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Memo Tartu Karlova Kooli vanematekogu kohtumisest 8. detsembril 2015 

 

Aeg: kell 18.00 – 20.30 

Koht: Vilde pubi 

Osalejad: Aire Rillo, Lii Laanoja, Evelin Rätsep, Merle Karlson, Maili Pilt, Elina Knäzeva, Kaja Ristmäe, 
Heelika Strelkova, Liina Petersell, Ly Kubenko, Sigrit Mahla, Helen Kask, Reelika Metsa, Liina Tilk, Maila 
Käos, Irja Suvisild, Andres Sokk, Aivar Roosalu, Age Poom 

 

Kohtumise esimeses osas jagunesid osalejad mitme teema kaupa laudkondadesse arutamaks, mida on 
teemal jõutud teha ning mis vajab veel tegemist.  Kohtumise teises pooles tegi iga laudkond räägitust 
kokkuvõtte. 

Teemad: 

1) aitame lapsed koolist välja;  

2) õpe praktilisemaks, päris elu õppesse; 

3) võõrkeeleõpe ja sõprusklassid; 

4) head praktikad ja nipid teistest koolidest Karlovasse; 

5) parem infovahetus kooli ja lapsevanemate või väliste poolte vahel – kooli koduleht, infovoldik; 

6) parem infovahetus kooli ja Karlova Seltsi vahel; 

7) vanemate andmebaasi loomine; 

8) kiusamine vältimine koolis (ennetamine, lahendamine); 

9) klassikogukondade tekke toetamine; 

10) koolipäeva alguskellaaeg; 

11) toitlustuse korraldus; 

12) puhkenurkade loomine (raamatukogu, koridorid); 

13) liikluskorraldus. 

Rühmaarutelude  ja  ühise  arutelu  käigus  leidsid  töögrupid  üksteise  teemadega  kokkupuutekohti  ja 
leppisid kokku järgnevaid ühiseid tegevusi. Töögruppide ülesanne on kokkulepitud tegevustega edasi 
minna. Teemadega liitus koha peal uusi inimesi. Töögruppide andmed, sh liikmed, on vanematekogu 
liikmetele  kättesaadavad  veebipõhises  tabelis,  kus  on  võimalik  kõigil  jooksvalt  täiendusi  teha  ning 
üksteise  kontakte  leida.  Vanematekogu  listi  kaudu  saab  edastada  jooksvaid  teateid,  leppida  kokku 
kohtumisi, koguda arvamusi ja samuti arutleda. Jätkuvad vanematekogu silmast silma kohtumised, et 
võimaldada sügavamaid arutelusid ja hoida teemasid tegevuses. 

 

Õppetegevuse mitmekesistamisega seotud teemadel jäi kõlama mitu mõtet: 

 õpetajatele korraldada ringkäike erinevates koolides, siis ollakse õppevahendite osas paremad 
tellijad. Kontakt olemas Slaavi gümnaasiumis, plaanitakse kohtumist, et rikastada vene keele 
tundide läbiviimist; 

 kooli  juhtkonnalt on vajalik suuremat  toetust õppetegevuse mitmekesistamise  ja praktiliste 
tundide läbiviimise osas erinevates õppekeskustes/loovkeskustes. Tunniplaanis on vajalik igale 
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ainele või klassijuhataja antavale ainele planeerida kord nädalas kaks tundi järjest, et jõuaks 
väljaspool läbiviidava õppe korral kooli tagasi ja õigeks ajaks järgmisse tundi; 

 uurida AHHAA‐s tasuta seminari; 

 vanemad viivad tunde läbi praktilistel teemadel, näiteks lepingute sõlmimine jms; 

 koolile infovoldik (Aivar, Maili) – leppida kokku kontakt kooliga. Infovoldiku projekt saadetakse 
vanematel ja hoolekogule  arvamuse avaldamiseks; 

 rääkida  läbi  kooliga  ning  täpsustada  e‐koolis  õppeülesannete  andmist/mitteandmist,  st 
ülesanded võiks olla rohkem lahti kirjutatud; 

 oluline,  et  lapsevanemad  kohtuvad,  siis  kerkib  üles  rohkem  teemasid,  mille  üle  on  vajalik 
arutada. Vestlustes selgub, et kas mure, mis vaevab lapsevanemat, on ühe vanema mure, või 
võib  neid  inimesi  rohkem olla.  Initsiatiiv  võiks  tulla  I  kooliastmes  I  klasside  klassijuhatajalt, 
edasi organiseerivad kohtumisi lapsevanemad. 

