
 Tartu Veeriku kooli hoolekogu tegevusaruanne 2020/2021 
  

 Tegevusaruanne on hoolekogu liikmetega läbi arutatud ja esitatud Tartu Veeriku Kooli 

lastevanemate üldkoosolekutel digitaalses vormis ja video vahendusel 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 Mia Faster, kooli 

toetava organisatsiooni esindaja Reimo Kivine, vilistlaste esindaja Elen Peetsmann ning 

lapsevanemad Priit Suviste, Heily Leola, Madis Kiisk, Merli Leemet, Auli Solo, Alo Savi, 

Helen Kalberg. Hoolekogu peamine töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud on ette 

nähtud toimuma vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Seoses koroonaviiruse levikuga viidi 

hoolekogu koosolekuid läbi nii füüsiliselt kokku saades kui ka digitaalses vormis. Aastal 2020 

kohtus hoolekogu neljal korral: 04.02.2020, 15.06.2020, 27.08.2020, ja 23.09.2020. Aastal 

2021 kohtus hoolekogu viiel korral: 18.01.2021, 01.03.2021, 07.06.2021, 16.06.2021 ja 

31.08.2021. Hoolekogus vaadati läbi kõik tööplaani võetud küsimused.  

  

 Koosolekutevälise tegevusena kogus hoolekogu lastevanematelt ja lastelt ettepanekuid 
kavandatava kaasava eelarve raames rajatava liikumakutsuva ala planeerimise ja vahendite 
kohta. Kogutud ettepanekute ja koolipere soovide põhjal koostati Tartu Veeriku Kooli 
liikumakutsuva ala taotlus Tartu kaasavasse eelarvesse. Tänu süsteemsele turundustööle 
ja koos kooliga läbi viidud kaasamistegevustele õnnestus projektile arenduseks saada 100 
000 eurot. Täiendavate läbirääkimiste tulemusel eraldas linn täiendavad 260 000 Eurot, et 
projekt täies mahus täide viia. (PS: planeeritav valmimisaeg on november).Lisaks osalesid 
hoolekogu liikmed aktiivselt ka vajaduste kaardistamisel ning projekti koostamisel. 
Täiendavalt saime ka linnaeelarvest 260 000 eurot, et projekt ka täies mahus täide viia. 
Tänaseks on ehituslikud tööd projekti täitmiseks alustatud. 
 
Lisaks abistas hoolekogu õpilasomavalitsust annetuskampaania läbiviimisel, mille 
tulemusena osteti koolile uus helitehnika. 
 
 

 Hoolekogu koosolekud 
 

Koosolek 04.02.2020 

 

Päevakord: 

 

1. Tartu Veeriku Kooli õueala planeerimine, kaasava eelarve projekti kirjutamine 



2. Kooli majandusliku olukorra seisust ja arengust 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

● Hoolekogu eestvedamisel osaleme linna kaasavas eelarves hooviala võimaluste 

laiendamiseks. Kaasame lapsevanemad ja õpilased, et kaardistada koolipere soovid. 

Kaasata protsessi ka kogukond laiemalt.  

● Direktor andis ülevaate klassiruumide ja garderoobi laiendamise vajadusest, mille 

hoolekogu teatavaks võttis. 

● Hoolekogusse lisandusid vilistlaste esindaja ja toetava organisatsiooni esindaja. 

● Arutati kooli renoveerimist ja ventilatsioonisüsteemide võimekust. 

 

 

Koosolek 15.06.2020 

 

Päevakord: 

 

1. Kooli arengukava ja eelarve ning ettevalmistus järgmiseks õppeaastaks 

2. Kooli majandusliku olukorra seisust ja arengust 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Muudeti ja kinnitati 2020/2021 õppeaasta kooli kodukord. 

● Direktor andis ülevaate, et raskusi on matemaatika ja eesti keele õpetaja leidmisega, 

küll aga lisandus sügisel uusi õpetajaid. 

● Kooli fookuses on ennastjuhtiv õppija. 

● Õpilasomavalitsuse eestvedamisel ja hoolekogu liikme juhendamisel viidi läbi projekt, 

mille tulemusena soetati kooli uus helisüsteem. 

