
Tere hea koolijuht ja koolipere!
Ujumisliidu presidendina ja kolme väikese lapse isana tahan Teid kõigepealt tänada töö eest, mida teete ning soovida 
palju positiivset energiat alanud aastaks. Lisaks perekonnale annab just kool meie lastele eluks vajalikud oskused, 
teadmised ja valmiduse ühiskonnas ja looduses turvaliselt, iseseisvalt ja tervislikult orienteeruda. 

Sel aastal muutub kehalise kasvatuse ainekava ujumise osas ja oluliseks saab, et lapsed saavad lisaks muudele olulistele 
oskustele koolist ka ujumisoskuse. Kindlasti kaasneb kooliperele koos uuendustega ka hulk küsimusi – kuidas kõik 
õilsad mõtted ja eesmärgid ellu viia. 

Alates 2018. aasta jaanuarist rakendub põhikooli riiklikus kehalise kasvatuse ainekavas  ujumise osas uus õpitulemus. 
2017/2018. õppeaastal kooliteed alustanud lapsed  peavad kolmanda klassi lõpuks oskama ujuda: hüppama üle pea 
sügavusse vette, ujuma 100 meetrit rinnuli asendis, sukelduma ja tooma põhjast eseme, hõljuma asendeid vahetades 
vee pinnal 3 minutit, ujuma 100 meetrit selili asendis ja väljuma veest. Seda kõike peab tegema jalgu põhja panemata 
ja abi kasutamata. Selle eesmärgi saavutamine on kindlasti väljakutse, mis nõuab professionaalset ja loovat lähenemist 
ning koostööd eri osapoolte vahel: kool, lapsevanemad, kohalik omavalitus, ujumisklubid ja Ujumisliit, ning loomulikult 
laps ise.   

Eesti Vabariigi valitsuse ülesandel on Eesti Ujumisliit alates 2018. aastast kooliujumise koordinaator, partner ujumis- 
õpetajatele, koolidele ja kohalikele omavalitsustele, et aidata ellu viia eesmärki: iga laps saab kooli kaudu eluks ajaks 
ujumisoskuse – ohutuma ja rõõmsama elu.  

Väljakutsed koolidele:
• Rahastus: Alates 2018. aasta jaanuarist tõuseb riiklik toetus ujumisõpetusele miljoni euro võrra! Varasemalt  

230 000 eurolt 1 230 000 eurole aastas. Kui seni oli keskmine riiklik toetus ühele lapsele ujuma õppimiseks ca 
15,30 eurot, siis nüüd on see keskmiselt 86 eurot. Ujumise õpetamiseks on arvestatud raha igale lapsele ja summa 
on kohalikes omavalitsustes erinev. Riigipoolne lisaraha jõuab kohalikku omavalitsusse (KOV) keerulise valemiga 
ning ei oma sihtotstarbe märget. Lisaks riiklikule toetusele peab eduka ujumisõppe programmi rakendamiseks 
ka KOV jätkuvalt panustama oma vahendeid. Varasemalt oli see ca 700 000 eurot aastas. KOV-i poolse rahastuse 
jätkumine endises mahus oli ka Vabariigi valitsuse eeldus lisaraha eraldamisel. Riigipoolne tugi ja KOV-ide panus 
kokku annab koolile ujumisõpetuse korraldamiseks keskmiselt 135 eurot iga lapse kohta. See on arvestuslik raha, 
mis peaks KOV-ide eelarves ujumise algõppe korraldamiseks olemas olema. Et koolid suudaksid oma kohustust 
ujumise algõppe korraldamisel edukalt täita, on KOV-idel kohustus seda vajalikul määral rahastada. 

• Õpetajate valmidus: Ujumisliit on tänaseks hetkeks üleriiklikult koolitanud üle 700 kehalise kasvatuse õpetaja ja 
treeneri ning andnud neile vajalikud oskused ujumise algõppe tunde läbi viia. Siiski pole kõikides koolides piisavalt 
eriettevalmistusega õpetajaid. Õppeprotsessi kirjelduse alusel peaks iga 12 õpilase kohta olema üks juhendaja. 
Ujumisliit jätkab koolitustega ja soovitab võimalusel koostööd ujumisklubide kvalifitseeritud treeneritega. 

