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Jõululaat ja jõuluball
Abi kooli jõululaada korraldamisel laupäeval, 10. detsembril. Vanematekogu poolt oodatakse töötoa
„Vahva rätsep“ korraldamist. Kulumaterjalidele on kasutada kuni 50 eurot. Veel saab viia annetusi ka
jõululaada õnneloosi.
Abi õpilasesindusele jõuluballi korraldamisel 20. detsembril. Teemaks maskiball. Pakkuda võib kedagi
üllatusesinejaks. Külaliste (vilistlased jt) laua katmiseks võivad ka vanemad toetust pakkuda.
Ilutulestiku ostmist võib ka toetada, aga see peaks olema ohutu. Lapsevanemad on valmis annetama
kooli kaunistamise jaoks. Ülekandeid saab teha kooli arveldusarvele, juurde tuleb märkida
sihtotstarve.
Seda saab siduda ka õpilasesinduse heategevuskampaaniaga, mille käigus kogutakse annetusi (asju)
Tähe noortekeskusele. Leida ka fotograaf ballile, kes tegeleks teadlikult sündmuse jäädvustamisega.
Kirjutame ühise üleskutse lapsevanematele võimaluste kohta, kuidas panustada.
Kooliümbruse liiklus, kõrvalhoone ja õueala arendamine
Teede remont Tähe tänaval lõpeb selle aasta sees. Järgmise aasta linna eelarves kooli ümbruse
korrastust ei ole. Vanematekogu koosolekul võtsime plaani ühiskohtumise - linna esindaja, kooli
esindajad, kooli hoolekogu ja vanematekogu liikmed.
Kool on jätkuvalt erinevate lahenduste otsimisel kooli õueala arendamiseks. Uurida võiks
kultuurkapitali ja olümpiakomitee võimalusi. KIK toetab ainult haljastust, aga selle hooldamine on
koolile koormav.
Kooli kõrvahoone (uue hoone ehitamine samale kohale) on linna plaanides alles aastal 2023. Kool
sooviks pigem kolmekorruselist lisatiiba peamaja kahe tiiva vahelisele alale.
Aktiivne vahetund
Ettepanek on teha pildikaust ideedega, kust siis hakata sobilikke mõtteid välja noppima ja ellu viima.
Õpetajate tunnustamine
Õpetajate ritta seadmine läbi tunnustamise võib paljusid õpetajaid lihtsalt teema püstituse tõttu
teenimatult kõrvale jätta, näiteks esimeste klasside õpetajad annavad tunde ainult oma klassidele,
teistega nad kokku ei puutu. 6.-9. klasside seas on kerge lemmikuid järjestada. Kooli siseselt
tunnustatakse õpetajaid kaks korda aastas - õpetajate päeval ja jõulude ajal. Lisaks veel konkreetsete
tegude eest esimeste ja üheksandate klasside juhatajaid. Idee on viia kooli kevadpeol kõikidele
õpetajatele suur tort tänutäheks. Kas see mõte on rahalises osas teostatav?
Töövarjupäev
Kooli poolt on töövarju päeva organisaator olemas, õpetaja Malle Partsioja. Kõik pakkumised saame
edastada temale. Töövarjupäev on suunatud ainult üheksandikele ja ühel kindlal päeval.
Töövarjupäeva mõte on selles, et õpilane näeb reaalset tööpäeva, nii nagu see sel päeva juhtub
olema. Juuni esimesel nädal, kui õppetöö on kergem ja rohkem muid üritusi, võib tegude listi ka
erinevad vahvad töövarjuks olemise võimalused õpilastele kirja panna. Kas võiksime seda sel aastal
katsetada?

Vanematekogu töökorraldus
Kooli kodulehel on kooli sündmusete plaan üleval 23. juunini. Sealt saame vanematekogu
tegevusplaanile põhja.
Vanematekogu tööplaan avalikustada Google Docsis.
Järgmise koosoleku lepime kokku kirja teel ja pärast aastavahetust. Vahepeal teeme töögrupid, kes
hakkavad omavahel kohtuma seoses jõululaada ja lõpuballiga.
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