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Direktor selgitas, et kohal on kooli õppekava töörühma esindajad (õpetajad). Otsustati vaadata läbi mõttetalgutel 

õppetöö kohta tehtud ettepanekud, et selgitada välja iga teema puhul hetkeolukord ning selle muutmise vajadus ja 

võimalused.  Järgmise koosoleku aega kokku ei lepitud, sest eesolev kuu on kooli töötajatel väga tegevuserohke. 

 

Mõttetalgute ettepanekud õppetöö kohta: 

1) õppekorraldus (õpilaste arv klassis, koolitee algus, uue klassijuhataja määramine, logistika jm) 

2) õppe mitmekesistamine (pedagoogika, hindamissüsteem, võõrkeele-, karjääri-, õuesõpe jm) 

3) IKT-vahendite parem kasutamine ja lõimimine õppesse 

4) turvalisus (liiklus kooli ümber, turvalisus koolimajas) 

 

Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 7.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

1.1. Üleminek lasteaiast 

kooli on sujuvam 

Koolieelikute päev  Kool: õpetaja on käinud korduvalt Sassi lasteaia algatusel sealsete 

vanematega rääkimas (aasta enne kooliminekut), teine Tähtvere 

lasteaias. Ise ei ole seda võimalust lasteaedadele pakutud. Augustis  alati 

uute 1. klasside vanemate kohtumise. Õpetajad: kohe 1. kl sügisel on 

kasulik korraldada mõni ühistegevus 1. kl laste ja vanematega, sest see 

loob koostööks hea aluse. 1. kl sügise ürituse võiksid korraldada 

vanemad klassijuhataja tõukel (loob klassi meililisti, annab vanematele 

vastastikku nende andmed (küsides enne luba)). Et pered teeksid 

kooliga koostööd, on oluline klassijuhataja osalus ja algatus. Vanem: ka 

pikapäevarühma tegevust saaks muuta selle nimel, et 1. kl õpilastel 

oleks sujuvam üleminek lasteaiast kooli 

Õppealajuhataja kirjalik info: on koole, kus õpilaste vastuvõtt toimub 

kooli kantseleis ja sellega tegeleb sekretär, kes võtab lihtsalt 

dokumendid vastu. Meil käivad kõik vanemad last kooli pannes 

õppealajuhataja juures, kes tutvustab põgusalt õppekava (sh 

võõrkeeled), tugistruktuure ja vanematega koostöö põhimõtteid. 

Aastaid toimub mai keskel koolieelikute õhtu, kus lapsed tutvuvad 

tulevase õpetaja, klassikaaslaste ja koolimajaga. Üritus algab meie 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 7.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

õpilaste väikese emotsionaalse tervitusega, koolieelikutele järgneb n-ö 

esimene tund, kus saadakse omavahel tuttavaks. Samal ajal jagatakse 

vanematele saalis kasulikke ja praktilisi näpunäiteid. Augusti lõpus on 

esimene lastevanemate koosolek. Sassi lasteaiaga on hea koostöö, selle 

lasteaia lapsed käivad koolil kevaditi külas. See on ainus lasteaed, kes 

küsib meilt oma endiste laste kohta tagasisidet 

1.2. Üleminek 

esimesest kooli-

astmest teise on 

sujuvam 

Uus klassijuhataja 

käib oma uue klassiga 

juba enne tutvumas 

Vanem: kas klassijuhataja saaks olla kauem oma klassiga kui kolm aastat 

ja õpetada rohkem erinevaid aineid? Kool: praegu annab enamikus 

klassides pärast 4. klassis klassijuhataja vahetumist endine 

klassijuhataja osa tunde edasi. Iga klassi puhul pole see siiski võimalik 

personali töökoormuse jaotuse tõttu. Ükski õpetaja ei ole võimeline 

õpetama kvaliteetselt kõiki aineid 6. klassini. Õpetaja: alates 7. klassist 

on ainespetsiifiline õpe eelistatud ka seoses aineolümpiaadidega; 

