
                           Võru Kreutzwaldi Kooli  5.-9. klasside  
                            lastevanemate koosolek nr 10 
 
Koosoleku toimumise aeg: kolmapäev, 09. oktoober 2019 algusega kell 17.30. 
Koosoleku koht: Võru Kreutzwaldi Kooli aula 
Koosoleku juhataja: Taavi Karu 
Koosoleku protokollija: Helena Linnamäe 
 
Koosoleku päevakord 
 
1. Koosoleku päevakorra kinnitamine ja protokollija valimine. 
2. Ohud virtuaalmaailmas. Ettekanne Politsei- ja Piirivalveameti töötajatelt Mirjam  
    Uibolt ja Peeter Piirmannilt (vt. Lisa 2).  
3. Kooli hoolekogu esimehe Tõnu Jõgi ettekanne hoolekogu tööst. 
4. KiVa projekti läbiviimisest ja tulemuste tutvustus (vt. Lisa 1). 
    Ettekanne sotsiaalpedagoog Janyka Vellakult. 
5. Muudatustest kooli kodukorras. Ettekandja direktor Taavi Karu. 
 
 
1. Koosoleku juhataja Taavi Karu teeb ettepaneku kinnitada koosoleku 
päevakord ja valida koosoleku protokollijaks õpetaja Helena Linnamäe.  Kõik 
osalejad on nõus päevakorras olevate teemadega ja direktori ettepanekuga, et 
protokolli toimuva koosoleku kohta vormistab õpetaja Helena Linnamäe. 
 
2. Ohud virtuaalmaailmas. Ettekandjad Mirjam Uibo ja Peeter Piirmann 

(Lisa2). 
Varem, kui inimestevaheline suhtlus toimus peamiselt  silmast silma, siis oli ohte 
vähem. Tänane elukorraldus  on suuresti seotud digitaalse maailmaga. 
Nõuanne: perel oleks hädasti vajalik teha ühiselt internetivabu päevi. Vajalik on 
kehtestada aeg internetis olemiseks..  
Levinud on kelmused ja vargused ning ostude tegemine vanemate teadmata. 
Levinud on erinevate kaupade, nt sigarettide müük internetipangas. Enne tehingu 
tegemist Googlist otsida infot müüja kohta. 
 Internetis toimub sageli avalikku  laimamist. Noored avaldavad enda kohta liigset 
infot. Teatatakse, et ollakse üksi kodus, et vanemad on reisil. Parool peab olema 
turvaline.  
Usaldatakse juhututtavaid. Seda kasutavad ära pedofiilid. Jagatakse ennast 
paljastavaid videosid ja fotosid. Noored lähevad tülli ja hakatakse üksteist 
süüdistama. Erinevad leheküljed kus toimetatakse: Tiktok, Instagramm, Facebook, 
Whatsapp, jne. 



Fotode avaldamine ja solvamine internetikeskkonnas on suuremad probleemid. 
Istutakse koos, tehakse selfi ja see läheb ringlema. Ilma luba küsimata seda teha ei 
või. Identiteedivargused - esinetakse vale nime all - see on karistatav.  
Häkkimine - tungitakse sisse võõrastele kontodele. ka see on karistatav. 
Pedofiilid ei hooli, et tüdruk peab bikiinides olema. Nad luuravad kerget saaki.  
Pornograafia üleslaadimine on karistatav.  
Salaja luuramine lapse järele pole mõistlik, aga jälgida seda, mis lehekülgi ta on 
külastanud, on soovitatav. 
www.targalt internetis.ee - sealt saab nõu ja abi, samuti veebiplitseinikelt ja ka 
kohalikust politseijaoskonnast. 
 

3. Hoolekogu tööst eelmisel õppeaastal teeb ettekande esimees Tõnu Jõgi. 
Hoolekogu peaks koos käima 4 korda aastas, käisime 5 korda  Arutati seadusest 
tulenevaid ülesandeid ja kohustusi. Põhilised teemad olid  
-kooli toitlustamine 
-keeleklasside asemele tasemerühmade loomine 
-toitlustamine 
-direktor Kaider Vardja lahkumisega seotud temaatika. 
Direktorile jagati kiitust kooli käivitamise eest. Edasise jätkamise  suhtes hoolekogu 
ja linnavalitsus tegid erinevaid ettepanekuid. Direktor esitas lahkumisavalduse. 
 
4. KiVa projekti läbiviimisest ja tulemustest. Ettekandja Janyka Vellak (Vt. Lisa 
1). 
Programm on välja töötatud Soomes Turu Ülikoolis 
 Kiusamise olemus - see pole ühekordne, on tahtlik, kiusatav on kiusajast nõrgem. 
Kõige enam on suulist ehk sõnalist kiusamist. Kõige keerulisem on küberkiusamine. 
100% kiusamist välja juurida pole võimalik. Sekkumine on väga oluline. 1.-6. kl olid 
eelmisel õppeaastal KiVa tunnid klassijuhataja tundide raames. Korrapidaja-õpetaja 
kannab KiVa vesti. See teeb teda märgatavaks ja laps teab, kust abi kutsuda. 
Vajalik on probleemide lahendamisel jälgimine ja järelvestlused. Kui kiusamine 
jätkub, kaasatakse ka sellesse lapsevanem. 
Õppeaasta lõpus viidi läbi õpilasküsitlus.  Aastaga oli selle küsitluse järgi vähenenud 
7%. Tagasisides õpilased rõhutasid, et KiVa tunnid olid kasulikud, saadi teada, 
kuidas ja mida rohkem tähele panna. 
Kooli KiVa meeskonna kontaktaadressid on kooli kodulehel, sealt võib vajadusel abi 
küsida. 
 
