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Informatsioon hoolekogule 22.08.14 
 
Lähtudes kooli hoolekogu ettepanekust kontrolliti Tartu Kesklinna Kooli raamatukogus õpilastele 
väljastatavate õpikute raskust. Kaaluti üle esimese ja teise kooliastme õpikud ja töövihikud, mis 
näisid ületavat PGS § 20 alusel haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud kaalunõudeid. 
Kaalumises osalesid  majandusjuhataja Olev Raudjärv, pikapäevarühma kasvataja Taime Põld ja 
raamatukoguhoidja Anne Valdru. Kaalumisse kaasati ka hoolekogu esimees Kalle Kulbok. 

Tulemused: 

1. klass: 
Aabits                 -  576 g 
Eesti keele õpik  -  455 g 
Muusikaõpik       -  439 g 

2. klass: 
Muusikaõpik       -  451 g 
Matemaatika tööraamat  - kogukaal 660 g (I osa 335 g + II osa 325 g) 
Eesti keele õpik  -  kogukaal 929 g (I osa 449 g + II osa 480 g) 
Eesti keele töövihik - kogukaal 524 g (I osa 262 g + II osa 262 g) 
(kõik kirjastus Avita) 

3. klass: 
Eesti keele õpik  -  kogukaal 724 g (I osa 299 g + II osa 425 g) Koolibri 
Eesti keele töövihik - kogukaal 471 g (I osa 234 g + II osa 237 g)    '' 
Matemaatika õpik - kogukaal 539 g (I osa 250 g + II osa 325 g)   Avita 
Matemaatika töövihik - kogukaal 442 g (I osa 206 g + II osa 236 g)  '' 
 
Ministri määruse kohaselt võib esimeses kooliastmes ühe õpiku kaal või mitmeosalise õpiku 
kogukaal olla kuni 400 grammi. 

4. klass: 
Eesti keele õpik  -  kogukaal 880 g (I osa 440 g + II osa 440 g)  
Eesti keele töövihik - kogukaal 609 g (I osa 303 g + II osa 306 g)   
Matemaatika õpik - kogukaal 828 g (I osa 469 g + II osa 359 g)    
Matemaatika töövihik - kogukaal 535 g (I osa 288 g + II osa 247 g)  
Loodusõpetuse õpik - kogukaal 615 g (I osa 262 g + II osa 277 g) 
(kõik kirjastus Avita) 

5. klass: 
Matemaatika õpik - kogukaal 829 g (I osa 432 g + II osa 397 g)    
Matemaatika töövihik - kogukaal 534 g (I osa 265 g + II osa 269 g)  
Ajaloo õpik - kogukaal 585 g (I osa 307 g + II osa 278 g) 
Kirjanduse õpik - kogukaal 615 g (I osa 291 g + II osa 324 g)  
(kõik kirjastus Avita) 

6. klass: 
Vene keele õpik -  517 g (Tea) 
Muusikaõpik      -  485 g  (Avita) 

 



 

Ajaloo õpik - kogukaal 765 g (I osa 365 g + II osa 400 g)  (Avita) 
Kirjanduse õpik - kogukaal 633 g (I osa 340 g + II osa 293 g)  (Avita) 
Matemaatika õpik - kogukaal 618 g (I osa 296 g + II osa 322 g)  (Avita)  
Loodusõpetuse õpik - kogukaal 562 g (I osa 281 g + II osa 281 g) (Avita)  
 
Ministri määruse kohaselt võib teises kooliastmes õpiku kogukaal olla kuni 450 grammi. 

Märgiti, kuigi 3., 4. ja 5. klassi muusikaõpik mahtus kaalunõude piiridesse (vastavalt 358, 421 ja 
416 grammi), tundusid need õpikud aine mahtu arvestades liiga mahukad. Värvipiltidega olid 
ilmselgelt ülepaisutatud ka töövihikud, mille kogukaal jäi 400 grammi piiridesse ja mis 
formaalselt kaalunõudeid ei rikkunud. 
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