07.03.2016 vanematekogu koosoleku kokkuvõte
1. Spordipäev. Vanematelt (sh vanematekogu liikmetelt) ootab kool aktiivset osalust
spordipäevast ja enne seda spordipäeva kutse levitamises. Registreerige oma meeskonnad
ja ergutage ka teisi sõpru ja klassikaaslasi seda tegema! Registreerumine esialgne
lõpukuupäev on ca nädal enne spordipäeva. Samuti on veel kokku panemata
meeskonnad/naiskonnad õpetajate-vanemate vaheliste võistluste jaoks. Köök vajab
osalejate arvu hiljemalt 3 päeva enne, et saaks toiduaineid varuda. Plakat peaks valmima
õige pea, seda saaks siis levitada naaberkoolides, lasteaedades, Karlova seltsi kanalite
kaudu, noortekeskustes, Karlova raamatukogus, FB kanalite kaudu jne. FB TFK lehel peaks
looma ka ürituse.
2. Facebook (FB). Kristiina Veresinina võtab ühendust sekretäriga (kes on lehe
administraator) ja teeb ettepaneku kokkusaamiseks ja reeglite paika panekuks.
3. AHHAA-kooli kokkuvõte. Väga tore projekt, mis esialgu puudutab 4.-6. klassi, hiljem ka
teisi. AHHAA ja Tartu ülikool koostöös meie kooli õpetajatega teevad loodusainete tunnid
huvitavamaks ja lastel on rohkem võimalusi ise katsetada.
4. Õpetajatega kokkusaamise kokkuvõte. Õpetajad ootavad koosolekul toimunud
aruteludele järge. Sai otsustatud, et Prima Vistaga seotud arutelu emakeele õpetajatega
algatab Ello Varjas. Suhtluse algklasside õpetajatega aktiivse vahetunni teemadel algatab
Kristiina Veresinina. Kes vanematekogu liikmetest tunnevad, et tahavad ühe või teise
algatusega aktiivsemalt tegeleda, palun andke võimalikult kiiresti endast märku!
5. Õpilastega kokkusaamine. Eesmärgiks on teha tihedamalt koostööd õpilasesindusega.
Kristiina Veresinina võtab ühendust õpilasesinduse presidendiga, et alustada vanematekogu
ja õpilasesinduse omavahelist suhtlust, ja annab teada, kuidas asi edeneb.
Lisaks:
Seoses Tulukese projekti lõpuga koostatakse raamat. Meie vanematekogu poolt kirjutavad
artikleid Andres Siiman ja Kristina Kurm. Kui keegi soovib oma panuse anda, võtke ühendust
Kristinaga.
Ühislaulmise idee. Kristina uuris selle ürituse rahastamise võimalusi. Selleks kevadeks
kahjuks rahastust ei saa, küll aga on võimalus proovida sügiseks. Üritus toimuks Karlova
päevade raames, koostöös Karlova seltsiga ja ideaalis ka Karlova kooliga. Idee on korraldada
pigem tudengite Öölaulupeo sarnane üritus (loomulikult mitte öösel) kui koolikooride
esinemine.
Järgmise koosoleku toimumise ajaks pakuti esmaspäev, 28.03.2016.
Kokkuvõtte koostas: Kristiina Veresinina

