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Lisa 

KINNITATUD 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga 

„Tartu Luterliku Peetri Kooli riikliku järelevalve õiendi kinnitamine“ 

 

ÕIEND RIIKLIKU JÄRELEVALVE KOHTA TARTU LUTERLIKUS PEETRI 

KOOLIS 
 

 SISSEJUHATUS 

 

1. Tartu Luterlik Peetri Kool (edaspidi kool) on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (edaspidi 

pidaja) hallatav õppeasutus aadressil Küütri 1, Tartu 51007.  

2. Kool on eraüldhariduskool, mis korraldab õpet I–III kooliastmes. Koolil on I ja II 

kooliastmes õppe läbiviimiseks tähtajatu tegevusluba ja III kooliastmes tähtajaline 

tegevusluba kehtivusega kuni 31.08.2022. 

3. Järelevalvet teostasid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 27.08.2021 käskkirja 

nr 126 „Riikliku järelevalve teostamine Tartu Luterlikus Peetri Koolis“ alusel kooli ja 

selle pidaja tegevuse õiguspärasuse üle Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika 

osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdid Katrin Ohakas ja Kaidi Maask.  

4. Riiklik järelevalve algas 11.10.2021. 

5. Järelevalve oli vaatluse all kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, õpilase arengu 

toetamine ning õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon. 

6. Järelevalves vesteldi kooli direktori, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe 

koordinaatori (edaspidi HEVKO), tugispetsialistide ja pidaja, nõukogu, õppenõukogu, 

õpilasesinduse ning lapsevanemate esindajatega. Tutvuti kooli dokumentide ja 

õppekeskkonnaga ning võrreldi kooli andmeid Eesti hariduse infosüsteemi (edaspidi 

EHIS) tehtud sissekannetega. 

 

KOKKUVÕTE 

 

1. Koolis õppis järelevalve ajal 145 õpilast, neist 54 õppis I, 55 II ja 36 III kooliastmes. 

Õppe- ja kasvatusala töötajaid on koolis kokku 32.  

2. Kooli õppekava vastab kehtivatele nõuetele. Õppekava muutmise protsessi on olnud 

kaasatud nõukogu, õppenõukogu ja pidaja. Järelevalves tehtud õppekava muudatusi 

arutati ka õpilasesindusega, mida viimasel kahel õppeaastal polnud tehtud. 

3. Kooli õppekorraldus on kooskõlas õigusaktides ja kooli dokumentides sätestatuga. 

Koolis õpetatakse konfessionaalset usuõpetust, kuid pole kehtestatud korda, kuidas 

tagatakse konfessionaalse usuõpetuse õppimise vabatahtlikkus. 

4. Kooli õppekavas on esitatud mitmeid nüüdisaegsest õpikäsitusest lähtuvaid õppe- ja 

kasvatuspõhimõtteid. Õppekavas esitatud põhimõtted ja arengukava arengueesmärgid 

on omavahel seotud. Viimasel kahel õppeaastal on õppekava täitmisega seoses suuremat 

tähelepanu pööratud õpioskuste õpetamisele ja hindamisele. Õppekavas ning 

arengukavas esitatu elluviimiseks saab õppeaasta üldtööplaanis määratleda konkreetsed 

eesmärgid ning planeerida arendustegevused, nii saavutatakse ka õpetajate parem 

kaasatus arendustegevustesse ning kokkuvõttes õppekavas esitatud põhimõtete 

ellurakendamine. 

5. Kooli I ja II kooliastmes antakse õpilastele õppeedukuse kohta sõnalist tagasisidet. III 

kooliastmes kasutatakse hindeid viie palli süsteemis. Numbrilisele hindele lisab õpetaja 
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üldjuhul selgituse, millised õpitulemused millisel tasemel on õpilasel saavutatud. 

Sõnalised hinnangud on positiivsed ja õpilast toetavad.  

6. Koolis kogutakse järjepidevalt andmeid õppe- ja kasvatustöö kohta. Kokkuvõtvat, 

arengukava perioodi hõlmavat sisehindamist pole tehtud. Tehtud on õppeaasta 

kokkuvõtteid ning nendest lähtudes muudatusi õppekavas ning planeeritud 

arendusvaldkondi üldtööplaanis. 

7. Koolis peetakse oluliseks lähtuda õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. 

Kavas on hakata rakendama ka hooldus- ja toimetulekuõpet, mistõttu on vastav osa ka 

kooli õppekavas. Koolis ei ole õpilasi, kellel oleks püsivaid raskusi klassikursuse 

lõpetamisega. Koolis peamiselt rakendatav tugimeede on õpiabi. Õpilastele, kellele seda 

meedet rakendati, ei olnud individuaalse arengu jälgimise kaardil täidetud pedagoogilis-

psühholoogilise hindamise tulemusi. Individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmisel 

esines mitmeid puudusi.  

8. Koolis töötavad psühholoog, sotsiaalpedagoog ja kaks eripedagoogi. Ühe eripedagoogi 

kvalifikatsioon ei vasta nõuetele. Logopeedi teenus on vajadusel tagatud kooli 

lasteaiaosas töötava logopeediga. Lisaks tugispetsialistidele töötab koolis õpiabi 

õpetaja. 

9. Õppe- ja kasvatusala töötajaid on koolis kokku 32. Direktori, õppealajuhataja, 

psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, ühe eripedagoogi ja 15 õpetaja kvalifikatsioon vastas 

kehtestatud nõuetele. Kvalifikatsioon ei vastanud nõuetele 12 õpetaja ametikohal ja ühel 

eripedagoogina töötaval isikul. III kooliastmes on õpetajate nädalakoormus 108,5 

õppetundi, nendest 56 (52%) tundi õpetavad õpetajad, kelle kvalifikatsioon ei vasta 

kehtestatud nõuetele, sealjuures suure nädalatundide mahuga õppeainete, eesti keel ja 

kirjandus ning matemaatika, õpetajad.  

2020. ja 2021. aastal ei toimunud avalikke konkursse nende õpetajate ametikohtadele, 

kus töötasid nõuetele mittevastava kvalifikatsiooniga töötajad. Kooli nõukogu 

kinnitatud kord õppe- ja kasvatusala töötajate avalike konkursside läbiviimiseks ei 

sätesta, milline on avalike konkursside läbiviimise kord.  

Positiivsena saab välja tuua, et koolis tööd alustavatele õpetajatele määratakse mentorid. 

10. Koolis on tavaks, et kõiki koolielu puudutavaid regulatsioone ja dokumente 

tutvustatakse nii nõukogule, õppenõukogule kui ka pidajale. Lisaks suurele ja 

laiapõhjalisele nõukogule (30 liiget) tegutseb ka vanematekogu. Sellest tulenevalt on 

koolikogukond koolis toimuvast teadlik ja lapsevanemate sõnul on nad hästi 

informeeritud.  

Järelevalves toimunud vestlustel tõid lapsevanemad esile, et kool on kogukonnakool, 

nagu ta algselt ka loodi. Kooli kasvades on suudetud hoida neid väärtusi ja põhimõtteid, 

milles juba alguses kokku lepiti, sh ka väiksema õpilaste arvuga klassid ja kristlikud 

väärtused. Järelevalves vestlustel osalenud lapsevanemad ja õpilased hindasid kooli 

väga heaks. Õpilaste sõnul suhtlevad õpilased ja õpetajad väga palju ning õpilased 

saavad ja tahavad oma arvamust avaldada. Lapsevanematele meeldib, et nad saavad 

kaasa rääkida kooli tegemistes, sest neile jagatakse infot ja põhjendatakse otsuseid. 

 

OLUKORRA KIRJELDUS 

1. Õppekava vastavus nõuetele 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on õppekava.  
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Erakooliseaduse1 (edaspidi EraKS) kohaselt kinnitab erakooli õppekava pidaja. Järelevalve 

alguses esitati septembris 2021 pidaja kinnitatud2 õppekava.  

Esialgu esitatud õppekava üldosas ei olnud III kooliastmes kasutatava mitteeristava hindamise 

hinnangute viiepallisüsteemi teisendamise põhimõtteid vastavalt põhikooli riiklikus 

õppekavas3 (edaspidi PRÕK) nõutule. Vastuolu PRÕKiga4 oli muusika ainekavas ja 

sotsiaalainete ainekavad polnud esitatud ainevaldkonnana.  

Järelevalves tegi kool õppekavas muudatused, mille pidaja kehtestas5 ning õppekava vastab 

nõuetele. Varasemalt polnud õpilasesindust kaasatud õppekava muutmise ja kehtestamise 

protsessi, seekord tutvus õpilasesindus6 õppekavas tehtavate muudatustega. Kooli õppekava 

üks osa on loodava Karolini kooli õppekava, mis lähtub põhikooli lihtsustatud riikliku 

õppekava7 toimetuleku8 ja hooldusõppe9 õppekavast.  

