
Tondi Kooli 

HOOLEKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosolek toimus 04.01.2023 kl 17:00 aadressil Tondi 40, Tondi koolis.. 

Koosolekul osalesid hoolekogu liikmed: 

1. Margus Kaasik 

2. Argo Ilves 

3. Heidi Sild 
 
4. Kristel Geine 
 
5. Tiia Arenberg 
 
6.Kati Sikk 

Lisaks osales koosolekul Tondi Kooli direktor Sirli Väinsar 
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 PÄEVAKORRA TEEMADE ARUTELU JA OTSUSED EELTOODUD PUNKTIDE JÄRGI 

 

1. Hoolekogu esimehe valimine – Sirli Väinsar tegi ettepaneku valida hoolekogu 
esimeheks Kati Sikk.Kõik kohalviibijad hääletasid selle ettepaneku poolt ja 
vastuväiteid ei olnud, seega sai Kati Sikk valitud Tondi Kooli hoolekogu esimeheks. 

 

2. Poolaasta kokkuvõtte esitas direktor Sirli Väinsar. 

* Kõigepealt andis Sirli ülevaate õppeaasta peamisest eesmärgist – slles osas on 
suund praktilisele tegevusele. Igakuiselt on kavas õppekäigud, mis juhinduvad kooli 
õppekavadest ja saavad teoks kooli eelarvele tuginedes.Iga õppekäigu teostaja 
annab kooli juhtkonnale aru, mis eesmärki kõnealune õppekäik kannab. 

* Tondi Kool on Rohelise Kooli projektiga liitunud ja seetõttu on koolil 
õppeesmärgiline nutikasvuhoone, kus on juba ka esimesed viljad valminud. 



* Kooli personali üldine ülevaade – nüüdseks on õpetajate ja õpetajaabide hulk 
peaaegu võrdne, viimaseid on juba üle 30 ja see on, arvestades õppetöö kvaliteeti, 
ainult hea. Abiks võib saada ka põhiharidusega inimene, aga sellisel juhul pannakse 
rõhku tema täiendkoolitusele. Kaks õpetajaabi on hetkel lisateadmisi omandamas 
meditsiinikoolis, oma õppepõhise praktika saavad nad sooritada siinsamas koolis 
tööga seonduvalt. 

Nii õpetajate kui õpetajaabide palka tõsteti käesoleva aasta algusest, aga selleks, et 
teha võimalikuks „jõulupreemia” maksmine, tehti kõigi töötajate töölepingus 
redaktsioonid,millega toodi palgatõus kuu aega varasemaks, ehk tagasiulatuvalt 
alates 01.12.2022. 

* Õpilaskodu ja pikapäevarühm – siin on toimunud mõningaid muudatusi, seoses 
sellega, et uue õppeaasta algul tuli rühmasid juurde: seetõttu tõsteti ümber ka 
rühmade koosseise.Nüüd teevad pikapäevarühmade lapsed palju ühistegevust, 
iseäranis just õues. 

* Kooli tugiteenused – siin on suund spetsialistide ja õpetajate vahelise info liikumise 
parendamisele.Eesmärk on mõlemapoolset teavet võimalikult palju e-koolis 
kajastada. Tugiteenused toimuvad kümnes tsüklis ja nendest tehtud kokkuvõte 
avaldatakse samuti e-koolis. Kooli füsioterapeut vaatab üle laste rühid ja annab 
sellega seoses vastavad suunised kehalise kasvatuse õpetajatele. Koolis on olemas 
keerulisema käitumisega lastele nii tunnetustuba kui ka rahunemistuba ja iga 
olukord, mis vastavat tuba vajab, fikseeritakse kirjalikult – on üldine seisukoht, et 
hetkel keerulise käitumisega või afektse lapsega avalikku ruumi ei minda. 

* Kool on kaasatud Kiusamisvaba Kooli projekti ja väga aktuaalne on nn.” kiidude” 
jagamine, mis tähendab tunnustuse jagamist, vastavalt kooli põhiväärtustele. 
Kiidetakse nii lapsi kui ka personali. Sotsiaalpedagoog tegeleb muuhulgas ka „hea 
õpilase profiili”laiendamisega. 

* Huvitegevused ja üritused koolis – kõik 29 huviringi on kajastatud e-koolis, 
samamoodi on seal ka ürituste info. Huviringidest osavõtt on väga aktiivne. Osa 
huvitegevusest toimub ka koolimajast väljaspool, näiteks Nukufilmi lastestuudios, 
botaanikaaias, loomaaias.2022 aasta novembris koolis aset leidnud filmifestival 
„Tondi PÖFF” valiti Tallinna koolide novembri haridusteoks. 

