
4.02.2020 MRK vanematekogu kokkuvõte 

-          Poiste ja tüdrukute tööõpetus – vanematekogu listis tekkis aktiivne mõttevahetus selle üle, 

miks peaks posidi piirduma nö poiste töödega ja tüdrukud tüdrukute omadega, rohkem võiks 

olla kodundust jne. Valikuvõimalus on tegelikult olemas, soovi tuleks avaldada aasta algul, aasta 

sees enam gruppe vahetada ei saa. Kui on nt tüdruk, valib tehnoloogia, siis saab 10 % kodundust 

nagu poisidki. Arutelu tulemus: kool parandab infovahetust, näiteks läbi klassijuhtajate ,selgitab 

juba kevadel välja, kuidas soovid jagunevad vms. 

  

-           Tunniplaani muudatus II poolaastal – see on seotud erinevate õppeainete läbiviimise 

korralduslike küsimustega. Eri õppeperioodidel on erinevad rühmade suurused erinevates 

õppeainetes (nt 2. kl käivad I poolaaastsa ujumas, pärast on neil vaja sees kehalise ruume jne, 

käsitöö ja kunstiklasside erinev kasutus jne. Kool on teadlik murest, aga keeruline on olukorda 

muul moel lahendada. Ka digiprogramm ei suuda lahendust leida, kui kõikide soove arvesse 

võtta. 

  

-          Tundide algus – ikka ja jälle laekub ettepanekuid alustada kell 9:00, aga muudatus tekitaks 

palju uusi probleeme – lapsed, eriti vanemad kooliastmed ei jõuaks siis enam huvikoolidesse-

trennidesse jne.  

  

-          Toit – järgmisest sügisest saab kool uue toitlustaja, linn valmistab hanget ette. Praeguse 

toidu puhul on kostnud pretensioone, et hilisemad sööjad ei saa kõiki valikuid. Toidkukogused 

on väga piiratud, nt 3 väikest kartulit jne, pikapäevarühmas polegi tihti valikut, ongi ainult kartul 

ja kui saab 3 väikest kartulit, jääb kõht tühjaks. Arutelu tulemus: direktor uurib, kartuli puhul ei 

oleks tõesti mõistlik piirata.  

Uude hankesse said oma ettepanekuid lisada ka kool ja õpilasesindus. 

   

-          Annetuse küsimus – kool õppis hiljutisest annetusjuhtumist. Kokku lepitakse reeglid, mis 

summast alates kooli teavitab vanemat, et olla kindel, et vanemad on kursis. Kool võiks järgmisel 

aastal tutvustada ka muid vabatahtliku abistamise vorme kui raha annetamine.  

  

-          Jõululaat – viimasel jõululaada oli vähem osalejaid kui varem. Oluline on analüüsida, mida 

saaks paremini teha. Paljud head eelmise aasta ideed võiks uuesti ellu viia, aga oluliselt tuleks 

parandada kommunikatsiooni (kooli, VK, huvijuhi vahel jne) 

  

-          Konkurss “Su nägu kõlab tuttavalt” toimub koolis aprillis– vaja on vanemate abi 

auhindadega! Palun kõigis klassides infot levitada! Kool saadab lähiajal infot ka teiste ürituste 

osas. Edastame need ka vanematekogu listi kaudu ja lepime kokku ka ajavahemiku, millal 

kignitusi ootame. 

-          Koolivormi näidiskampsun jõudis kooli. See on kena. Nüüd tegeleme sellega, et saaks 

säätida paika proovimispäeva. Samuti, et meie tellimiskeskkond saaks ülesse. Anname sellest 

kindlasti koheselt ka teada. 

-  Vanematekogu potokollid – palume koolil infot VK lehel uuendada  ja üles panna selle aasta 

protokolid 
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