● Arutlusele tuli III kooliastme oskusainete hindamine, et kas need peavad olema 

eristava hindamisega. Direktor põhjendas, et põhikool tuleb lõpetada hindeliselt.  

● Lisaks ülevaade liikumakutsuva õuealaga seonduvalt – taotlus sai linnavalitsusele 

edastatud. 

 

Koosolek 27.08.2020 

 

Päevakord: 

 

1. Kooli liikuma kutsuva ala projekt Tartu kaasavasse eelarvesse 

2. Õpilaste arvu kinnitamine 

3. Covid-19 õppekorralduslik pool 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

 



Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Kooli liikuma kutsuva ala projekti avaliku esitamise materjalide tutvustamine, otsustati 

korraldada selleteemaline lastevanemate koosolek. Kaasati protsessi õpilasomavalitsus, 

kes koostas tutvustava video. 

● Tõsteti 6c klassi õpilaste arvu ning samuti lubati 7. klassi matemaatika tasemerühma 

täituvus 26 õpilasega. 

● Direktor tutvustas õppekorraldust seoses Covid-19 viiruse leviku takistamisega 

koolis. 

● Hoolekogu andis nõusoleku, et kool võib küsida 4. klasside uisutamise jaoks 

uisulaenutuse raha lastevanematel. 

● Arutati laste orienteerimisvõimekuse võimekust ja selle õpetamise võimalikkust 

koolis. 

● Direktor andis ülevaate, kuidas oleks võimalik karantiinis või kodus olevaid lapsi 

õppetöösse kaasata. 

 

Koosolek 23.09.2020 

 

Päevakord: 

 

1. Kooli liikuma kutsuva ala projekt 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Arutati, kuidas rahvahääletusel paremini läbi lüüa. Kooli liikuma kutsuva ala projekti 

toetavad materjalid – infolehed, plakatid jne. Korralduslik pool. 

 

Koosolek 18.01.2021 

 

Päevakord: 

 

1. Covid-19 levik 

2. Kooli liikuma kutsuva ala projekt 

3. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Direktor andis ülevaate kooli korralduslikust poolest seoses Covid-19 viiruse levikuga 

– millised klassikomplektid on distantsõppel ja millised koolis. 

● Hoolekogu liikmed andsid ülevaate kooli liikuma kutsuva ala projekti arengust. Linna 

poolt kuulutatakse välja hange, mille võitja kohustub projekteerima liikuma kutsuva ala. 

Projekt koostatakse täies mahus hoovialale, mitte võidetud 100 000 euro piires. See annab 

võimaluse hiljem hooviala edasi ehitada ning tekitab tervikliku pildi ala kasutamisest. 



Kaasatakse protsessi ka kehalise kasvatuse õpetajad. 

● Lapsevanemad on rahul info liikumisega koolis.  

● Lapsevanemad ei olnud rahul, et mõned õpetajad ei märgi kodutöid Stuudiumis 

koduste tööde alla. Direktor lubas, et õppejuhid edastavad selle info veelkord õpetajatele. 

 

Koosolek 01.03.2021 

 

Päevakord: 

 

1. Liikuma kutsuva ala projekt 

2. Covid-19 levik 

3. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Hoolekogu arutas läbi kooli liikuma kutsuva ala esmase projekti. Projekteerijatele 

edastati hoolekogu poolsed ettepanekud, samuti kooli kehalise kasvatuse õpetajate poolt 

tehtud ettepanekud. Esialgu on plaan rajada liikuma kutsuv ala mitmes etapis, sest projekti 

rahaline maht on suurem kui eelarvest eraldatud 100 000 eurot. 

● Direktor andis teada vaktsineerimisvõimaluse avanemisest õpetajatele. Samuti 

teavitas, et koduõppel raskuses olevatel õpilastel on võimalik koolimajas käies täiendõpet 

saada. Lisaks teavitati toidupakkide tellimise võimalustest. 

 

Koosolek 07.06.2021 

 

Päevakord: 

 

1. Uue täiendatud kodukorra arutelu 

2. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Direktor saatis tutvumiseks täiendatud kodukorra. Täiendused on sisse viidud 

tulenevalt muutunud seadusandlusest. Hoolekogu otsustas kinnitada 01.09.2021 kehtima 

hakkava täiendatud kodukorra. 

