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1. Ülevaate tegemine 2021. a majandusaasta aruandest
Direktor K. Lukk andis ülevaate Tartu Kivilinna Kooli 2021. aasta eelarvest ja raha
jaotustest kuluartiklite lõikes, tutvustas õnnestumisi ja tõi välja parendusvaldkonnad.
Õnnestumisena tõi direktor välja järgmist: õppekava arendustöö: uuele õppekorraldusele
üleminek; õppekava rakendamine ja analüüs; õpetajate professionaalsuse toetamine:
meeskondlikud koolitused (TÜ, Ä. Leijen ja M. Pedaste ning TLÜ, Grete Arro) +
individuaalne tugi, sisehindamise aruande koostamine; ronimis- ja turnimisväljaku
rajamine; õpetajate toa ehitamine; medõe kabineti renoveerimine; basseini renoveerimine
(linna remondifond); väikeklassi ehitamine: õpetajate ja külaliste riietusruumi ehitamine;
jõusaali inventari täiendamine (4 jõumasinat ja velotrenažöör); aula helitehnika
uuendamine; klassiruumide sanitaarremont + mööbli uuendamine (3 klassiruumi);
õpetajate tööarvutite süsteemi muutmine (sülearvutid) sülearvutitele; kooli serveri
jõudluse suurendamine.
Parendusvaldkondadena tõi direktor välja järgmist: õpilaste õppetasemete erinevus
(koroonaperioodi muutused); õpilünkade toetus matemaatikas (8. ja 9. kl); suurenenud
sotsiaalsete ja psühholoogiliste probleemidega õpilaste arv; kooli õuealal on
spordiväljakud suures osas amortiseerunud; käsitöö ja kodunduse kabinet vajab
renoveerimist; kooli koduleht vajab uuendamist; videovalve süsteem vajab täiendamist;
vananenud, kapitaalremonti vajav elektritoide (liinid); aula põrand vajab väga kiiresti
suuremat remonti; klassiruumid vajavad kaasajastamist: eelkõige remonttööde osas;
põrandaalune amortiseerunud kanalisatsioon, veetorustik (lekked); ehitusvea tõttu on
kooli fassaadil teatud kohad tihendamata ning fassaadi soojustus seetõttu niiskusest
kahjustunud; koridorid ja ruumide uksed vajavad renoveerimist; amortiseerunud
valgustus tööruumides ja koridorides; ventilatsiooni puudus suures osas koolimajas.
2. Õpilaste piirarvud klassides 2022/2023. õa
Arutati klasside suurusi. Käesoleval hetkel õpib mõnes klassikomplektis rohkem kui 24
õpilast, kes jätkavad sügisel sama laste arvuga. 1. klasse avatakse 4 paralleeli. Õppeaasta
keskel toimub vahetevahel samuti 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 otsus
✓ lubada koolil töötada 2021/2022. õppeaastal 24 õpilasest suurema õpilaste arvuga
kõigis klassides, kus need arvud juba on suuremad;
✓ lubada vajadusel 2022/2023. õppeaasta vältel tõsta piirarvu klassides kuni 26
õpilaseni, väga põhjendatult erandkorras 28 õpilaseni.
3. Tutvumine Tartu Kivilinna Kooli arengukavaga 2023-2026
Arengukava oli hoolekogu liikmetele varasemalt e-posti teel tutvumiseks saadetud.
Direktor K. Lukk ja õppejuht K. Pedaste tutvustasid arengukava arendussuundasid,
fookuseid ja planeeritud tegevusi. Toimus arutelu.

Arutelu kokkuvõte: kõik osalenud liikmed avaldasid arvamust, et Tartu Kivilinna Kooli
arengukava 2023–2026 hõlmab olulisi teemasid, mis on avatud läbi praktiliselt
teostatavate tegevuste ning väärib heaks kiitmist
4. Päevakohased küsimused
• Ukraina õpilased Kivilinna koolis
Hoolekogu tundis huvi, kui palju on Ukrainast pärit õpilasi Kivilinna koolis. Direktor
andis teada, et koolis õpib hetkel 3 Ukrainast pärit õpilast, kes on meie kooliellu sisse
elanud ja saavad igakülgset toetust, samuti eesti keele õpet.

