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Direktor
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Päevakord
1. Muudatused õpilasesinduse koosseisus
2. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta kehalise kasvatuse ainekavas
3. Turvalisus koolis
1. Muudatused õpilasesinduse koosseisus
Anastasia Yagodkina: Seoses sellega, et kaks 12. klassi õpilast on väga hõivatud
õppetegevusega (Vladimir Antipp ja Milana Naumenkova), tekkis vajadus muuta
õpilasesinduse koosseisu. Uueks õpilasesinduse liikmeks osutus valituks Veronika Bulanova.
Teavitada kooli direktorit ja kooli pidajat muudatusest õpilasesinduses.
2. Arvamuse andmine kooli õppekava muudatuse kohta kehalise kasvatuse ainekavas
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu
Merle Talvik andis ülevaate õppekava muudatuse sisust ja vajadusest.
Põhikooli riikliku õppekava muudatused näevad ette, et alates 1. jaanuarist 2018. a lähtub kool
ujumise muudetud õppesisust ja õpitulemustest. Kuni 24. juulini 2017. a kehtis järgmine
sõnastus:

Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit.
Õppesisu
Ohutusnõuded ja kord basseinides ning ujumispaikades. Ujumise hügieeninõuded.
Veega kohanemise harjutused. Rinnuli- ja seliliujumine.
Kehalise kasvatuse õppesisu ja õpitulemused I kooliastmes
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane ujub vabalt valitud stiilis 25 meetrit.
Õppesisu
Ohutusnõuded ja kord basseinides ning ujumispaikades. Hügieeninõuded ujumisel.
Veega kohanemise harjutused. Rinnuli- ja seliliujumine.
Koolidel on kohustuslik viia kooli õppekavad kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a. Enne
õppekava muudatuste kinnitamist kooli pidaja poolt peab õpilasesindus andma oma arvamuse
muudatuste kohta.
Kooli õppekava muutmise vajadus on tingitud muudatustest õigusaktis.
Otsuse õiguslik alus:
Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 25 lõige 8
sätestab, et kooli õppekava tuleb viia määruse lisaga 8 kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018.
a.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2 sätestab, et õpilasesindus annab arvamuse kooli
õppekava muudatuste kohta.
Otsuse faktiline alus:
Vabariigi Valitsus muutis 20. juulil 2017. a määrusega nr 129 „Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari
2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” muutmine“ riiklikku õppekava sõnastust
ainevaldkonnas „Kehaline kasvatus“:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122072017001
Uus sõnastus õppesisus ja õpitulemustes I kooliastmes:
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200
meetrit edasi liikuda;
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.
Õppesisu
Veega kohanemine, sukeldumine, hõljumine, libisemine, rinnuli ja selili asendis
edasiliikumine, turvalisus vees.
Uus sõnastus õppesisus ja õpitulemustes II kooliastmes:
Ujumine (kohustuslik algõpetus I või II kooliastmes)
Õpitulemused
Õpilane:
1) oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 200
meetrit edasi liikuda;
2) hindab adekvaatselt oma võimeid vees ja rakendab eakohaseid veeohutusalaseid oskusi.

Õppesisu
Veega kohanemine, sukeldumine,
edasiliikumine, turvalisus vees.

hõljumine,

libisemine,

rinnuli ja selili asendis

Õppekavas endas mingeid regulatsioone ujumiseõpetuse läbiviimise kohta esitatud ei ole. Küll
aga on määruse muutmise eelnõu lisana esitatud dokumente, kus kirjeldatakse detailselt
ujumisõpetuse korraldamist:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/20f85d59-f1f7-4812-8e69-c0969d29fe73
Vastuvõetud otsus:
Õpilasesindus nõustub muudatustega kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekavas.
Hääletamise tulemus:
Otsuse poolt olid kõik kohal viibinud õpilasesinduse liikmed.
3. Turvalisus koolis
Merle Talvik: Paari viimase kuu sündmused on kergitanud üles vajaduse tegeleda õpilaste ja
õpetajate turvalisusega koolis. Töötatakse välja hädaolukorra lahendamise plaan.
Moodustatakse vastav töörühm /…./, kelle ülesandeks on kompleksselt vaadata üle
turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandada meetmed riskide
vähendamiseks.
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