
1.10.2019  MRK vanematekogu kohtumise kokkuvõte 

Lisaks VK tegevuse ja eesmärkide tutvustamisele olid arutlusel järgmised teemad: 

-          KOOLIVORM: vaatasime koos kahe erineva koolivormi pakkuja – Norrisoni ja 

koolivorm.ee  näidiseid.  

Ettepanek (kohalolijad otsustasid): jätkame Norrisoniga, kelle valik on mitmekesisem. Kristi 

palub Norrisonil kokku panna valiku erinevaid esemeid hindadega, seejärel otsustame järgmisel 

kohtumisel, milliseks jääb lõplik vanematele pakutav valik. 

-          JUUBELIPIDUSTUSED: VK on valmis nõu ja jõuga abistama, aga enne oleks hea teada 

kooli plaane. Ettepanek: Kristina ja Kristi suhtlevad direktoriga, et selgitada, mis kavas ja kuidas 

aidata saame (nt teavitusega vms). 

-          JÕULULAAT: Toimub 8.12 Riia tn õppehoones. Nii nagu varasematel aastatel, on see 

VK vedada. Ettepanek: kõik, kes vähegi tunnevad, et saavad kaasa aidata, annavad endast 

KOHE Kristile teada. Kõik ideed uudse korraldusliku vormi, töötubade vms osas on ka mailitsi 

väga oodatud! Tuli ka ettepanek taaskasutada varasemaid plakateid jm materjale kui võimalik 

(muutes kuupäevi vms).  

-          KLAVERIPROJEKT on selle aasta MRK heategu, kuhu lapsed omal valikul jõululaada 

tulu annetavad ja kuhu kogutakse annetusi juubelipidustustel, läbi teavituse jne. Kellel on hea 

idee, kuidas sellele veel kõlapinda anda, siis see on väga teretulnud.   

-          KOOLI KORIDORID RÕÕMSAMAKS: Katsume teistada eelmisel kevadel tekkinud 

idee muuta vanemuise õppehoone igavad koridorid kunstitudengite abiga ägedamaks. Tartu 

Kunstikool (kumb, kas Kunstikool või Kõrgem Kunstikool?) on valmis koostööks. Kristi kohtub 

Kunstikooli esindajatega, viimased külastavad ka kooli, siis selgub, kuidas toimub edasine 

koostöö, kuidas õpetajad ja õpilased ideedega kaasatakse jne. Hoiame kursis.  

 

- OHTLIK KOOLIHOOV: Tuli jutuks taaskord ka koolihoovis tiirlevad autod. Ettepanek 

koolile, selle teemaga linna poole pöörduda - kas paigaldada märk, mis keelaks autodel 

sissesõidu või mõelda tõkkepuule, vmt. lahendusele. Vanemad on jälginud seal liikuvaid autosid 

ja mängivaid lapsi ja see on väga ohtlik. Avalikul mänguväljakul ei tohiks liikuda nii palju 

autosid. 

Järgmine VK kokkusaamine toimub novembri algul, kuupäeva täpsustame. 

Ettepanek: kutsume järgmisele VK kohtumisele ka kooli huvijuhi, et temaga tutvuda ja koostööd 

(juubel, jõululaat jne) arutada. 

  

Head, 

Kristi ja Kristina (Va, VIIIa, VIIIb) 

https://norrison.ee/et/26-koolivorm
https://koolivorm.ee/category/koolivormid


5.11 toimunud MRK Vanematekogu kokkusaamise kokkuvõte 

1. Jõululaat 

Liisa õpilasesindusest tutvustas kooli plaane ja palveid seises jõuluaadaga, mis toimub 

8.12.2019.  

Jagasime ülesanded kooli ja VK vahel järgmiselt: 

Kool: 

Regamine klassijuhatajate või huvijuhi juures hiljemalt 1 detsembriks.  

Ärgitustöö, laada statuut välja mõelda. 

Reiniku firmatoote jm auhinnaliste kohtade statuut mõelda 

Zürii kokku panna 

Päevajuht(juhid) määarata 

Jõululoos - iga laud paneb 1.- kingi 

Plakatite tekst saata Kristile/Kristinale 

Õpitubade teemad ja formaadid (fotostuudio, kohvik vms) - anda õpilastele ideid 

Esinejad – kuna klaver (ja sellele raha kogumine on siiski keskmes, siis kindlasti peaks 

esitatama mõni pala klaveril. Liikumine oli teine teema ("liikuv klaver") 

 

Vanemad (VK eestvõttel, aga kaasates võmalikult laia ringi vanemaid): 

FB event - Raul Kübarsepp teeb ja jagame ka ÕS-ga 

Plagu ja plakatid - kool otsib, et kas on eelmise aasta oma alles. Eelistame taaskasutust. 

Tuled, pikendus - Silver Kuusik toob pikendused. 

Küünlad 

Regajate tabel draivis koos erinevate alamlehtedega – teeb Kaarel Sammet 9. a, nii 

kiiret kui võimalik 
Päästedemonstratsioon (kutsume Vanemuise õppehoone kõrvale parklasse kas politsei, 

kiirabi, tuletõrje) - Maido Puna suhtleb 

Nö tänavalt tuppa kutsumise kohvik (pakutakse tänaval kakaod ja meelitatakse 

Jõuluvana 

Muusika – laada ajal mängib ka tänaval kõlaritest muusika (trubaduur) 

VK sees rollijaotuseks teeme eraldi tabeli – Kristi teeb 

Hetkel ideed VK korraldab vanemate kohviku või muu taoline - senikõlanud ideed: 

tegevus õues, grill, korvtõstukis jõuluvana – tõstuki lubas muretseda Silver Kuusik, 1. a) 

Mõned üldised põhimõtted ka seoses laadaga, mida arutasime:  

-       osalejate motivatsiooniks mõtleme välja mitmeid auhindu – a la MRK parim 

jõulutoode 2019, ägedaim müüja vms 



-       oluline on juba eelregistreerimisel panna kirja toode, mida müüa kavatsetakse. Üldine 

suund võiks olla, et vähem söödavat ja rohkem väikseid jõulukinke 

-       Jõlulaat võiks reklaamida ka Pauluse kirikus toimuval jumalateenistusel sel päeval - 

üks lapsevanem oli nõus info edastama? 

-       Kui õnnestub teha mingi kiiksuga asi (no nt kasvõi see tõstukis jõuluvana), siis 

kindlasti tasub reklaamida üritust ka meedias 

  

Lisaks arutasime VK kokkusaamisel: 

-       Kristina pani kooli abiga kokku lühiinfo kooli juubeli reklaamimiseks ja edastas meediale 

(ERR, Tartu PM jne). Info on üleval ka linna haridusuudistes https://tartu.ee/et/uudised/tartu-

mart-reiniku-kool-saab-130-aastaseks 

-       Ajalooring ootab kingitusi orienteermismängu auhindu, 15.11-ks Vanemuise tänava 

infolauda - SELLEGA ON KIIRE!! 

-       Koridoride projekt – kunstikoolile tutvustati soovi ja võmalust, kool on valmis koostööks (kui 

leidub grupp tudengeid, kes selle teema valib). Valik jääb kevadeks, ja positiivse arengu puhul 

teostub järgmisel sügisel. 

Tervitustega  

Kristi ja Kristina 

  

 

https://tartu.ee/et/uudised/tartu-mart-reiniku-kool-saab-130-aastaseks
https://tartu.ee/et/uudised/tartu-mart-reiniku-kool-saab-130-aastaseks