Positiivsena saab välja tuua, et valikainena pakutakse õpilastele toimetulekuõppes meedia- ja 

suhtlusõpet. Tegemist on tänapäeva ühiskonnas intellektipuudega õpilastele vajaliku valikuga, 

sest suur osa ühiskonnast toimib interneti ja arvutite baasil ning kõikidel peaksid olema oma 

arengule ja võimetele vastavad oskused, et selles orienteeruda. Järgimist vääriv on õppekavas 

sõnastatud põhimõte, et toimetulekuõppel olev õpilane liigub igal õppeaastal järgmisesse klassi, 

kuid õppesisu ja taotletavad pädevused valitakse vastavalt õpilase individuaalsele 

arengutasemele. Tihti seotakse õpilaste arengutasemed nende kooliastme või klassiga, kuid 

antud sihtgrupi puhul ei peaks klass või kooliaste õpitulemuste ja eesmärkide seadmisel 

prioriteetne olema. 

1.1. Ettepanek direktorile 

Oma kooli visiooni paremaks elluviimiseks ja õpilastele oma initsiatiivi näitamise ning 

otsustamises osalemise soodustamiseks kaasata õpilased ka edaspidi õpilasesinduse kaudu 

õppekava koostamise ja muutmise protsessi.  

 

2. Õppekorralduse vastavus nõuetele 

Koolis õpetatakse konfessionaalset usuõpetust. EraKSi10 järgi võib erakoolis anda 

konfessionaalset usuõpetust erakooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras ning selle 

õppimine on vabatahtlik. Kooli põhikirja p 3.9.23. sätestab nõukogu ülesande kinnitada 

konfessionaalse usuõpetuse õpetamise tingimused ja kord. Järelevalve alguseks nõukogu seda 

ülesannet täitnud ei olnud. Direktor selgitas vestlusel, et usuõpetusest õpilane loobuda ei saa, 

õppeainena pole tegemist õpilase poolt valitava ainega. Lapsevanemad ja nõukogu liikmed 

selgitasid vestlustes, et usulisi põhimõtteid koolis peale ei suruta, sest usk ei saagi olla 

kohustuslik, usuõpetuses ei piirata õpilaste usuvabadust ega ka arvamusi. Ärakuulamisel lisas 

direktor, et konfessionaalse usuõpetuse õpetamise tingimused ja kord on 2013. aastast 

                                                           
1 EraKS, § 11 lg 2. 
2 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 28.–29. 09.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita). 
3 Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“, § 21 lg 4. 
4 Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määrus nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“, lisa 6, § 24 lg 5. 
5 MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli 05.–10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll. 
6 Väljavõte õpilasesinduse 08.11.2021 koosoleku protokollist. 
7 Haridus- ja teadusministri 16.12.2010. a määrus nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava“. 
8 Haridus- ja teadusministri 16.12.2010. a määrus nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava“, lisa 2. 
9 Haridus- ja teadusministri 16.12.2010. a määrus nr 182 „Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava“, lisa 3. 
10 EraKS, § 11 lg 5. 
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muutumatuna kuulunud kooli õppekava üldosasse ja õppekava menetlemisel on nõukogu 

osalenud. 

Järelevalves kinnitas nõukogu dokumendi „Tartu Luterliku Peetri Kooli konfessionaalse 

usuõpetuse õpetamise tingimused ja kord“11, Nimetatud dokumendis on esitatud usuõpetuse 

eesmärk, mitte EraKSes nõutud konfessionaalse usuõpetuse tingimus ja kord. EraKS kohaselt 

on konfessionaalne usuõpetus vabatahtlik. Kooli kehtivate dokumentide kohaselt pole 

vabatahtlikkus tagatud, kuna pole esitatud, mis tingimustel ja kuidas on konfessionaalse 

usuõpetuse õppimine vabatahtlik.  

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse12 (edaspidi PGS) kohaselt kehtestab direktor kooli 

päevakava, mille üheks osaks on ka tunniplaan. Järelevalve alguseks oli direktor kinnitanud13 

päevakava, milles ei sisaldunud kooli tunniplaan, kuigi päevakavas on määratletud, et 

tunniplaan on päevakava lisa. Samuti on kooli kodukorra kohaselt kooli päevakava lisaks 

tunniplaan, mille järgi arvestatakse õpilaste puudumisi ja hilinemisi. Järelevalves kinnitas 

direktor päevakava koos lisadena esitatud tunniplaaniga14. 

Kooli päevakava ja õppekava järgi algab koolipäev 15minutilise hommikuringiga, millele 

järgneb 45minutiline õppetund. Kooli õppekava üldosas on määratletud hommikuringi 

ülesanne: päeva sissejuhatamine, koolikeskkonnale ja päeva teemadele häälestamine, väärtuste 

ja üldpädevuste käsitlemine. Vestlustes selgitasid direktor, õppealajuhataja, õpetajad, 

lapsevanemad ja õpilased, et hommikuringid toimuvad igal hommikul ning nendes osalemine 

pole õpilastele probleemiks, seda peetakse väga vajalikuks, nii saadakse koos klassiga päeva 

alustada, rääkida sellest, kuidas eelmine päev on möödunud ja mis hakkab toimuma.  

Koolis kasutatakse elektroonilist klassipäevikut Stuudiumi keskkonnas. Järelevalve alguses 

esines klassipäevikute täitmisel mitmeid vastuolusid kooli kohustuslike dokumentide 

määruses15 sätestatud nõuetega. 9. klassi päevikusse olid eraldi õppeainetena sisse kantud eesti 

keele eksamiks ettevalmistus ja matemaatika eksamiks ettevalmistus, mida kooli õppekavas 

pole. Kõikides õppeainetes polnud tehtud sissekanded tunni toimumise päeval. Järelevalves 

korrastas kool klassipäevikutes õppeainete loendit ja sissekanded. 

Koolis õpetatakse II ja III kooliastmes tehnoloogiavaldkonna õppeained (käsitöö ja kodundus 

ning tehnoloogiaõpetus) ühendatult, aidates kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ning 

luues võimaluse anda nii poistele kui tüdrukutele vajalikul määral teadmisi ja oskusi 

tehnoloogiaõpetuse kui ka kodunduse-käsitöö alal.  

Järelevalves toimunud vestlustel kinnitasid lapsevanemad ja õpilased, et selline 

tehnoloogiavaldkonna õppe korraldus on positiivne. Õpilaste sõnul saavad nad ise palju kaasa 

rääkida ja otsustada, milliseid konkreetseid töid tehnoloogiavaldkonnas nad tegema hakkavad.  

Nii lapsevanemad, õpilased kui ka direktor aga tõdesid, et sõltuvalt õpetaja ettevalmistusest kui 

ka ruumide võimalustest on praegu õppetöö rohkem kaldu rahvusliku käsitöö ja kokanduse 

poole ja selle võrra tegeldakse vähem tehnoloogiaõpetuse sisuga. Direktor kinnitas, et 

vahendite, sh väiketööriistade olemasolu on tagatud ja vajadusel soetatakse töövahendeid ka 

juurde ning olemasolevad ruumid on mitmeotstarbeliselt kasutatavad. On mõeldud ja arutatud, 

kuidas mahukamate metalli- ja puutööde jaoks tagada füüsilist keskkonda ja kuivõrd on 

                                                           
11 Nõukogu 05.-10.11.2021 nõukogu e-üldkoosoleku protokoll (numbrita). 
12 PGS, § 25 lg 1. 
13 Direktori 31.08.2021 käskkiri nr 392-21. 
14 Direktori 11.11.2021 käskkirjaga 419-21. 
15 Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes 

dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord“, §-d 11 ja 12. 
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võimalik kasutada mõne teise kooli ruume nendeks töödeks, mida enda koolis kohapeal teha ei 

saa. Seni pole mujal ruume renditud, kuid direktori sõnul on see võimalus olemas.  

2.1. Ettepanek direktorile 

Kaaluda tehnoloogiaõpetuse sisu osakaalu suurendamist käsitöö ja kodunduse ning 

tehnoloogiaõpetuse ühendõppeaines, selleks analüüsida tehnoloogiavaldkonnas toimunud õppe 

sisu, et tuvastada, kuivõrd on täidetud ainekavas ette nähtud õpitulemused ning millises osas 

võiks olla vajalik teha muudatusi füüsilises õppekeskkonnas, ning leida võimalusi täiendamaks 

õpetaja teadmisi ning oskusi tehnoloogiaõpetuses. 