vanem: see ei haaku uue õppekava järgi vajaliku õuesõppe osa 

suurendamise ja ainete lõimimisega. Vanem: Tartu Ülikooli haridus-

korralduse edendajate hinnangul võiks suund olla vastupidine, st 

õpetajad saaksid lisaväljaõpet ja oleksid võimelised õpetama ka 3. kl 

järel. Ühiselt leiti, et kui varem vahetus klassijuhataja 6. klassis, oli see 

halvem variant (murdeiga). Õppealajuhataja, õpetajad: tunniplaani saab 

üheks päevaks ümber korraldada, kui aineõpetaja läheb õpilastega 

väljapoole kooli, teised asendavad teda; ka praegu on ainete lõimimist ja 

teemaprojekte. Umbes 30 õpetajat on piisavalt väike hulk, lihtne 

kokkuleppeid teha. Direktor, õpetajad: õpetajatel on alati võimalik 

minna täiendusõppele ja seda on praegu pigem rohkem kui puudu 

Õppealajuhataja kirjalik info: klassijuhatajad ei vahetu kergekäeliselt, 

põhjalikult kaalutud otsused. Ei ole raudset reeglit,  arvestame paljude 

asjaoludega. Klassijuhatajad: 1.a Sirje Parol, 1.b Ave Tõnissaar, 

2.a Merike Kriisa, 2.b Kristiina Tõnson, 3.a Tiina Karri (uuel õppeaastal 

võtab uue 1. kl; uueks klassijuhatajaks tõenäoliselt Kairi Kotkas), 3.b Ly 

Ambos (uuel õppeaastal võtab 1. kl; uueks klassijuhatajaks tõenäoliselt 

Kadri Tein), 3.c Miina Sarapuu (jätkab ka uuel õppeaastal), 4.a Airi 

Raiste (9. kl-ni; varem Sirje Parol), 4.b Leili Aasajärv (algusest peale, 

võimalik, et 9. kl-ni), 5.a alates 4. kl Kadri Tiismus (kuni 9. kl-ni; varem 

õp Merike), 5.b alates 4. kl Inge Reinvald (kuni 9. kl-ni; varem õp 

Kristiina), 6.a Rille Jüriado (kuni 9. kl-ni; varem õp Tiina, õp Ade 

(praegu lapsepuhkusel)), 6.b alates 4. kl Anne Kivilo (kuni 9. kl-ni; 

varem õp Ly), 7.a alates 4. kl Kersti Metsar (kuni 9. kl-ni; varem õp 

Sirje); 7.b alates 4. kl Kairi Ragul (kuni 9. kl-ni; varem õp Ave), 8.a alates 

4. kl Kristi Paju (kuni 9. kl-ni; varem õp Merike), 8.b alates 7. kl õp Riina 

(kuni 9. kl-ni; varem Kristiina, Inge), 9.a alates 4. kl Kairi Kotkas (varem 

õp Tiina), 9.b alates 4. kl Kadri Tein (varem õp Ly) 

1.3. Klassis kuni 24 

õpilast 

 Kool: praegu ainult neljas klassis (2.a, 2.b, 4.b ja 7.a) üle 24 õpilase (25 ja 

26). Hoolekogu jälginud, et ei oleks üle 24, Tartu linn lubab kuni 26, 

erandina 28. Riiklikku ülempiiri ei ole. Võõrkeeletundi sooviks 

lapsevanemad ja ka õpetajad väiksemaid rühmi kui 20 last. Al 2014/2015. 

õa-st kehtib meie koolis uus põhimõte: kui klassis on vähemalt 23-24 

õpilast, õpetatakse võõrkeeli kahes rühmas. Direktor: kool ei ole nõus 

vanematelt küsima keeleõppeks (lisapersonali palkamiseks) lisaraha, 

sest perede majanduslik olukord on väga erinev 

1.4. Kolmandasse 

kooliastmesse 

tsükliõpe, 

põhiained 

tunniplaanis 

paaristunnina 

 Paaristunnid. Õppealajuhataja: kool on katsetanud, kasutab neid 

võimaluse korral eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, kehalises 

kasvatuses, kunsti- ja tööõpetuses. Õpetajad: algklassid väsivad kahest 

järjestikusest ainetunnist; oleneb ka õpetaja metoodikast, kas talle 

sobivad üksik- või paaristunnid. Vanem: paaristunnid kergendavad 

koolikotti, hea, kui neid saaks tunniplaani planeerida. Vanem: 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 7.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

uurimispõhise metoodika puhul on paaristunnid head, ent 

loengupõhise metoodika puhul laps väsib pikast loengust. Kool: 

käsitöös ja kehalises kasvatuses on paaristunnid. Tsükliõpe. Põhikoolis 

on seadusega määratud nädala kooliastmeti tunnijaotusplaan, seepärast 

ei saaks olla tsükliõpet (gümnaasiumis ei ole nädala tunnijaotusplaani). 

