TÜG Vanematekogu kohtumine 18. oktoober 2017 kell 18.00 – 19.30
Osalejad: direktor Mehis Pever, Marit Kuusk (5A ja 6A), Kairi Pärl (2A), Vivika Urb (8A),
Reet Silva (7B), Inga Saarepere (12B), Aire Allikas (1B ja 3B), Monika Ulla (2B)
Protokollis: Marit Kuusk
1. Järgmine vanematekogukohtumine 27. novembril kell 18.00 – 19.30
2. Rattaparkla tõukeratastele ja jalgratastele ca 50 kohta.
-

Hetkeks kogunenud 390.-

-

Kogu vajaminev summa ca 2000.-

-

Hetkel ei ole veel 100% otsustatud, milline parkla tuleb. Mõte, et äkki spiraal, kuid
sel juhul on oluline, et ratta saaks lukustada ikka raamiga. Kui lukk vaid ratta külge,
siis ratas jääb lukuga hoidlasse, kuid ülejäänud jalgratas läheb oma teed. Mart
Tartlan uurib spiraalparkla hindu.

-

Kui korrektne pakkumine ja see kinnitatud, siis uus üleskutse.

-

Üleskutse teksti veidi kohendada, lisada EV100 seotud kingitus koolile ja vanemate
panus Rohelise Kooli vaates.

-

Koolikodulehele

-

Kooli FB lehele

-

Läbi Kaari Masul’i üleskutse ka kõikide TÜG lapsevanemate e-postiaadressidele.

-

Võimlalikud rahakogumise aktsioonid: kontsert, laat, teater, töötoad, koolitus
rattalubade saamiseks, mõni spordiüritus. Oodatud on ka lapsevanemate endi panus
aktsiooni korraldamisel.

3. Osade klasside lendude listidele ei saa vanemad kirju saata, saab vaid klassijuhataja.
Milles asi?
4. Hoida vanematekogu linki uuendatuna. Marit Kuusk edastab protokollid Kaari
Masulile, kes saab need vanematekogu lingi alla lisada. Sinna ka rattaparkla teema, kui
valik lukus.
5. Marit saadab vanematekogu senistele kontaktidele info, et uuendada, kes endiselt
kuulub vanemate kokku ja millist klassi esindab. Hea kui 1 vanematekogu vanem
esindab vaid ühte klassi, mitte mitut.
6. Direktor Mehis Pever palub nende klasside klassijuhatajatelt, kelle klassidel vanemate
kogus esindajat seni ei ole, saata esindaja nime ja kontaktid.
Hetkeseis on lisadokumendis.

7. TÜG koolivorm:
-

Mitte pragada lastega, kui koolivorm on tellitud, kuid ei ole veel kohale jõudnud.
Laps ei ole tegelikkuses ju kuidagi vastutav selle eest, et tal ei ole vormi, mida selga
panna.

-

Facebookis on grupp: TÜG taaskasutus, kus vanemad saavad pakkuda tasuta ja tasu
eest väikseks jäänud või muul põhjusel seismajäänud koolivormi rõivad ning ühtlasi
ka teisi koolis vajaminevaid riideid ja tarvikuid: spordijalanõud, vahetusjalanõud,
koolikotid jms.

-

Taaskasutuslaatada korraldamine: Esimesel korral müüjaid oli, ostjaid üpris vähe.
Reet Silva on valmis taaskasutus laada korraldamisse panustama.

-

Kas on võimalik, et koolil on embleem, mida saab rõivastele ise külge õmmelda või
näiteks krõpsuga külge panna ja jälle ära võtta?

-

Koolisümboolikaga helkur’i mõte meeldib samuti.

8. Käimas on tihe arutelu kujundava hindamise teemadel. Reaalkool tutvustab oma
süsteemi ja on tutvutud veel mitmete kujundava hindamise võimalustega.
9. Tallinna Ühisgümnaasium osaleb projektis Roheline Kool, millesse on oodatud
panustama koolipere kõrval ka lapsevanemad. TÜG’i poolt veab ettevõtmist
käsitööõpetaja Kai Tajur. 26. septembril tunnustati Tallinna haridusasutuste juhtide
konverentsil TÜG’i tegevust Rohelise lipuga. Rohelisest koolist ja TÜG’i tegemistest
sellega seoses leiab rohkem infot FB lehel: https://www.facebook.com/Rohelinekool/
10. Tallinna Ühisgümnaasium liitus Vaikuse minutite projektiga. Tutvustus on juba
toimunud ja tulemas esimene koolitus õpetajatele.