 

2.2. Ettekirjutus pidajale 

Tagada konfessionaalse usuõpetuse õppimise vabatahtlikkus ja esitada kooli dokumentides 

usuõpetuses osalemise ja usuõpetusest loobumise tingimused ja kord, lähtudes erakooliseaduse 

§ 11 lõikest 5. Täitmise tähtaeg: 01.02.2022. 

 

3.  Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse hindamine koolis 

Kooli õppekavas on esitatud mitmeid õppe- ja kasvatuspõhimõtted: tingimuste loomine 

koostöiseks õppimiseks ja õpetamiseks (sh III kooliastmes koostöötunni metoodika), iseseisva 

õppija kujunemiseks ja iseseisva õppimise oskuste arendamiseks, sh õpilaste osalemine 

otsustamises ja initsiatiivikus.  

Järelevalves toimunud vestlustes selgitasid direktor, õppealajuhataja ja õpetajad, et neid 

põhimõtteid teatakse ning on ka praktikas rakendatud, kuid koostöötunni metoodikani pole 

jõutud, kuigi on häid näiteid mitme õppeaine sidumisest (ajalugu, usuõpetus, ühiskonnaõpetus) 

ning et paremini rakendub ainetevaheline koostöö siis, kui neid aineid annab üks õpetaja. 

Õpetajate sõnul pole neile koostöötunni mõte ja eesmärk seni veel väga selge. Koostöötunnist 

sagedamini kasutatakse ainetevahelist lõimingut. Direktori sõnul saaks õpilasi õppeprotsessis 

rohkem kaasata.  

Õppekava kohaselt teavitab õpetaja õpilasi enne õppetööd, millised on kokkulepitud perioodi 

eeldatavad õpitulemused ja kuidas neid hinnatakse ning kogu õppeperioodi vältel on õpilastele, 

teistele õpetajatele, lapsevanematele taotletavad õpitulemused hindamiskriteeriumid ja -

meetodid kättesaadavad.  

Järelevalves selgus, et seda põhimõtet järjekindlalt ning täies mahus ei järgita. Vestlusel 

selgitasid õpilased, et osa õpetajaid annab õpilastele teema või trimestri alguses kirjalikult info 

õpitulemuste ja hindamise kohta, aga kõik õpetajad seda ei tee. Õppejuhi sõnul pandi 

varasemalt Stuudiumisse vastav info kirja, kuid seda enam ei tehta ning otseselt pole ka nõutud 

selle kirjalikult esitamist. Direktor täpsustas, et ka kooli kodukorras olev säte, et iga teema 

alguses tutvustatakse hindamise põhimõtteid, ei esita täpselt, kas tutvustus on vajalik kirjalikult 

esitada või ei, kuid antud teema on oluline ja vajab ülevaatamist. 

PGS16 esitab nõude, et õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, 

vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest teavitataks 

õpilasi õppeveerandi või kursuse algul ning kool loob statsionaarses õppes õppivate õpilaste 

vanematele võimaluse sellekohase teabega tutvumiseks. Lähtudes PGSist ja ka kooli õppekavas 

esitatud põhimõttest, ei ole nimetatud info pidevat kättesaadavust võimalik ainult suuliselt 

edastades tagada. Seepärast on asjakohane vaadata üle õpilaste ja vanemate teavitamise 

põhimõtted, nii et kõik õpetajad toimiksid ühtmoodi ja info oleks õpilastele ja vanematele 

kättesaadav kogu õppeperioodi vältel.  

                                                           
16 PGS, § 55 lg 3. 
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III kooliastmes kasutatakse eristavat (hinded viie palli süsteemis) ja mitteeristavat (arvestatud 

või mitte veel arvestatud) hindamist. Positiivsena saab välja tuua, et numbrilisele hindele lisab 

õpetaja üldjuhul selgituse, millised õpitulemused millisel tasemel on õpilasel saavutatud. 

Sõnalised hinnangud, mis on esitatud ka Stuudiumis, on positiivsed ja õpilast toetavad. 

Lapsevanemad selgitasid, et sõnaline hindamine on läinud sisukamaks ja informatiivsemaks 

ning numbrilisel hindel on alati juures sõnaline hinnang. Õpilased märkisid vestluses, et 

positiivne tagasiside toetab, ja neile meeldib, kui õpetaja annab paraja pikkusega sõnalise 

hinnangu.  

Järelevalves selgitas juhtkond, et viimasel kahel õppeaastal on õppekava täitmisega seoses 

tähelepanu pööratud õpioskuste õpetamisele ja hindamisele. Koolis peetakse oluliseks, et 

õpilased märkaksid, kuidas nad õpivad, ning distantsõppeperioodil paistsid lüngad õpioskustes 

kohe silma. Mõlemal õppeaastal on üldtööplaanis, nagu ka arengukavas, üheks tegevuseks 

märgitud iseseisvate õpioskuste kujundamine. Mida konkreetselt selleks tehakse, millal ja kes 

teevad, üldtööplaanis esitatud ei ole. Õppealajuhataja selgitas, et augustikuisel seminaril tehti 

tagasivaade eelmisel õppeaastal vaatluse all olnud õpioskustele ning sellele, kuidas need 

saavutati. Seminaril kirjutati lahti, millised õpioskused on käesoleval õppeaastal tähelepanu all 

ja mida üks või teine õpioskus tähendab. Kuidas neid hindama hakatakse ning mismoodi 

antakse trimestri lõpus igale õpilasele tagasisidet, kirjalikult kokku ei lepitud. Õpilastega 

toimunud vestlusel ei osatud nimetada, milliseid õpioskusi käesoleva trimestri jooksul 

hinnatakse või millistele tähelepanu pööratakse. Seega pole õpilastel väga hästi teada, mida ja 

kuidas neid hinnatakse, kuigi info selle kohta, mida hinnatakse ja kuidas õpilasi hinnatakse, 

peab olema õppeperioodi algul teada. Samuti on oluline, et ka õpetajatel oleks täpselt teada, 

mis on nende ülesanne ja kuidas nad seda täitma hakkavad. 

Kooli dokumentides pole eespool nimetatud õpioskuste õpetamise ja hindamisega seotud 

tegevusi planeeritud, näiteks oleks saanud seda teha üldtööplaanis. 

Üldtööplaanis esitatud õppe- ja kasvatustöö tegevuste tähtaegadeks on pandud üldjuhul 

ajavahemik, nt 2019–2022, mis võrdub arengukava perioodiga. Nii on raske aru saada, milliste 

arendustegevustega konkreetsel õppeaastal tegeldakse, kes ja kuidas osaleb ülesande 

elluviimisel. Kooli kohustuslike dokumentide määruses17 on sätestatud, millise dokumendiga 

on üldtööplaani puhul tegemist ja mida see dokument sisaldama peab. Üldtööplaan peab 

määratlema konkreetse õppeaasta eesmärgid, tegevused ja ülesanded, et saavutada arengukavas 

sätestatu elluviimine samm-sammult. Kõigi arengukavas esitatud eesmärkide ja ülesannetega 

üheaegne tegelemine ei pruugi viia soovitud tulemuseni ning ei toimu juhtide ja õpetajate 

koostööd ühiste eesmärkide nimel. Direktor selgitas, et üldtööplaan on väljavõte arengukavast 

ning sisend tuleneb õppenõukogu aruteludest, üldtööplaani ülesehituse aluseks on samuti 

arengukava. Konkreetne tööplaan täpsustub iganädalastel juhtkonna koosolekutel. 

Positiivsena saab välja tuua, et üldtööplaan ja arengukava on omavahel tihedasti seotud: plaanis 

esitatud tegevused tulenevad arengukavast ning olulisel kohal üldtööplaanis on õppekavas 

esitatud põhimõtted. 

Kooli õppekava on viimastel aastatel igal aastal muudetud. Vestlustel selgitasid direktor, 

õppealajuhataja ja õpetajad, et viimased muudatused tulenesid III kooliastme sihiseadete 

muutmisest: õpilaste parem ettevalmistamine põhikooli lõpetamiseks ja edasiõppimiseks. 

Sellest tulenevalt muudeti 9. klassi tunnijaotusplaani. Õppealajuhataja sõnul saadi tagasisidet, 

et karjääriõpetusega tegeldakse vähe, samas seni III kooliastmes toimunud õppetöö sisu üle 

                                                           
17 Haridus- ja teadusministri 25.08.2010. a määrus nr 52 „Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes 

dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja hindamise kord“, 2. ptk. 



