
Tartu Veeriku Kooli hoolekogu tegevusaruanne 2018/2019 õppeaasta kohta 

 

Tegevusaruanne on hoolekogu liikmetega läbi arutatud ja esitatud Tartu Veeriku Kooli 

lastevanemate üldkoosolekutel 23.09.2019 ja 24.09.2019 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 (protokollija), õpilasesinduse esindaja  Gayla-Helery 

Mägi, lapsevanemad Heily Leola (hoolekogu aseesimees, II kooliastme esindaja), Anneli 

Pajur (III kooliastme esindaja), Merli Leemet (I  kooliastme esindaja), Auli Solo (I kooliastme 

esindaja), Elina Savi (I kooliastme esindaja), Roomet Soome (asendusliige III kooliastme 

esindaja), Madis Kiisk (II kooliastme esindaja).  

Hoolekogu peamine töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud on ette nähtud 

toimuma vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. 2018/19 õppeaastal kohtus hoolekogu neljal 

korral: 10.12.2018, 4.04.2019, 19.06.2019, ja 27.08.2019. Hoolekogus vaadati läbi kõik 

tööplaani võetud küsimused. Toimunud koosolekute päevakorrad on esitatud käesoleva 

aruande lisas. 

Koosolekutevälise tegevusena kogus hoolekogu lastevanematelt 2018. a sügisel 

ettepanekuid kavandatava bussivõrgu muudatuste esitamiseks Tartu linnavalitsusele. Kogutud 

ettepanekute põhjal koostas ja esitas 31. oktoobril hoolekogu linnavalitsusele pöördumise, 

millega juhiti tähelepanu kavandatava bussivõrgu võimalikele puudustele. 

 

Hoolekogus arutatu kohta 

Möödunud õppeaasta esimene hoolekogu koosolek toimus 10. detsembril 2018. 

Kutsutuna osales koosolekul direktor Ruth Ahven.  

Päevakord: 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2018/2019 õppeaasta esimesel trimestril 

2. Kooli eelarve täitmise tulemustest ja arengutest 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Koosolekut juhatas Madis Kiisk.   

P1 

Õppe- ja kasvatustöö tulemustest esimesel trimestril andis ülevaate direktor Ruth Ahven, kes 

andis hoolekogule statistilise ülevaate kooliastmete kaupa nii väga heade kui ka 

mitterahuldavate õppetulemuste kohta. On ilmnenud ka juba käitumisprobleemidega lapsi,  

nendega tegelevad koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja HEVKO (Hariduslike erivajadustega 

õpilaste õppe koordineerija. Murekohad: 8.b klassis 6 MR õppeedukusega õpilast, 18 

mitterahuldavat hinnet, 2 õpilasel 5 aines. Ühe õpilasega on probleeme juba 3. klassist -  

käitumisprobleemid, õpimotivatsiooni puudus, vajaka jääb õpioskusest ja kodu ei toeta.  



I trimestril algas ka vargustelaine, mida varasemalt pole olnud. Nüüdseks on vargused 

vaibunud, sest saime teada, kes see on. 

OTSUSTATI: Kuulati ära. 

 

P2 

Kooli eelarve seisust andis ülevaate Ruth Ahven. Kui mõnele õpilasele on vaja tugiisikuid 

juurde palgata, siis on see võimalik, kui vastava inimese leiame. Tehtud on jooksvat remonti. 

Järgmisel õppeaastal on linn kinnitanud meie koolile kuni neli 1. klassi. Lõpetab kaks 9.klassi, 

seega suureneb klassikomplektide arv jälle 2 võrra.  Kahele klassile on vaja remontida 

rõivistud. Klassiruumide puudust I kooliastmes ei ole. 

Probleeme on vananeva hoone seiskorraga: koolimaja torustik hakkab üha enam muret 

valmistama, seda on pidevalt paigatud ja nüüd tekivad ummistused, mure on ka radiaatoritega, 

mis valdavalt on 31 aastat vanad.  Seintelt kukub krohvi maha, A-korpuse II korruse seina 

remonditakse linnavalitsuse avariirahadega. 

