
Ujumise algõpetuse komisjoni koosolek 
26.09.2022 kell 13:00 EUL-i kontoris 
 
Osalejad: Kirsti Mäesepp, Pille Tali, Maria Trei, Vladimir Kunitsõn, Triin Rääsk, Julia Kurbat, Ave-Riin 
Sepp, Katrin Arru 
 
Zoomis: Kaja Haljaste, Liisa Lodi, Kelly Kalm, (Maiu Herzmann – puudus tehnilistel põhjustel) 
 
PÄEVAKORD: 
1. Komisjoni koosseis 
2. Ujumise algõpetuse komisjoni 2022. aasta tegevusplaan 
3. Ujumise algõpetuse komisjoni 2023. aasta tegevusplaan 
 
ARUTELUD JA OTSUSED: 
1. Komisjoni koosseis 
 
Komisjoni juht: 
Kirsti Mäesepp 
 
Komisjoni koosseis ja nende volituste periood: 
Kirsti Mäesepp 
Maria Trei 
Vladimir Kunitsõn 
Maiu Herzmann 
Triin Rääsk 
Liisa Lodi 
Kaja Haljaste 
Julia Kurbat 
Ave-Riin Sepp 
Katrin Arru 
 
Komisjoni koosseisu volitused kinnitatud kuni 31.12.2024 (EULi juhatuse koosolek 31.08.2022). 
  
Komisjonide kehtivad tegevusjuhendid või põhikirjad 
 
 
2. Ujumise algõpetuse komisjoni 2022. aasta tegevusplaan (lähtudes EUL Arengukavast 2032) 
 

1) Tõsta inimeste teadlikkust ujumisoskusest ja selle vajalikkusest: 
- lapsevanemate seisukohast reklaame (Jooksja, Ringvaade) 
- plakatite uuendamine. 

 
2) Kooliujumise kvaliteedi tõstmine, et õpilased saavutaksid õppekavas kirjeldatud 

õpitulemuse e. ujumisoskuse ja õpitulemuse saavutanud õpilaste osakaal kasvaks aasta 
aastalt: 

- ujumise algõpetuse veebiseminaridega alustamine alates 2. oktoobrist; 
- põhjalikum tagasiside andmine lapsevanematele; 
- uue õppeaasta kooliujumise andmete analüüsiga alustamine; 
- andmete kuvamine veebis ja nende levitamine koolidele, KOV-dele; 
- kooliujumise tundide külastamine. 

 



3) EHISesse sisestavate andmete (ujumisoskuse tase) muutmine.  
Lisada 25m ja 200m kompleksharjutuse vahele 2 oskust: 

- 50m kompleksharjutus; 
- 100m kompleksharjutus. 

 
4) Kooliujumise korraldatud ujumistundide arvu tõus, et üha enam koole korraldaks 

õppekavas soovitatud 40 ujumistundi: 
- HTM kommunikatsiooni ja hariduse järelevalve üksuse kaudu anda soovitusi 

koolielu paremaks korraldamiseks. 
 

5) Ujumise algõpetuse õpetajate koolitamine: „Õpime ujuma“ ja „Õpime ujuma 2“ 
koolituste korraldamine. Täiendkoolituste võimaluste loomine ujumisõpetajatele ja 
koolituste uuendamine. Ujumise algõpetuse veebiseminaride sari. 

- planeerida 2023 aasta koolitusplaan „Õpime ujuma“ ja „Õpime ujuma 2“ 
koolituste korraldamiseks; 

- „Õpime ujuma 2“ koolituse uuendamine – sisu muutmine; 
- „Praktiline veeohutus ujumise algõpetuse tundides“ koolituste planeerimine 

2023. aastaks – kas lisada „Õpime ujuma“ koolituste juurde või jätkata eraldi 
koolitustena. 

- Ujumise algõpetuse veebiseminaride sari: 
o 2.10.2022: Veehirm ja veega kohanemine – Maria Trei 
o 6.11.2022: Sukeldumine –  Julia Kurbat 
o 4.12.2022: Hõljumine – libisemine – Triin Rääsk 

 
6) Järjepidev ujumise algõpetuse õpitulemuse analüüs ja analüüsist lähtuv tegevuste 

planeerimine koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja Kultuuriministeeriumiga. 
14.09.2022 kohtumine Kultuuriministeeriumi ja Haridusministeeriumiga: 
Kultuuriministeeriumi tegevused: 
1) Uurida rahade sihipärast kasutamist – Rahandusministeerium, KOV; 
2) Erakoolide rahastamine; 
3) Transpordikulude mudel uuendada (lähtuvalt hindade tõusust paari aasta 
perspektiivis vaadata üle transpordikulud). 
 
