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P ä e v a k o r r a p u n k t   1
Üldine informatsioon
KUULATI: Kersti Vilson.
Koolis õpib täna 506 last. Pikapäevarühma on registreerunud 24 last.
Stuudiumis on uue asjana kõigile lapsevanematele saadetud teade, et lapsele on võimalik 
tellida lisatoidukord. See on mõeldud peamiselt neile õpilastele, kes peavad otse koolist 
edasi trenni või huviringi minema ning pole aega kodus söömas käia. Taotlus tuleb selleks 
esitada Arno keskkonnas. Täpsem info on stuudiumis (Kaire Varriku 04.09.2019 kiri).
 
Kooli õueala on peaaegu valmis. Kuid mängualale pole veel väljastatud kasutusluba, 
seetõttu on kõik uued mängualad aiaga piiratud. Õueala pidulik avamine toimub 24. 
septembril kl 14.00. Seda korraldab linna avalike suhete osakond. 
 
OTSUS: Võtta info teadmiseks.
 
P ä e v a k o r r a p u n k t   2
Kokkuvõte 2018/2019. õ.a 
  
KUULATI: Karin Länts 



Õppealajuhataja tutvustas läinud õppeaasta tulemusi. Ühtegi last pikendatud õppetööle ei 
jäänud, keegi ei jäänud ka klassi kordama. Vaadeldi viimase kolme aasta õppekvaliteeti 
kooliastete lõikes, tasemetööde soorituse kvaliteeti ja edukust. Õppekvaliteet ja 
tasemetööde tulemused olid väga head, seega kooli juhtkond kinnitas, et on õpetajate 
tööga väga rahul. 
Kui vaadata kooli lõpetajate edasisi valikuid, siis läbi aastate on populaarne edasi õppima 
minna H. Treffneri, K. J. Petersoni, J. Poska Gümnaasiumi, aga ka Tamme 
Gümnaasiumisse. Üksikud läksid edasi ka Miina Härmasse, kuid aastate lõikes on noorte 
valikud erinevad. Arvestades, et kokku lõpetas põhikooli 48 õpilast ning neist 
kutseharidust läks omandama 6 ning keegi õpinguid pooleli ei jätnud, siis on tulemused 
väga head. Kuigi tavaliselt läheb Kesklinna koolist kutseharidust omandama keskmiselt 2-
3 kooli lõpetanut, eelmisel aastal siis natuke rohkem.

Huviringide kohta saab infot kooli kodulehelt https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=27679 , 
millega on huvijuht Anne Kulamaa väga aktiivselt tegelenud. 

K.Länts andis ülevaate aineühenduste tööst (algõpetus, andeained, humanitaarained, 
loodusained ja matemaatika). Eelmisel aastal korraldati nt ülelinnaline ilusa käekirja 
konkurss, osaleti kooliteatrite festivalil, kus võideti 1. koht, tehti ülekoolilist etteütlust, 
käidi Broadstairsis inglise keelelaagris, toimus kultuurireis Sankt Peterburgi jne (täpsem 
info protokollile lisatud failis).
Õpetajad arutasid õppenõukogu viimasel kohtumisel, et nad sooviks rohkem tähelepanu 
pöörata ainetevahelisele lõimumisele. Justkui teemapõhine õpe, et ühed teadmised, mida 
antakse ühes õppeaines jätkuks samal perioodil järgmises õppeaines. Õpetajad soovivad 
leida aineõpetes ühised kohti, kus nad saaksid seljad kokku panna. Väljundiks võib olla ka 
kahe aine ühisprojekt, mille eest saab õpilane 2 hinnet, nt 1 hinde ajalooliste teadmiste 
väljendamise eest  ja teise eesti keele õigekirja eest jne. Et õppeaineid, mida annab siduda 
on palju ning see on uus suund, millega kool soovib tegeleda. Kuigi see on väga keeruline.
Õpetajad käisid mitmetel ühiskoolitustel. Õpetajatega on üldiselt olukord väga hästi, mida 
näitavad ka väga head õpitulemused. Ainus, kellest praegu on puudus on kooli 
psühholoog. Kui vanemad teavad kedagi direktor Kerstile soovitada, oleks väga teretulnud 
info.
 
