
Tallinna Tondi Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 2 

 

Koosoleku aeg: 13. aprill 2022 

Algus 17:00, lõpp 18:10 

Koosoleku koht: Tondi Põhikool 

Osalejad: Chris-Helin Loik (koosoleku juhataja), Kristel Geine, Heidi Sild, Sirli Väinsar 

(kooli direktor). 

Puudusid: Ove Ant, Kati Sikk, Margus Kaasik 

Protokollis: Chris-Helin Loik 

 

Päevakava: 

· Olukord seoses Ukrainaga  

· Õpilaste arvu piirmäära muutmine 

· Lisa-aastate küsimus  

· Kokkuvõte hoolekogude teabepäevast 

· Lühiülevaade praktikaprogrammist Veriffis. 

· Jooksvad küsimused 

 

Koosoleku käik: 

1. Olukord seoses Ukrainaga  

Sirli Väinsar andis ülevaate, kuidas on olukord seoses Ukrainas toimuvaga sh kuidas 

on põgenikud Eestis mõjutamas koolielu kogu Tallinnas. 

HA-s registreeritud 1238 õpilast, kooli jõudnud 670;  

õppimiskohta on pakutud elukohaga põgenikele; 

õpilasi on praktiliselt kõigis Tallinna koolides; 

Tondi Kooli ei ole õpilasi veel suunatud, kuid kool on valmistunud juhuks, kui vajadus 

tekib. 

Ukrainlaste jaoks avatud Lilleküla Gümnaasiumi haruna kooliosa kuni 600 õpilasele 

Räägu tn Tallinna Ülikooli õppehoones.  

 

Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

 

2. Õpilaste arv klassis  

Koolil on tekkinud vajadus võtta vastu Tallinna kolinud õpilased, mis toob kaasa klassi 

piirmäära suurendamise: 

al 7.03 9A – Kristofer Käen 

al 01.02 4L – Johan-Magnus Reiners 

 

Otsus: Hoolekogu andis nõusoleku 



 

3. Ülevaade koolielust, lisa-aastate küsimus  

 

- lastekaitse sekkumise vajadus 

on sagenenud juhtumid, kus vanemad elavad paralleelmaailmas, tunnistavad ainult 

alternatiivmeetodeid ja on kategooriliselt vastu kooli poolt pakutule (nt igasugune 

füsioteraapiline tegevus, mis oleks aga vajalik liigeste luustumise vältimiseks) või 

hädavajalike ravimite andmine epilepsia korral. Arutelu käigus oldi ühisel seisukohal, 

et sellistel puhkudel on koolil õigus ja ka kohustus pöörduda lastekaitse poole. 

 

- lisa-aastate küsimus, kooli lõpetamine 

lisa-aastate ja lisaõppe pakkumine peab olema õigustatud ja üldjuhul ongi. Teinekord 

täidab aga kool sotsiaalasutuse funktsiooni, sest alla 18-aastased riiklike 

sotsiaalteenuste alla ei käi. Seda peab tagama KOV.  

Koostöös Tallinna Haridusameti ja Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuametiga on tarvis 

leida sellele probleemile lahendus ning kool initsieerib ümarlaua. 

 

Otsus: Hoolekogu võttis informatsiooni teadmiseks. 

 

4. Kokkuvõte hoolekogude teabepäevast 

Sirli Väinsar andis ülevaate teabepäeval räägitust: 

- HEVKO roll koolides  

- Tallinna Õppenõustamiskeskus 

- HARNO Rajaleidja.  Rajaleidja nõustamismeeskond saab soovitada: 

tõhustatud või eritoe rakendamist; 

LÕK, TÕK, HÕK rakendamist; 

riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste vähendamist ja asendamist. 

terviseseisundist tuleneva koduõppe rakendamist (kool vastutab); 

kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist; 

koolikohustuse täitmise edasilükkamist (soovitust saab taotleda aastaringselt). 

- Lastekaitsetöötaja funktsioon 

 

Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks  

 

5. Lühiülevaade praktikaprogrammis kogemusest Veriffis 

Sirli Väinsar andis ülevaate oma 2,5 kuulisest kogemustest praktikaprogrammis, mis 

toimus kiiresti kasvavas ettevõttes Veriff. Olulisemate tähelepanekute ja õpikohtadena 

tõi ta välja:  

 - vastutuse võtmine, igal tegevusel on oma omanik 



-  inimestega töö olulised ning kasulikud „tööriistad“ : tagasisidestamine. 1:1 vestlused 

jne. 

 - tegevused, tulemused, mõõdikud  

 - organisatsiooni väärtuste sidumine igapäevategevustega 

 

Otsus: Hoolekogu võttis info teadmiseks. 

 

6. Jooksvad küsimused 

Järgmine hoolekogu koosolek toimub 16. juunil kell 17.00.  

 

 

 

 

Koosoleku juhataja: Chris-Helin Loik /allkirjastatud digitaalselt/ 

Protokollija: Chris-Helin Loik /allkirjastatud digitaalselt/ 