7 
 

vaadates selgus, et käsitöö ja tehnoloogiaõpetuses on ettevõtlikkusõpe edukalt lõimitud õppesse 

ning seetõttu vajadus ettevõtlikkusõppe kui eraldi õppeaine järele 9. klassis puudub. Ka 

usuõpetuse paljud teemad on edukalt käsitletavad ajaloo ja ühiskonnaõpetuse aine raames ja nii 

tehti ettepanek 9. klassis usuõpetuse mahtu vähendada, mille arvelt sai tunde juurde eesti keel 

ja matemaatika, millel on suur tähtsus põhikooli edukal lõpetamisel. Õpilaste sõnul annavad 

eesti keele ja matemaatika lisatunnid neile kindlustunnet juurde. 

Õpilased koostasid eelmisel õppeaastal koolis esimest korda 8. klassis loovtööd. Õpetajad 

jälgisid ja hindasid loovtööde koostamise ja hindamise protsessi ning tegid ettepanekuid, kuidas 

ilmnenud puudusi kõrvaldada. Õppealajuhataja ja direktori sõnul ilmnesid õpilastel kõige 

suuremad raskused töö vormistamisega. Käesolevast õppeaastast on õpetajatega kokku lepitud, 

et igas klassis teevad õpilased ühe referaadi, mida koostades juhindutakse ühtsetest reeglitest 

vormistamisele. Plaanis on koostada referaatide kava, kus oleks näha, millises klassis ja 

õppeaines referaadid koostatakse. Järelevalve ajal referaatide kava veel valmis ei olnud. 

Nimetatud tegevusi pole planeeritud ka üldtööplaanis.  

 

Järelevalves esitatud dokumentidest nähtub, et koolis kogutakse järjepidevalt andmeid õppe- ja 

kasvatustöö kohta. Näiteks esitas kool kokkuvõtted õpetajatega ja õpilastega toimunud 

arenguvestlustest, õpetajate eneseanalüüsidest ning töötajate ja vanemate seas läbi viidud 

rahuloluküsitluste tulemustest. Neile tuginedes on tehtud 2021. aastal ka järeldusi uueks 

õppeaastaks. Eelkõige on tehtud järeldused seotud dokumentatsiooni uuendamise ja 

töökorralduslike aspektidega, vähem õppe- ja kasvatustöö parendamisega. Positiivne on, et kool 

võtab osa üleriigilistest rahuloluküsitlustest ja ka Tallinna Ülikooli uuringutest. Direktori sõnul 

on kool andmeid koondanud, kuid analüüsitud on vähe, pigem ühe õppeaasta kontekstis. 

Käesoleval õppeaastal on plaanis muuta sisehindamise põhimõtteid ja 2019–2022 

koondaruanne koostatakse järgmisel aastal. 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamiseks jälgitakse eelkõige õpilaste üldist 

edasijõudmist trimestrihinnete ning tasemetööde tulemuste alusel. Niimoodi soovitakse 

varakult märgata, kes õpilastest vajavad tuge või kes lisajuhendamist oma tugevuste ja annete 

arendamiseks. Õppealajuhataja selgitas, et õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse kohta 

saab ta eelkõige infot õpetajatega vesteldes, nii märgatakse varakult ja tuvastatakse õpilaste 

toevajadus, õpetajad räägivad, kuidas neil läheb, küsitavusi arutatakse koos. Õpetajatel on 

palutud anda oma kolleegi saavutuste ja heade praktikate kohta tagasisidet. Kuna suur osa 

õpetajaid on samaaegselt ka oma kooli lapsevanemad, siis annavad nad oma kolleegidele 

tagasisidet ka lapsevanema vaatest.  

Järelevalves vaadeldud kolme viimase õppeaasta õppenõukogu koosolekute protokollide järgi 

on iga trimestri lõpus õppenõukogu koosoleku päevakorras trimestri õppe- ja kasvatustöö 

tulemuslikkuse ülevaade. Protokollide põhjal on tegemist üldise, formaalse ülevaatega. 

Korduvalt on märgitud, et üldiselt on õppe- ja kasvatustöö tulemuslik ning õpetajad kiidavad 

klasse ja õpilasi. Nii direktori kui õppealajuhataja sõnul arutatakse õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuslikkust ja tehakse ka sellest ülevaateid põhjalikumalt, kuid protokollid seda ei kajasta. 

Lisaks õppenõukogu koosolekutele arutatakse õppetööd puudutavaid küsimusi ka seminaridel.  

Õppenõukogu protokollidest ei nähtu, et õppenõukogu oleks arutanud õppeaasta lõpul läbi 

kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ning teinud kooli juhtkonnale ettepanekuid õppe- ja 

kasvatustegevuse parendamiseks18. Järelevalves esitatud dokumentidest selgus, et õppe- ja 

kasvatustegevuse tulemused arutatakse läbi kevadel toimuval seminaril, mitte õppenõukogus. 

                                                           
18 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruse nr 44 „Õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 p 6. 
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Direktor selgitas, et õppeaasta kokkuvõte on üks sisend uue õppeaasta üldtööplaanile ja seda 

tutvustab õppenõukogus õppealajuhataja, aga õppenõukogu koosoleku protokoll seda tegevust 

ei kajasta. Direktori sõnul tuleb õppenõukogu tegevuse kajastamisele protokollides suuremat 

rõhku panna, seni on see olnud ebarahuldav. 

Õppenõukogu koosoleku protokollile on seatud määrusega nõuded19, mida kooli õppenõukogu 

koosolekute protokollimisel pole täidetud. Järelevalves vaadeldi 2019/2020. ja 2020/2021. 

õppeaasta õppenõukogu koosolekute protokolle. 2020/2021. õppeaasta koosolekute 

protokollidest puudusid sõnavõtjate nimed, sõnavõtu lühike sisu, vastuvõetud otsused, otsuse 

tegemise faktilised ja õiguslikud alused, otsuste täitmise tähtajad ja vastutajad ning 

hääletamistulemused otsuste vastuvõtmisel. Direktor tõdes20, et õppenõukogu koosolekute 

protokollide põhi on välja töötatud, kuid protokollimine on olnud ebarahuldav. 

 

Õppekava elluviimisel on võtmetähtsusega õpetajate tegevus. Õpetajad selgitasid vestlusel, et 

nad ise koostavad ainekavasid, teevad nendes vajadusel muudatusi. Ainekava jälgitakse ning 

õpetamisel lähtutakse ainekavast, mitte õpikust. Ainekava on õpetajate jaoks töövahend.  

Koolis on varasemal ajal toimunud õppetundide vaatlused. Viimasel kahel õppeaastal pole seda 

tehtud. Üheks põhjuseks ka koroonaepideemiast tulenenud distantsõpe. Käesolevaks 

õppeaastaks on õppealajuhataja tunnivaatlused planeerinud novembrikuusse. Õppealajuhataja 

sõnul plaanib ta külastada kõikide õpetajate tunde ning tahab muuhulgas näha, kuidas 

ainetundides ilmnevad kooli väärtused ja kooli eripära. Õpetajad selgitasid, et õppealajuhataja 

on palunud enne tunnivaatlust talle teada anda, mida õpetaja soovib, et tema tegevuses 

vaadataks ning tagasisidestataks. Tähtsaks peetakse, et tagasiside oleks ka kirjalik, et rahulikult 

sellega tutvuda. Õpetajad tõid positiivsena välja, et koolis tööd alustavatele õpetajatele 

määratakse mentorid ning mentorite tunnivaatlusprotokollis on põhjalikult välja toodud, mida 

vaadata ja välja tuua. Sellisel moel saab oma tööd analüüsida ka mentor ning on hea, kui on 

kokku lepitud, mida vaadatakse.  

 

3.1. Ettepanekud direktorile 

3.1.1. Koolitöötajate paremaks kaasamiseks planeeritud arengusuundade ja arendustegevuste 

elluviimisse määratleda õppeaasta üldtööplaanis tegevusvaldkondade konkreetsed 

ülesanded ja tegevused.  

3.1.2. Toetamaks õpetajate valmisolekut ühtsetel alustel teavitada õpilasi ja vanemaid enne 

õppeperioodi õppetööd kokkulepitud eeldatavatest õppetulemustest ning hindamisest, 

arutada läbi ja leppida kokku vastavad põhimõtted, sealhulgas ka see, kuidas 

kokkulepitu on kättesaadav kogu õppeperioodi jooksul.  

