
Kokkuvõte 16. aprilli 2020 hoolekogu koosolekust 

 

 

Koosoleku teemad: 

1. Ülevaate tegemine 2019. a majandusaasta aruandest 

2. Õpilaste piirarvud klassides 2020/2021. õa 

3. Päevakohased küsimused 

 

1. Ülevaate tegemine 2019. a majandusaasta aruandest  
 

Direktor K. Lukk andis ülevaate Tartu Kivilinna Kooli 2019. aasta eelarvest ja raha jaotustest 

kuluartiklite lõikes, tutvustas õnnestumisi ja tõi välja parendusvaldkonnad.  

 

Õnnestumisena tõi direktor välja järgmist: e-õppe arendustöö, koolielu korraldust 

reguleerivate dokumentide kaasajastamine; osalemine üldlaulu- ja tantsupeol (nii Tartus kui 

Tallinnas – kõik rühmad said osaleda); tihe võrgustikutöö: Liikuma kutsuvad koolid, Tervist 

edendavad koolid, Alustavat õpetajat toetavad koolid, LP-võrgustik, GLOBE-koolide 

võrgustik, Innovatsioonikoolide võrgustik; osalemine projektides: Virtuaalreaalsuse teemaline 

ühisprojekt Tartu Erakooli, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi ja Tallinna Pelgulinna 

Gümnaasiumiga, õppekava toetavad projektid: ühisprojekt Kroonuaia kooliga „Koosõppimine 

teeb rikkaks“ ja Kivilinna kooli LTT õppepäevad III kooliastme noortele, KIK-i projekt: 

loodusalased õppekäigud kõikidele klassidele, TOSK projekt – koostöö muuseumidega; 

koolikeskkonna kaasajastamine: võimla ja spordibloki renoveerimine (linna eelarvest), 

eripedagoogi ruumi ehitus, õppekeskkonna kaasajastamine (televiisorite väljavahetamine 

projektorite vastu suuremates klassiruumides), õpperuumide valikuline sanitaarremont ja 

ehitus: põhjalikum remont ühes suures kabinetis, lisaks värskendusremont, algõpetuse 

kehalise kasvatuse õpetajatele riietusruumi ehitamine, tantsuõppe kostüümide ja vahendite 

laoruumi ehitamine), katusel vanad õhušahtid said kaetud kinni võrkudega (takistamaks 

lindude pesitsemist), basseini vuukide täitmine ja duširuumi remont. 
 

Parendusvaldkondadena tõi direktor välja järgmist: 1. klassi õpilaste arvu vähenemine; 

õppekava ja õppekorralduse uuendamise vajadus; õpetajate metoodilise pädevuse tõstmine 

digiõppe ja HEV-lastega töö valdkonnas; koolikeskkonna kaasajastamise vajadused:  

videovalve süsteemi täiendamine (maja välisümbrus on valdavas osas valveta), 

sportimisvõimaluste laiendamine (nt disc-golfi raja loomine), aula põrand vajab väga kiiresti 

suuremat remonti, vananenud, kapitaalremonti vajav elektritoide (liinid), klassiruumid 

vajavad kaasajastamist (mööbel, IKT-vahendid, üldine seisukord jm), põrandaalune 

amortiseerunud kanalisatsioon, veetorustik (pidevad lekked), ehitusvea tõttu on kooli fassaadil 

teatud kohad tihendamata ning fassaadi soojustus seetõttu niiskusest kahjustunud ja fassaadil 

on krohv osaliselt lahti tulnud, kooli koridorid ja ruumide uksed vajavad renoveerimist, 

amortiseerunud valgustus õpetajate tööruumides ja koridorides (klassiruumides oleme 

valgustuse järk-järgult välja vahetanud; koridorides ja õpetajate tööruumides on hetkel veel 

vanad lambid), puudub ventilatsioon (va A-korpuse 4.-s korrus, keldrikorruse tööõpetus, köök 

ja bassein ning võimla ja võimla abiruumid), osades  õpperuumides ja õpetajate tööruumides  

põrandates augud, amortiseerunud staadion. 
 

 

2. Õpilaste piirarvud klassides 2020/2021. õa 

Arutati klasside suurusi. Käesoleval hetkel õpib mõnes klassikomplektis rohkem kui 24 

õpilast, kes jätkavad sügisel sama laste arvuga. 1. klasse 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 vajadusel 

kuni 26 lapse klassi võtmiseks, põhjendatud erandkorras 28 õpilaseni. 

Hoolekogu otsustas: 



 lubada koolil töötada 2020/2021. õppeaastal 24 õpilasest suurema õpilaste arvuga 

kõigis klassides, kus need arvud juba on suuremad;  

 lubada vajadusel 2020/2021. õppeaasta vältel tõsta piirarvu klassides kuni 26 

õpilaseni, väga põhjendatult erandkorras 28 õpilaseni. 
 

3. Päevakohased küsimused 
 

 Õppekava ja õppekorralduse muudatused  

Direktor K. Lukk andis ülevaate õppekava ja õppekorralduse muudatuse teoreetilistest 

alustest, rääkis erinevate Eesti koolide praktikatest ja tutvustas täpsemalt, kuidas Tartu 

Kivilinna Koolis on plaanis lähiajal õppekorraldust kaasajastada, näiteks tulemas on 70-

minutilised ja 40-minutilised tunnid, koolipäeva algusaeg on kell 9.00, pika (1 h) 

vahetunni lisamine päevakavva jms. 

 Hoolekogu kiitis heaks õppekorralduse ja päevakava muudatuste plaanid. 

 

 Distantsõppe perioodi analüüs 

Direktor K. Lukk andis kiire ülevaate, kuidas siiani on distantsõpe kulgenud. Hoolekogu 

liige, 9. klassi õpilane tegi möödunud perioodist ülevaate õpilase vaatevinklist. Ta rääkis 

samuti oma mõtetest, mis puudutavad kooli lõpetamist ja gümnaasiumisse sisseastumist.  

 

 Hoolekogu järgmine koosolek  

Otsustati, et järgmine hoolekogu koosolek toimub augustis (ilmselt elektroonilisena).  

 

 


