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PÄEVAKORD: 

1. Viimsi Kooli tunnustamine 

2. Õppekava muudatused 

3. Värbamiste hetkeseis 

4. Ukraina laste õpetamine 

5. Jooksvad küsimused 

 

ARUTLETI/OTSUSTATI: 

 

1. Viimsi Kooli tunnustamine.  

Täname Viimsi Kooli kooliperet kiire ja operatiivse tegutsemise eest Covid-19 ja 

Ukrainast saabunud õpilaste toetamisel. 

2. Õppekava muudatused. 

Planeeritavad  muudatused õppekavas, mis hakkaksid kehtima 2022/2023 õppeaastast: 

1.1. Tunnijaotus - 1. klassis on seni suurendatud vaba tunniressursi arvelt 

inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse tundide arvu nädalas. Planeeritava 

muudatusega kasutaksime uuest õppeaastast 1. klassis vaba tunniressurssi 

matemaatika nädalatundide arvu suurendamiseks kolmelt tunnilt neljale 

tunnile. tunnijaotus.docx. Inimeseõpetuse õpitulemused omandatakse 

integreeritult teistes õppeainetes ja õpiväljundid saavutatakse I kooliastme lõpuks.  

https://viimsieduee.sharepoint.com/:w:/s/Viimsikool_Public/EXJdSbK31hRPotqgoIZsF1YBkmXapkC-tlXyjLBKSr2y9w?e=X1ZgEz


1.2. Teise muudatusena soovime sisse viia 8. klassi õpilastele üleminekueksami 

loodusainetes, mis annaks neile esimese eksami tegemise kogemuse enne 9. kl 

lõpetamist ja tegemist on komplekseksamiga. Üleminekueksami korraldust hakkab 

reguleerima õppekava lisa 15. 

 lisa_15_8_kl_üleminekueksami_korraldamine.docx  

Eksamitulemus avaldub protsendilise hindena, läbimise lävend 20%. Samuti on 

võimalus sooritada ka järeleksam. Eksamiks eraldi ettevalmistusperioodi ei toimu, 

ettevalmistus on pikaajaline protsess, mis toimub kogu 2.õppeastme läbimise 

vältel. Soov on üleminekueksamisse integreerida ka teisi õppeaineid.  

1.3. Kolmanda muudatusena kinnitaksime eesti keele teise keelena ainekava. Kuna 

me tänasel päeval õpetame eesti keelt teise keelena, aga selleks ei ole olnud 

ainekava, siis on viimane aeg antud muudatus sisse viia. Igal aastal suureneb 

muukeelsete õppijate arv ja nende keeleõppe toetamise vajadus. 

EK2_ainekava.docx  

Uus õppekava aitab välja selgitada, kuidas keeleõpet paremini toetada. Ainekava 

raames lisanduvad tavapärasel õppekavale lisatunnid, mille eesmärk on tagada 

õpilastele võimekus keel selgeks õppida nii, et nad on võimelised sooritama ka 

eesti keele lõpueksamit.  

1.4. Neljas planeeritav muudatus õppekavas on vast kõige suurem ja sellega 

soovime uuendada töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekava ning uuest õppeaastast 

alustaksid kõik Viimsi Kooli 2. klassid V-Tech mooduliga. V-Tech mooduli 

õppes keskendutakse praktiliste ülesannete lahendamisele neljas valdkonnas: 

elekter ja elektroonika, robootika ja programmeerimine, füüsika ja inseneeria, 

multimeedia. Mooduli sisu on sündinud koostöös Unicorn Squadiga ja tegemist on 

täiesti uudse lähenemisega võrreldes senise töö- ja tehnoloogiaõpetuse sisuga. V-

Tech moodul koosneb kuuest kursusest ja ühel õppeaastal on kaks kursust.  V-

Tech mooduli ainekava: V_Tech_ainekava.docx 

Klassiõpetajaid on uuendusest informeeritud ning samuti on nad nõus läbima 

vastavaid täiendkoolitusi täiendavate teadmiste jagamiseks. Esimene 

täiendkoolitus leiab aset juba augustis 2022.  