3.1.3. Analüüsida õpetajate tunnivaatluste tulemusi, et oleks võimalik planeerida sisekoolitusi 

ja muid õpetajate arengut toetavaid tegevusi nendes valdkondades, mis analüüsi 

tulemusena on osutunud parendusvaldkondadeks. Tunnivaatlus sisehindamise ühe 

osana on arvestatav abivahend personalivajaduse hindamisel, personali kaasamisel, 

toetamisel, arendamisel ja hindamisel. Tunnivaatluse abil saab hinnata ka kooli 

õppekava täitmist, sobiva õpetamis- ja kasvatusmetoodika kasutamist ning väärtuste ja 

eetika kujundamist. 

 

3.2. Ettekirjutus pidajale 

                                                           
19 Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“, § 5 lg 8, § 

6 lg-d 1,2. 
20 12.10.2021 vestlus nr 5 protokoll. 
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Tagada õppenõukogu koosolekute protokollimine, lähtudes haridus- ja teadusministri 

23.08.2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 5 lõike 8 ja § 6 

lõigetest 1 ja 2. Täitmise tähtaeg: alates õiendi teatavaks tegemisest, tõendavate dokumentide 

esitamise tähtaeg 01.07.2022. 

 

4.  Õpilaste arengu toetamine ning kooli tugevused ja parendusvaldkonnad 

Õpilase arengu toetamise üldised põhimõtted on sätestatud PGSis21. Peamised ja esmased 

tegevused, mida iga õpilase toetamiseks peab tegema, on tema arengu ja toimetuleku pidev 

jälgimine, õppe kohandamine, arenguvestluste läbiviimine ja vajadusel tugispetsialistide toe 

pakkumine. 

Kooli õppekavas on sätestatud, et õppe korraldamisel lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest 

ning tulenevalt õpilase individuaalsetest vajadustest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja 

vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide ja lapsevanemate koostöös.  

Direktor kinnitas vestluses, et kooli jaoks on oluline tagada igale õpilasele võimetekohane 

haridus. Sellest tulenevalt on ka kool laienenud (nt koduõppe osakond) ja kavas on hakata 

rakendama ka hooldus- ja toimetulekuõpet, mistõttu on vastav osa ka kooli õppekavas. Kooli 

laienemise ongi tinginud kasvavad vajadused koolikogukonnaga seotud peredes. Pidaja 

esindajate sõnul on direktoril olnud suund muuta kool järjest toetavamaks igale lapsele, ka 

erivajaduse ja puudega lastele sobiliku õppe pakkujaks. 

Kooli tugisüsteemi ja -struktuuri on põhjalikumalt kirjeldatud „Tartu Luterliku Peetri Kooli 

õpilaste arengu ja õppe toetamise korras“22. Nimetatud dokument reguleerib õpilastele vajaliku 

toe pakkumist ja haridusliku erivajadusega õpilaste toetamist koolis. Kooli tugistruktuur on 

kolmetasandiline: 1. tasandil on õpilase toevajaduse märkajaks ja toe pakkujaks klassi- või 

aineõpetaja, 2. tasandil pakutakse õpilasele erinevaid tugimeetmeid läbi viidud pedagoogilis-

psühholoogilise uuringu tulemustest ja lapsevanemaega kokkulepitust lähtudes ning 3. tasandil 

rakendatakse õpilasele koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi tõhustatud ja eritoe raames. 

Õpilase arengu peamiseks näitajaks on koolis õpilase õpiedukus. Trimestri lõpus tehakse 

klassiti ülevaated õpilaste õpitulemustest (hinded või hinnangud) ning õpilastele, kellel mõnes 

õppeaines pole nõutud õpitulemused saavutatud, koostatakse kooli õppekavas sätestatust 

lähtudes23 vastavas õppeaines individuaalne õppekava (edaspidi IÕK). Õppenõukogu 

protokollidest nähtub, et iga trimestri lõpus on tehtud ülevaateid õpilaste õpitulemustest ning 

õpilaste osas, kes pole saavutanud õpitulemusi nõutaval tasemel, on tehtud ettepanek IÕK 

koostamiseks ja rakendamiseks. Nendel juhtudel koostab IÕK ja rakendab seda klassi- või 

aineõpetaja. Õpetajad pakuvad ka rühma- ja individuaalseid konsultatsioone.  

Järelevalves vaadeldud 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta õppenõukogu koosolekute 

protokollidest ei nähtu, et koolis oleks õpilasi, kellel on aastast aastasse raske õppimisega toime 

tulla. Vaadeldud perioodil ei jäänud ükski õpilane klassikursust kordama ning kevadel on 

jäänud täiendavale õppetööle üldjuhul üks õpilane. 

Järelevalves vaadeldud dokumentidest ja läbi viidud vestlustest selgus, et põhiline tugimeede, 

mida koolis kasutatakse, on õpiabirühm. Õpilaste arengu ja õppe toetamise korra järgi otsustab 

õpiabirühma vastuvõtmise direktor haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija 

(edaspidi HEVKO) esildise alusel. 2020/2021. õa-l kinnitas direktor õpiabirühma nimekirjad 

                                                           
21 PGS, §-d 6, 37 ja 46. 
22 Direktori 07.01.2021 käskkiri (numbrita). 
23 MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool 05.–10. 11.2021 e-üldkoosoleku otsusega kehtestatud „Tartu Luterliku Peetri 

Kooli õppekava“ p 7.5. 
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oktoobris24 ja veebruaris25. 2021/2022. õa-l moodustas direktor õpiabirühmad 12. oktoobril26. 

Klassipäevikutest nähtus, et õpiabirühma tunnid olid hakanud toimuma juba septembri teisest 

nädalast. Tugispetsialistide sõnul teavitatakse vanemaid kohe toe pakkumisest, kuid vanematelt 

kirjalikult nõusoleku saamine ning ka õpilaste toevajaduse hindamine võtab aega. Direktor 

selgitas, et õpiabi käskkirja teeb ta oktoobris, kui hindamine on lõpetatud ning ka kõigilt 

vanematelt nõusolek saadud. 

Järelevalves vaadeldud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaartidelt (edaspidi IAJK) 

nähtus, et 2021. a sügisesed õpiabi vajaduse otsused olid tehtud kevadel õppeperioodi lõpus. 

Tugispetsialistide vestlusel selgitati, et kevadel tehakse ka õppenõukogus kokkuvõte, kellele 

õpilastest tugimeetmete rakendamist jätkatakse ja sügisel ei ole vajalik teha kõigile õpilastele 

uuesti uuringuid, kui kevadel on tugimeetme tõhusust hinnatud ja otsused tehtud. Seetõttu on 

võimalik ka tugimeetme rakendamine juba õppeaasta algusest. Seni rakendatud tugimeetmete 

hindamise tulemused saab teatavaks teha ja õpilase edasise toetamise otsused kokku leppida 

lapsevanematega juba kevadel, seda tehes hoitakse sügisel õppeaasta algul aega kokku ja 

vajalikke teenuseid saab hakata rakendama kohe. Nimetatud tegevused peaksid olema 

lapsevanematele IAJK-del nähtavad. Vaadeldud IAJK-delt ei nähtunud, millal on teavitatud 

vanemaid kaardi avamisest, tehtud uuringutest ja otsustest. Samuti polnud kajastatud ühelgi 

kaardil lapsevanemate tähelepanekuid, arvamusi ja soovitusi. 

Õpilase IAJK täitmise eest vastutab koolis HEVKO27. Lähtudes PGSist28 tuleb õpilasele, kellel 

ilmneb vajadus toe järele, korraldada kõigepealt õpilase pedagoogilis-psühholoogiline 

hindamine, mille tulemused, samuti õpetajate tähelepanekud tuleb kanda õpilase IAJK-le. 

Oluline on enne toe määramist põhjalikult uurida, mis valmistab õpilasele raskusi, milline on 

õpilase eripära. Alles sellest lähtudes saab pakkuda parimat ja sobilikku tuge. Järelevalves 

vaadeldud IAJK-delt nähtus, et õpilastele, kellele oli rakendatud teenust, ei olnud täidetud 

pedagoogilis-psühholoogilise uuringu tulemusi. Kaartidelt nähtus, et üldjuhul olid 

klassiõpetajad hinnanud õpilase erinevaid pedagoogilis-psühholoogilisi aspekte, kuid 

tugispetsialistide hinnangud puudusid. Kaartidelt puudus ka informatsioon selle kohta, 

mismoodi toetas õpilast õpetaja, mismoodi kohandas õpet vastavalt õpilase vajadustele, mis 

andis tulemusi ja mis osas tulemusi ei saavutatud. Alati ei pruugi õpilane vajada toetust 

väljaspool õppetundi, mõnikord on vaja teha muutusi klassiruumis ning klassi- või aineõpetaja 

tegevuses. Et õpetaja selles valdkonnas üksi ei peaks tegutsema, saavad koolis olemasolevad 

tugispetsialistid aidata õpetajatel paremini märgata ja hinnata õpilase vajadusi ning anda 

soovitusi igapäevases õppekeskkonnas tehtavateks kohandusteks. 

