28.01.16 vanematekogu kokkuvõte
Vanematekogu koosolekul 28. jaanuaril pakuti välja erinevaid ideid laste ja vanemate ja ka
koolide ühistegevuseks. Kõiki neid ideid oleks vaja/võiks edasi arendada ja välja selgitada
rahaline resurss, kui seda peaks vaja minema.
- Coca-Cola liikumisprogramm TKK + TFK. Spordipäev. Näiteks tõukerattaga ümber Karlova.
TKK valmisoleks TFK-ga koostööd teha on olemas.
- Linnaosa orienteerumine.
- Karlova 100 11.mail ja kogu aasta vältel aset leidvad sündmused.
- Ühislaulupidu TKK + TFK. Proovid mõlemas koolis, tutvumine koolimajadega (aula),
laulupidu Loodusmaja aias(?).
- Prima Vista kirjandusfestival.tartu.ee . Lapsed ja vanemad esinevad luuletustega või loovad
omi teoseid.
- Eesti 100: igaühele oma pill. Koolil olemas kitarrid. Kas oleks võimalik leida kitarriõpetaja,
huviring. Kas kool vajaks teisi instrumente?
- Kultuurkapitalile on võimalik projekte esitada kuni 20.veebruarini.
Siin on 3 ettepanekut, mis jäid 8-le kohale tulnud vanematekogu liikme sõelale ja mis tuleks
põhjalikumalt lahti kirjutada (konkreetsed tegevused) ning välja selgitada kooli võimalused.
Vajame kooli vastust nii ruttu kui võimalik, et järgmisel nädalal taotlus linnale esitada. Raha
kasutamise tähtajaks on aprill 2016.
I Sõudeergomeeter + spordipäev + perepäev. Kas ergomeeter maksbki 1500.- või jääb raha
üle ka muuks otstarbeks. Kui jah, siis mida selle eest veel saaks. Kuidas ja millal seda
korraldada? Millised oleksid ühistegevused, võistlused? Kas oleks võimalik ühendada CocaCola liikumisprogrammiga? Mida arvavad kehalise õpetajad? yessport.ee/sport
II Kirjandusfestival Prima Vista + puhketuba kooli + lugemisnurgad klassidesse, eriti
algklassidesse (vaibad, istumispadjad, kott-toolid, riiulid, uued raamatud). Välja selgitada,
millised klassid vajaksid ja mahutaksid taolisi nurki. Kas koolis oleks võimalik teha puhketuba
(pehme, muusika).
Juba mainitud laste ja vanemate ühislugemised/ettelugemised/ühine kirjanduse loomine.
Väljavõte kooli õppekavast: Kool jätkab kirjanduse süvaõppega kooli traditsioone
sotsiaalainete raames. Aineteks: Interaktiivne eesti keel, loovkirjutamine, meedia,
suhtlemine ja avalik esinemeine.
III Aktiivne vahetund + motoorikakeskused + perepäev. Mõte paigaldada koridoridesse
motoorikat arendavaid mänge, lauamänge, mis oleksid lõhkumiskindlad (näiteks sellised
nagu Loodusmaja I korrusel või mängutubades). Koolilt tahaks teada, kas ja kuhu oleks
võimalik neid paigaldada. Eelkõige pidasime silmas muidugi 3. korrust (algklassid) aga võib

ka teistele korrustele. Siis milliseid tegevusi eelistaksid vanemate klasside õpilased? Kutsuda
edaspidi õpilasesindus meie koosoleku(te)le.
Kas oleks võimalus kaasata mängude valmistamisesse Hannes Lõhmust, tehnoloogiat
õppivaid õpilasi ja meie tegusat majandusjuhatajat? Materjali kulu? Esialgu osta
valmistooteid.
Pärast asjade soetamist korraldada perepäev, pidulik avamine ja demonstreerimine, kevadel
on ju kombeks läbi viia perepäeva kontsert.
nuputaja.ee
Kokkuvõtteks. Vanematekogu liikmetelt ootan hetkel täiendusi, täpsustusi, ettepanekuid
viimasele kolmele ideele. Teisi ideid saame edaspidi edasi arendada.
Janika uurib siis Coca-Cola asja ja Ello lubas kokkuvõtte ja täiendused kenasti kirja panna ja
koolile esitada.
Kokkuvõtte koostas: Kadi Ilves