Mooduliga alustavad 2022/2023 õppeaastal kõik Viimsi Kooli 2.klassid kursuste 

näol. I kursus toimub 19.09-2.12 (20 tundi), üks paaristund nädalas. II kursus 

toimub 23-01-7.04 (20 tundi) üks paaristund nädalas. Tunnid toimuvad kahe 

kunsti-tööõpetuse tunni raames. Lisaks täiendavad 65 tundi kunsti-tööõpetuse 

õpiväljundite saavutamiseks. Klass on jaotatud kaheks grupiks: poisid ja tüdrukud 

eraldi gruppidena.  

V-techi mooduli raames on värvatud õpetaja Liis Rostin, kes hakkab lisaks ka 

pakkuma tuge abiõpetajana.  

Viimsi Vald on valmis mooduli elluviimist rahaliselt toetama. Plaan on uue 

õppekava läbi tulevikus luua ka rohkem valikuid.  

https://viimsieduee.sharepoint.com/:w:/s/Viimsikool_Public/EVJawWN8S9JMq_bO7GKDCJkBwf_fJ5YieCnS9VKqcMnrTQ?e=r05iXa
https://viimsieduee.sharepoint.com/:w:/s/Viimsikool_Public/ETT9B8EZAaZBp_hgCZsHUW8BBKTlDZ3eAQwyIGgtqgpqBQ?e=kfUuXj
https://viimsieduee.sharepoint.com/:w:/s/Viimsikool_Public/EfhV0mm63LhLp4CoaJohB7kBU-M8NVSQ39s2NLag-MaM9g?e=HABVaD


 

3. Värbamiste hetkeseis. 

Hetkeseisuga on 2022/2023 õppeaastaks puuduolevaid töölepinguid sõlmitud 11 

ametikoha kandjaga. Viimsi Kool on veel otsimas 7 ametikohale inimest ning loodetavasti 

leitakse sobivad kandidaadid juuni kuu jooksul.  

Pakkumisel olevad ametikohad on: 

2 inglise keele õpetajat 

eesti keele ja kirjanduse õpetaja 

I kooliastme sotsiaalpedagoog 

arendusjuht 

ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 

eesti keel teise keelena õpetaja 

 

Hoolekogu poolt tuli ettepanek teha ka lapsevanematele üleskutse sobivate kandidaatide 

leidmiseks.  

4. Ukraina laste õpetamine 

Viimsi Koolis on hetkeseisuga 19 Ukraina päritoluga õpilast, kes käivad alates 1.klassist 

kuni 9.klassini. Kõik õppetööks vajalik tehnilised ja õppevahendid on õpilastele tagatud. 

Uueks õppeaastaks tehakse ettevalmistusi juba praegu luues selleks eraldi eesti keele teise 

keelena ainekava, mis tagab õpilastele põhjalikuma keeleõppe.  

• Õpilased on oskusainetes liidetud klassiga 

• Päevakavva integreeritud eesti- ja ukrainakeelne õpe 

• Kaks ukraina õpetajat 

• Suvel kolm laagrit Viimsi VV eestvedamisel 

5. Jooksvad küsimused 

5.1. Viimsi Kooli C-korpus saab uue garderoobi sisustuse ennem uue õppeaasta algust.  

5.2. Tulenevalt Viimsi Kooli kodukorra järgmimisest on plaan 2022/2023 aasta 

fookusesse võtta koolivormi kontseptsiooni muutmine. Plaan on koolivorm luua ka 

personalile.  

5.3. Telefonid – aina enam esineb õpilastel probleeme telefoni kasutamisega õppetöö 

vältle, mis samal ajal segab õpilaste keskendumisvõimet. Olukorra lahendamiseks on 

arutelus leida sobivad meetmed telefonide kokku korjamiseks tunni alguseks.  

5.4. Uuring – koolipere viis läbi kaks rahulolu uuringut, ühe lapsevanemate ja teise 

õpilaste seas, millest saadud tagasiside on hea indikaator koolielu paremaks muutmiseks. 

Kahjuks pole eelnevagtel aastatel nii mastaabsete tulemustega uuringuid teostatud, mida 

omavahel võrrelda, kuid plaan on sarnasel kujul uuringuid korrata iga õppeaasta lõpus, et 

tulemusi ja arenguid võrrelda ning ka vajalikke murekohtadega kiirelt tegeleda.  



 

Järgmine hoolekogu koosolek leiab aset 29.augustil 2022 algusega kell 18.00.  

 

Villem Keerdo      Merlin Nurk 

Juhataja       Protokollija 