OTSUSTATI: Kuulati ära. 

 

P3 

Kohapeal algatatud küsimused olid järgmistel teemadel: 

1) Kuidas toimib pika puudumise järel järeleõppimise ja -vastamise korraldus. Küsimus 

oli esitatud hoolekogu poole pöördunud lapsevanema küsimuse peale. Hoolekogu 

informeeriti, et õpetajad peaksid täpsemalt Stuudiumi kaudu teada andma, millised on 

trimestri PNÜ ja kuidas ja milliseks ajaks peab olema tööd tehtud ja kui õpilane on sellel 

ajal haige, teada andma, millal saab järele vastata. Probleemide korral pöördudagi otse 

õppejuhi poole. 

2) Selgitati, et osad kehalise kasvatuse tunnid toimuvad koridorides suure õpilaste arvu 

tõttu. Loodetakse, et õpilaste arv ei kasva nii suureks, et peaks avama teise vahetuse. 

Avaldati ka arvamust, et inglise keele süvarühmad on väiksema õpilaste arvuga kui 

tavarühmad, see ei peaks nii olema. Muret tegi ka 2. klasside õpilaste jagamine 

rühmadesse. Paluti, et klassijuhatajad selgitaksid seda täpsemalt lapsevanematele, mille 

alusel seda tehakse, praegu ei ole lapsevanematel täpset infot. 

OTSUSTATI: Kuulati ära. 

 

Teine hoolekogu koosolek toimus 4. aprillil 2019. Kutsutuna viibisid koosolekul direktor 

Ruth Ahven ja õppejuht Carmen Luts. 

 

Koosoleku päevakord: 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2018/2019 õppeaasta teisel trimestril 

2. Kooli majanduslik olukord ja keskkond 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

Koosolekut juhatas Madis Kiisk.  

 

P1 

Õppetöö tulemustest andis ülevaate Carmen Luts. Teemadeks õppeedukuse statistika, õpilaste 

osalemised olümpiaadidel, toimunud metoodikapäev, teisel  trimestri toimunud lahtiste uste 

päev lastevanematele ning eesootavast pingelisest kolmandast trimestrist. 

OTSUSTATI: Kuulati ära. 

 

P2 



Direktor Ruth Ahven informeeris hoolekogu Tartu linna renoveerimisplaanide 

edasilükkumisest, Veeriku kooli planeeritav remont on edasi lükatud aastatesse 2022-2023. 

Uuest õppeaastast avatakse neli uut esimest klassi, see seab kooli mahutavuse kriitilisse piiri. 

Vajatakse juurde uusi õpetajaid.  

Kavas on õppekava uuendamine, esimese kooliastmes üleminek üldõppele, mõeldakse kooli 

algusaja muutmisele ning pika, 60-minutilise vahetunni lisandumisele.  

OTSUSTATI: Kuulati ära. 

 

P3 

1) Kohapeal algatatud küsimustest oli kõne all küsimus kas hoolekogu on nõus sellega, et 

kool võiks õppekäikude jaoks lastevanematelt raha küsida.  

2) Teiste küsimustena olid arutluse all lapsi kooli toovate autode poolt tekitatav 

parkimisprobleem, ning küsimus, kas kooli Facebooki lehel kajastatav vastab 

isikuandmekaitse seadusele.  

OTSUSTATI: Hoolekogu on nõus raha küsimisega õppekäikudel käimiseks 

õppetundide ajal. Direktor uurib facebooki-lehega seonduvat. 

 

 

Kolmas hoolekogu koosolek toimus 19. juunil 2019. Kutsutuna viibis koosolekul õppejuht 

Carmen Luts.  

