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Koosoleku teemad:  

1. Hoolekogu esimehe/ aseesimehe ja protokollija valimine 
2. 2018/2019. õa eesmärgid ja ülesanded - plaanidest ja täitmise edenemisest 
3. 2019. õppeaasta kooli eelarvest 
4. Koolielu reguleerivate dokumentide arutelu: Tartu Kivilinna Kooli kodukord,  õppekava 

üldosa, töötajate töölevõtmise kord 
5. Päevakohased küsimused 

*** 
 

1. Hoolekogu esimehe/ aseesimehe ja protokollija valimine 
2018/19. õa valiti hoolekogu esimeheks ühehäälselt tagasi senine juht Airin Treiman-Kiveste, 
aseesimehena jätkab tööd hoolekogu liige Olga Bulatchik ja protokollijana jätkab Sirle Persidski.  
 

2. 2018/2019. õa eesmärgid ja ülesanded - plaanidest ja täitmise edenemisest  
Direktor K. Lukk ja õppejuht K. Pedaste andsid hoolekogu liikmetele ülevaate 2018/2019.  õppe-
kasvatustöö eesmärkidest ja ülesannetest ning rääkisid nende edenemisest. 

1) Nüüdisaegset õpikäsitust toetavate õppevormide arendamine 
o E-õppe süsteemi arendamine 
o Liikumisega lõimitud õppe laiendamine  
o Projektinädalate süsteemi täiendamine 

2) Koostööd ja arengut reguleerivate dokumentide kaasajastamine: arenguvestluste, 
koostöövestluste, eneseanalüüsi sisu ja vormi uuendamine 
3) Väärtuskasvatustöö edendamine: fookuses austus ja lugupidamine  

o Eesti 100 ürituste jätkumine 
o Üldlaulu- ja tantsupidu „Minu arm“ – 150 aastat laulupeo traditsiooni algusest 
o Eestikeelse hariduse juubeliaasta 

 

3. 2019. õppeaasta kooli eelarvest 
Direktor K. Lukk tutvustas hoolekogule kooli 2019. a eelarve projekti.  Hoolekogu liige Toomas 
Tein andis teada, et kooli võimlakompleksi renoveerimise rahad on hetkel Tartu volikogus linna 
2019. a eelarves sees, linnaeelarve lugemised volikogus käivad ja on lootust, et järgmisel aastal 
saab lõpuks renoveeritud amortiseerunud võimlakompleks. 

4. Koolielu reguleerivate dokumentide arutelu 
 Tartu Kivilinna Kooli kodukord ja õppekava üldosa  

Dokumendid muudatusettepanekutega olid saadetud hoolekogu liikmetele varasemalt 
tutvumiseks e-posti teel. Vaadati ühisel üle kõik muudatusettepanekud Tartu Kivilinna kooli 
kodukorras ja õppekava üldosas. Toimus arutelu. Hoolekogu liikmed avaldasid arvamust, et 
kiitsid ühehäälselt dokumentide muudatusettepanekud heaks. 
 

 Töötajate töölevõtmise kord Tartu Kivilinna Koolis 
Vaadati ühiselt üle dokument „Töötajate töölevõtmise kord Tartu Kivilinna Koolis“, sest see 
vajas kaasajastamist. Toimus arutelu, tehti muudatusettepanekuid (peamiselt sõnastuse osas). 
Muudatusettepanekud pandi hääletusele. Hoolekogu liikmed avaldasid arvamust, et kiidavad 
dokumentide muudatusettepanekud heaks. Hoolekogu kehtestas uuendatud dokumendi 
„Töötajate töölevõtmise kord Tartu Kivilinna Koolis“ 

 
5. Päevakohased küsimused 

 Tunnistuste printimine 4.-9. klassi õpilastele 
Direktor Karin Lukk tutvustas hoolekogule I poolaasta uut tunnistuse vormi, mida klassijuhatajad 
hakkavad printima läbi Stuudiumi. Enam ei pea klassijuhatajad käsitsi tunnistusi kirjutama, nii 
tekib ka vähem vigu ja tunnistused on korrektsemad. I poolaasta tunnistus trükitakse A5 
suurusele paberile, õppeaasta tunnistused kevadel A4 paberile. 

 



 Õpilasesinduse projekt „Kui õpilased koolimajja jõudsid, olid pingid juba olemas!“ 
Hoolekogu liige, õpilasesinduse esindaja Mathilda Kalamees tutvustas õpilasesinduse algatatud 
projekti, mille eesmärk on kooli 35. sünnipäevaks 2020. aastaks muretseda kooli haljasalale 
pingid, et kohandada koolihoov õues õppimiseks ning sealjuures panna  koolipere ühise eesmärgi 
nimel tegutsema. Projekti on kaasatud ka vilistlaskogu. Hoolekogu liikmed avaldasid arvamust, 
et selline noorte algatuse on väga hea.  


