
 

Karlova kooli hoolekogu protokoll nr 1 

Koosoleku toimumisaeg: 06.02.2016 kell 18.00 – 20.00 

Juhatas: Anneli Kask 

Protokollis: Sigrit Mahla 

Osalesid hoolekogu liikmed: Aavo Hussar, Teele Eensaar, Anneli Kask, Sigrit Mahla, Ly 

Kubenko, Tiit Lepp, Tiia Kütt, Eliise Hindoala, Epp Pärn, Vladimir Śokman. 

Kutsutud: Heidi Kiuru, Svetlana Jasnova. 

Puudusid hoolekogu liikmed: Erki Remmelkoor, Elo Eller, Liivi Lõhmussaar, Arleen Rillo, Merit 

Harju. 

Päevakava: 

1.       Karlova kooli õpilaste keh. kasvatuse riietusruum pammil; 

2.       Karlova kooli riidehoid;  

3.       Karlova kooli vana osa akende seisukord;  

4.       Karlova kooli söökla kohtade arvu suurendamine ; 

5.       Kuidas saaksime ise koolile raha teenima hakata? Mõtted, ettepanekud teretulnud; 

6.       Hoolekogu liikmetele saadetud tabel, kuidas keegi saab panustada. Tagasiside; 

7.       Hoolekogu protokollid; 

8.       Tartu Karlova kooli poiste tööõpetuse tundide korraldamine; 

9.       Avatud arutelu. 

 

Arutelu: 

1. Karlova kooli õpilaste kehalise kasvatuse riietusruum pammil 

Mõni aeg tagasi kohtuti Tartu Linnavalitsuses (edaspidi TL)  Priit Metsjärvega. Arutleti 

kooli kitsaskohti: kehalise kasvatuse riietusruumid, riidehoiu olukord, vananenud aknad, 

poiste tööõpetuse-tehnoloogiaklassi ehitus. Kui vajadus on põhjendatud ja hädavajalik, 

siis püüab linn leida ka rahastuse reservfondist. Karlova kooli üks prioriteetidest on 

kehalise kasvatuse tarbeks riietusruumid. Riietusruumi laiendamiseks on asukoht leitud. 

Projekteerija käis kohal ja vaatas olukorra üle. Lubati järgmiseks nädalaks projekt valmis 

saada ning TL linnavara osakonda saata. Riietusruumi esik umbes 16 ruutu, 2 dussi ja 

praeguse saunaruumi asemele saab täiendavalt 2 dussi ehitada.  



Otsus: võtta info teadmiseks ja toetada vajadusel põhjenduste kirjutamise osas. 

Olukorral hoiavad silma peal ja tegutsevad Sveta Jasnova ning hoolekogu poolt Anneli 

Kask. 

 

2. Karlova kooli riidehoid 

 

Millised oleksid riidehoiu lahendused? Kuna lapsi tuleb juurde, siis jääb riidehoiu 

boksides ruumi aina vähemaks, liikumine on keeruline, osad boksid on jagatud mitme 

klassiga. Vajalik on parem ruumilahendus. Hoolekogu liikmed tutvusid Miina Härma 

ja Kesklinna riidehoiu võimalustega (pildid protokolli lisas). Mõlemad tunduvad 

sobivad lahendused ka Karlova koolile. Mainitud koolides ei ole keegi riideid 

valvamas, õpilaste osas vastav kasvatustöö. Karlova koolis on rõivistu töötaja 

riidehoius 2 esimest tundi. Mõni aeg tagasi oli e-koolis suurem arutelu õpilaste 

kadunud asjade teemal. Leiti, et on vajalik informeerida kogu kooli  kontaktidest, 

kelle poole taolistes küsimustes otse pöörduda. Tehti ettepanek, et kadunud asjadest 

teha pildid ning leida kooli kodulehel sobiv rubriik, kuhu need lisada. 

Majandusalajuhataja on andnud ülesande projekteerijale, leida riidehoiu osas koolile 

parim lahendus. Niipea kui projekteerijalt on info olemas, tuleb võtta 

hinnapakkumised ning pöörduda põhjendustega linnavalitsuse poole.  

 

Otsus: võtta info teadmiseks ja toetada vajadusel põhjenduste kirjutamise osas. 

Tegevustel hoiab silma peal ja vajadusel reageerib Svetlana Jasnova ja hoolekogu poolt 

Anneli Kask. Samuti tegelevad Sveta ja Anneli pakkumiste võtmisega:  Annelile 2, Svetale 1, 

tähtaeg veebruari  teine pool.  Vajalikku infot kadunud asjade teemal jagab kool, kontaktisik 

Heidi Kiuru.  

 

3. Karlova kooli vana osa akende seisukord 

 

Karlova kooli (vana osa) aknad on olnud probleemiks juba ca 10 aastat. Praegune 

olukord, kus kooli vanas osa enamikes klassides on akende ees kiled, on lubamatu 

ning laste tervist mittesoosiv, sest klassiruumides puudub ventilatsioon ja õhuringlus 

on ebapiisav. Kõige kriitilisem olukord on esimesel korrusel I kooliastme klassides.  