Koosoleku päevakord: 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2018/2019 õppeaastal 

2. Kooli arengukava ja eelarve ning ettevalmistus järgmiseks õppeaastaks 

3. Õpilaste täituvus, personaliküsimused 

4. Kohapeal algatatud küsimused  

 

P1 

Õppe- ja kasvatustöö tulemustest andis ülevaate õppejuht Carmen Luts. 

Õppejuht Carmen Luts andis teada, et III trimestril on  palju negatiivseid hindeid, välja pandi 

54 mitterahuldavat hinnet ja 6 mittearvestatut hinnangut 34 õpilasel. Endiselt on mure, kuidas 

motiveerida õpilasi III trimestril õppima ja korralikult valmistuma üleminekueksamiteks, 

õpilased on vastutustundetud ja ei õpi korralikult. 

424-st hinnatavast II-III ka õpilasest pakuvad töörõõmu 227 õpilast, kes õpivad hästi või väga 

hästi, 62 õpilast õpivad väga hästi. Õppetöö kvaliteet on 59,2 %, mis on rõõmustav tulemus. 

Täiendavale õppetööle jäi 9 õpilast, kellest 3 lõpetasid täiendava õppetöö kevadel, 6 õpilast 

jäid veel täiendavale õppetööle ja lõpetavad augustis. I kooliastmes jäi klassikursust kordama 

üks õpilane. 

9. klassi lõpetas 47 õpilasest 44, kiituskirjaga lõpetas 4 õpilast, kolmel õpilasel tuleb teha 

järeleksam matemaatikas, mis toimub 20 juunil. Õpilased jätkavad õpinguid 81% 

gümnaasiumites ja kutsehariduskeskuses, 4 õpilast veel ei tea, kus nad õpinguid jätkavad. 

Töövõiduks võib sel õppeaastal võib lugeda seda, et kõik koorid, kes kandideerisid 

juubelilaulupeole, sinna ka said. Õppeaasta on kordaläinud. 

OTSUSTATI: Kuulati ära, võeti teadmiseks. 

 

P2 

Õppejuht Carmen Luts rääkis muudatustest õppekavas. Kooli arengukava mustand on alles 

koostamisel ja seda saame arutada augustikuises hoolekogus.  



1.-2. klass läheb järgmisel õppeaastal üle üldõpetusele, kevadel mõtlevad õpetajad välja 

teemad ja vaatavad üle hindamiskriteeriumid, 3. klass jääb aineõpetusele. Sellest said 

tulevased 1. klassi lapsevanemad teada kooli infopäeval ja 2. klassi lapsevanemaid teavitati 

arenguvestlustel. Tagasiside on positiivne teiste koolide poolt, kes seda juba kasutavad. 

Toimub ka päevakava muudatus õuevahetundide näol. Päevakava näeb ette, et kõigil algavad 

tunnid ühel ajal. Päev pikeneb ainult 1.-2.klassi õpilastel, kellel lõpeb päev nüüd 12.40, teistel 

mitte. 

Proovipäevad näitasid, et nooremad lapsed võtsid õuevahetunnid rõõmuga omaks, suurematel 

õpilastel on probleeme endale tegevuste leidmiseks. 

Merili Leemet nentis, et tuleks veel lapsevanematele ja õpilastele selgitada õuevahetundide 

vajalikkust. 

Sügisest peaksid välja tulema õuekellad ja liikuma kutsuva kooli kaudu vahendeid 

vahetundides kasutamiseks. Tuleb juurde rataste hoidikuid ja tõukerataste hoidikuid 

Väike muudatus on ka tunnijaotusplaanis II ka loodusõpetuse osas: õpperühmad kaovad, et 

oleks lihtsam minna kogu klassiga õppekäikudele. Järgmisest õppeaastast on 4. kl -2 tundi 

nädalas, 5.kl 2 tundi nädalas ja 6. kl 3 tundi nädalas, tunde said juurde inglise keele 

tavarühmad 5. ja 6. kl kolme tunni asemel 4 tundi nädalas, süvarühma tundide arv jääb 

samaks. 7. kl saavad ühe informaatika tunni, mis on loovtöö ettevalmistuskursuseks. 

