Tartu Veeriku Kooli hoolekogu tegevusaruanne
2017/2018 õppeaasta kohta
Tegevusaruanne on hoolekogu liikmetega läbi arutatud ja esitatud Tartu Veeriku Kooli
lastevanemate üldkoosolekutel 24.09.2018 ja 25.09.2018 ning kuulub avalikustamisele Tartu
Veeriku Kooli kodulehel.
Tartu Veeriku Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks on moodustatud
hoolekogu. Hoolekogu ülesandeks on kooli pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu,
lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja
kasvatustegevuse jälgimisel ning selleks tegevuseks parematele tingimustele kaasaaitamisel.
Tegevuses juhindutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, haridusalastest aktidest,
linnavalitsuse otsustest ja kooli hoolekogu tegutsemise korrast.
Tartu Veeriku Kooli hoolekogusse kuuluvad: linnavolikogu esindaja Heljo Pikhof,
õppenõukogu esindaja Ülle Kepler, õpilasesinduse esindaja Hannes Palu, lapsevanemad Heily
Leola, Anneli Pajur, Ave Vill, Merli Leemet, Auli Solo, Elina Savi, Roomet Soome (kuni
2018 a suveni) oli eelmise õppeaastal Ave Villi asendusliige), Madis Kiisk ja asendusliige
(asendas 2018 a teisel poolel lahkunud liikme Ave Villi).
Hoolekogu koosolekud on ette nähtud toimuma vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.
2017/18 õppeaastal kohtus hoolekogu viiel korral: 1.11.2017, 7.12.2017, 15.03.2018,
18.06.2018 ja 28.08.2018. Hoolekogus vaadati läbi kõik tööplaani võetud küsimused.
Hoolekogus arutatu kohta
Möödunud õppeaasta esimene hoolekogu koosolek toimus 1. novembril 2017.
Kutsututena osalesid koosolekul direktor Ruth Ahven ja õppejuht Carmen Luts.
Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
2. Uute hoolekogu liikmete tutvustamine.
3. Kohapeal algatatud küsimused
Koosolekut juhatas direktor Ruth Ahven. Uue hoolekogu esimeheks valiti Madis Kiisk,
aseesimeheks Heily Leola, protokollijaks valiti Ülle Kepler.
Arutati, kuidas on sööklas olukord nüüd 2 kuud pärast uue süsteemi käivitamist. Direktor
Ruth Ahven selgitas, et järjekorrad liiguvad kiiremini, keegi söömata ei jää. Lapsed on
õppinud endale toitu tõstma.
Direktor Ruth Ahven andis teada, et liikumisraja projekt sai linna poolt rahastuse.
Hoolekogu liige Heily Leola tegi ettepaneku, et kuigi kooli sünnipäev on möödas võiks edasi
koguda kooli sünnipäevaks mõeldud annetusi veel isadepäeval ja jõulupidude ajal. Panna
ürituste ajaks väljaannetuskast ja saab veel kanda annetusi arveldusarvele.

Teine hoolekogu koosolek toimus 7. detsembril 2017.
Koosoleku päevakord:
1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2017/2018 õppeaasta esimesel trimestril
2. Kooli eelarve täitmise tulemustest ja arengutest
3. Kohapeal algatatud küsimused
Õppe- ja kasvatustöö tulemustest esimesel trimestril andis ülevaate direktor Ruth Ahven. On
nii rõõmustavaid kui kurvastavaid tulemusi. Hea meel on, et kooli õppeedukuse
kvaliteediprotsent on jätkuvalt üle 50% (kui arvestada numbriliselt hinnatavaid kooliastmeid,
siis 55,5%).
Kurvastab, et teises ja kolmandas kooliastmes on 8,7% õpilastest õpiraskustega. Probleemid,
põhjused ja lahendusvõimalused on erinevad. Suureks abiks on kui kodu teeb kooliga
koostööd, kuid paraku on ka sellega probleeme. Kool on esitanud taotluse, et suurendada
tugispetsialistide ametikohti. Hoolekogu otsustas oodata ära linna otsuse ja siis vajadusel
märtsikuus teema juurde tagasi pöörduda.
Probleemiks on muutunud e-sigarettide kasutamine ja seda kuuendas ja seitsmendas klassis.
Teemaga tegeleb sotsiaalpedagoog, lastega käis rääkimas ka noorsoopolitseinik. Plaanis on
läbi viia vestlusring lapsevanematele, sest vanemad ei näi probleemi olemasolu mõistvat.