5. Muudatustest kooli kodukorras - direktor Taavi Karu 
 
a) Projekt “Lahetund” 

Direktor tutvustab projekti. 
Võru Kreutzwaldi Koolis on ligikaudu 100 töötajat,  680 õpilast - 1200 lapsevanemat.. 

http://www.targalt/


Probleem on selles, et õpilastel ei ole piisavalt huvitavaid tegevusi ega kohti, et 
vahetundi veeta.  
Lastel on igav, nad jooksevad sihitult, ei mahu mänguväljakule, mõned otsivad 
rahulikke kohti, et üksi olla, paljud surfavad nutitelefonides.  
Lahendus: vajalik  luua lapse eripärast lähtuv põnev keskkond vahetunniks. 

● Koostöös lastevanemate, laste ja spetsialistidega mõtleme välja, kuidas täita 
koridorid erinevate tegelusaladega. 

● Arvestame nii vanuseliste kui käitumuslike eripäradega. 
Lahetunni tulemusena on lastel vahetunnis olemas kohad, kus tunda ennast 
mugavalt ja meeldivalt kas üksi või koos sõpradega ja neil on piisavalt meelepärast 
tegevust. 
Kuidas? 
Ideepank 

● Järgmise kolme kuu jooksul mõtleme läbi lahetunni tegelusalad koos laste, 
lastevanemate ja spetsialistidega. 

Investeerimiskataloog 
● Aprillis valmib digitaalne lahetunni investeerimiskataloog, mille abil saavad 

lapsevanemad, vilistlased ja sponsorid koolikeskkonda ja lastesse 
investeerida.  

● Mais toimub kataloogi “emissioon” - levitame seda koos linnaga 
lastevanemate, vilistlaste ja poliitikute seas.  

● Suvel ehitame  lahetunni tegelusalasid.  
● Sügiseks loodame, et  esimesed suuremad muudatused on tehtud.  

 
 
b)  Koolikorralduslikud muudatused 
 
1) Sellest aastast on koolis tööl nii eripedagoog kui psühholoog 
2) Kooli territooriumil on uus mänguväljak - palun rääkida lastele ohutusest  
    mänguväljakul.  
3) Helkuripuu 
Helkurite kandmine on ülivajalik kõigil õpilastel. Meie kooli õpilane oli ka helkuripuu 
leiutaja. Kahjuks on nii, et puu on sageli helkuritest tühi. Kui on kodus või töö juures 
üle helkureid, mida võiks teistele jagada, siis oleme tänulikud. 
4) Söömine kahel vahetunnil 
1.-3. klass sööb peale kolmandat tundi kell 10.35 (kolmap. 10.20). 
4.-6. klass sööb peale neljandat tundi kell 11.40 (kolmap. 11.20). 
7.-9. klass sööb peale neljandat tundi alates 11.55 (kolmap. 11.35). 
1.-4. klassi viies tund algab kell 12.00 (kolmap. 11.40). 
 
5) Kooli ja vanema vastutus lapse ees väljaspool kooli territooriumi 



Murekoht on koolipäeva jooksul poes käimine. Seaduse järgi kool vastutab lapse 
eest koolipäeva jooksul, kuid reaalselt ei suuda me seda tagada. 
Kooli lukustamine ja territooriumi sulgemine ei ole lubatud.. Kooli territooriumil on 
järelevalve erinevate meetoditega tagatud. 
Kas lapsevanemad on nõus laste poes käimisega ja valmis selleks ajaks ka 
vastutuse enda kanda võtma? 
Lapsevanema repliik: On olemas kooli kodukord, mida peavad õpilased õppepäeva 
jooksul aluseks võtma. Nii lihtne see ongi. Mingit uut dokumenti või seadust pole 
tarvis. See ei lahenda probleemi. 
 
 
5) Muudatused õppekavas  
  

● Lapsevanema, kooli ja huvikooli kokkuleppel võib kool arvestada koolivälist         
õppimist või tegevust koolis õpetatava osana.  

● Loovtöid hinnatakse senisest erinevalt. Enam ei panda hinnet, vaid tegu on 
arvestusliku tööga. Loovtöö koostamise juhendmaterjali on lihtsustatud ja 
muudetud kasutajasõbralikumaks. 
Lapsevanema küsimus: Miks selline muudatus tehti? Mida see muudab? 
Direktor: See oli õppekavasse juba varem sisse kirjutatud. Nüüd järgime 
seda. 

● Põhikooli 1. kooliastmes kasutatakse õpilaste teadmiste ja oskuste hindamisel 
kõigis õppeainetes hinnete asemel suulisi ja kirjalikke sõnalisi hinnanguid 
lähtuvalt õpilase arengust, pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, 
õppeprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. 

● 4. klassis rakendatakse kujundava hindamise põhimõtteid muusikas, 
kehalises kasvatuses, kunsti- ja tööõpetuses samadel alustel nagu 1. 
kooliastmes ja hindelist hindamist nendes õppeainetes ei toimu. 
 
 
                                     Koosoleku juhataja: direktor Taavi Karu / allkiri 
                                     Koosoleku protokollija: Helena Linnamäe / allkiri  
 
 


