Head ujumisõpetajad!
Kirjutan teile seoses I kooliastme ujumisõpetuse õppesisu ja õpitulemuste muudatustega, mis
jõustusid 2018. aasta jaanuaris Vabariigi Valitsuse määrusega nr 129 (vastu võetud
20.07.2017) Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava”
muutmine.
Seoses sellega on kooliujumise tunde läbiviivatel ujumisõpetajatel oluline teada:
1. praegu teises klassis õppivad õpilased on esimesed, kes peavad ujuma õppima uue
õppekava järgi. Seetõttu enamus koolide õpilased saavad ka rohkem ujumistunde kui
eelnevatel aastatel on saadud;
2. praegu teises klassis õppivad õpilased on ka esimesed, kelle kohta vajab kool teie käest
ujumistundide lõpus andmeid, mida koolid peavad kandma Elektroonilisse Hariduse
Infosüsteemi (EHIS);
3. iga õpilase kohta määrab ujumisõpetaja ujumistundide lõpus (hiljemalt kolmanda klassi
lõpuks) ühe õpitulemuse allolevast valikust:
o Laps on veega kohanenud
o Laps oskab sukelduda
o Laps oskab vee peal rinnuli ja selili hõljuda
o Laps oskab vee peal rinnuli ja selili libiseda
o Laps suudab sooritada 25 m kompleksharjutuse1)
o Laps oskab ujuda e. sooritada 200 m kompleksharjutuse2)
o Ujumisoskus puudub täielikult või laps ei ole osalenud
o Lapsel oli ujumisoskus enne kooliujumise tunde e. laps suutis sooritada 200 m
kompleksharjutuse2 juba esimeses kooliujumise tunnis.
1)25 m kompleksharjutus: uju rinnuli asendis 12,5 m, sukeldu ja too käega põhjast ese, püsi
paigal puhates ja asendeid vahetades 3 minutit, seejärel uju selili asendis vähemalt 12,5 m,
välju veest.
2) 200 m kompleksharjutus e. ujumisoskus: hüppa sügavasse vette, uju 100 m rinnuli asendis,
sukeldu ja too käega põhjast ese, püsi paigal puhates ja asendeid vahetades 3 minutit, seejärel
uju 100 m selili asendis, välju veest.
Samuti annab ujumisõpetaja teada iga lapse ujumistundides osalemise korrad, et kool saaks
need ja korraldatud ujumistundide arvu märkida EHISesse.
Õpitulemuste sisestamise eest EHISesse vastutab kool ning kuidas see täpselt toimub, lepivad
kool ja ujumisõpetaja omavahel kokku. Eespool loetletud õpitulemuste saavutamist hindab
ujumisõpetaja. Juhul, kui ujumistunde annab õpetaja väljastpoolt kooli, esitab ta koolile
hindamisprotokolli, mille alusel kannab kool õpilase ujumistulemused EHISesse.
Lisan kirja manusesse tabeli, mida vajadusel saate kasutada hindamisprotokolli põhjana, et
kooliga vajalikke andmeid vahetada. Tabelis on olemas info, mida kool määrusest tulenevalt
vajab õpitulemuste nõuetekohaseks EHISesse kandmiseks.

EHISe andmete kohta veel täpsustuseks:
• andmeid kogutakse EHISesse üks kord iga esimese kooliastme õpilase kohta kooliujumise
tundide läbimise lõpus;
• andmeid saab EHISesse kandma hakata alates 01.01.2019a;
• andmed liiguvad õpilasega kaasa ka uude kooli ehk neid kuvatakse õppuri ajaloo lehel;
• andmete esimene analüüs tehakse 2019/2020 õa kevadel;
• EHISes olevaid andmeid saab vaadata EHISe õppurite moodulis menüüpunktis "Väljundid“.
Ujumisandmete väljund on kättesaadav kooli kasutajatele, kellele on kooli administraator
andnud ligipääsuõigused, kooli pidajale ja HTMile. EUL töötleb statistilisi andmeid.
4. Innove õppekava veebis on ujumise algõpetuse õppeprotsessi kirjeldus, kus on muuhulgas
ujumise algõpetuse lühiülevaade ja õppe läbiviimise eeltingimused, mis on ujumisõppe
korraldamisel ja läbiviimisel oluliseks abiks. (lingi avanedes tuleb valida ujumine);
5. www.kooliujumine.ee veebilehel on info õpetajatele (sh. täiendkoolituste toimumine) ning
metoodilisi juhendmaterjale (sh näidistundide kirjeldus ja õppevideod);

6. www.kooliujumine.ee veebilehel on spetsiaalsed voldikud lapsevanematele, mida saab
koostöös kooliga, kas saata või välja printida, igale ujumistunde alustava lapse vanemale.
Lisaks saadan Teile infoks, et Innove poolt on KOVsse saadetud ujumise õppe muudatuste
kohta „Infokiri ujumine I kooliaste“, kus on veel täiendavat informatsiooni ujumise
algõpetuse korraldamise kohta.
Eesti Vabariigi valitsuse ülesandel on Eesti Ujumisliit alates 2018. aastast kooliujumise
koordinaator, partner ujumisõpetajatele, koolidele ja kohalikele omavalitsustele, et aidata ellu
viia eesmärki: iga laps saab kooli kaudu eluks ajaks ujumisoskuse – ohutuma ja
rõõmsama elu.
Lugupidamisega ja head koostööd soovides,
Helen Link
www.kooliujumine.ee
5088304;helen@swimming.ee
Ujumise algõpetuse projektijuht
Eesti Ujumisliit