K.Länts rääkis õpilaste liikumisest eelmisel aastal. 11 õpilast läks ära elukoha vahetuse 
või vanema soovil ning sama palju tuli asemele, milles 8 oli põhjustatud 
elukohavahetusest ja 3 vanema soovil. Selles mõttes vähesel määral liikumist klassides 
siiski toimub. Jooksvat vabade kohtade olemasolu klassides on Arno keskkonnas võimalik 
ka näha, kel huvi.
Lisaks on alates 2017. a septembrist 7.b klassis 25 õpilast, s.o lubatud 24-st 1 õpilane 
rohkem. Hoolekogu otsustas vastuhäälteta lubada 25 õpilasega klassil jätkata.
 
OTSUS: Anti positiivne hinnang möödunud 18/19 õppeaastale. Anti nõusolek jätkata 19
/20 õ.a  25 õpilasega 7.b klassis. 
 
                 
P ä e v a k o r r a p u n k t  3
2019/2020 tegevuskava tutvustamine 
 
KUULATI: Karin Länts: 
Koolil on koostatud aasta plaan https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=40172 , mis on 
kättesaadav kooli kodulehelt. Seal on ära märgitud kõik olulisemad sündmused 
(spordipäevad, kooli sünnipäev, vaheajad jne).
 
OTSUS: Võtta informatsioon teadmiseks. 

https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=27679
https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=40172


 
P ä e v a k o r r a p u n k t 4.  
Muudatus kooli kodukorras 
 
KUULATI:  K.Vilson 
Direktor tutvustas ettepanekuid kooli kodukorra muutmiseks (olemasolev kodukord on 
kooli kodulehel https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=41613, muudatusettepanekud on 
protokollile lisatud), mis enamus olid sisuliselt juba kasutusele võetud, kuid ametlikku 
dokumenti sisse viimata. Nt õpilaspiletit tuleb sööklas piiksutada; söögialal (mitte ainult 
sööklas sees) telefoni ei kasutata; nutitelefonivaba ala on nüüd peale II korruse ka IV 
korrus, sest noored kippusid sinna end nutiseadmesse sättima; telefonid antakse tunnis 
õpetaja lauale. Varem pidid need püsima koolikotis, siis leiti, et  paremini toimib see, kui 
tunni ajal on need õpetaja laual. Siis ei teki kiusatust neid tunni ajal kotist piiluda. Lisaks 
üks olulisem muudatus, kui lapsel on koolis kaasas keelatud esemeid (relvad, lõhkeained, 
mürgistuse või joobe ohtu põhjustavaid aineid vmt esemed), siis kooli töötaja võib neid 
ohutuse mõttes hoiule võtta, kuni need lapsevanemale üle antakse. Kui leitud esemed 
viitavad seaduse rikkumisele, siis tehakse politseile avaldus ja keelatud esemed antakse 
üle politseile. 
 
OTSUS: 
Kodukorra muudatused kiideti heaks. 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  5
Muudatus kooli õppekavas
 
KUULATI: Karin Länts
Sellest õppeaastast on kõigil 4. klassi õpilastel pool aastat kodundust ja pool aastat 
tehnoloogiaõpetust.  Lõplik suuna valik toimib alates 5. klassist. Kuna esimese valiku osas 
tuli sageli hiljem mitmeid sooviavaldusi uuesti vahetada, kas õpilane soovib käsitööst üle 
minna poiste tööõpetusse või vastupidi, siis selline poole aasta kaupa proovimine annab 
lapsele parema ettekujutuse, kummas õppes ta jätkata tahab.
 