Ehitatakse juurde kaks klassiruumi koridoride soppidesse, eesti keele klass 2. korrusele ja 

matemaatika klass 3. korrusele. 

1. septembrist 2019 hakkavad kehtima põhikooli ja gümnaasiumiseaduse täiendused, mille 

alusel tuleb sisse viia ka muudatused kooli kodukorda, täiendatud lisad Tartu Veeriku Kooli 

kodukorra juurde on lisa 6 PGS § 44 Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis ning lisa 

4 PGS § 58 Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine õpilase suhtes, need täiendused tuleb 

kinnitada hoolekogus.  

OTSUSTATI: Kuulati ära ja kinnitati kooli kodukorra muudatused. 

 

P3 

Järgmiseks õppeaastaks on vajalikud õpetajad olemas, õpilaste arv kasvab, kuna ka sel aastal 

avatakse neli 1. klassi, poiste ja tüdrukute arv esimestes klassides on peaaegu võrdne, üks 

vaba koht on olemas ühes esimeses klassis, kõikides teistes on 24 õpilast. 

OTSUSTATI: Kuulati ära. 

 

P4 

1) Kohapeal algatatud küsimuste all olid teemadena arutluse küsimus järgmise aasta 

tunniplaani kohta. C.Luts avaldas arvamust, et see peaks saabuma õigeks ajaks.  

2) C.Luts esitas hoolekogule küsimuse, millal võiks hoolekogu arvates alustada B-

võõrkeelega. Hoolekogu liikmed leidsid, et mida varem saaks alustada seda parem, 

aga suures klassipõhises rühmas on seda raske õppida, mida näitab ka senine praktika. 

Ainekavas tuleb ära määrata staatus, mille alusel lapsed lähevad süvasuunda ja kuidas 

õppimine edasi läheb. Järgmisel aastal on 3. klassides 2 süvasuunda 14 õpilasega ja 6-

7 tavarühma 18 õpilasega. Arengukava otsustamise koht, kuidas jätkata inglise keele 

süvasuunaga.  



3) Arutati, kuidas tunnustada lõpuaktusel I kooliastme õpilasi, kas snäkiautomaadi 

olemasolu koolis peaks säilitama või mitte ning arutati koolipudru söömise võimalus 

kasutamist sel õppeaastal. 

 

Neljas hoolekogu koosolek toimus 27. augustil. Kutsutuna viibis kohal direktor Ruth 

Ahven.  

Päevakord: 

1. 2018/2019 tööaasta aruande kinnitamine 

2. Hoolekogu tööplaani 2019/2020 kinnitamine 

3. Klassikomplektide suuruse kinnitamine. 

4. Kooli õppeaastaks valmisolek (koolimaja ja personal) 

5. Kohapeal algatatud küsimused 

 

P1 Kuulati - hoolekogu esimeest Madis Kiisk. 

Leppisime kokku, et tööaasta aruande kinnitame elektrooniliselt. 

Otsustati: Kinnitame tööaasta aruande elektrooniliselt. Aruanne tuleb esitamisele 

lastevanemate koosolekutel. 

 

P2 Kuulati - Madis Kiisk 

Hoolekogu esimees tutvustas järgmise õppeaasta tööplaani. Vajaduse korral muudame või 

lisame päevakorra punkte. 

Kooli direktori ettepanekul toimub järgmine hoolekogu juba oktoobris-novembris, kuna tuleb 

valida uus hoolekogu septembris toimuval lastevanemate üldkoosolekutel.  

Otsustati: Kinnitasime hoolekogu tööplaani. 

 

P3 Kooli direktor palus hoolekogu nõusolekut kolmes klassikomplektis õpilaste arvu 

suurendamiseks. 

2.b klassis 25 õpilast 

9.a klassis - 25 õpilast 

9. b klassis - 26 õpilast. 

Otsustati: Hoolekogu oli nõus klassikomplektide suurendamisega. 