Vanem: uue õppekava järgi on ained sidusad, seaduse järgi ei peagi kool 

kasutama õpikuid. Kool: kui 2010. a uue õppekava järgi alustades pidi 

mõni õpetaja alustama õpikuteta, hakkasid vanemad neid nõudma 

1.5. Õpetajal on aega 

sisulise õppetöö 

jaoks, ta ei mattu 

bürokraatiasse 

 Direktor: iga õpetaja otsustab ise oma töökorralduse üle. Praegu igas 

klassis lauaarvuti, 24 kohaga arvutiklassis; koolil ei ole digivahendeid 

piisavalt. Vanem: kas saaks midagi muuta, vähendada õpetajate 

aruandlusele kuluvat aega? Õpetaja: paljudes koolides infojuht loonud 

süsteemi õpetajate töökokkuvõtte kohta, meie koolis saadab iga õpetaja 

aruande õppealajuhatajale, kes koostab ühisdokumendi. Vanem: ehk 

saaks kasutada teistes koolides loodud süsteemi? Direktor: õpetajate 

koosoleku teema. Vanemad: selle valdkonna arendamisel saab kaasata 

IT-oskustega vanemaid. Kool: osaleme õpikogukondade võrgustikus, 

seal võiks seda teemat arutada 

1.6. Koolikell on 

kuulda ja õpilastele 

abiks 

Kella helitugevus on 

reguleeritud igas 

ruumis eraldi, et 

kostaks kõikjale; 

lisada eelkell, et 

jõuaks õigel ajal tundi 

Arutati, kas jätta ära tunni lõpukell. Näiteks Hansa koolis ei ole seda ja 

nüüd on vahetundi minek rahulikum. Igas meie kooli klassis on 

seinakell. Praegu osas klassides ei ole kella kuulda, sest uue ja vana maja 

helisüsteem ei ole ühtlustatud 

1.7. Klasside klaasuste 

läbinähtavus on 

piiratud ja tundi 

pidada rahulikum 

Ustele (osaline) kile; 

koostööreeglid, 

motivatsiooni 

mõtteterade 

koosloomine ja 

klaasustele panek A2-

formaadis (õpilasi 

segavad need, kellel 

parasjagu tundi pole; 

nimetati ka õpilaste 

mõttetalgutel) 

Enamik ei pidanud seda üldiseks probleemiks, võib-olla ainult 1. 

korruse matemaatikaklassis. Seal saab õpetaja katta klaasukse seestpoolt 

aineplakatiga. Probleem tekib sellest, et tunni esimese 10 min jooksul on 

mõne teise klassi õpilastel vahetund 

2.1. Mitmekesisemad ja 

huvitavamad 

tunnid, 

õpilaskesksem 

lähenemine ja 

diferentseeritud 

õpe 

1. Vanematest 

spetsialistide 

kaasamine tundi 

2. Vaatenurkade, 

võimaluste ja valikute 

laiendamine 

3. Abiõpetaja klassis 

4. Koostöö TÜ 

magistrantide ja 

doktorandidega 

5. Õpilane kui ekspert 

tunnis tegevust 

suunamas 

6. Õuesõpe 

1. Õppealajuhataja: 2014. a sügisel oli esimest korda kogu kooli hõlmav  

karjääripäev, õnnestus väga hästi, ettevalmistus põhjalik, tagasiside ja 

tulemused väga head.  Vanemad on aastaid käinud tundides oma ametit 

tutvustamas, kutsunud oma ettevõttesse v toetanud õpetajat oma teema 

käsitlemisel muul moel. Vanem: kool võiks koguda vanematelt infot 

selle kohta, kes millega saaks aidata. 2. Kool: koolitusi seoses uue 

õppekavaga on õpetajatel väga palju. Kool on huvitatud vanemate 

tagasisidest juhul, kui õpetaja metoodika ei tundu sobivat jmt. 3. Kool: 

abiõpetaja on vajalik klassis, kus on lapsi, kellega on vaja eraldi 

tegeleda, et tunnis oleks rahu. Koolis palju praktikante, oleme TÜ 

praktika baaskool. Õpetajad rahul, et saavad ka ise praktikantidelt 

õppida. Õpetaja: vanem alati teretulnud tundi appi nagu „Hea alguse“ 

ajal, eriti algklassis. On käinud ka vanavanemad, nt lugemist kuulamas. 

4. Kool: TÜ haridusuuenduskeskus tegeleb eelkõige innovatsioonikoo-

lidega; selleks oli konkurss. Meie kool on innovatsioonisõber, sest väike 

kool ja paljudes ainetes üksainus õpetaja, keeruline arendada aine-

õpetajate koolisisest koostööd seetõttu. 5. Õppimist toetava hindamise 

poole liikumisel kasutatakse rohkem ka õpilast tunnis kui eksperti. 