OTSUS: Õppekava muudatus kiideti heaks. 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  6
Vanematekogu plaanid 19/20 õ.a  
 
KUULATI: Reet Lehtla
Arutati vanematekogu kohtumise sagedust. 2 üritust on vanemate abil vaja taas läbi viia, 
milleks on advendiaja avapäev 30. novembril 2019 ja VI kogukonnapäev, mis toimub 
koos supilinnapäevadega, eeldatavasti 26. aprillil 2020. Kuupäevi panime paika Anne 
Kulamaaga, kes suhtles ka Supilinna seltsiga. Lootuses, et tuleval aastal kogukonnapäev ei 
sattu kokku teiste konkureerivate üritustega linnas nagu Maamess ja Tudengite 
kevadpäevad.  Maamess peaks toimuma nädal varem ja tudengite kevadpäevad ehk nädal 
hiljem (eeldame, et on seotud 1. mai Volbriööga).
Sellest lähtudes tuleb nendel kuudel eeldatavasti kokku saada sagedamini (2 korda). Kuid 
ülejäänud kuudes võiks kohtuda kas 1 x kuus või vastavalt vajadusele. Listis saab alati 
tõstatada teemasid, mis vajaksid arutamist.
 
OTSUS: Võtta info teadmiseks ja koguneda vastavalt vajadusele. 
 
P ä e v a k o r r a p u n k t  7
Üldkoosoleku korraldamisest
 

https://kesklk.tartu.ee/index.php?id=41613


KUULATI: K.Vilson 
Lapsevanemate üldkoosolek toimub N, 26. septembril 2019 kl 18. Arutati, et võiks teha 
lapsevanematelt tagasiside saamiseks taas grupiti mõttetalgud nagu 2015 ja 2016. aastal. 
Vanematekogu, eesotsas Jaak-Albert Metsojaga aitab selle läbiviimist korraldada.
Plaanis on uus vanematekogu koosseis määrata 1. oktoobriks 2019. Igast klassist oleks 
vaja vähemalt 1 põhiliiget ja 1 asendusliiget. Vanematekogusse liikmeid valides võiks 
silmas pidada, et tegu on peaasjalikult õhinapõhise ettevõtmisega (mitte pelgalt info 
saamise ja edastamise kohaga), et vanematekogu liige saab osa nii koosolekutel kaasa 
rääkimise, kuulamise ja nõuandjana, aga ka praktilisi ülesandeid, nt kuulutuste, plakatite 
tegemine, asjade organiseerimine või küsitluste koostamine. Kõik on omamoodi lõbusad 
tegevused. Kuid tegemist ei ole ka pelgalt meelelahutusliku üksusega, sest iga-aastaseks 
vanematekogu jätkamiseks on liikmeid väga vaja, et vanematel oleks koht, kuhu tekkinud 
muudatus ettepanekutega pöörduda. See on ülihea võimalus kooli ja vanemate koostööks. 
Väga palju teemasid on laual käinud ja positiivseid lahendusi juba leidnud (nagu nt 
koolitoit), et jätkame samas vaimus.
 
OTSUS:  Korraldada üldkoosolekul Jaak-Albert Metsoja eestvedamisel 
mõttetalgud  edasiste  tegevuste kavandamiseks. 
 
 
8. P ä e v a k o r r a p u n k t  
Jooksvad küsimused.
 
KUULATI: Vanema küsimus: 
Kohapeal tõstatatud teema – tunniplaan 9-ndates klassides.
Vanemad tunnevad muret, et esimene ja viimane tund on tunniplaanis reaalained 
matemaatika ja päeva lõpus füüsika. Et ehk annab tunniplaani ringi mängida, et nii vara ja 
nii hilja on raske noortel keskenduda. 
Krin Länts selgitas tunniplaani kujunemist, et kõik õpetajad ei ole kahjuks igal ajal 
kättesaadavad, samuti ei tohi tunniplaanis olla ühtegi auku. Lisaks on keelerühmad, kus 
klassi jaotatakse gruppideks ning kehalise tunnid paralleelklassidel toimuvad koos, poisid 
koos ja tüdrukud koos. Et tunniplaani on koostatud ja paremaks lihvitud kogu suve ning 
see pole lihtsasti muudetav. Kuid ettepanek võeti vastu ning vaadatakse, kas saab selles 
osas midagi ette võtta, kuid midagi kindlat ei saa lubada.
 
OTSUS: 
Info võeti teadmiseks. 
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