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Aeg: 14.05.2018, algus kell 15.45, lõpp kell 17.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Külli Suvi.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Külli Suvi, Jana Rosenthal, Janika Lill, Üllar Loks ja
Allar Aardevälja.
Puudusid: Jaanus Robi ja Tõnu Kalja.
Külalised: vallavanem Jarno Laur.
Päevakorra projekt:
1. J. J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärus;
2. Sümboolikakonkursi tulemuste kinnitamine;
3. Tartu valla sümboolika kinnitamine;
4. Arengukava koostamine.
Volikogu on 22.03.2018 otsustanud algatada Tartu valla arengukava 2018-2030 koostamise.
Loodud on ka arengukava koostamise töögrupid. Seoses sellega on antud ülesandeks teha
komisjonis SWOT kui olukorra analüüs.
1. alusharidus
2. koolid
3. noorsootöö ja huviharidus
1. J. J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli põhimäärus
Põhimääruse seletuskiri:
Koolis ettevalmistatud eelnõu menetlemisel vallavalitsuses on eelnõusse tehtud mõned
muudatused ja täpsustused. Kui algses eelnõus käsitleti õppeaastat sellisena, et see kestab 1.
septembrist 31. augustini ja koosneb õppetrimestritest ning koolivaheaegadest, siis praegu on
lähtutud PGS-is sätestatust, mille kohaselt õppeaasta jaguneb õppeveeranditeks. Mõiste
„trimester” on ka säilinud, kuid Vabariigi Valitsuse 06.01.2011 määruse nr 1 “Põhikooli riiklik
õppekava” tähenduses. Selle määruse kohaselt on trimester hinnete koondamise üks võimalikke
sagedusühikuid. Täpsustatud on ka seda, et kool võib küll osutada tasulisi teenuseid, kuid
huvitegevuse korraldamisel õpilastele on kooli kasutuses ja valduses oleva vara kasutamine
tasuta. Seoses sellega palume volikogul hääletada § 11 lõiget 9 ja § 28 lõiget 4.
§ 11. Õppetöö korraldamise alused
(9) Õpilase hindamisel arvestatakse hindamise eesmärke, teadmisi, oskusi ja vilumusi ning neid
hinnatakse viie palli süsteemis. TÄIENDUS: Kool võib õpilase hindamisel kasutada
poolaastahinnete asemel näiteks veerandihindeid või trimestrihindeid.
Komisjoni ettepanek § 11 lg 9: Jätta kooli enda otsustada, hindamisega seotud asjad peavad
olema kajastatud kooli õppekavas. Volikogu ei sekku kooli asjadesse ja täiendavalt suhelda kooli
direktoriga.
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§ 11. Õppetöö korraldamise alused
(7) Kool võtab põhikooliastmesse vastu kõik soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kuid
eelkõige õpilasi, kelle jaoks Kool on vastavalt vallavalitsuse kehtestatud tingimustele ja korrale
elukohajärgne kool. Kool on elukohajärgseks kooliks Maarja-Magdaleena, Juula, Elistvere,
Raigastvere, Kärksi, Kaiavere, Otslava, Kassema, Kõrenduse, Kaitsemõisa, Vahi, Uhmardu,
Pataste, Lilu, Reinu külade koolikohustuslikele isikutele.
Komisjoni ettepanek § 11 lg 7: Jätta viimane lause välja ja lõige 7 jääks:
Kool võtab põhikooliastmesse vastu kõik soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kuid
eelkõige õpilasi, kelle jaoks Kool on vastavalt vallavalitsuse kehtestatud tingimustele ja korrale
elukohajärgne kool.
§ 28. Kooli vara ja eelarve
(4) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Kooli
tasulisteks õppekavavälisteks tegevusteks on kooli kasutuses olevate esemete üürimine ja
rentimine, huvitegevuse korraldamine õpilastele ning tööalase ja vabaharidusliku koolituse
korraldamine täiskasvanutele.
VARIANT (4) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi
teenuseid. Kooli tasulisteks õppekavavälisteks tegevusteks on kooli kasutuses olevate esemete
üürimine ja rentimine ning tööalase ja vabaharidusliku koolituse korraldamine täiskasvanutele.
Huvitegevuse korraldamisel õpilastele on kooli kasutuses ja valduses oleva vara kasutamine
tasuta.
Komisjoni ettepanek § 28 lg 4: Huvitegevuse korraldamisel õpilastele on kooli kasutuses ja
valduses oleva vara kasutamine tasuta.
Kõik komisjoni liikmed on ettepanekute poolt.
2. Sümboolikakonkursi tulemuste kinnitamine
3. Tartu valla sümboolika kinnitamine
Vallavanem Jarno Laur annab ülevaate sümboolikakonkursi tulemusest.
Tartu valla hindamiskomisjon tunnistas 08.05.2018 toimunud koosolekul konkursi nurjunuks
vastava tasemega konkursitööde puudumise tõttu ning tegi volikogule ettepaneku kinnitada
komisjoni nimetatud otsus, jagada auhinnafond kolme parima töö vahel ja kinnitada Tartu valla
sümboolikaks praegu kasutusel olev sümboolika. Komisjon märkis ka seda, et rahvahääletusest
võttis osa väga vähe hääleõiguslikke kodanikke ning enim eelistatud kavandiks oli hetkel
kasutusel olev sümboolika.
Otsustati: toetada mõlemat eelnõud esitatud kujul.
4. Arengukava koostamine
Volikogu on 22.03.2018 otsustanud algatada Tartu valla arengukava 2018-2030 koostamise.
Loodud on ka arengukava koostamise töögrupid. Seoses sellega on antud ülesandeks teha
komisjonis SWOT kui olukorra analüüs:
1. alusharidus;
2. koolid;
3. noorsootöö ja huviharidus;
4. tugiisikud ja tugipersonal.
Komisjon arutas antud teemasid ja teeb ettepanekud arengukava koostamise vastavatele
töögruppidele:
- luua tsentraalne laste registreerimine lasteaia järjekorda (seda võiks teha vallavalitsus);
- Kõrveküla lasteaeda luua erivajadustega lasteaiarühm;
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- kuidas kujundada Tartu valla haridusvõrku?;
- Laeva Põhikool ja lasteaed (võimalikud variandid: kooli ja lasteaia ühendamine; 6-klassiline;
Lähte kooli filiaal);
- arendada Maarja-Magdaleena kool-kodu süsteemi;
- uue eelarve perioodi koostamisel arvestada sisse ka tugipersonal (logopeed, eripedagoog,
tugiisikud);
- Laeva sotsiaalmaja kasutus;
- monitoorida iga kooli vajadusi eraldi (tugipersonali vajadus);
- luua Raadile 0,5 logopeedi ametikohta;
- tugiteenuse spetsialistide olukorra kaardistamine ja leida mõistlik tasakaal;
- tugiisikud (nende andmebaas, palgaline ametikoht vallas).
Iga haridusasutus teeb oma SWOT analüüsi ja suunata see arengukava töörühmale.
Komisjon leppis kokku, et arvamusi ja ettepanekuid võivad komisjoni liikmed avaldada meili
teel.
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