6. Kool: praegu kasutatakse tihedalt nii õuesõppeklassi kui ka kooli 

hoovi, käiakse Toomemäel jm. On õpetajaid, kes kirjutavad hoogsalt 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 7.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

projekte ja kasutavad nt loodusmaja pakutavaid programme 

2.2. Kodutööde maht 

palju väiksem (sh 

nädalavahetuseks 

ja koolivaheajaks 

neid ei anta). 

Tunnis tehakse ka 

kodutöid. Kodutöö 

pole mitte 

kohustus, vaid 

võimalus õppida 

võimalikku 

ebaselget osa 

 Kool: õppenõukogus on korduvalt leitud, et kodutöid peaks olema 

vähe, tööd tuleks teha ära tunnis; üldjuhul nädalavahetuseks ja 

pühadeks koolitööd ei anta (kui nädalas ainus ainetund pole just 

esmaspäeval). Arutatud ka õpikutest loobumist. Õpetaja: probleem 

selles, et igal lapsel pole kodus laua- või tahvelarvutit, aga mingi 

õppematerjal peab olema. Kui selle koostaks-prindiks õpetaja, oleks 

suur lisatöö. Õppematerjal vajalik ka puudunud lapse perele, et järele 

õppida, sest järeleaitamistundidest ei piisa. Vahel antakse õpilastel 

ülesanne koostada töölehti ja osa tundi ise ette valmistada 

2.3. Inglise keele õpe 

alates 1. kl, 

vabadus valida 

erinevate 

võõrkeelte vahel 

Keelekooliga koostöö, 

tudengite kaasamine 

õpetajatena 

Kool: ei ole õigusakti, mis nõuaks võõrkeeleõppesse rühmi või võõr-

keeleõpet enne 3. klassi (riiklik õppekava: esimene võõrkeel 3. klassist).  

Õpetajate koormus ja väljaõpe ei sobi ka selleks, et õpetada 1. kl-st 

alates. Kool ja vanemad: eriprobleem vene keele metoodika, kool 

tegeleb sellega. Siiani oli üks vene k õpetaja, nüüd kaks (seoses rühma-

õppele üleminekuga). Kool: uuendus: 7. kl koolisisene tasemetöö on 

vene keeles, mitte inglise keeles. Korraldatud vene k nädalaid, käidud 

Slaavi koolis, osaletud linna vene k võistlustel.  

Õppealajuhataja kirjalik info: igal aastal kõikides klassides tasemetöid, 

3. ja 6. klassis riiklikud, ülejäänud koostavad kooli ainesektsioonid ise. 

Aastaid oli 7. kl tasemetöö inglise keeles; et suurendada huvi ka vene 

keele õppimise vastu, siis sel aastal on 7. kl. tasemetöö vene keeles 

2.4. Õppeainete 

ühendamine, 

lõimimine jne 

Paindlikud 

õpperühmad 

erinevates ainetes  

Kool: suund suuremale lõimimisele, nt oli sügisel põllumajandus-

muuseumi linapäev. Ka koolisiseselt olid nt inglise k, kunstiõpetus ja 

arvutiõpetus ühe ürituse raames lõimitud. Riik hakkas lõimimisest 

rääkima alates 2010. a uuest õppekavast. Mõnikord teeb õpilane ühe töö 

ja saab selle eest nt kolmes aines hinde 

2.5. Õpetaja tegutseb, ei 

loe moraali 

Kokkulepped 

osapoolte vahel; 

õpetaja 

enesekehtestamine 

Kool: tunnirahuklass õpilaste jaoks, kelle tõttu ei saa tundi pidada, 

teiste õpilastega tegeleda. Vanem: uuring 6. kl õpilaste riskikäitumise 

kohta: õpilased koolis rahulikumad, kui õpetajate-kodude suhe 

sõbralik ja lähedane. Kool: Kesklinna kooli üks meetod on ümarlaud, 

koostööd püütakse teha just probleemsete laste vanematega (vahel 

keeruline). Tihedast koostööst jäävad eemale hästi õppivate-käituvate 

laste vanemad (vanem: ka nendega võiks). Vanemad: käitumine on 

probleem paljudes klassides; vanemad võiksid kooliväliselt suhelda, 

see võib vähendada probleeme (julgevad avaldada teistele vanematele 

survet suunata lapse käitumist nii, et kõigil oleks rahulik koolis käia). 

Direktor: üha rohkem erilisi lapsi, vanemad ei teavita kooli sellest. 1. kl 

sügisel ilmneb, millised lapsed seekord kooli tulnud. Seadus ei kohusta 

vanemat panema oma erivajadustega last erikooli, ühe lapse käitumine 

mõjutab aga kogu klassi. Kui klassist kujuneb meeskond juba alates 1. 

klassist, on ehk mõjutajaid rohkem ja vähem selliseid probleeme. 