• Logistika: Eestis on hulk koole, kus logistika korraldamine lähimasse ujulasse on paras väljakutse. Vahemaa kooli ja 
ujula vahel nõuab mõnel puhul palju ressursse – rohkem aega ja raha kulub ujulasse minekuks ja sealt tulekuks kui 
reaalseks õppetegevuseks basseinis. Võimalus on paindlikus lähenemises ja ujumiskursuste korraldamine koolitöö 
väliselt, näiteks vaheaegadel koostöös ujumisklubide ja naabervaldadega. Oluline on eesmärk: lapsed omandavad 
ujumisoskuse, mitte tundide „ära tegemine”. 

• Taseme ebaühtlus: Klassis on lapsi, kes käivad ujumistrennides ega vaja ujumise algõpet. Kindlasti on igas klassis 
neidki, kes kardavad vett ja vajaksid individuaalset lähenemist. Lapsed, kes kõige rohkem ujumise algõpet vajavad, 
ei pruugi saada piisavalt individuaalset tähelepanu. Laste eristamine tasemete ja vajaduste järgi ning õppetöö 
jagamine rühmadesse võib küll praktikas olla keeruline, aga mingil määral aitavad seda küsimust lahendada 
varasemast väiksemad õppegrupid, mis on võimalusel komplekteeritud erinevate klasside lastest tasemete järgi.

• Lastevanemate tugi: Äärmiselt oluline on kodune tugi ja teadlikkus ujumisoskuse vajalikkusest. Eelkõige on see 
lapsevanemate huvi ja kohustus, et laps omandaks oskuse, mis tagab ohutuma ja mitmekülgsema elu. Peame koos 
panustama, et vanemad teadmatusest oma lastele karuteenet ei teeks ja ujumistundidest vabastusi ei paluks. 
Lapsevanemad on ka „teadlike tellijate” ja valijatena tõhus huvigrupp KOV-ide suunal, et koolidele ujumise algõppe 
korraldamisel piisavalt ressursse eraldataks.  

Eesmärk on üdini hea ja õilis, kuid nagu iga algusega, on meil üheskoos lahendada mitmeid praktilisi küsimusi. 
Ujumisliit soovib siin olla hea koostööpartner ja lahenduste pakkuja, et üheskoos anda meie lastele võimalus 
rõõmsamaks ja ohutumaks eluks. 



**** 

Koostöös Päästeametiga soovime anda uuele kooliujumise programmile positiivse stardi ja kingime kõikidele esimese 
klassi lastele ujumismütsi. 

Oleme ka koostanud infovoldiku lapsevanematele: nende teadlikkuse tõstmise kaudu on võimalik saada nii lastele kui 
ka ujumisõpetajale head toetajad.  

Pakis on ujumismüts ja infovoldik igale Teie kooli esimese klassi õpilasele, mida nad saavad koju viia.  Lapsevanematele 
mõeldud infovoldik „Kooliujumise ABC“ annab lapsevanematele vastuseid küsimustele: 

Miks laps vajab ujumisoskust? 

Mida laps ujumistunnis õpib? 

Kuidas toetada last ujuma õppimisel?

Mida laps ujumistunnis vajab?

Milliseid veeohutuse reegleid tuleb  lapsega arutada?

Saadetises olev A2 plakat aitab samuti luua kooliujumisest ühtset infovälja. Parim paik sellele oleks Teie kooli 
infotahvel, mida lisaks kooliperele saavad lugeda ka lapsevanemad. 

Edaspidi saab kooliujumist puudutavat infot (sh õpetajate täiendkoolitused, metoodilised õppematerjalid, 
„Kooliujumise ABC” infovoldiku ja plakati printimine) Eesti Ujumisliidust ja www.kooliujumine.ee.

Suur aitäh veelkord, et aitate kaasa lastele rõõmsama ja ohutuma elu andmisel! 

Lugupidamisega,

Karol Kovanen
Eesti Ujumisliidu president 


