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Osalejad: 

 

Teemad: 

1. Kooli poolt: Laste unustatud asjad. Garderoobis liiga palju asju vedelemas, vaja vanematele 

südamele panna. 

2. Tulnud mure lapsevanematelt, et kooli söök jahtunud. 

Direktor rääkinud õpetajatega ja seda muret pole õpetajad kaevanud. Plaanis jälle teha ka söökla 

lahtiste uste päev millalgi kevade poole. Direktor rääkis ka, et kooli olid just külastanud Soome 

õpilased, kes kooli sööki kiitnud. Ja samas võivad ka lapsevanemad tulla kooli sööki proovima, 

palun ette teatada sellest mõttest direktorile. 

Tuleb ka mure, et kõhud jäävad tühjaks, aga saab juurde küsida. 

Salatite valik tekitatud, et saab komponente ise kokku panna. 

Koolide toitlustamine on üldiselt suure kontrolli alla. 

 

3. Puhvet – ei ole plaanis pikemalt lahti hoida (tuli selline soov õhtupoolselt vahetuselt). Puhveti 

menüüd on ka hoolikalt valitud, aga samas, kui on parandusettepanekuid, siis ka need on 

teretulnud. Kui õhtupoolsel vahetusel jääb midagi puudu, siis võiks kodunt kaasa panna.  

 

4. Tuli noot 2.klassi lapsevanematelt, et eesti keele õpikus imelikud tekstid halbadest peresuhetest. 

Toimus arutelu, erinevad arvamused, mida peaks ja mida mitte lastele lugeda andma. See õpik 

olnud ka eelmisel aastal kasutusel, direktor on seda teemat juba algklasside õpetajatega 

rääkinud ja nemad ütlevad, et laste imelikke reaktsioone pole nad märganud. Samuti pole seda 

reaktsiooni varem tulnud lapsevanematelt. 

 

5. Kevadkontsert. Ettepanek koolile lapsevanematelt - teha seda kontserti eraldi erinevatele 

vanusegruppidele. Kevadkontsert võiks olla koht, kus kõik saavad esineda. Selleks oleks tore 

õpetajate juhendamine. Direktor ütleb, et ta ei saa panna suure koormusega õpetajatel 

lisakohustust. Siin on tahtmise, initsiatiivi jne küsimus, et kes tahaks juhendaja olla sellistele 

klassidele, kollektiividele. 

 

6. Ettepanek – suurematele klassidele võiks olla peotantsukursused. Direktor: jah, muidugi, aga seal 

ka raha küsimus, keegi peab selle kinni maksma. Siin võiks initsiatiivi võtta ka õpilasesindus. 

 

7. Direktorilt väike reklaam tantsukursustele: Neljapäeval 19.15, Tondi 17A, svingi õpe, sinna võiks 

liituda lapsevanemaid :D 

 



8. Ettepanek tuli ka, et algklassides võiks peotants ja rahvatants vahetuda. Direktor lubas seda 

ettepanekut tantsuõpetajatega arutada. Selle idee eesmärk oleks, et kõik lapsed saaks veidi 

proovida mõlemat tantsustiili.  

 

9. Küsimus  - mis on hilinemine ja mis puudumine.? Kas on kuskil piir? Õpetajatel erinev käsitlus.  

 

10. Klassi ja kooli teatrikülastustega on infovahetuse puudujääke. Ühine järeldus – selline info, mis 

puudutab ka väljaminekuid, peaks olema klassist sõltumatult viidud ka lastevanematele. 

 

11. Lõpuekskursioonid – kes otsustab, kuhu minna ja millal minna. Lapsevanemate poolne mure – 

liiga kauged ja kallid sihtkohad. Ettepanek tulnud väidetavalt klassijuhataja koostööst lastega. 

Ettepanek, kas koolil võiks olla seisukoht, kuhu keskastme lapsed peaks-võiks ekskursiooni teha. 

Direktori mure – et ei mindaks kooli ajal. Direktor tahab kehtestada koolis reeglit, et ei mindaks 

reisile koolipäevade ajal.  Üldine seisukoht: sellises asjas peavad lapsevanemad võtma seisukoha. 

Õpetajatelt taas oodatakse kommunikatsiooni suunamist, et esimene pakkumine oleks lähemad 

kohad. 

 

12. Kas õpikuid on olemas digitaalvormis? Direktor – osa õpikuid on, aga see on lõpuni läbi 

töötamata teema, ka rahastamise teema. On firma, kes digiõpikutega tegeleb.  

 

13. Küsimus kooli juurdeehitusest. Direkor: tundub, et see on linnavalitsuse tasemel päevakorrast 

maas. Sellest ei taheta üldse rääkida. Oleks vist vaja kogu kesklinna lapsevanemate koosvõitlust, 

sest kesklinnas on mitu kooli 2 vahetusega. Puudu on alg- ja keskastme kooli kohti.  

 

Järgmine koosolek: 13. Jaanuar kell 18.00 

 

 

 


