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Toimumiskoht: Sinimäe Põhikool, Kesk 1, Sinimäe  

Toimumise aeg: 04. veebruar 2020. a kell 16.00 – 17.40 

 Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: Heiki Luts; Imre Liiv; Ivika Maidre; Melissa Simone 

Toom, Anita Proos 

Koosolekul osalesid külalised: Tarmo Tammes, Meelika Mihkelsaar 

 

PÄEVAKORD: 

1. Kooli kodukorra kohta küsimused ja kommentaarid 

2. Jooksvad küsimused 

 

1. Kooli kodukorra kohta küsimused ja kommentaarid 

Heiki Luts: Õpetajaid puudutavas peatükis ei ole märgitud, millal tööle tullakse ja minnakse, kas 

ja kui kaua enne õppetunni algust peaks kohal olema jne. Kas see on kirjas mingis muus 

regulatsioonis? 

Tarmo Tammes: Selleks on sisekorraeeskiri.  

Heiki Luts: 1. märtsist 2019 jõustus PGS muudatus, mis ütleb, et kooli kodukord sätestab loetelu 

esemetest, mille kooli toomine on keelatud ja mille kooli personal võib õpilase tahte vastaselt 

hoiule võtta. Lisada nimekiri keelad asjadest. 

Imre Liiv: See küsimus on ka mul.  

Tarmo Tammes: Konsulteerin eraldi H&M juristiga, kuidas see peab olema. Siin on kaks aspekti. 

Esiteks on see nimekiri väga pikk. Teiseks pedagoogiliselt – selle nimekirja lugemine võib 

tekitada mõtteid, mida muidu ei tulekski.  

Imre Liiv: Milline on järgnev tegevus? Kas ise loovutab? 

Tarmo Tammes: Ise loovutab või kutsume politsei. Järgmise aasta plaanis on kriisiolukorraplaani 

välja töötamine koos kaitsepolitseiga, kuhu see tuleb sisse. 

Heiki Luts:  PGS kohaselt ei ole ette nähtud kooli kodukorra arutamine õppenõukogus. 

Tarmo Tammes: Eeldame laiemapõhjalist arutelu. Õpetajaskond on oma ettepanekud teinud.  

Heiki Luts: PGS järgi sätestab kodukord kõigi kooli töötajate, mitte ainult õpetajate õigused, 

kohustused jne. Arvestades olukorda, et koolis töötab jätkuvalt mitu õpetajat, kellel oli 

(vähemalt varem) regulaarselt kombeks kõnelda oma kolleegidest halba nii õpilaste kui 

kolmandate isikute juuresolekul, siis oleks see temaatika vaja täpselt lahti kirjutada (Kus ja kelle 

kuuldes teeb kooli töötaja kriitilisi märkusi oma kolleegide ning õpilaste suhtes? Mis juhtub, kui 



õpetaja kritiseerib kolleege õpilaste kuuldes, kuid kolleege endid oma pretensioonidest ei 

teavita?). 

Tarmo Tammes: See ei ole kooli töötajate puhul aktsepteeritav käitumine. Eelkõige on see 

kultuuri küsimus ja selle muutmine vajab aega, kuid me teeme seda. Esialgu ei ole meetmeid 

rakendanud, sest eeldatavasti pooled saavad asjast aru. Meil oli selline olukord ka hiljuti, kõik 

osapooled käisid juhtkonnas ümarlaual. Kaudselt reguleerivad valdkonda töölepinguseadus, 

õpetaja eetikakoodeks.  

Heiki Luts: Kas ja kuidas laienevad õpetaja õigused ja kohustused teistele kooli töötajatele? 

Tarmo Tammes: Saab muuta ära ploki „õpetajad“ ja asendada see sõnaga „kooli töötajad“.  

Imre Liiv: Valla- ja linnavalitsus on kohati dokumendis segi aetud.  

Tarmo Tammes: Korrektuur veel tuleb, kui muudatusettepanekutega oleme ühele poole 

saanud.  

Heiki Luts: Valveseadmeid käsitlevas lisas peaks olema eraldi märge, et kooli territooriumil 

õppetöö ajal tehtud salvestisi ei saa näha koolivälised isikud, ka mitte linnavalitsuse 

töötajad jms. Lähiajaloost on teada juhtumid, kus rida kooliväliseid isikuid uurisid salvestisi 

salvestusel olevate isikute loata. 

Tarmo Tammes: Salvestisi võib näha ainult direktor või direktori volitatud isik kindla 

eesmärgiga, s.h ka mitte linnavalitsuse töötajad.  

Imre Liiv: Kelle haldusalas kaamerad asuvad? 

Heiki Luts: Narva-Jõesuu kommunaal-asutuse Vaiko haldusalas. Seda peaks reguleerima kooli ja 

Vaiko vahel.  

Tarmo Tammes: Kui on selline leke, siis teavitada kooli kirjalikult ja algatame järelevalve, see ei 

ole tolereerimise koht.  

Imre Liiv: Seoses hiljutise käeluumurruga, kas see video on säilitatud? 

Tarmo Tammes: Õpperuumides on kaamerad seadusega keelatud. Sellel juhtumil ei ole 

täiendavaid asjaolusid, mida peaks uurima. Seletuskirjad on võetud. Tegemist oli 

õnnetusjuhtumiga.  

