5.03.2019 Vanematekogu kohtumise kokkuvõte

-

Liikuma kutsuv hoov: hoovis on kooli jaoks vabanenud täiendavat ruumi, vaja leida
sellele ühiselt mõistlik kasutus. Arutasime küngaste/mügarate tekitamist, kus lapsed
saaksid turnida jne. Meil on kasutada jõululaadaga kogutud raha (ka kunagi VK alguses
liikumispeo külalistelt kogutud raha).
Leppisime kokku, et VK liige Maido Puna konsulteerib maastikuarhitektidega, millised
on võimalused ja soovtused materjalivalikuks, mis on hind jne.

-

Kevadpäike ja palavad klassiruumid – direktor võttis pakkumised kaistavte kilede
paigaldamiseks (7 klassi Riia tn läheks maksma juba üle 13 000 eur, aga Vanemuise tn
on selliseid klasse veel 15!), rullood on odavamad- 30 tk 3400 eur, aga nagu direktor
rõhutab see tähendab, et kogu aken on kaetud ja õppetöö toimub elektrivalgel - särava
päikeselistel kevadpäevadel. Mis oleks hea lahendus.
Taas leppsime kokku, et Maido Puna selgitab, milliseid lahendusi ja mis hindadega
kasutavad Tartu valla koolid.

-

Koolikapid – näib, et soovijaid, kes kapist ilma jäid, on rohkem, kui neid, kes ametliku
taotluse on jõudnud teha.
Ettepanek: VK liikmed koguvad klassidest kokku info, et saaksime teada lõpliku
kapisoovijate arvu. Siis saab kool firmaga edasi suhelda.

-

Koolivorm – arutasime, et vanematel võiks olla valikus polo, triiksärk, vest ja kardigan.
Leppsime kokku, et VK liige Mari-Liis Põlme tutvub erinevate firmade pakkumiste ja
hindadega ning informeerib VK-d. Seejärel teeme koolile ettepaneku teemaga ja valitud
firmaga edasi tegeleda.

-

Klassides sündmusteks korjatav raha – teema tõstatati algkooli majas (õpetajate
poolt), et kas õpetajad ikka võivad lastega üritustel käimiseks raha korjata (kes
kontrollib, kuhu raha läheb ja kas ikka õpetajal on õigus raha küsida jne).
Ettepanek – kõik uurivad oma klasside listides, kas see teema vajab edasist käsitlemist
ja mingeid uusi lahendusi.

-

Hindamine - täiendavalt tõsteti täna küsimus, kas kahest hindest piisab semestri
koondhinde väljapanekuks. Lea Pauts täpsustas peale koosolekut, et kooli
hindamisjuhend ei normeeri hinnete arvu semestris. Täpsustatud on seda vaid
erikursuse korral: Erikursust võib kokkuvõtvalt hinnata üks kord õppeaastas, sellisel
juhul peab olema igas trimestris vähemalt kaks hinnet või hinnangut. Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse kohaselt on hindamine sätestatud põhikooli riiklikus õppekavas ja
seal ka ei ole kokkuvõtvaks hindeks vajalike hinnete/hinnangute arv normeeritud.
Ehk siis võiks arutada, kas lapsevanemad läbi vanematekogu soovivad teha
muutmisettepaneku kooli hindamisjuhendisse, seda muudetakse kujundava hindamise
tõttu hetkel pea igal aastal, või siis soovitada hea tavana tihedamalt hinnata ja
tagasisidestada.
Ettepanek- koguge palun oma klassidest vanemate tagasisidet!

-

Probleemid kehalise kasvatusega – teema, mis kordub aastast aastasse, eriti teravalt
enne liikumispidu. Leppisime kokku, et alates tänasest, 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).