Kuuele õpilasele, kellele rakendatakse koolis teenust (õpiabi, psühholoogi teenust), polnud 

IAJK-d avatud. Üks õpilane, kelle kaardil oli kirjas kevadel tehtud soovitus õpiabis jätkata, 

õpiabirühma arvatud ei olnud. Kuna praegune HEVKO, ka eripedagoog, alustas koolis tööd 

septembrist, siis neid puudusi ta selgitada ei osanud. Tema sõnul tegi ta eripedagoogina 

septembri algul õpiabi vajavatele õpilastele diagnoosetteütluse ning selle tulemusel võis 

selguda, et mõni õpilane, kellel kevadel oli tehtud õpiabi soovitus, seda siiski ei vajanud. IAJK-

dele sügisel tehtud diagnoosetteütluse tulemusi ja nendest lähtuvaid otsuseid kantud ei olnud. 

Viiel õpilasel, kellele käesoleval õppeaastal rakendatakse mõnd tugiteenust, olid IAJK 

viimased sissekanded tehtud veebruaris – aprillis 2021, ühel õpilasel isegi veebruaris 2020. 

                                                           
24 Direktori 16.10.2020 käskkiri nr 336-20 „Õpilaste arvamine õpiabirühma õppeaastal 2020/2021“. 
25 Direktori 01.02.2021 käskkiri nr 366-21 „Õpilaste arvamine õpiabirühma õppeaastal 2020/2021“. 
26 Direktori 12.10.2021 käskkiri nr 404-21 „Õpilaste arvamine õpiabirühma õppeaastal 2021/2022“. 
27 Direktori 17.09.2021 käskkiri nr 399-21. 
28 PGS, § 46 lg-d 4 ja 7. 
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Seega ei ole õpilaste IAJK-d aja- ja nõuetekohaselt täidetud. Kui õpilase toe vajadus on ära 

langenud, võiks selle põhjenduse või selle aluseks olnud asjaolud (nt diagnoosetteütluse 

tulemused) kajastada IAJK-l.  

Järelevalves toimunud vestlustel direktori ja tugispetsialistidega selgus, et koolis vahetusid 

eelmise õppeaasta keskel nii HEVKO kui ka eripedagoog ja käesolevast õppeaastast on tööl 

uus töötaja, mistõttu on olnud ka IAJK-de täitmine nende hinnangul ebarahuldav ja pole saadud 

veel head ülevaadet varem toimunust. 

Õpiabi saavad õpilased kord nädalas ja õpiabirühmad on moodustatud klassipõhiselt. Õpiabi 

toimub ühe eesti keele tunni ajal ja seepärast tegeldakse õpiabis enamasti sama teemaga, mis 

ülejäänud klass eesti keeles. HEVKO, kes õpiabi läbi viib, selgitas, et õpiabis tegeldakse 

põhiainega ning lisaks arendatakse õpioskusi eripedagoogiliste võtetega. Üldiselt saavad 

õpilased õpiabi eesti keele õpioskustes. Taolise õpiabi korralduse puhul ning lähtudes asjaolust, 

et õpiabi saavatel õpilastel polnud tehtud pedagoogilis-psühholoogilist hindamist, ei saa olla 

kindel, et rakendatav tugi on konkreetse õpilase vajadustele vastav ning ka tulemuslik. 

Iga õppeaasta algul on oluline üle vaadata lisaks tavapärastele andmetele ka õpilastele pakutava 

toe andmed. EHISe põhimääruse kohaselt29 tuleb andmete õigsust kinnitada iga kuu. 

Järelevalve alguses polnud kool veel täitnud EHISes ei üldise toe raames tuge saavate ega ka 

HEV-õpilaste andmeid. Järelevalves esitas kool vastavad andmed.  

Tuge vajavate õpilaste andmetest selgus, et koolis on õpilane, kellele on kooliväline 

nõustamismeeskond andud soovituse koostada viies õppeaines IÕK. Järelevalves selgus, et I 

trimestriks on IÕK koostatud, kuid sisaldas kohandusi vaid ühes õppeaines. Teiste õppeainete 

kohta IÕK kohandusi või muudatusi ei sisaldanud. HEVKO sõnul saavad IÕKd valmis II 

trimestri teisel nädalal.  

Sellisel juhul on õpilane käinud koolis kolm kuud, kuid tema õppe aluseks olev IÕK ei sisalda 

vajalikke kohandusi kõigis ettenähtud õppeainetes ning seetõttu ei saa olla kindel, et õpetajad 

on õpet tema vajadusi silmas pidades kohandanud ja läbi viinud.  

PGSi30 kohaselt tuleb õpilasega tema arengu toetamiseks korraldada vähemalt üks kord 

õppeaastas arenguvestlus. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli 

direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule ning 

hoolekogule. Järelevalve alguses esitatud arenguvestluste läbiviimise korrast31 ei selgunud, kes 

võtavad osa õpilasega toimuvast arenguvestlusest. PGSi32 järgi peavad arenguvestlusel osalema 

õpilane ja piiratud teovõimega õpilase puhul ka lapsevanem ning klassijuhataja. Kooli korras 

olnud säte jättis võimaluse, et õpilase arengu toetamiseks korraldataval arenguvestlusel võib 

osaleda ainult lapsevanem ja ka ainult õpilane. Ühe III kooliastme klassi arenguvestluste 

kokkuvõttest ilmnes, et kevadel 2021 oli arenguvestlusel võimalik osaleda ka ainult õpilastel. 

Järelevalves kool tegi arenguvestluse läbiviimise korras muudatuse nii, et on üheselt 

määratletud nii õpilase kui ka vanema osalemine vestluses33. 

Koolis koostatakse klassis toimunud arenguvestlustest kokkuvõtted, mis jõuavad juhtkonnani. 

Järelevalves esitati 2020/2021. õppeaasta arenguvestluste kokkuvõtted klassiti. 

Õppealajuhataja sõnul saadeti klassijuhatajatele küsimused, millele nad siis toimunud 

arenguvestlustele toetudes vastasid. Kokkuvõtetest saadakse infot, kas toimusid 

                                                           
29 Vabariigi Valitsuse 05.08.2004. a määrus nr 265 „Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ja põhimäärus“, § 30  

lg 3. 
30 PGS, § 37 lg 5. 
31 Direktori 09.09.2018 käskkiri nr 235-18. 
32 PGS, § 37 lg 6. 
33 Direktori 11.11.2021 käskkiri nr 418-21. 
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arenguvestlused kõigi õpilastega ja kas vestlustel on välja tulnud mingeid muresid. 

Õppealajuhataja selgitas, et arenguvestluste kokkuvõtete tulemusel ei ole tema teada koolis 

tehtud ühtki muudatust. 

Kooli arenguvestluste kord ei määratle klassi kokkuvõtte koostamisega seonduvat. 

Arenguvestlustelt saab kool koguda olulist infot nii toimunud õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuslikkuse kui ka ootuste kohta ning teha sellest tulenevalt otsuseid arendustegevusteks.  

Arenguvestluste toimumist kinnitasid ka järelevalves vestlustel osalenud õpilased ja 

lapsevanemad. Õpilaste sõnul on arenguvestlus pigem vajalik ja saab rääkida õpetajaga 

isiklikematel teemadel kui muidu näiteks hommikuringis, kus samuti julgelt paljusid teemasid 

arutatakse. 

Positiivsena saab välja tuua, et 2020 ja 2021 kevadel Harno korraldatud rahuloluküsitlustes 

hindasid üle 80% 8. klassi õpilastest väite „kui vajan, saan koolis lisatuge õppimiseks (nt 

järeleaitamistunde, konsultatsioone) tõesust 4 või 5 punktiga. 

4.1. Ettepanekud direktorile  

4.1.1. Tagada õpilastele IÕKde koostamine õppeperioodi alguseks, et õppima asudes oleks 

kohe nii õpetajatel kui ka õpilastel teada ja selge, milliseid kohandusi õppes tehakse ning 

millised õpitulemused on vaja saavutada. IÕK koostamisse kaasata kindlasti ka 

lapsevanem. 

4.1.2. Tugisüsteemi esimese tasandi paremaks ja tõhusamaks toimimiseks soodustada ja 

suunata kooli tugispetsialistide ja klassi-/aineõpetajate koostööd toevajaduste 

väljaselgitamiseks, rakendamiseks ning tulemuslikkuse hindamiseks. 