Direktor Ruth Ahven andis ülevaate kooli eelarve seisust. Natuke raha on veel alles, selle eest
on plaanis osta klassimööblit, hinnapakkumised on juba võetud. Paraku on uue murena
hakanud lapsed koridorides olevat inventari lõhkuma. Probleemi lahendusena võiks teemat
arutada klassijuhataja tundides.
Kool on muutunud suureks kooliks, sest õpilaste arv on varasemaga võrreldes peaaegu
kahekordistunud, seega on vahetunnid muutunud lärmakamaks ja nn mürglit on tunduvalt
rohkem. Loodetavasti on selle juures abiks plaanitav liikumisrada. Lisaks toimuvad juba
praegu koolis tantsuvahetunnid, võimlavahetunnid, jaanuarist plaanis ka mänguvahetunnid.
Hoolekogu uuris võimaluse kohta luua koolimajja nn vaikne ruum, kus lapsed saaksid
vahetunnis vaikuses olla, sest kõik lapsed ei kannata lärmi. Paraku ei ole koolil hetkel ühtegi
vaba ruumi. Esimene kooliaste käib aktiivselt raamatukogus, kus on vastavalt koolikorrale
vaikus. Suurematel saab kaaluda võimalust luua selline vaiksem kohake A-korpuse IV
korrusele keeleõppe ruumi.
Uuest aastast on praeguse seisuga Veeriku Kooli tulemas taas viis esimest klassi, mis teeb
ruumipuuduse veel suuremaks.
Hoolekogu uuris, kuidas on kooliga kohanenud uued õpetajad. Direktor selgitas, et kõikidel
noortel/uutel õpetajatel on mentorõpetajad. Uued õpetajad ja mentorõpetajad külastavad
vaheldumisi teineteise tunde, toimuvad regulaarsed vestlused, lisaks abistab uusi õpetajaid ka
õppejuht. Tundub, et uued õpetajad on koolikultuuri omaks võtnud. Praeguse seisuga on kõik
kooliga kohanenud ja katseaja läbinud.
Kolmas hoolekogu koosolek toimus 15. märtsil. Kutsutuna viibisid koosolekul direktor Ruth
Ahven ja õppejuht Carmen Luts.
Koosoleku päevakord:
1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2017/2018 õppeaasta teisel trimestril.
2. Kooli majandusliku olukorra seisust ja muudest arengutest.
3. Olukord uute tugispetsialistide taotlemisel, jätkuteema eelmisest koosolekust.
4. Toitlustussüsteem ja puudutud päevadest teatamine.
5. Kooli kodukorra arutamine.
6. Inglise keele õpe - süsteemi põhimõtetest ning info jagamisest lapsevanematele.

7. Kohapeal algatatud küsimused.
Õppe- ja kasvatustöö tulemustest esimesel trimestril andis ülevaate õppejuht Carmen Luts.
Õpilaste arv on jätkuvalt 686, I kooliastme õpilased saavad sõnalisi hinnanguid, numbriliselt
hinnatud õpilaste õpitulemuste kvaliteet on 57,2,5%, väga hästi õpib 40 ja hästi 171 õpilast, II
kooliastme kvaliteet on 65,9% ja III kooliastme 43,3%. II õpib 223 õpilasest väga hästi 27 ja
hästi 122 õpilast, mitterahuldavaid hindeid oli 6 õpilasel ja hindamata 14 õpilast. III ka
õpib143 õpilasest väga hästi 13 ja hästi 49 õpilast, mitterahuldavaid hindeid oli 13 õpilasel ja
hindamata 5 õpilast. Kogu kooli peale oli mitterahuldavaid hindeid 16 ja 19 õpilast jäid
hindamata. Õpilane võib jääda hindamata, kui on olnud pikalt haige. Suur osa hindamata
õpilasi on oskusainetes, kus on mitteeristav hindamine. Arvestuse saamiseks tuleb teha ära
kõik arvestuslikud ülesanded.
Jagati teavet õpilaste osalemistest aineolümpiaadidel ja robootikavõistlustel.