Linnavalitsuse esindaja Indrek Hunt lubas võtta majandusalajuhatajaga ühendust ning 

hinnata akende hetkeolukorda ning välja selgitada, millised aknad on kõige 

kriitilisemas olukorras. Aprillis selgub, kas täiendvaid vahendeid leitakse või mitte. 

Linnavalitsusele on mure edastatud (sh on puudulik ventilatsioon, aknad on väga 

vanad). Linnavalitsus püüab leida võimalusi aknad järjekorras välja vahetada. 

 

Otsus: Anneli Kask saadab hoolekogule tabeli, kuhu on oodatud kõikide hoolekogu 

liikmete ettepanekud ja põhjendused akende väljavahetamise osas. 



 

 

 

 

4. Karlova kooli söökla söömiskohtade arvu suurendamise vajadus 

 

Karlova koolis on 4 söögivahetundi. Probleemiks on tõsiasi, et III kooliastme toitlustus 

on alles pärast 12.30. Õpilased peavad seda väga hiliseks, mistõttu on nad kasutanud 

igal juhul võimalust käia juhuslikult söömas varasematel söögivahetundidel. Laste 

arvu kasvuga on vajalik suurendada ka söömiskohtade arvu. Tuleb leida parem 

lahendus. Tiit Lepale tehti ettepanek leida Kunstikoolist inimene, kes võiks sööklas 

istumiskohtade ümberkujundamise osas leida parema lahenduse. Kas oleks võimalik 

saada täiendavalt mingeid ruume? Kas oleks realistlik loobuda neljandast 

söögivahetunnist?  

Ettepanekuna kõlas, et sisekujundaja võiks sööklas välja pakkuda parema ja tervikliku 

lahenduse. Õpilastelt on tulnud kaebusi, et toitlustaja toidu serveerimise kandikud on 

väga libedad ning ohtlikud õpilastele. Kooli direktor lubas toitlustajaga rääkida.  Tiit 

Lepp hoolekogu poolt püüab leida sisekujundaja, kes vaatab söökla ruumilahenduse 

üle. 

 

Otsus:  

- paluda koolil vestelda söökla juhatajaga ning leida kandikute osas ohutum lahendus; 

- vaadata üle söökla söömiskohtade paigutus. 

 

5. Kuidas saaksime ise koolile raha teenima hakata?  

 

Arutleti teema üle, kas investeeringute toetamine peaks olema vanemate mure. Kooli 

omanik on linn ning mõistagi peab linn hoidma kooli korras ja looma õpilastele 

turvalise ning nõuetele vastava õppimise keskkonna.  

Ressursside kogumisel peab kindlasti olema selge eesmärk ning siinjuures võiks 

vanemad ja õpilased panustada õppevahendite soetamise/mitmekesistamise osas. 

Kas koorid saaksid tulu teenida? Selgub, et koorid on tänavu seotud laulupeoga ning 

aega napib kontserttegevuseks. Tänavu on esitatud kaks projektitaotlust, napib 

vahendeid robootikatundide läbiviimiseks  (tarvikuid on poole klassi jagu). 

Hoolekogult kõlas koolile palve koondada õppevahendite vajadus ning teavitada 

sellest hoolekogu, kes püüab leida täiendavaid vahendeid. Sisend peab tulema kooli 

ja õpilaste poolt,  ning annetused peavad lapsevanema jaoks olema vabatahtlikud. 

Hoolekogu leidis, et annetusi saab kõige paremini koguda läbi tegevuste 

(perepäevad, laadad, heategevuskontserdid, Forseliuse ja Karlova ühisüritus). 

Jõululaadalt saadud toetussumma eest osteti õppetegevuseks kaks vajalikku masinat, 

mille kohta jagatakse infot õpilastele homsel teabepäeval. 5. mail on tulemas õpilaste 



arvamusfestival, kus kogutakse häid ideid ja mõtteid, samuti lahendusi, kuidas 

koolielu paremaks muuta.  Tänavu piirdub arvamusfestival Karlova kooli õpilastega, 

tulevikus võiks sihtgrupp laieneda. Karlova koolis on läbi viidud R. Valgre festivali, mis 

osutus väga populaarseks ning kasvas kooliseinte vahelt Vanemuise kontserdisaali 

lavale. Missugused üritused meeldivad õpilastele? Selgub, et kõik üritused, kus 

pakutakse süüa, on head.  Üritused tekivad koostöös vanematekoguga. Siduda 

annetuste kogumine õppevahendite soetamise eesmärgiga. 

 

Otsus: leida võimalusi õppevahendite soetamiseks (aidata korraldada 

heategevusüritust). Infoga hoiavad end kursis hoolekogu liikmed Ly Kubenko ja Sigrit 

Mahla, kes püüavad järgmiseks koosolekuks anda ülevaate vanematekogu ürituste 

tegevusest. 