 

P4 Kooli direktor andis ülevaate valmisolekuks uueks õppeaastaks. Sellel õppeaastal on 

ehitatud A-korpuse 2. ja 3. korruse fuajeedesse juurde kaks klassiruumi. Õpetajate kohad on 

täidetud, alustab neli 1.  klassikomplekti, vabu kohti on nendes 4. Trimestrite pikkusi muudeti 

nii, et need oleksid kõik enam-vähem ühepikkused. Tunniplaan ei ole kahjuks veel valmis 

õpetajate liikumise tõttu. Põhikooli lõpueksameid otsustatakse alles riigikogus, praegu teame 

ainult, et toimub eesti keele eksam. 

Otsustati: Võeti teadmiseks. 

 

P5  

1) Kooli direktor informeeris hoolekogu esimeest, et meie kooli renoveerimine on 

lükatud edasi teadmata ajaks. Hoolekogu otsustas pöörduda Tartu linnavalitsuse poole 

järelepärimisega ja sooviga saada linnavalitsuselt selgitust investeeringute plaani 

muutmisega tekitatud mitterahuldavale olukorrale.  



2) Lapsevanemate küsimusele “Kas Veeriku koolis, kui Tervist Edendavas Koolis peab 

olema snäkiautomaat?” vastas direktor, et kuna osa laste koolipäevad on pikad ja 

paljud tulevad veel õhtuti trennidesse, siis saavad soovijad sealt osta suhkruvabu jooke 

ja teisi tervislikke snäkke, seal ei ole enam ebatervislikke tooteid. Rendiraha kasutab 

kool erinevate õppevahendite ostmiseks. Ka terviseamet kooli külastades jäi toodete 

valikuga rahule. Ja ei pea ju lapsed sealt ostma, see ei ole kohustuslik.  

3) Direktor pöördus hoolekogu poole küsimusega, et kool on kasvanud ja kas võiks olla 

ka meie koolil koolivorm või mõned ühtsed detailid nt, polosärk, pusa, vest? 

Hoolekogu liikmetele see mõte meeldis, aga kuidas lapsed selle vastu võtaksid, on 

laiem ja pikem arutelu teema. Lapsed võiksid ise koolivormi disainida, rääkida sellest 

lastevanemate koosolekutel, mida lapsevanemad sellest arvavad. Uuest 

logokonkurssist võiksid osa võtta nii õpilased kui ka lapsevanemad ja arutleda, kas 

kool võiks välja töötada uue logo. 

 

 

Koostas:  

Madis Kiisk 

Hoolekogu esimees 

Tartu Veeriku Kool 

 



Lisa 

TARTU VEERIKU KOOL 

HOOLEKOGU 2018/2019 ÕPPEAASTA TÖÖPLAAN 

Detsember 2018 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2018/2019 õppeaasta esimesel trimestril 

2. Kooli eelarve täitmise tulemustest ja arengutest 

3. Kohapeal algatatud küsimused  

Kutsutud: direktor, õppejuht 

Märts 2019 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2018/2019 õppeaasta teisel trimestril 

2. Kooli majandusliku olukorra seisust ja arengutest 

3. Koolikeskkonna turvalisus ja õpilaste käitumine 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

Kutsutud: direktor, õppejuht 

Juuni 2019 

1. Õppe- ja kasvatustöö tulemused 2018/2019 õppeaastal 

2. Kooli arengukava ja eelarve ning ettevalmistus järgmiseks õppeaastaks 

3. Õpilaste täituvus, personaliküsimused 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

Kutsutud: direktor, õppejuht 

August 2019 

1. 2018/2019 tööaasta aruande kinnitamine 

2. Hoolekogu tööplaani 2019/2020 kinnitamine 

3. Klassikomplektide suuruse kinnitamine. 

4. Kooli õppeaastaks valmisolek (koolimaja ja personal) 

5. Kohapeal algatatud küsimused 

Kutsutud: direktor, õppejuht 

 

 

 

 

 

 

 