 

Klassikogukondade  tekke  toetamise  teemal  arutleti  pikemalt  ning  püüti  välja  selgitada,  mis  on 
vanematekogule sobivad suhtluskanalid: 

 reaalsed kohtumised on olulised; 

 positiivsetest vanematekogu kohtumise kogemustest rääkida ka klasside koosolekutel; 

 vastastikku  otsiti  optimaalsemaid  võimalusi  vanematekogu  liikmete  vaheliseks  ja  klassi 
esindajate ja klassi lapsevanemate vaheliseks operatiivseks suhtluseks, kui kerkinud küsimuste 
korral on vaja ka teiste asjakohaste klasside ja sealsete lapsevanemate arvamusi koguda ning 
ühiselt lahendusi otsida; 

 vanemad võiksid võtta ühe päeva, mil nad viivad ainetunde läbi õpilastele, õpetajad osalevad 
sellel päeval koolitusel (nn vanematepäeva korraldamine); 

 info jagamisel on oluline õige ajastus; 

 mõelda paremini läbi klassikoosolekutel jagatav info, samuti lasteaedades jagatav info. Kõlama 
peab  jääma koolirõõm  ja ära peab  jääma n‐ö hirmutamine  (et koolis on ainult kohustused, 
enne kooli lugemine‐kirjutamine selgeks). 

 

Koolikiusamise teemal jagati aktiivselt kogemusi ning räägiti reaalsetest tegevustest, millega töögrupp 
edasi läheb: 

 hoolekogus  lepiti  kokku,  et  kiusamise  ennetamise    plaan  ja  tegevused  töötatakse  välja 
töögrupis, hoolekogu toetab töögruppi üldistes küsimustes; 

 plaan on koolis läbi viia küsitlus, mille eesmärgiks on tuvastada, missugused on Karlova koolis 
esinevad kiusamise vormid jms; 

 töögrupi  järgmine  ülesanne  on  kohtuda  Tartu  linnavalitsuse  lastekaitsespetsialistiga  ning 
leppida kokku järgmised sammud; 

 koostöös linnavalitsusega lepitakse kokku ka sobivas küsimustikus; 

 lapsevanemate kogemusele toetudes tuleb koolis tegeleda süsteemselt nii õpilaste vahelise 
kui  ka  õpetajapoolse  kiusamise  ennetamise,  probleemi  lahendamise  ning  tagajärgede 
likvideerimisega; 
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 klassidel  on  võimalik  saada  loenguid  ja  osaleda  kiusamise  ennetamise  ja  lahendamise 
programmis (pakub Lille maja); töögrupp uurib, mis võimalused on ning pakub klassidele välja. 
Samas initsiatiiv ja soov peab tulema klassijuhatajalt; 

 suhtlemis‐  ja  usundiõpetuse  ainetundides  tuleb  aktiivsemalt  käsitleda  koolikiusamise 
teemasid; 

 töögrupp uurib täpsemalt KIVA programmiga seonduvat; 

 koolikiusamise  teemaga  tuleb  tegelda  süsteemsemalt,  leppida  kokku  mehhanismid 
ennetamiseks ja olukordade lahendamiseks, akuutsete probleemidega tuleb tegeleda kiiresti, 
probleemide ilmnemisel tuleb nendega tegeleda tõsiselt juba varajases faasis; 

 oluline on hea koostöö kooli juhtkonna ja lapsevanemate vahel; 

 probleemi  ilmnemisel  küsitleda  lapsevanemaid,  kellel  on  ühe  ja  sama  õpetajaga  olnud 
kokkupuuteid; 

 alates I klassist tuleb säilitada lapsel koolirõõm; 

 LP mudeli rakendamine koolis kui õpetajat abistav toetusmehhanism ja eneseanalüüsivahend; 

 sotsiaalpedagoogi ja koolipsühholoogi kontakt kooli kodulehele nähtavale kohale; 

 kriitilise  sõbra  ja  psühholoogide  ning  sotsiaalpedagoogide  klassikülastused  ei  pruugi  anda 
reaalseid tulemusi, tunnid viiakse vaatleja jaoks läbi ideaalselt, ilustatakse reaalsust jne. 

