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Päevakord: 

1. Arvamuse andmine kooli õppekava projektile 

2. Arvamuse andmine kooli kodukorra projektile 

3. Arvamuse andmine kooli eelarve projektile 

4. Eelmise õppeaasta kokkuvõte 

5. Jooksvad küsimused 

 

1. Arutati muudatusi õppekavas. 

Kersti Vilson selgitas: 

Tartu linna koolidevahelise kvaliteedikokkuleppe alusel viiakse õppekavas sisse muudatus 

hindamise korralduses. Muudatuse kohaselt hinnatakse andeaineid 4-6. klassis mitteeristavalt 

(arvestatud/mittearvestatud). 1. ja 2. klassis on kasutusele võetud sõnaline hindamine. 3. 

klassis hinnatakse kõiki aineid hinnetega. Õpetajate otsus oli aluseks sellele, et 3. klassis 

hinnatakse ka andeaineid hindega ja ei kasutata mitteeristavat hindamist. Kuna 3. klassi 

õpilasi on algusest peale hinnatud kõigis ainetes 5-palli süsteemis, ei peetud 3. klassis 

mitteeristavale hindamisele üleminekut otstarbekaks ja lähtutakse kooliastmetest. Iga klassi 

jaoks tuleb õpetajatel mitteeristavale hindamisele üleminekul välja töötada eraldi süsteem.  

Lisaks hindamise korraldusele tehti kehalises kasvatuse ainekavas muudatusi tantsuõpetuse 

osas ning 2. klassis vähendati ühe tunni võrra eesti keele koormust ja selle arvelt lisandus üks 

tund inglise keelt. 

 

Kadri Tein selgitas, et mitteeristav hindamine ei ole pelgalt 5-pallisüsteemi teisendamine 

arvestatud/mittearvestatud skaalale. Suund on võetud sellele, et lähenemine on individuaalsem 

ja õpilasekesksem. Senisest enam pööratakse hindamisel tähelepanu õpilase arengule. Igal 

aastal peab õpilane suutma ennast parandada. Arvesse võetakse ka õpilase osavõtmist tunnist, 

aktiivsust. Süsteemi rakendatakse alles esimest aastat. Õppeaasta lõpus tehakse kokkuvõtteid 

ja vajadusel ka muudatusi.  

 

Otsus: esitada positiivne arvamus õppekava projekti kohta. 

 

2. Arutati muudatusi kooli kodukorras 

Kersti Vilson selgitas: 

Kodukorra muudatused on seotud hindamiskorralduse muudatustega õppekavas.  

 

Karin Länts andis ülevaate õpilasesinduse arvamusest kodukorra projekti kohta. Arvamus oli 

positiivne.  



 

Otsus: esitada positiivne arvamus kodukorra projekti kohta. 

 

3. Kooli Arutati kooli eelarve üle. 

Kersti Vilson tutvustas kooli 2018. aasta eelarve projekti. 

  

Otsus: esitada positiivne arvamus kooli 2018. aasta eelarveprojekti kohta 

 

4. Eelmise õppeaasta kokkuvõte  

 

Karin Länts andis ülevaate statistikast ja õppe tulemuslikkusest (tasemetööd, eksamid, 

õpingute jätkamine järgmisel haridustasemel). Tartu Kesklinna Kool on kõigi näitajate poolest 

üle Eesti keskmise. Koolimeeskond ise hindab tulemusi heaks, laste motiveeritust kõrgeks ja 

üldist mikrokliimat koolis heaks. Hoolekogu tunnustab koolimeeskonda tubli töö eest. 

 

5. Jooksvad küsimused 

Kersti Vilson andis ülevaate remondi edenemisest. Remont hetkel õppetööd eriti ei sega, sest 

sisetöödega ei ole veel alustatud. Õppetöö korraldamisega on praegu kenasti hakkama saadud. 

Üldiselt on ehitustööd graafikus ja peaksid lõppema. 5. jaanuaril 2018.  

  

 

Jaak-Albert metsoja 

Koosoleku juhataja     Kristin Hollo 

       Protokollija 


