
Kokkuvõte 5. detsembri 2019 hoolekogu koosolekust 

 

Koosoleku teemad:  

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 

2. 2019/2020. õa eesmärgid ja ülesanded - plaanidest ja täitmise edenemisest 

3. 2020. a eelarvest 

4. Päevakohased küsimused 

 

1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine 
 

2019/20. õa valiti hoolekogu esimeheks ühehäälselt tagasi senine juht Airin Treiman-Kiveste, 

aseesimehena alustab tööd hoolekogu liige Brit Mesipuu ja protokollijana jätkab Sirle 

Persidski. 

 

2. 2019/2020. õa eesmärgid ja ülesanded - plaanidest ja täitmise edenemisest  

Direktor K. Lukk ja õppejuht K. Pedaste andsid ülevaate 2019/2020. õppeaasta õppe-

kasvatustöö eesmärkidest ja ülesannetest ning rääkisid nende edenemisest. 

 Õppekava arendustöö: põhikooli lõpetamisega seotud küsimused – teemaga hetkel 

aktiivselt ei tegeleta, sest vabariigi tasandil on selleks õppeaastaks see küsimus 

päevakorrast maas; õpitulemuste piloteerimine HTMi õppekava uuenduste töörühma 

koosseisus – töö on käimas 2.a, 3.ab, 5. ja 7. klassides erinevate õppeainetega 

(liikumisõpetus, muusika, eesti keel, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, bioloogia ja 

geograafia); õppekava rakendamise analüüs ja kaasajastamine: projektinädalad, 

loovtööd, tasemetööd, õppekoormus. Direktor andis teada, et arendusnõukoguga on I 

poolaastal külastatud erinevaid koole Eestis, kus on tehtud muudatusi päevakavas ja 

õppekorralduses. Kivilinna kool on samuti seadnud fookusesse õppekorralduse 

muudatuste sisse viimise õpilaste päevakava paremaks muutmiseks. Muudatused  

arutatakse enne rakendamist kindlasti läbi kõikide huvigruppidega – õpetajate, õpilaste 

ja lapsevanematega.  Hoolekogu kiitis heaks õppekorralduse ja päevakava muudatuste 

ettevalmistamisega tegelemine. 

 Metoodiline areng: õpetajate metoodikaalase pädevuse suurendamine, sealhulgas e-

õppe rakendamisel, HEV-lastega töötamisel ja nüüdisaegse õpikäsituse elluviimisel; 

parima praktika jagamine (sh tunnivaatlused) nii sisekoolitustel kui koostöös teiste 

koolidega üle Eesti. Näiteks Kivilinna kooli õpetajad esinesid väga aktiivselt 

sügisvaheajal toimunud Haridusfestivalil – nii koolitajatena kui ka osalejatena.  

 PR-töö ja mainekujundus: PR-strateegia ja mainekujunduse põhipunktide 

määratlemine; Tartu linna kaasava eelarve kampaanias osalemine, analüüs, kuidas 

protsess kulges ning mõtted edaspidiseks; kooli tutvustava video loomine; 

ühiskokkulepete ja -tegevuste teostamine kooli maine tõstmiseks. 

 Koostöö huvigruppidega: lapsevanemate töörühmade poolt ürituste läbi viimine 

õppeaasta vältel, mida on koordineerimas huvijuht; ühistegevuste korraldamine 

lasteaedadega, näiteks lähiajal  toimub mini-päkapikula, kus osalevad lähiümbruse 

lasteaedade vanemate rühmade lapsed.  

 Väärtuskasvatustöö: fookusväärtusteks on ausus ja usaldus 
 

 

3. 2020. a eelarvest 

Direktor K. Lukk tutvustas hoolekogule kooli 2020. a eelarve projekti.   
 

4. Päevakohased küsimused 

Hoolekogu liikmed tutvusid kaasajastatud võimlakompleksiga. 

 