Heiki Luts: Kaamerad peaksid asuma kilbiruumis.  

Eelnõu kohaselt on direktoril õigus anda kooli ruume kasutada ka tasuta. Oleks vaja täpselt 

määratleda juhud, millal ruumid on tasuta. Kas ärilistel eesmärkidel on see lubatud? Poliitiline 

koosolek (Kiviõli näide)? See täpsustus kaitseks direktorit vähemalt formaalselt Kiviõli olukorra 

kordumise eest.  

Tarmo Tammes: vastavalt Õiguskantsleri hinnangule võivad konkreetses koolis õppivad noored 

ka poliitiliseks tegevuseks kasutada tasuta kooli ruume.  

Heiki Luts: Aga ärilistel? 



Tarmo Tammes: Tuleb teha rendi hinnakiri. Milles kogukonnaga kokku leppisime: kogukonnale 

on tasuta, aga katta on vaja koristamisega seotud kulud. Heategevus/avalikud üritused samuti 

tasuta. Lepime kokku koristamise hinnas, et kulud oleksid kaetud.  

Imre Liiv: Teenused peavad olema hinnastatud, kõigil on oma eelarved, nad saavad raha.  

Tarmo Tammes: MTÜ-d ruumikulu kirjutavad sisse jah. Kui on kindel koostöö, siis võib lahti 

kirjutada, kes on partner.  

Heiki Luts: Paberimajandus läheb suureks.  

Ivika Maidre: Arvan ka, et liiga palju pabereid.  

Imre Liiv: Raha liikumine ja liigutamine eeldab täpsust. Üle reguleerimist ei poolda, aga suured 

üritused võiksid olla kajastatud.  

Imre Liiv: kodukord hõlmab paljusid valdkondi. Kui kooli õpilane soovib lugeda, siis selleks võiks 

olla lühem variant? 

Tarmo Tammes: Teeme slaidiprogrammi, kõik õpetajad saavad võtta ja tunnis kodukorra 

tutvustamisel kasutada.  

Imre Liiv: Ei taha seda lapsevanema osa sisse.  

Ivika Maidre: Kas on kommentaare ka Melissal ja Anital? 

Melissa Simone Toom: Olen andnud oma kommentaarid juba õpetajate kolleegiumis. 

Anita Proos: Ka mina olen sellele juba kommentaarid andnud õpilasesinduses.  

Tarmo Tammes: Seoses nutitsooniga tuleb läbi arutada, kus on mõistlik ala. Nutivabas alas nt 

lauamängud, keks jne.  

JOOKSVAD KÜSIMUSED 

Tarmo Tammes: Oleme valmis koristajad Vaikole üle andma, eeldusel, et nad õppetöö ajal on 

meie teenistuses. Asi muutub palju lihtsamaks.  

OTSUSTATI: Hoolekogu toetab direktori ettepanekut anda koristajad üle Vaikole.  

Anita Proos: WC-s muugitakse uksed lahti, kui inimene sees.  

Tarmo Tammes: Taas kultuuri ja kasvatuse küsimus, millega tegeleme pidevalt. Samas peavad 

koolis olema tualettruumid väljast avatavad õnnetusjuhtumite korral. Uurin Aarelt, kas saab 

panna mingid raskemad lukud, et uks ei tuleks lahti. Spordisaalis hakkame alla laskma 

keskkatet, pole hea, et suured ja väiksed jooksevad koos, nagu senini on olnud.  

Ivika Maidre: Uus koosolekuaeg võiks olla kolmapäevasel ajal. Ette on saadetud dokument 

töötajate töötasustamise kord. Kas veel midagi? 

Imre Liiv: Arutamist vajaks toitlustamise küsimus tervikuna.  

Ivika Maidre: Kui teha konkurss, siis arvatavasti rohkem pakkujaid ei tule.  



Tarmo Tammes: Peaks neile tutvustama ratsioonide kalkulaatorit, programm sisse panna. On 

küll mingi soetamistasu, aga pole kallis.  

Imre Liiv: Hankedokumente hakkame tegema märtsis. Leping lõpeb juunis.  

Heiki Luts: Toitlustajat on siis vaja 1. augustist. Kas pigem operaator või kooli kokad? 

Imre Liiv: Kui võrrelda kööke, siis on vaks vahet küll.  

Tarmo Tammes: See on kokapõhine. Meile meeldiks, kui ei oleks vastutust Tervisekaitse ees, 

oleks nende vastutusel.  

Vallamajast sooviks kool teha kaasaegse õpikeskuse algklassidele.  

Imre Liiv: Võiksite paberi peal läbi mõelda, põhjendada. Hoolekogu saaks anda oma nõusoleva 

hinnangu.  

Ivika Maidre: Jääb praegu nii, et palgakorraldusele annavad hoolekogu liikmed kirjaliku 

hinnangu. Kui ei saada midagi, siis vaikimisi nõus. Tähtaeg on 10.02 kell 23.55 (MÄRKUS-meili 

teel pikendatud tähtaega kuni 14.02).  

 

Koosolekut juhatas Ivika Maidre 

 

Koosolekut protokollis Meelika Mihkelsaar 

 