Kooli majanduslikust olukorrast andis ülevaate direktor Ruth Ahven. 2020 aastal algab
koolimaja remondi projekteerimine ja 2021 võiks alata remont. Seoses jätkuva õpilaste arvu
suurenemisega ja sellest tuleneva ruumipuudusega esitati taotlus Tartu Linnavalitusele Akorpuse 4. korruse kahe klassi ja tualettruumide kapitaalremondiks. Haridusosakond eraldab
lisaraha 3 klassiruumi sisustamiseks ja õppevahendite ostmiseks. Muret teeb
garderoobibokside puudus. Vaja on 3 klassiõpetajat, matemaatika õpetajat, kehalise kasvatuse
asendusõpetajat, haridustehnoloogi, õppejuhti, inglise keele asendusõpetajat ja puudus on ka
koristajatest. Koristajate probleem leiab loodetavasti lahenduse linna korraldatud
koristushankega, millega kool ühines.
Seoses kaasava hariduse rakendumisega tavakoolides on koolil tugispetsialistide kulusid katta
võimalik vajaduspõhiselt, kui on mõjuv vajadus ja olemas spetsialistid. Kahjuks ei ole
võimalik tugispetsialistide vajadust pikalt ette planeerida, see võib tekkida ootamatult.
Jätkuvalt on olnud küsimuseks koolitoidusüsteem ja toidu eest tasumine.
Kooli direktor Ruth Ahven palus hoolekogu seisukohta Tartu Veeriku Kooli kodukorra punkti
5 osas, mis puudutab nutiseadmete kasutamist ja selle jätmist kooli kodukorda. Hoolekogu
otsustas jätta nutiseadmete kasutamise korra endiseks.
Arutluse all oli Inglise keele õpe - süsteemi põhimõtetest ning info jagamisest
lapsevanematele. Õppejuht Carmen Luts selgitas, et vajalik info on kooli õppekavas ja inglise
keele ainekavas, millega saab tutvuda kooli koduleheküljel ja selgitusi jagatakse igal aastal ka
infopäeval 1. klassi tulevatele lapsevanematele.
Kaalume kaotada õppekavavälise ringitunnina saksa keele õpet, kuna õpilaste vähese huvi
tõttu muutub see lapsevanematele liiga kalliks. Seni on kahel viimasel aastal võimaldanud Bkeelena keeleõppe suunal valida saksa keelt alates 4.klassist ja looduse õppesuunal alates
6.klassist. Kahjuks on siiani huvi olnud liiga väike ning seetõttu saab alustada ainult ühe saksa
keele rühmaga 4.klassis.
Kuna inglise keele tundide arv on aasta-aastalt suurenenud, siis direktor tegi ettepaneku
tunnijaotusplaani muutmiseks. Inglise keele tunde vähendada ja anda vabanenud tunnid
matemaatika tundide arvu suurendamiseks. 1. klassis vähendada 1 tunni võrra, jääks 2 inglise
keele tundi, 2. klassis ei muutuks, jääks 3 inglise keele tundi ja 3. klassis vähendada 1 tunni
võrra, jääks 4 inglise keele tundi. 1. ja 3. klassis lisanduks kummaski 1 matemaatika tund.
Hoolekogu nõustus inglise keele tundide arvu vähendamisega ja lisatundide andmisega
matemaatika tundide suurendamiseks.

Direktor Ruth Ahven palus hoolekogu nõusolekut kooli koridoridesse kaamerate panekuks, et
vähendad viimasel ajal on B-korpuses olevate poiste WC-des olevaid uputusi ning kindlustada
koolis turvalisust. Hoolekogu liikmed olid selle ettepanekuga nõus.
Neljas hoolekogu koosolek toimus 18. juunil. Kutsutuna viibisid kohal direktor Ruth
Ahven ja õppejuht Carmen Luts.
Päevakord:
1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2017/2018 õppeaastal.
2. Kooli arenguplaanid, eelarve ning ettevalmistus järgmiseks õppeaastaks.
3. Õpilastega ja personaliga seotud küsimused.
4. Kohapeal algatatud küsimused.
Õppe- ja kasvatustöö tulemustest andis ülevaate õppejuht Carmen Luts. Numbriliselt hinnati
379 õpilast, nende hulgas 55 õpilast õppis ja käitus väga hästi, headele ja väga headele
tulemustele 169 õpilast. Kvaliteet oli 59,9 %, mida võib lugeda väga heaks tulemuseks. Üks
õpilane jäi klassikursust kordama 4. klassi ja üks õpilane jäi kordama 9.kl klassikursust
kordama individuaalse õppekava alusel. 4 õpilast jäi täiendavale õppetööle.
Rahul ei saa olla II trimestri ja 8.klassi üleminekueksamite tulemustega. Õpilaste tulemused
on allapoole nende võimete piire. Õpetajatele on mõtlemiskohaks, et kuidas motiveerida
õpilasi korralikult õppima III trimestril, vaja on üle vaadata hindamisjuhend.