  

6. Poiste tööõpetuse ja tehnoloogia klass 

Praegu saavad Karlova kooli 7. ja 8. klassi õpilased tehnoloogia tundides käia Forseliuse 

koolis. Tööõpetuse ja tehnoloogia tundi peaks pakkuma juba alates 4. klassist ning 2 

korda nädalas. Kuna me ei täida selles osas õppekava, siis tuleb leida lahendus. Karlova 

koolil on laual kolm varianti, mille osas palutakse hoolekogu arvamust: 

1) Leida rendipinnad kooli läheduses. Anneli Kask uuris, kuid midagi sobivat linna poolt 

pakkuda pole. Nõutud on pind vähemalt 170 kuni 200 ruutmeetrit; 

2) Pakkuda on ruumid Tähe 98. Õpilased peaksid tundidesse ise jõudma, kool on selle 

variandi puhul mures õpilaste turvalisuse ja ohutu liiklemise pärast; 

3) Ehitada Karlova kooli raamatukogust (ca. 130 ruutu) osalise sisustusega (nt 

puiduklass) tehnoloogiaõpetuse klass. Projektipõhiselt võiks erilisi vahendeid ja 

oskusi nõudvaid tunde läbi viia mujal. Tööõpetuse-tehnoloogia tundide vajadus 

Karlova koolil on 35 kuni 40 tundi nädalas. Projekti raames saab näiteks käia 

ettevõtlusküla ruumides, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Hoolekogu liige uuris, kust 

tuleb toormaterjal? Tänane olukord on selline, et toormaterjali vaatab ja muretseb 

õpetaja (finantseerib kool). Tehnoloogia klass peaks olema 2017/2018 õppeaastaks 

olemas. Võimaluse loomise eest vastutab kooli direktor.  

 

Otsus: hoolekogu liikmed (8 inimest) kiitsid heaks variandi nr 3, st teha linnale 

ettepanek tööõpetus-tehnoloogia klassi väljaehitamiseks Karlova kooli ruumidesse.  

 

7. Hoolekogu liikmetele saadetud tabel, kuhu oodatakse hoolekogu liikmete kohta infot, 

milles ollakse nõus hoolekogus panustama. Tagasiside andis 50% hoolekogus olevatest 

lapsevanematest.  

 



Otsus: Anneli Kask saadab uuesti tabeli, kuhu palutakse hoolekogu liikmete poolt 

infot, kes ja kuidas panustab. Palvele tuleb reageerida igal juhul, igasugune tagasiside 

on oodatud. Hoolekogu poolt hoiab silma peal Anneli Kask. 

 

 

8. Hoolekogu protokollid: 

Ettepanek protokollid teha vähem personaalsemaks, edaspidi vajalik probleemi kirjeldus, 

arutelu, lahendused, tulemus. Kooli kodulehe hoolekogu info üle vaadata, info 

kaasajastada ja vanad protokollid eemaldada.   

Otsus: võtta info teadmiseks. Hoolekogu poolt tegeleb Sigrit Mahla info kontrollimisega, 

kooli poolt kontaktisik Heidi Kiuru. 

9. Avatud arutelu 

 Vanematekogu infoliikumise töögrupp tegeleb lapsevanematele käsiraamatu 

koostamisega. Käsiraamat peaks sisaldama infot, käitumismustreid, juhiseid 

vanematele vajalike koolielu puudutavate küsimuste lahedamiseks. Tehakse ka 

küsitlus, mille kaudu püütakse teada saada, kas koduleht annab piisavalt infot ja 

uurida, millest veel puudust tuntakse. Ühtlasi võiks küsitluse kaudu selguda need 

valdkonnad, mis käsiraamatus kindlasti kajastatud peaksid olema. 

 Õpilastele ei meeldi praegune pikk koolikella helin. Direktor koostöös õpilastega 

püüab välja selgitada, mis võiks olla sobivam helin.  

 Karlova kooli toitlustaja Dussmanniga lõpeb koostöö 2018 aasta suvel, siis 

korraldatakse uus hange. Hetkel III kooliaste tõstab endale ise toitu. Tagasiside 

toidu osas on võrreldes varasemate aastatega positiivsem (st kvaliteet on parem). 

Väga hea on puhveti menüü.  

 Muusikaklassi katsed toimuvad 21. ja 22. veebruaril. Veebruari lõpus on vajalik 

elektrooniline koosolek 1. klasside õpilaskohtade piirmäära kinnitamiseks. 

 

Otsus: järgmine hoolekogu koosolek toimub 17. aprillil 2017.  

 

Koosoleku juhataja:      Koosoleku protokollija: 

/allkirjastatud digitaalselt/     /allkirjastatud digitaalselt/ 

Anneli Kask       Sigrit Mahla 

hoolekogu esinaine      hoolekogu liige 