4.1.3. Hinnata õpiabi kui tugimeetme sisu ja korraldust, nii et see vastaks paremini õpilaste 

individuaalsetele vajadustele. 

4.1.4. Õpilastele vajalike tugimeetmete ja -teenuste rakendamiseks kohe õppeaasta algusest 

hinnata õpilaste toevajadusi ja neile rakendatud meetmete tõhusust õpperioodi lõpul ning 

teavitada tehtud hinnangutest ja otsustest kohe ka lapsevanemaid. 

4.1.5. Jätkata praktikaga, kus klassides toimunud arenguvestluste kohta tehakse kokkuvõtteid. 

Kooli arendustegevuseks sisendi saamiseks töötada välja arenguvestluste kokkuvõtte 

esitamise põhimõtted, et paremini kasutada arenguvestlustel saadud infot kooli 

arendustegevuste otsustes. 

 

4.2. Ettekirjutus pidajale 

Kanda õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile õpilase pedagoogilis-psühholoogilise 

hindamise, testimise ja uuringute tulemused, tugispetsialistide antud soovitused, rakendatud 

teenused ja tugi ning hinnang nende tulemuslikkuse kohta, samuti kokkulepped kooli ja õpilase 

vanema vahel, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 lõikest 7 ja Vabariigi Valitsuse 

06.01.2011. a määruse nr 11 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 17 lõikest 7. Täitmise tähtaeg: 

alates õiendi teatavaks tegemisest, dokumentide esitamise tähtaeg: 01.02.2022. 

 

5. Tugispetsialistide teenuse tagamine 

PGSi34 kohaselt peab õpilasele koolis vajadusel tagama tasuta vähemalt eripedagoogi, 

logopeedi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi (edaspidi tugispetsialistid) teenused.  

Järelevalve ajal töötasid koolis 0,5 ametikohaga psühholoog, 0,2 ametikohaga 

sotsiaalpedagoog, 0,05 ametikohaga eripedagoog ning 0,5 ametikohaga eripedagoogi assistent. 

                                                           
34 PGS, § 37 lg 2. 
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Koolipsühholoog töötab koolis kolmel päeval nädalas. Eripedagoogi assistent on koolis kahel 

või kolmel päeval nädalas. Väikse koormusega töötav eripedagoog aitab eripedagoogi assistenti 

õpilaste arengu hindamisel, nõustab õpiabi planeerimisel ja tagab eripedagoogi teenuse 

õpilastele, kellele kooliväline nõustamismeeskond seda on soovitanud.  

Logopeed töötab täiskohaga kooli lasteaiaosas ning pakub koolis teenust vastavalt vajadusele. 

Tugispetsialistid selgitasid, et logopeedilt küsitakse nõu ja vajadusel ta aitab, kuna praegu 

logopeed õpiabiga koolis ei tegele. HEVKO hinnangul hetkel Tartus logopeedi teenust vajavaid 

õpilasi ei ole, kui vajadus tekib, on logopeed kättesaadav ja teenus tagatakse. 

Direktor selgitas, et käesoleval õppeaastal on üheks arendustegevuseks tugispetsialistide 

tööülesannete kaardistamine ja ülevaatamine, et täpsemalt hinnata nende koormust ja vajadusi, 

samuti on fookuses tugispetsialistide omavaheline ning õpetajatega tehtav koostöö. 

Direktori sõnul saaks õpilaste toetamiseks paremini korraldada õpetajate ja tugispetsialistide 

vahelist koostööd. Tugispetsialistid saavad nõustada õpetajaid, et nemad tagaksid omalt poolt 

õpilasele vajaliku abi, oskaksid sobivalt individualiseerida ning paremini mõista oma tegevuse 

mõju õpilastele. 

Tugispetsialistid selgitasid, et nad on teinud õppenõukogus ülevaateid tööst õpilaste ja 

vanematega, koosolekutel on arutatud kodutööde üle: kas ja mis vormis neid anda. Samuti on 

räägitud tunnikontrollide korralduse ja läbiviimise üle, et need tekitaks õpilastes vähem ärevust 

ja oleks rohkem sisulist õppimist toetavad. Nad on teinud õpilaste vaatlusi, nõustanud õpetajaid 

ja lapsevanemaid ning suure osa nende tööst moodustabki õpetajate nõustamine. Nende poole 

pöörduvad ka lapsevanemad, kui vanem märkab oma lapsega seoses mingit probleemi. 

Õpilaste ja lapsevanemate vestlusel tõdeti, et abivajaduse ilmnedes on õpilasel võimalik saada 

koolist abi, ning teatakse, kelle poole pöörduda. 

Harno 2021 kevadel korraldatud rahuloluküsitlustes hindas 71% lapsevanemaid 5 või 4 

punktiga väidet, et koolis on olemas head tugiteenuste võimalused. 2 või 3 punktiga hindas 

sama väidet 29% vastanud vanematest. Seega kinnitavad ka lapsevanemate hinnangud direktori 

seisukohta, et tugispetsialistid on koolis olemas, kuid vajalik on täpsustada nende tööülesandeid 

ja hinnata teenuste sisu ning kättesaadavust. 

Direktor selgitas, et koolis on algusest peale olnud põhimõte, et kõik vajalikud tugispetsialistid 

peavad majas töötama. Pidaja esindaja sõnul on murekohaks olnud tugispetsialistide 

vahetumine, mistõttu pole olnud õpilastega töö nii järjepidev, kui see peaks olema. 

 

6. Õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsioon 

Järelevalves kontrolliti õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavust haridus- ja 

teadusministri määruses35 sätestatule ning võrreldi EHISesse kantud andmete vastavust 

(väljavõte 16.11.2021) kvalifikatsiooni tõendavatele dokumentidele. 

Õppe- ja kasvatusala töötajaid, kelle kvalifikatsioonile on kehtestatud nõuded, oli koolis kokku 

32: õpetajaid 27, õppealajuhataja, sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, kaks eripedagoogi ja 

direktor.  

PGSi36 kohaselt võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel 

on vähemalt keskharidus ning kelle kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus on piisavad, 

et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine. 

                                                           
35 Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrus nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide 

kvalifikatsiooninõuded“. 
36 PGS, § 74 lg 7. 
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EHISe sissekannete järgi on direktor sõlminud 12 õpetajaga tähtajalise lepingu vastavalt PGSi 

nõuetele.  

Õppe- ja kasvatusala 32 töötajast ei oma nõutavat kvalifikatsiooni 13 (41%). 

Kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele järgmistel töötajatel: 

1) õpetaja (inimeseõpetus II – III kooliastmes (4 t), koormus 0,22) – puudub õpetajakutse. 

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

2) õpetaja (kehaline kasvatus II–III kooliaste (9 t), koormus 0,45) – puuduvad 

magistrikraad ja õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping.  

3) õpetaja (eesti keel ja kirjandus II kooliaste (10 t), koormus 0,5) – puudub õpetajakutse. 

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

4) õpetaja (eesti keel ja kirjandus II–III kooliaste (17,5 t), koormus 0,96) – puuduvad 

magistrikraad ja õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

5) õpetaja (käsitöö ja kodundus II–III kooliaste (12 t), kunst II–III kooliaste (6 t), koormus 

0,96) – puudub õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

6) õpetaja (muusika I–III kooliaste (9 t), koormus 0,55) – puudub õpetajakutse. Töötajaga 

on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

7) õpetaja (kehaline kasvatus I–III kooliaste (17 t), koormus 0,85) – puudub õpetajakutse. 

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

8) õpetaja (saksa keel II – III kooliaste (6 t), koormus 0,3) – puuduvad magistrikraad ja 

õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

9) eripedagoog, (koormus 0,5) – puudub erialane magistrikraad. EHISes kommentaar, et 

kuni magistritaseme hariduse saavutamiseni töötab eripedagoogi assistendina. 

Töötajaga on sõlmitud tähtajatu tööleping. 

10) õpetaja (meedia- ja suhtlusõpetus I–II kooliaste (6 t), koormus 0,3) – puudub 

õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

11) õpetaja (matemaatika II–III kooliaste (17,5 t), koormus 1,0) – puuduvad magistrikraad 

ja õpetajakutse. Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

12) klassiõpetaja (I kooliaste (8 t), koormus 0,45) – puuduvad magistrikraad ja õpetajakutse. 

Töötajaga on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

13) õpetaja (füüsika III kooliaste (4 t), koormus 0,2) – puudub õpetajakutse. Töötajaga on 

sõlmitud.tähtajaline tööleping. 

Koolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arv peab nende läbiviidava õppe 

ja kasvatustegevuse mahust lähtuvalt olema piisav, et tagada kooli õppekavas määratud 

õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine37. Koolis on III kooliastme õpetajate 

nädalakoormus kokku 108,5 õppetundi, nendest 56 (52%) tundi õpetavad õpetajad, kelle 

kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele. Sealjuures suure nädalatundide mahuga 

õppeaineid nagu eesti keel ja kirjandus ning matemaatika annavad III kooliastmes nõuetekohase 

kvalifikatsioonita õpetajad. Seega pole koolis III kooliastmes töötavate kvalifikatsiooninõuetele 

vastavate õpetajate arv piisav lähtuvalt nende läbiviidava õppe- ja kasvatustegevuse mahust.  

Kuuel õpetajal, kelle kvalifikatsioon järelevalve ajal nõuetele ei vastanud, on see võimalik 

saavutada õpetajakutse omistamise kaudu. Kahel III kooliastme õpetajal (eesti keel ja kirjandus 

ning matemaatika) on magistritaseme õpingud jõudmas lõpule 2022. aastal. See omakorda 

tagaks kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate arvu piisavuse ka III kooliastmes. 

                                                           
37 PGS, § 74 lg 9. 
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Haridusasutuse juht peab tegema kõik endast sõltuva, et täita õpetajate ametikohad 

kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikutega. Õpetajaga, kelle kvalifikatsioon nõuetele ei vasta, 

saab PGSi alusel sõlmida tähtajalise töölepingu tingimusel, et õpetaja vaba ametikoha 

täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat. 

Järelevalves vaadeldi 2020. ja 2021. aasta avalike konkursside korraldamisega seotud 

dokumente. Direktor on jätnud 2020. ja 2021. aastal kuulutamata konkursid nende õpetajate 

ametikohtadele, kus töötasid nõuetele mittevastava kvalifikatsiooniga töötajad. Küll on aga 

nendega sõlmitud tähtajalised töölepingud. Seega pole direktor täitnud ülesannet teha endast 

olenev, et täita õpetajate ametikohad kvalifikatsiooninõuetele vastavate isikutega ning 

õpetajatega tähtajaliste töölepingute sõlmimisele ei eelnenud avalikke konkursse, nagu näeb 

ette PGS38. 

Direktor selgitas, et konkursse pole kõigile ametikohtadele korraldatud, vaid lepinguid 

pikendati, sest tegemist on heade õpetajatega või koolikogukonna liikmetega. 

PGSi39 kohaselt kehtestab konkursi läbiviimise korra kooli hoolekogu (nõukogu) direktori 

ettepanekul. Ka kooli põhikiri40 näeb ette nõukogu ülesande kehtestada vastav kord. Järelevalve 

alguseks ei olnud koolis nõukogu kehtestanud korda õppe- ja kasvatusala töötajate avalike 

konkursside läbiviimiseks.  

Direktor selgitas, et konkursside korraldamisega seonduv on töösisekorraeeskirjades, mida 

kehtestab direktor, ning üldsõnaliselt käsitleb valdkonda ka põhikirja punkt 10.1. 

Ärakuulamisel täiendas direktor, et töösisekorraeeskirja on menetlenud ka nõukogu, kuigi seda 

pole eraldi dokumendina nõukogu kinnitanud. 

Nõukogu liikmed selgitasid vestlusel, et nad on kursis, kuidas on toimunud kandideerimised, 

inimeste valimised, kooli kodulehel on konkursiteated avalikud. Nende teada on leitud parimad 

õpetajad ning usutakse, et midagi ei ole jäänud tegemata seetõttu, et seda dokumenti koolis ei 

ole, lapsevanematena ollakse väga rahul koolis töötavate õpetajatega. 

Järelevalves kehtestas nõukogu vastava korra41. Kehtestatud dokument ei sisalda õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korda. 

Konkursside läbiviimise kohta oli dokumendis kaks punkti42: töötajate vabad ametikohad 

täidetakse konkursi korras ning määratlus, millistes kanalites avaldatakse info konkursside 

kohta. Ülejäänud sätted käsitlesid töölepingu sõlmimist. Seega on nõukogu küll kehtestanud 

dokumendi, mis peaks sisaldama korda, kuidas avalikke konkursse koolis läbi viiakse, kuid 

sisuliselt kehtestatud dokument nõutud regulatsiooni ei sätesta, mistõttu ei saa lugeda nõukogu 

ülesannet täidetuks. Direktor selgitas ärakuulamisel, et nõukogu kehtestas nimetatud 

dokumendi järelevalve ajal, seega on ettekirjutus sellisel kujul täidetud, ta lisas, et jaanuaris on 

ees korra sisuline täpsustamine ja täiendamine. Selgitame, et viidatud dokument ei sisaldanud 

konkursi läbiviimise korda, nt reeglistikku, kuidas konkurss läbi viiakse.  

Vestlusel selgitas direktor, et esmalt koostatakse konkursikuulutus ning määratakse 

dokumentide esitamise tähtaeg. Kuulutused avaldatakse kooli veebilehel, Koolielu portaalis, 

Õpetajate Lehes ja kooli sotsiaalmeediakanalites. Saabunud dokumendid vaatab üle direktor 

koos valdkonnajuhiga ning tehakse otsus, keda vestlusele kutsutakse. Eelkõige vaadatakse, kas 

                                                           
38 PGS, § 74 lg 6. 
39 PGS, § 74 lg 6. 
40 MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool 27.08.2021 üldkoosoleku kinnitatud „Tartu Luterliku Peetri Kooli põhikiri“, p 

3.9.11. 
41 Nõukogu 05.-10.11.2021 e-üldkoosoleku protokoll (numbrita). 
42 „Tartu Luterliku Peetri Kooli õppealajuhatajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate 

isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“, p-d 1.1. ja 1.2. 
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kandidaat on omandatud magistritaseme haridus, milline on tema varasem töökogemus koolis 

ja tulenevalt kooli maailmavaatelisest alusest eelistatakse kristlastest õpetajaid. Vestlused 

kandidaatidega viib läbi valdkonnajuht, õpetajate puhul õppealajuhataja üldjuhul üksinda. 

Otsuse kandidaadi sobivuse kohta teeb valdkonnajuht. Õppealajuhataja lisas, et ta on vestlusele 

kaasanud ka koolipsühholoogi, samuti on õpetaja kandidaadid palutud proovitunde andma. 

Konkursside toimumise kohta kirjalikult protokolle ei vormistata. 

Seega on koolis välja kujunenud konkursside läbiviimise põhimõtted, kuid neid pole kirjalikult 

esitatud. Nõukogu, kuhu kuuluvad erinevate huvigruppide esindajad, saab konkursside 

läbiviimise korra kehtestamise kaudu kaasa rääkida, kuidas peaks toimuma konkursside kaudu 

parimate õpetajate värbamine ning korras ka vajalikud protseduurid kehtestada.  

 

6.2. Ettepanek direktorile 

Direktoril leppida õpetajatega kokku tegevuskava õpetajakutse taotlemiseks. 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate piisavuse tagamiseks soovitame õpetajatel 

taotleda esimesel võimalusel õpetajakutse. Koolijuhil ja pidajal soovitame toetada ja 

motiveerida õpetajaid õpetajakutse taotlemisel. 

 

6.3. Ettekirjutused pidajale  

6.3.1. Tagada nõukogu ülesande kehtestada õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning 

teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava 

avaliku konkursi kord täitmine, lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõikest 

6. Täitmise tähtaeg: 01.02.2022. 

6.3.2. Tagada kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate piisavus lähtuvalt nende 

läbiviidava õppe- ja kasvatustegevuse mahust, vastavalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 74 lõikele 9. Täitmise tähtaeg: 01.09.2022. 

6.3.3. Tagamaks koolis töötavate õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavus 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõigetes 6, 7 ja 9 esitatud nõuetele, korraldada 

koolis kehtestatud õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi 

korrale vastavalt konkursid nendele õppe- ja kasvatusala töötajate ametikohtadele, 

kellel on olemas nõutav tasemeharidus, kuid puudub õpetajakutse, juhul, kui töötajale 

ei ole omistatud õpetajakutset hiljemalt 01.01.2023. Täitmise tähtaeg: 01.02.2023. 

6.3.4. Tagamaks koolis töötavate õppe- ja kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni vastavus 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõigetes 6, 7 ja 9 esitatud nõuetele, korraldada 

koolis kehtestatud õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja 

kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi 

korrale vastavalt konkursid nendele õppe- ja kasvatusala töötajate ametikohtadele, 

kellel puudub magistrikraad ja kes ei ole asunud seda omandama. Täitmise tähtaeg: 

01.09.2022. 

 