* Koolis ei puudu ka murekohad, mis on peamiselt seotud õpilaste omavaheliste 
suhetega ja kambavaimuga, mis on tulnud sisse väljastpoolt kooli. See on enamasti 
lihtsustatud õppekavaga klasside õpilaste teema.Siin loodetakse sotsiaalpedagoogi 
toimetamistele, ennekõike aga oleks abiks üldine koolireeglite ja elementaarsete 
viisakusnõuete täitmise nõudmine ja järgimine, samuti on oluline koostöö kooli ja 
kodu vahel – unustamata sealjuures, et kodus ja koolis võivad olla erinevad reeglid. 

 

3. Järelevalve tulemus 

Direktor Sirli andis lühikese ülevaate juhtumist koolis, kus ühe esimese lisa-aasta 
õpilase vanem oli esitanud Haridusministeeriumile kaebuse seoses sellega, et tema 
laps sai koolilt eitava vastuse lisa-aasta 2 koha saamisel. Direktori edastatud info oli 
anonüümne, nimesid ei mainitud, mainiti vaid , et kõnealune õpilane ei ole hetkel 
veel 18-aastane, mainitud fakt on aga märkimisväärne põhjusel, et kuni 18-
aastaseks saamiseni on õpilane elukohajärgse KOV vastutusalas. Selle juhtumise 
suhtes algatas Haridusministeerium nõuetekohase järelevalvemenetluse, kuna aga 
lapsevanema nõuetes on erisusi, nagu näiteks tõik, et ta soovib lapse õpitegevuse 
jätkamist küll kooli nimekirjas, aga mitte kooli ruumides, siis lahenduste leidmine ja 



otsuse tegemine on alles töös ja midagi kindlat ei ole veel otsustatud.Siin pole 
kahtlust, et lapsevanem vajab abi, aga sellepärast ei tohiks kannatada laps ise, 
samuti on ilmne, et selline pikk protsessimine võtab kõikidelt asjaosalistelt palju aega 
ja ressurssi. 

 

4.Jooksvad küsimused(teemad) 

* Kohe on tulemas Tondi Kooli juube 100. Juba on ilmunud vastavasisuline infokiri. 
Kooliperele suunatud pidu toimub 17.01.2023, külalistele mõeldud pidu saab 
toimuma 19.01.2023. Juubelikonverents alapealkirjaga”Elu autismiga” toimub 
27.01.2023, sel päeva on plaanis korraldada e-õppepäev, et majas oleks vähem 
rahvast; samas need õpilased, kellele taoline formaat ei sobi või ei ole teostatav, on 
ikkagi koolitundidesse kohapeale oodatud. Kõik hoolekogu liikmed olid selles ühel 
meelel. 

* Alates 10.01.2023 on koolis uus toiduainetega varustaja AS Pinus, nendega on 
sõlmitud esialgu üheaastane leping. 

* 24.01.2023 – õigusnõuniku koolitus, lähem info täpsustamisel direktor Sirli 
poolt.Koolitus peaks hõlmama sekkumisi keerulise käitumise ennetamiseks ja 
lahendamiseks, kui see on juba aset leidnud. Eesmärk on mudeldatud käitumise abil  
hoida ära võimalikke konfliktsisutatsioone. 

* Argo Ilves esitas küsimuse, kuidas on koolis mõeldud käitumise peale 
kriisiolukordades, nagu elektrikatkestus, õhuhäire, võimalikud ilmast tulenevad 
raskendatud tingimused jne. Direktor Sirli ütles, et kool peab oluliseks, et igaks 
võimalikuks olukorras oleks olemas varuplaan ja eriline rõhk on infoedastusel, et see 
ka keerulistes oludes toimiks. Plaanis on hankida paar suuremat akupanka mitme 
laadimispesaga. Lifti jaoks on koolil olemas eraldi generaator, juhuks, kui peaks 
esinema voolukatkestus. Võimalik on läbi mänguliste tegevuste harjutada ka 
evakueerumist. 

 

 Järgmise hoolekogu koosoleku toimumise aeg lepitakse kokku jooksvalt, selle kohta 
saadab Kati Sikk kõikidele hoolekogu liikmetele meili, .Käesolev protokoll allkirjastatakse 
digitaalselt ja saadetakse laiali kõikidele koosolekul osalenutele. 

ALLKIRJAD( digitaalselt) 

__________________ __________________ 

Koosoleku juhataja  Protokollija          Hoolekogu esimees 

Sirli Väinsar         Tiia Arenberg      Kati Sikk 

 

 