 

Toitlustuse teema võttis töögrupp kokku järgmiselt: 

 töögrupp analüüsib  kooli  kodulehel olevat menüüd  ja  võrdleb  seda  teiste  koolitoitlustajate 
menüüdega, suhtleb toitlustajaga ja teeb oma ettepanekud, mida muuta; 

 10 min söögivahetundide kestus ei ole mõistlik ega lapsesõbralik (tund lõpetatakse varem, et 
algklassi lapsed jõuaksid söönuks, lapsel ei jää vahetunnis aega puhkuseks ega tualetis käiguks, 
lühike  söögivahetund  eeldab  kiiret  söömist,  millega  kohanemisel  on  lastel  tekkinud 
terviseprobleeme),  seetõttu  suhelda  aktiivselt  kooliga  eesmärgiga  lühikesi  söögivahetunde 
pikendada; koguda kokku kooli seisukohad; 

 õppealajuhatajatega otsida võimalusi, et tunniplaani koostamisel ei oleks ühelgi klassil kehalist 
kasvatust ei enne ega pärast söögivahetundi; 

 rääkida läbi kooli toitlustaja ja sööklapersonaliga, et  igal  lapsel oleks võimalik valida kastme 
lisamist või mittelisamist toidule (sh ette valmis pandud toidud on osaliselt ilma kastmeta); 

 leppida kokku, kuidas peaksid käituma lapsed ja sööklapersonal, kui lapsel on talong jäänud 
koju  (laps  ei  saa  jääda  seetõttu  söömata).  Lapsel  ei  tohi  tekkida  hirmu  sööklapersonaliga 
suhtlemisel. Vajadusel kaasata klassijuhataja; 

 klassijuhataja toetab lapsi suhtlusoskuse ja ‐julguse arendamisel kontaktis sööklapersonaliga – 
lapsed võivad küsida ühe või teise toidukomponendi mittelisamist ja toitlustust ka juhul, kui 
talong on ununenud; 

 koos kooliga arutletakse võimaluse üle asendada talongisüsteem muu lahendusega; 

 töögrupp  külastab  võimalusel  erinevaid  koole,  mille  toitlustuse  kohta  on  tulnud  kiitvaid 
hinnanguid,  ning  otsib  võimalusi,  kuidas  häid  mudeleid  tuua  üle  praeguse  toitlustaja 
praktikasse. 
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Puhkenurkade töörühm võttis senise tegevuse ja plaanid kokku järgnevalt: 

 koolis  on  tehtud  koos  kooli  juhtkonnaga  ringkäik  füüsiliste  võimaluste  ja  vajaduste 
kaardistamiseks;  

 puhkenurkade  arendamisel  lähtutakse  kooliülesest  ühtsest  kontseptsioonist,  mida  aitab 
saavutada  kaasatav  sisekujundaja  (koostöö  Tartu  linnavalitsusega);  kooli  juhtkond  võtab 
sisekujundajaga kontakti; töörühma liikmed otsivad täiendavat nõu;  

 kool jagatakse erinevate vajaduste ning lahendustega tsoonidesse; 

 1. järgus tegeletakse raamatukogu uuendamisega; 

 kool räägib läbi õpetajate vajadused; 

 töörühm  analüüsib  koos  Päästeameti  esindajatega  kooli  ruumiplaane,  et  väljapakutavad 
lahendused oleksid tuleohutuseeskirjadele (sh evakuatsiooniteed) vastavad; 

 koos  kooliga  kaardistatakse  võimalusi,  kuidas  kaasata  puhkenurkade  või  pinkide  rajamisse 
osaliselt ka õpetajad ja õpilased, nt tööõpetuse või 3. õppeastme loovtöö raames; 

 edasi arendatakse mõtet, kas kooli kevadistel talgutel saavad kaasa aidata lapsevanemad. 

 

Koolipäeva alguskellaaja  töörühm kohtub Terakese õppealajuhatajaga, kuna sealses koolis on  juba 
koolipäeva algus viidud hilisemaks. 

Vanemate  andmebaasi  teemat  ei  jõutud  eraldi  läbi  rääkida,  kuid  teiste  rühmadega  haakuvaid 
võimalusi kerkis mitmel korral ja neile pöörati jooksvalt tähelepanu. 

 

Järgmisel  korral  kohtutakse  jaanuari  keskel  enne  hoolekogu  koosolekut.  Sobiv  aeg  leitakse 
vanematekogu listi ja veebiküsitluse vahendusel. 

 

 

 

 

 

 


