
Informatsioon klassijuhatajale! 

 

Alates 1. jaanuarist 2007 aastast korraldab Tallinna linna üldhariduskoolide, 3. klasside 

koolikohustuslikku ujumiskursusi Tallinna Huvikeskus „Kullo“.  

 

Meie ootused: 

1. Ootame lapsi ujulasse koos saatja-õpetajaga.  

2. Kursuse esimesel tunnil palume ujumisõpetajale anda õpilaste nimekiri kahes eksemplaris 

vastaval (kirjale lisatud) blanketil millest üks tagastatakse tulemustega koolile. 

3. Palume interneti teel saata õpilaste nimekiri (meie poolt saadetud exceli blanketil ja 

kirjatähtedes, kasutades nimede puhul suurt algustähte) Ronne Särale ronne@kullo.ee, 

vähemalt nädal enne kursuse algust ( esimeste kursuste puhul esimesel võimalusel ). 

Selle nimekirja alusel saame kursuse lõpuks ette valmistada nimelised tunnistused. 

4. Vastavalt Teie kooli otsusele palume kanda arvestuse tulemused tunnistusele või 

informeerida kursuse tulemustest kehalise kasvatuse õpetajat. 

5. Lastel palume ujulasse kaasa võtta seep, švamm, käterätik, ujumismüts, ujumistrikoo või 

püksid poistel. Ilma pesemis-ja ujumisvahenditeta (UJUMISpüksid, trikoo) ujulasse ei lubata 

 

Kursuste kord: 

Tunni kestvus on 45 minutit.  

Õpilased käivad kursustel 2-3 korda nädalas.(3x nädalas kursuse kestvus 2 kuud, 2x nädalas 

kursuse kestvus 3 kuud). Kokku kursuse pikkus 24 tundi.  

Õpilased võivad ujumistundidest puududa laspevanema või hooldaja kirjalikul loal, vastava 

tõendi esitab õpilane ujumisõpetajale kohe peale tervenemist. 

 

Ujumistundidest võib ujumisõpetaja vabastada õpilase, kes on sooritanud arvestuse.  

Et kursusest vabastus saada, on vajalik klassijuhataja / saatja poolne nimekiri õpilastest 

kes soovivad arvestuse sooritada esimese kahe nädala jooksul alates kursuse algusest. 

Kui õpilane on sooritanud arvestuse, siis edastatakse see info klassijuhatajale / saatjale, 

kes omakorda informeerib sellest kooli ja lapsevanemaid. Seejärel on see kooli ja 

lapsevanema vaheline kokkuleppe, kus viibib ujumistunni ajal vabastatud õpilane ja kes 

vastutab õpilase eest sellel ajal, kui õpilane ei viibi ujulas.  

 

 

Hindamine:  

- oskab ujuda, sealhulgas sukelduda, vee pinnal hõljuda, rinnuli ja selili asendis kokku 

200 meetrit edasi liikuda – „arvestatud“ 

- arvestuse mittesooritanud õpilane saab märkme „arvestamata“ 

- õpilane on pool kursusest puudunud arstitõendiga – „vabastatud“ 
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- Eritingimused arvestusele kehtivad järgmiselt: 

- Lihtsustatud õppekava alusel õppivaid õpilasi hindame vastavalt nende võimetele 

„arvestatud“ 

- Tervisest tingitud erivajadustega õpilasi hindame vastavalt nende võimetele 

„arvestatud“ 

- Juhul kui õpilase terviseseisund ei võimalda kehalise kasvatuse ainekava ujumise 

õppekava täita, koostatakse talle individuaalne õppekava, milles fikseeritakse kehalise 

kasvatuse õppe-eesmärk, õppesisu, õpitulemused ning nende hindamise vormid. 

 

 

Informatsioon ujumiskursuste kohta: 

Ronne Sära 

Tallinna Huvikeskus "Kullo" 

direktori asetäitja sporditöö alal 

Mobiil +372 56625798 

Telefon +372 6646104 

ronne@kullo.e  
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