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Päevakaja: 

1. 1. a klassi õpilaste arv 2017/2018 õ.a. 

2. Tartu Linnavalitsuse koosoleku otsus lisaeelarvest koolide rahastamisele. 

3. Jooksvad küsimused. 

Arutelu: 

1. 1. a klassi õpilaste arv 2017/2018 õ.a. 

Hetkel on 1 a klassi nimekirjas 26 õpilast, üks poiss on ootejärjekorras. Kui linn lubab 

suurendada õpilaste arvu tulevast õppeaastast 27-le, siis küsib kool hoolekogult 

nõusolekut. 2017/2018 õ.a on Karlova koolil ettenähtud neli paralleelklassi. Uuel 

õppeaastal ei jagatud a klassi õpilasi kahe klassi vahel. Klassisjuhatajad pole veel teada. 

Küsimus hoolekogu poolt, kas neli paralleelklassi mahutatakse hommikusse vahetusse 

ära? 4 paralleeli mahutamine hommikusse vahetusee on küll raskendatud, kuid 

teostatav. 1 maiks peavad elukohajärgsed lapsevanemad otsustama, kas lapsed tulevad 

Karlova kooli või mitte. Siis antaks ARNO vabaks. Järgnevatel õppeaastatel on lubatud 

ainult kolm paralleelklassi.  

Lisaks 1 a klassile küsis kool hoolekogu arvamust ja nõusolekut suurendada 3 a ja 7 a 

klassi õpilaste arvu 25-lt õpilaselt 26-le õpilasele. 

Hääletus: 

1 a 27- ühehäälselt 

3a 26-  ühehäälselt 

7a 26- ühehäälselt 

Otsustati: 

Anda nõusolek 2017/2018 õppeaastal klassi täituvuse piirnormist suuremate 

klassikomplektide moodustamiseks järgmiselt: 

1a klass- 27 õpilast 

3a klass- 26 õpilast 



7 a klass- 26 õpilast 

ning paluda kool direktoril teha vastavasisuline ettepanek koolipidajale. 

2. Tartu Linnavalitsuse koosoleku otsus lisaeelarvest koolide rahastamisele. 

Karlova kool pöördus linnavarade osakonna poole seoses akende vahetuse, pammi 

riietusruumi, tööõpetus-tehnoloogia klassi ja garderoobi remondi jaoks raha 

taotlemiseks. Esimesest LV lisaeelarve lugemisest tuli kõigile töödele eitav vastus. 

Tööõpetuse- tehnoloogia klassi osas peetakse läbirääkimisi ja otsitakse lahendusi, 

volikogus arutatakse seda teemat suvel. 2017/2018 õppeaastal toimuvad tööõpetuse-

tehnoloogia tunnid Forseliuse koolis. 

Pammi riietusruumi vajadus on koolil suur ning vahendeid loodetakse saada järgmisest 

LV lisaeelarve lugemisest. 

Akende vahetuse osas tuli esimesel lugemisel eitav vastus, et rahastust ei anta. 

Hoolekogu esimees tegi järelepärimise akende väljavahetamise osas, kuna akende 

seisukord on väga kriitiline. Mitmete läbirääkimiste tulemusena eraldas LV Karlova 

kooli akende vahetuseks 30 000 EUR- i. Kooli ja LV esindaja koostöös kaardistati kõige 

halvemas seisukorras aknad. Hetkel käib töö selle nimel, et aknad saaksid vahetatud 

2017 aasta suvel ning suurema tähelepanu all on  I korruse algklassid. 

 Positiivne vastus LV tuli ka vidovalvesüsteemi väljavahetuseks. Maksumus on 2500 

euri + käibemaks. 

3. Jooksvad küsimused. 

Kool on esitanud kolm õpetajat aasta õpetaja kandidaadiks. 1 klassijuhataja, 1 

klassiõpetaja, 1 põhikooliõpetaja. Hetkel nimesid ei avalikustata. Oodatakse ära ametlik 

teadaanne. 

Sellest sügiseset aktiveerub koolis KIVA programm, hetkel on käimas 

ettevalmistusaasta. Iga lapse pealt tuleb koolil tasuda 3 eurot, kokku läheb koolile 

maksma ca 1500 eurot. 1 aastal tuleb maksta lapse pealt 3 eurot, igal järgneval projektis 

osalemise aastal 2 eurot. Hoolekogu pakkus välja, et Jõululaat võiks olla abiks KIVA 

programmi rahastuse leidmiseks. Selle raha eest saavad õpetajad vastava väljaõppe ja 

vahendid. Koolitused on õpetajatele tasuta.  

OTSUSTATI: 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 5. juunil 2017 kell 18.00 Tartu Karlova kooli 

õpetajatetoas, kus tehakse vahekokkuvõte õppeperioodist.  
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