 

 

Koosolek 16.06.2021 

 

Päevakord: 

 

1. Liikuma kutsuva hooviala kulg 

2. Õpetajate puudus / läbipõlemine 



3. Õpilaste / õpetajate toimetulek distantsõppega. 

4. Kohapeal algatatud küsimused. 

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Liikuma kutsuva ala projekt sai linnalt juurde 260 000 eurot. See tähendab, et 

projekteeritud ala saab täide viia kogu mahus. 

● Direktor andis ülevaate õpetajate liikumisest – lahkuvad, pensionile suunduvad ning 

lisanduvad. Lisaks on probleem kooli psühholoogi leidmisega – kuulutused on üleval, kuid 

kandideerimishuvi puudub. Kui psühholoogi ei leita, proovitakse täita ametikoht 

sotsiaalpedagoogiga. 

● Kiitusega lõpetajaid on sel aasta 97 õpilast. Klassikursust kordama jääb üle hulga aja 

kaks 7. klassi õpilast, kes ei ole koolis käinud terve õppeaasta. Nendega on tegelenud 

Rajaleidja keskus, lastekaitse ning on pöördutud abi saamiseks ka Tartu Kliinikumi poole. 

Kaks õpilast on määratud täiendavale õppetööle sügiseni.  9. klassi lõpetajatest sooritasid 

24 õpilast kahjuks matemaatika eksami alla 50%. See eest inglise keele eksam sooritati 

väga hästi, 47s-st õpilasest 22 tulemus oli üle 95%. 

 

Koosolek 31.08.2021 

 

Päevakord: 

 

1. 2021/2022 õppeaasta 7.d klassi õpilaste arvu kinnitamine 25 õpilaseni.  

 

Olulisemad otsused / teadaanded: 

 

● Direktor küsis luba klassi õpilaste arvu suurendamiseks seoses klassikursuse 

kordajaga. Tegemist on oma kooli õpilasega, kes tervislikel põhjustel ei ole saanud 

õppetööga tegeleda. Hoolekogu kinnitas õpilaste arvuks 25 õpilast 7.d klassis. 

 

 Kokkuvõtvalt hoolekogu tööst 

Hoolekogule möödusid aastad 2020 ja 2021 enamjaolt kahe suurema märksõna all – Covid-

19 viirus ning kooli liikuma kutsuv ala. 

Negatiivne pool koolielus on olnud koroonaviiruse levik, mis on surve alla pannud nii lapsed, 

lapsevanemad kui ka kogu koolipere. Aitäh kooliperele, kes on kohanenud muutuvate 

oludega – distantsõpe, eneseisolatsioon, haiguse läbipõdemine. Kindlasti ei ole olnud uues 

vormis õpetamine, selle planeerimine ja läbiviimine lihtne. 

Lisaks täname lapsevanemaid. Uues olukorras laskus suur koormus ka teile, head 

lapsevanemad. Aitäh koostöö ja mõistva suhtumise eest! Meil kõigil on oma mõtteid ja 

teooriad, kuid kollektiivis on vaja liikuda ühiselt edasi, et meie lapsed võimalikult palju 

haridusest osa saaksid. 



Positiivse poolena toome välja liikuma kutsuva ala projekti rahastamise saamise kaasava 

eelarve raames. Konkurents oli nimetatud taotlusvoorus väga tihe ning esimest nelja projekti 

lahutasid väga üksikud hääled. Aitäh hoolekogu liikmetele projekti elluviimise eest. Samuti 

tänan lapsi, lapsevanemaid, kogukonda ja kooliperet, kes kõik usinasti aitasid ja kaasa 

elasid. Esialgu küll lootsime projekti valmis saada sügiseks, kuid kuna tekkis linnast 

lisarahastuse võimalus – esialgse 100 000 euro asemel rajatakse hooviala 370 000 euro 

eest, siis pidime ootama ära linna lisaeelarve kinnitamise. Ehitustööd käivad ja kindlasti 

saab hiljemalt kevadel juba uusi liikumisvõimalusi kooli kõrval nautida. 

 

Priit Suviste 

Tartu Veeriku Kool 

hoolekogu esimees 


