Kokkuvõte 12. aprilli 2018 hoolekogu koosolekust
Koosoleku teemad:
1. Ülevaate tegemine 2017. a majandusaasta aruandest
2. Õpilaste piirarvud klassides 2018/19. õa
3. Päevakohased küsimused: kokkuvõte hoolekogude ümarlauast, hoolekogu aseesimehe
valimine, kooli võimla renoveerimise küsimused
***
1. Ülevaate tegemine 2017. a majandusaasta aruandest
Direktor K. Lukk andis ülevaate Tartu Kivilinna Kooli 2017. aasta eelarvest ja raha jaotustest
kuluartiklite lõikes, tutvustas õnnestumisi ja tõi välja parendusvaldkonnad.
Õnnestumisena tõi direktor välja järgmist: uue arengukava koostamine perioodiks 20182022; hea projektialane töö: kaks Erasmus+ projekti, kaks õppekava toetavat projekti,
noorsootöö projekt (3D-printer), KIK-i projekt; koolitused: meeskonnatöö koolitus,
juhtimiskoolitus, Liikuma kutsuva kooli võrgustiku koolitused; õppekorralduslikud
muudatused: kaks pikemat vahetundi (25 minutit), õpilastel on lubatud vahetundides õues
viibida; parkla joonimine, millega muudeti õpilaste koolitee turvalisemaks, sest jalakäijatele
eraldati piiretega osa kooli parklast; basseini veevarustuse torustiku vahetus; liiklusväljaku
joonimine kooli territooriumile; õppekeskkonna kaasajastamine (projektorid,
tahvelarvutid, elektriklaver, tehnoloogiaõpetuse masinad) jm.
Parendusvaldkondadena tõi direktor välja järgmist: liikumisharjumuse kujunemise jätkuv
toetamine; õpetajate enesejuhtimisoskuste arendamine; HEV-lastega töö: õpetajate
pädevuse suurendamine, vajalike spetsialistide leidmine, süsteemi hindamine ja
täiendamine; õpetajate digipädevuse arengu toetamine; ehitusvea tõttu on kooli fassaadil
teatud kohad tihendamata ning fassaadi soojustus seetõttu niiskusest kahjustunud,
fassaadil on krohv osaliselt lahti tulnud; võimla ja spordiblokk vajab kapitaalremonti;
vananenud, kapitaalremonti vajav elektritoide (kilbid, liinid); seoses HEV-õpilaste arvu
suurenemisega on tekkinud tõsine vajadus individuaalõppe ruumide järele jm.
2. Õpilaste piirarvud klassides 2018/19. õa
Arutati klasside suurusi. Käesoleval hetkel õpib kümnes klassikomplektis rohkem kui 24
õpilast, kes jätkavad sügisel sama laste arvuga. 1. klassidesse võetakse 24 õpilast – avatakse
4 paralleeli.
Praktika on näidanud, et ka õppeaasta keskel toimub õpilaste liikumisi ning võib tekkida
vajadus jooksvalt suurendada klassides õpilaste piirarvu. Seetõttu on mõistlik anda koolile
nõusolek põhjendatud vajadusel kuni 26 lapse klassi võtmiseks.
Hoolekogu otsustas:
 lubada koolil töötada 2018/2019. õppeaastal 24 õpilasest suurema õpilaste arvuga
kõigis klassides, kus need arvud juba on suuremad (10 klassikomplekti);
 lubada vajadusel 2018/2019. õppeaasta vältel tõsta piirarvu klassides põhjendatud
vajaduse korral kuni 26 õpilaseni.
3. Päevakohased küsimused
 Hoolekogude ümarlaud
Hoolekogu esimees A. Treiman-Kiveste andis hoolekogu liikmetele lühiülevaate Tartu linna
hoolekogude ümarlauast, mis toimus 2. märtsil ja kus meie koolist osales hoolekogu
esimees ja direktor.



Hoolekogu aseesimehe valimine
Tehti ettepanek, et hoolekogu liige Olga Bulatchik võiks olla aseesimees, kes andis ka
nõusoleku. Toimus hääletus ja aseesimeheks valiti O. Bulatchik.



Spordikompleksi olukord: võimla ja riietusruumid
Hoolekogu esimees A. Treiman-Kiveste andis teada, et 26. veebruaril hoolekogu poolt
linnavalitsusele saadetud järelpärimisele saabus vastus 4. aprillil abilinnapea Madis
Lepajõelt. Väljavõte saabunud kirjast: „2018. aasta Tartu linna investeeringute eelarve on
väga pingeline ning kahjuks ei jätku vahendeid kõigi vajalike tööde teostamiseks, sh ka
Kivilinna Kooli võimla ja kaasnevate ruumide rekonstrueerimiseks. Vahendeid Kivilinna
Kooli võimla ja kaasnevate ruumide rekonstrueerimiseks taotleme linna 2019. aasta
investeeringute eelarvest.“
Direktor K. Lukk andis ülevaate kooli võimla (eelkõige põranda) hetkeolukorrast. Kiiresti
oleks vaja kapitaalremonti, sest on põrandalaudu, mis on vajunud sisse, samuti tulevad
naelad endiselt välja. Haldusjuht käib iga päev olukorda kontrollimas ja tegeleb kiiresti
vigade korrastamisega nii palju, kui see antud olukorras võimalik on, et võimlat saaks siiski
sportimiseks veel kasutada.
Hoolekogu otsustas arvestades olukorra kriitilisust teha sügisel taas kord ettepanek
linnavalitsusele, et 2019. aasta linna eelarvesse lisataks vahendid Kivilinna kooli võimla ja
kaasnevate ruumide rekonstrueerimiseks.

