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1. Ülevaate tegemine 2020. a majandusaasta aruandest

Direktor K. Lukk andis ülevaate Tartu Kivilinna Kooli 2020. aasta eelarvest ja raha

jaotustest kuluartiklite lõikes, tutvustas õnnestumisi ja tõi välja parendusvaldkonnad.

Õnnestumisena tõi direktor välja järgmist: õppekava arendustöö: uute õpitulemuste

piloteerimine HTMi töörühmas, õppekava kaasajastamine; metoodiline areng: tõsta

õpetajate metoodikaalast pädevust ja seda eriti digipädevuse osas, HEV-lastega

töötamisel ja nüüdisaegse õpikäsituse elluviimisel; parima praktika jagamine kooli

siseselt; väärtuskasvatustöös olid fookusväärtusteks ausus ja usaldus; uue väikeklassi

väljaehitus: suurem klassiruum ehitati ümber kaheks ruumiks, millest üks on kasutuses

väikeklassina; õpetajate puhkeruumide ümberehitus multifunktsionaalseteks väike-

klassideks: kokku ehitati ümber 2 ruumi; klassiruumide sanitaarremont ja klassimööbli

uuendamine; videovalve süsteemi osaline täiendamine: kaameratega varustati koolimaja

tagumine välisuks ja teatud piirkonnad koolimajas sees; kooli ujulas keemiaautomaadi

vahetus ja basseini veefiltri vahetus; uue paljundusmasina soetamine; õppekeskkonna

kaasajastamine digiõppe (eelkõige distantsilt toimuva õppe) paremaks läbiviimiseks:

Tartu Annelinna Gümnaasiumilt saadi 6 nutiprojektorit; lisaks soetati linna lisavahendite

toel: veebikaameraid 43 tk (kooli eelarvest soetasime juurde veel 3 tk), konverentsi-

tehnikat 2 kmpl, konverentsimikrofone 2 tk, rinnamikrofone 16 tk, dokumendikaameraid

37 tk, digilaudu 2 tk.

Parendusvaldkondadena tõi direktor välja järgmist: õpilaste õppetasemete erinevuse

suurenemine seoses viiruse levikust tingitud distantsõppel olemisega aasta jooksul;

efektiivsete õpetajate leidmine, nt matemaatikas; koostöö teiste koolidega hetkel ootel;

bassein vajab renoveerimist; kooli õuealal on vähe vahendeid sportimiseks ja muudeks

liikumistegevusteks; koolil puudub ühine õpetajate tuba; meditsiiniõe ruum asub

ebasoodsas kohas ja vajab renoveerimist; videovalve süsteemi vajab täiendamist;

vananenud, kapitaalremonti vajav elektritoide (liinid); aula põrand vajab väga kiiresti

suuremat remonti; 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; 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. korrus,

keldrikorruse tööõpetus, köök ja bassein ning võimla ja võimla abiruumid).

Majandusaasta 2020 oli kokkuvõttes keeruline. Olulisemad eesmärgid küll täideti, kuid 

mitmed tegevused jäid teostamata või pooleli. Mitmel korral tuli teha muudatusi eelarves, 

leida kokkuhoiu võimalusi ja teha sellest tulenevalt valikuid, missugused tegevused on 

eesmärkidest tulenevalt hädavajalikud hoida toimimas ning mida saab lükata edasi 

järgmistesse perioodidesse. Positiivsena võib välja tuua digiõppeks vajalike IT-vahendite 

soetamise linnalt laekunud lisaressursside toel, mis on aidanud märgatavalt tõsta 

distantsilt läbiviidava õppe kättesaadavust ja kvaliteeti ning seeläbi võimaldada koolil ka 

epidemioloogiliselt keerulises olukorras täita oma põhieesmärki ehk hariduse andmist 

põhikooli õpilastele.  



 

2. Õpilaste piirarvud klassides 2021/2022. 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 2021/2022. õppeaastal 24 õpilasest suurema õpilaste arvuga 

kõigis klassides, kus need arvud juba on suuremad;  

 lubada vajadusel 2021/2022. õppeaasta vältel tõsta piirarvu klassides kuni 26 

õpilaseni, väga põhjendatult erandkorras 28 õpilaseni. 
 

 

3. Tutvumine Tartu Kivilinna Kooli sisehindamise aruandega  

Hoolekogu liikmed tutvusid kooli 2017 - 2020 aastate sisehindamise üldanalüüsiga. 

Direktor K. Lukk ja õppejuht K. Pedaste tutvustasid sisehindamise aruande põhipunkte ja 

peatusid pikemalt võtmealade parendusvaldkondadel, mis on sisendiks kooli järgmise 

arengukava koostamisel. Toimus arutelu. Hoolekogu andis oma heakskiidu antud 

dokumendile. 
 

 

4. Päevakohased küsimused 
 

 Kevadine kooliskäimine viimasel õppeperioodil  

Direktor andis teada, et valitsus on 3. maist kooli lubatud 1. - 4. klassid ja lõpuklassid. 

Kuidas valitsus ülejäänud klassid (5. - 8. klass) kooli lubab, selgub lähiajal. Hoolekogu 

liikmed avaldasid arvamust, et 5. - 8. klass võiks kooli saamise korral, kui tuleb jälgida 

50% hajutusnõuet, käia koolis pigem õppimas süsteemis üks nädal koolis ja nädal kodus 

õppimas.  
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