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- Palavad klassiruumid – Teema on olnud jutuks ka hoolekogus. Hoolimata näitest, et üks 

klass rulooteema edukalt lahendas, soovitab vanematekogu koolil teha 
ikkagi  linnavalitsusse ametlik pöördumine teema lahendamiseks. Tegu pole ju 
iluremondiga, vaid ohuga laste ja õpetajate tervisele. Palume koolil VK linnalt saadavast 
vastusest teavitada.  
 

- Liikuma Kutsuv Hoov – saab peagi valmis, aga arutasime ideed, kuidas seda väheste 
olemasolevate vahenditega veelgi ägedamaks teha. Ettepanek osta-paigaldada 
jõululaadal kogutud rahaga näiteks slacklined, mida lapsed teiste koolide näitel väga 
aktiivselt kasutavad. Tuvastasime ka puud, kuhu neid saaks kinnitada. VK suhtleb sel 
teemal otse kooliga.  
Küsimus, mida võiks vanematekogu vahendusel klassidest uurida: Kas oleks mõni 
lapsevanem, kes saaks abistada betoonist vmt tugevast materjalist ping-
pongilaudade paigaldusega või kes omaks vähemalt infot ja kontakte firmade 
kohta, kes sellega tegelevad ja saaks võtta alustuseks kasvõi hinnapakkumised?  
Hooviga seoses arutasime ka taaskord ohutuse teemat ning leidsime, et hooviala peaks 
olema autodele minimaalse sissepääsuvõimalusega. Ettepanek paigaldada tõkkepuud 
vmt piiravad vahendid, et hoov oleks maksimalselt turvaline ja autovaba (eriti 
teatrikülastajatest ja trennilaste vanematest).  

 
- NB: Uus idee – muudaks koolikoridorid seinamaalingutega elavamaks ja ägedamaks! 

Võiks teha ideekorje sügisel laste (miks mitte ka vanemate ja õpetajate) seas teemade 
saamiseks ja esitaks siis lähteülesandeks Kõrgema Kunstikooli või kunstikooli 
tudengitele pakkuda loovlahendused, need koolis hääletusele panna ja võiduideed sprei 
jms tehnikas teostada. Kõik  arvamused on teretulnud! 
 

- Arutati taaskord kehalise kasvatuse teemat. Kordame eelmisel kohtumisel kokkulepitud 

käitumissoovitust. Kõik, kellel on mingi probleem, intsident, selgitavad klassi listi 

vahendusel, kas probleem puudutab klassis ka teisi. Kui see on üksikjuhtum, suhtlevad 

otse õpetajaga, vajadusel klassijuhatajaga. Kui ka teised on probleemiga kokku 

puutunud, siis tuleks olukorda/probleemi täpsemalt kirjeldada ja saata see nii 

klassujuhatajale kui Kristile ja Kristinale, kes probleemid koondavad. Vaatame ja 

anname VK-le jooksvalt mingi aja pärast teada, kas ja mis probleemid on ning siis 

otsustame, kuidas edasi (ühine pöördumine direktorile vms). 

 
- Koolivorm. Esmalt täpsustuseks, et koolivorm saab kindlasti olema vabatahtlik. 

Nägime seekord VK-s ühe firma näidiseid (vt. manuses lisatud fotosid). Vōtame ka teise 
firma omad ja siis saame panna koos piltidega hääletusele, et kumma firma tooteid saab 
soovi korral kooli sümboolikaga tulevikus tellida.  

 
Järgmine kord kohtume jubas sügisel.  
Ilusat suve kõigile ja loodame, et 1. juunil olete kõik ka koolihoovi avamisel kohal! 
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