Haridusministeeriumi tegevused: 
1) HTM järelevalve üksus – kooli õppetöö planeerimine; 
2) Kooliujumise info levitamine kommunikatsiooni ja hariduse järelevalve üksuse 
kaudu; 
3) Liikumislaboriga koostöö (Maret Pihu). 
 
Ujumisliidu tegevused: 
1) Koolituste planeerimine 2023 aastaks ja selle info levitamine koolidele läbi õigete 
kanalite, et ka abijuhendajad läbiksid “Õpime ujuma” koolituse; 
2) Eesti Klassiõpetajate Liit – sügisseminaril info jagamine; 
3) Liikumislaboriga koostöö uue ainekava rakendamisel (Maret Pihu). 

 
7) Veeohutusalase osa tõstmine kooliujumises ja veeohutusalaste koolituste korraldamine. 

Maret Pihu ja liikumislaboriga rohkem koostööd teha, et liikumisõpetuse õppekavasse 
seda osa sisse tuua. 
 

 
 



3. Ujumise algõpetuse komisjoni 2023. aasta tegevusplaan 
 

1) Tõsta inimeste teadlikkust ujumisoskusest ja selle vajalikkusest: 
- ujumise algõpetuse veebiseminaridega jätkamine 2023. aastal; 
- kampaaniad:  

o „Parima ujumisoskusega klass“ 2023. aasta kevadel (aprill-mai) 
o „Veeohutuspäeval“ osalemine; 
o „Veeohutuse veebikursuse koolidele“? 
o Ujumisoskuse plakatite uuendamine ujulates, koolides 

- kommunikatsioon, teavitused; 
- reklaamvideo kas Sa oskad ujuda ja mis toimub ujumistunnis. 

 
2) Kooliujumise kvaliteedi tõstmine, et õpilased saavutaksid õppekavas kirjeldatud 

õpitulemuse e. ujumisoskuse ja õpitulemuse saavutanud õpilaste osakaal kasvaks aasta 
aastalt: 

- uue õppeaasta kooliujumise andmete analüüsi tulemused; 
- andmete kuvamine veebis ja nende levitamine koolidele, KOV-dele; 
- kooliujumise tundide külastamine (sihipärane, lähtuvalt analüüsi tulemustest). 

 
3) Kooliujumise korraldatud ujumistundide arvu tõus, et üha enam koole korraldaks 

õppekavas soovitatud 40 ujumistundi: 
- HTM kommunikatsiooni ja hariduse järelevalve üksuse kaudu anda soovitusi 

koolielu paremaks korraldamiseks; 
 

4) Ujumise algõpetuse õpetajate koolitamine: „Õpime ujuma“ ja „Õpime ujuma 2“ 
koolituste korraldamine. Täiendkoolituste võimaluste loomine ujumisõpetajatele ja 
koolituste uuendamine. 

- „Õpime ujuma“ ja „Õpime ujuma 2“ koolituste korraldamine erinevates Eesti 
piirkondades (leida sobivaimad ajad – koolivaheajad?); 

- „Praktiline veeohutus ujumise algõpetuse tundides“ koolituste korraldamine; 
- Seminarid rahvusvahelistel konverentsidel osalemiste põhjal – WADC 2023; 
- Ujumise algõpetuse veebiseminaride sari: 

o 8.01.2023: Vees edasiliikumine – krooli jalgade töö - Vladimir Kunitsõn 
o 5.02.2023: Krooli- ja selili tehnika – 5.02.2023 
o 5.03.2023: Veeohutus – 5.03.2023 
o 2.04.2023: Märgiujumine, oskuste hindamine ja tagasiside andmine 

 
5) Järjepidev ujumise algõpetuse õpitulemuse analüüs ja analüüsist lähtuv tegevuste 

planeerimine koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga ja Kultuuriministeeriumiga. 
 

6) Veeohutusalase osa tõstmine kooliujumises ja veeohutusalaste koolituste korraldamine. 
Maret Pihu ja liikumislaboriga rohkem koostööd teha, et liikumisõpetuse õppekavasse 
seda osa sisse tuua. 

- ujumise algõpetuse veeohutuse programmi sisu sissetoomine ujumise 
algõpetuse ainekavasse; 

- veeohutusalaste harjutuste pildi- või videomaterjali tootmine. 
 

8) Rapla Gümnaasiumis valikainena „Ujumise algõpetuse juhendajate kursus“ – valikaine 
võimalusi luua ka teistesse koolidesse. 

- teistesse koolidesse tuua valikainena ja selle kaudu juhendamine. 