Ülevaate kooli arenguplaanidest, eelarvest ja ettevalmistustest järgmiseks õppeaastaks tegi
kooli direktor Ruth Ahven. Kooli tuleb uuel õppeaastal 10 uut õpetajat - matemaatikaõpetaja
4. -5. klassidele, uus õppejuht, 2 klassiõpetajat, 2 inglise keele õpetajat, osalise koormusega
vene keele õpetaja, loodus- ja geograafiaõpetaja, vaja oleks veel poiste töö- ja
tehnoloogiaõpetajat.
Tervisekaitse tegi koolile ettekirjutuse poiste tööõpetuse, garderoobide ja veel osades
klassides olevate valamukappide kohta. Ettekirjutused on edastatud linnale, ootame otsust,
mis saab edasi, kas tuleb mingi lahendus või jääme ootame koolimaja kapremonti aastal 2021.
Remonditud on nüüdseks A-korpuse 4 korrusel kaks klassiruumi ja korda on tehtud WC.
Hoolekogu informeeriti sellest, et sügisest hakkab koolimaja koristama P. Dussmann Eesti
OÜ.
Hoolekogu liikmed olid nõus kooli direktor ettepanekuga alustada järgmist õppaastat 1.
septembril, laupäeval. Sellisel juhul oleks 21. detsember vaba päev.
Küsiti ka arvamust 5 koolivaheaja kohta. Hoolekogu liikmete seas oli erinevaid arvamusi, aga
kõlama jäi, et see on siiski positiivne, õpilased pole aasta lõpuks nii väsinud.
4. 7. 8. ja 9. kl on täituvus on 24, pole enam vabu kohti, kui mõni meie piirkonna õpilane
tuleb meie kooli juurde. Direktor püstitas küsimuse, et kas hoolekogu oleks nõus, et kui on
vaja 25 õpilasega klass avada. Hoolekogu oli nõus, kui kooli juhtkond näeb, et see laps sobib
klassi keskkonda.
Viies hoolekogu koosolek toimus 28. augustil. Kutsutuna viibis kohal direktor Ruth Ahven ja
Carmen Luts, kes andis ülevaate kooli uueks õppeaastaks valmisolekust.

Päevakord:
1. 2017/2018 tööaasta aruande kinnitamine
2. Hoolekogu tööplaani 2018/2019 kinnitamine
3. Klassikomplektide suuruse kinnitamine.
4. Kooli õppeaastaks valmisolek (koolimaja ja personal)
5. Kohapeal algatatud küsimused
Hoolekogu nõustus kooli direktor ettepanekuga suurendada järgmiseid klassikomplekte - 1.b
klassis 26 õpilast, 8.a klassis - 25 õpilast, 8. b klassis - 26 õpilast. Lisaks veel 7.a jätkuvalt 25
õpilast, kellest 1 on koduõppel.
Kooli direktor andis ülevaate valmisolekuks uueks õppeaastaks. Sellel õppeaastal koristab
koolimaja koristusfirma P. Dussmann Eesti OÜ. Uusi õpetajaid on 11, kellest osad on osalise
koormusega, kuid kõigile on määratud mentorid. Puudu on poiste tehnoloogia õpetaja,
praegune õpetaja peab töötama 30 ainetunniga nädalas. Tunniplaan peaks valmis saama
reedeks, 31. augustiks.
B- keele valikul saavad õpilased vene keele kõrval ka valida saksa keele. Saksa keel on
ringitunnina ainult 8. klassil. Praegusele 7. klassile pakutakse ringitunnina saksa keelt ainult
sel juhul, kui rühm tuleb täis. Kolmanda keele valikut enam kool õpilastele ei paku.
Direktor Ruth Ahven palus vanematelt ettepanekuid, kuidas võiks nimetada lastevanematele
mõeldud koolitusi (nt. teemadel kaasav haridus, netiohud, ärevus ja stress, une- ja päevaaja
tasakaalu vajalikkusest, õpioskuste kujundamine, jms), et vanemad ei pelgaks kooli loenguid
kuulama tulla. Pakuti välja järgmised nimevariandid: aruteluring, õpiring, infoõhtu,
vestlusring, mõttekoda, teabetund, teabeõhtu.

Madis Kiisk
Hoolekogu esimees
Tartu Veeriku Kool