2.6. Sisuline tagasiside, 

kujundav 

hindamine 

(vähemalt loov-

ainetes), tagasiside 

koostööprotsessile, 

koostöökeskkon-

dade kasutamine. 

 Kool: liigume kujundava hindamise poole. Vanem: koostatavas 

vanema käsiraamatus võiks olla selle kohta selgitus, kui kool eeldab, et 

vanem on õppetöös tema aktiivne partner. See vähendab ka õpetaja 

töömahtu. Ka üldkoosolekul rääkida kooli tugevatest külgedest ja 

plaanidest; praegu on see hoolekogukeskne (kool: ei ole võimalik jagada 

seal infot, mis on võrdselt tähtis nii 1. kui ka 9. kl vanematele; vanem: 

ehk siiski oleks). Õpetaja: kujundav hindamine on väga suur mõtteviisi 

ja õppemetoodika muutus ning sellest saadakse aru väga erinevalt, 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 7.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

Eesmärk: õpilane 

julgeb nii proovida 

kui ka eksida 

paljud ei  tea täpselt, mis see on. Õppealajuhataja: loovainete õpetajad 

on täielikult vastu, et hindamine oleks süsteemil arvestatud / 

mittearvestatud. Direktor: loovainetes tõesti ei peaks panema numbrilisi 

hindeid, õpetajad pole valmis loobuma. Probleem: 9. kl tunnistusele 

vaja panna numbriline hinne igas aines – kuidas saab sõnast arvestatud 

hinne ja milline, selle kohta pole ministeeriumist vm ühtki juhist 

2.7. Õpilane mõistab 

selgemalt oma 

suhet ühiskonnaga 

ja osa selles; 

karjääriõpe on 

tähtsustunud 

Vanemate ja 

spetsialistide 

kaasamine 

Ei arutatud 

3.1. Osatakse kasutada 

IKT-vahendeid  

IT-koolitus (smart-

tahvel, netikett), digi-

kogemuste jagamine 

Kool: kolm õpetajat käivad IT-koolitustel. Vanemad: ehk võiksid nad 

seejärel korraldada koolisisese koolituse oma kolleegidele, et teadmine 

leviks 

3.2. IT-vahendeid saab 

kasutada igas 

klassiruumis, IKT 

rakendatud 

õppetöösse (smart-

tahvlid, 

dataprojektorid) 

  

3.3. Koolil on piisavalt 

IKT-vahendeid ja 

nende arendamise 

eest hoolitseb üks 

inimene 

IKT-vahendite 

saamiseks 

kirjutatakse projekte, 

selleks projektijuht 

Kool: nii palju kui võimalik osaletakse projektides, et saada 

digivahendeid juurde, ka linn toetab nende ostmist 

3.4. Arvutiklassi 

kasutatakse ka 

ainetundides 

 Kool: seda tehakse, probleemiks ressursipuudus. Olemas üks 24-

kohaline arvutiklass, koolis 19 klassi õpilasi. Isegi kui arvutite ostmiseks 

oleks raha, ei ole koolis ühtki vaba ruumi, et rajada teine arvutiklass 

4.1. Liiklemine kooli 

ümber on ohutum 

Uus liiklusskeem: 

valgusfoorid Tähtvere 

tn otsa juurde, sebra 

Tähtvere tn nurgale; 

vanem ei too last 

autoga koolile liiga 

lähedale 

Ei arutatud 

4.2. Kooli peasisse-

pääsu täpsem 

märgistamine 

Ustele rohelised 

kleepsud, et võõras 

mõistaks, kus on 

klaasseinas uks 

Vanemad pidasid koolimaja kõigi sissepääsude tähistamist vajalikuks, 

et ka majja sattuvad uued inimesed mõistaksid, millisest uksest pääseb 

sisse 

4.3. Väliklass 

ohutumaks 

 Kool: ohutus on juba praegu piisav. Probleemiks on nt keskpäevane ere 

päike 

4.4. Rõivistud kinnised, 

kaameravalve; igal 

õpilasel oma 

garderoobikapp 

Kaks kaamerat juurde Kool: vargusi pole, riidehoiu kinniehitamist ei peeta vajalikuks, õpilased 

jätavad lihtsalt vahel oma asju laokile. Garderoobikappide ostu on 

varem arutatud, aga neid poleks 400 õpilase jaoks kuhugi panna 

(kõrgemad korrused ei sobiks nagunii üleriiete jaoks). 1. korrusel on 

ainus tühi sein fuajees poiste tööõpetuse klassi ukse kõrval, aga sinna 

need kapid ei mahuks 

 


