
Kokkuvõte 10. detsembri 2020 hoolekogu koosolekust 

Hoolekogu teemad: 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. Koolielu reguleerivate dokumentide analüüs: „Tartu Kivilinna Kooli põhimäärus“, 

„Tartu Kivilinna Kooli kodukord“ 

3. 2020/2021. õa eesmärgid ja ülesanded - plaanidest ja täitmise edenemisest 

4. 2021. õa eelarvest 

5. Päevakohased küsimused 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2020/21. õa valiti hoolekogu esimeheks ühehäälselt Olga Bulatchik, aseesimehena alustab tööd 

hoolekogu liige Hanna Simona Allas ja protokollijana jätkab Sirle Persidski. 
 

2. Koolielu reguleerivate dokumentide analüüs: 

Dokumendid oli saadetud hoolekogu liikmetele varasemalt tutvumiseks e-postiga. 

 Tartu Kivilinna Kooli põhimäärus  

Direktor andis teada, et koolile on valminud uus põhimäärus, mis on kooli pidaja ehk Tartu 

Linnavalitsuse poolt ette valmistatud. Vajaduse muuta põhimäärust tingis asjaolu, et väga 

paljudes Tartu põhikoolides oli põhimäärustes punkte, mis ei ole enam piisavalt kaasaegsed - nt 

kehtivas põhimääruses on kirjas, et me õpime veerandite süsteemis vms. Uus dokument lühem 

ja üldsõnalisem ja sobib koolile üldiseks alusdokumendiks. 

 Tartu Kivilinna Kooli kodukord 

Direktor selgitas, miks oli vaja kodukorda lisada kaks olulist punkti, mis reguleerivad koolis e-

õppe päevi ja distantsõppele jäämist. Täiendatud kodukorra punktid on Tartu koolijuhtide poolt 

ühisaruteludel sõnastatud. 
 

Hoolekogu andis heakskiidu mõlemale dokumendile. 
 

3. 2020/2021. õa eesmärgid ja ülesanded - plaanidest ja täitmise edenemisest  

Direktor K. Lukk ja õppejuht K. Pedaste andsid ülevaate 2020/2021.  õppe-kasvatustöö 

eesmärkidest ja ülesannetest ning rääkisid nende edenemisest. 

 Õppekava arendustöö: uue õppekorralduse rakendamine, muutuste sisseviimine õppeprotsessi 

lähtuvalt uuest õppekorraldusest ja rakendatud uuenduste analüüs; õpetajate professionaalsuse 

toetamine uues õppekorralduses. Olulisel kohal on vaheanalüüsid, hetkel on läbi viidud 

pedagoogilise personali küsitlus ja tehtud õpetajate fookusgrupi intervjuu. Jaanuaris on plaan 

küsida tagasisidet õpilastelt. Kevadel saavad lapsevanemad, aga ka õpilased anda tagasiside 

riiklikele üldhariduskoolide küsimustikele vastates. 

 Arengukava koostamine järgnevaks perioodiks. Kooli praegune arengukava kehtib aastani 

2021. Enne arengukava koostamise protsessi koostatakse sisehindamise aruanne, mis valmib 

käesoleva õppeaasta kevadeks. Üks osa aruandest moodustavad erinevad küsitlused. 

Pedagoogiliste töötajate rahulolu-uuring viidi läbi novembris, õpilastele on riiklike 

üldhariduskoolide rahuloluküsitlusi läbi viidud viimased 4 aastat (viimati tutvustati tulemusi 

vanematele üldkoosolekul), tagasisidet saab väga erinevate valdkondade kohta. Sellel kevadel 

saavad võimaluse vastata lisaks kõikidele 4. ja 8. klasside õpilastele ka lapsevanemad ja ka 

kooli personal.  Valmimas on sisehindamise aruanne, mis saadetakse II poolaastal tutvumiseke 

hoolekogule. 

 Väärtuskasvatustöö: fookusväärtusteks on vastutus ja koostöö; kooli 35. juubeliaasta. Kooli 

juubeli tähistamine toimus seekord koolipere ringis. 
  

 

4. 2020. õa eelarvest 

Direktor K. Lukk tutvustas hoolekogule kooli 2021. a eelarve projekti.   
 

 

5. Päevakohased küsimused 

Hoolekogu liikmed uurisid, kui kaugel on linnas koolimaja renoveerimise plaan. Direktor andis 

teada, hetkel on linnas peatatud põhikoolide renoveerimise kava ja seepärast lähiaastatel 

Kivilinna kooli renoveerimise plaanides ei ole.  


