tuleb koolipidajalt ka luba saada.  

V.Vare: M.Uibo peaks saatma oma tähelepanekud  kõigile hoolekogu liikmetele ning 

hoolekogu liikmed annaksid oma arvamuse digitaalselt. § 13 kohta on tarvis vallavalitsuse 

kirjalikku otsust. 

Otsustati: Hiljemalt 17.09. on hoolekogu liikmed M.Uibo tähelepanekud läbi vaadanud ning 

koos kommentaaridega digitaalselt allkirjaga kinnitanud ning saatnud kooli direktorile.  

4. Jooksvad küsimused  

M.Tätte on hoolekogu liige kuni septembrikuu lõpuni, tuleb valida lastevanemate poolt 2. 

kooliastme poolt hoolekogusse uus liige. 

M.Mesipuu: Mõistlik oleks valida 4. klassi lapsevanem.  

M.Uibo: Teen ettepaneku valida kaks uut liiget. 

K.Peda: Miks kaks? 

M.Uibo: Lapsevanemad peavad moodustama enamuse ja kui keegi soovib hoolekogust välja 

astuda, siis oleks kohe olemas uus liige.   

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 

Varpo Vare        Karin Peda 

Koosoleku juhataja       Protokollija 

 

 

.  
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