Merivälja Kooli Vanematekogu 3. koosoleku protokoll
Toimumise aeg: 07. mai2018.a, kell 18.00 – 20.20
Toimumise koht: Merivälja Kool
Osalesid lapsevanemad: Katre Laagriküll 1a, Marge Aedna 3a, Tiina Randma-Liiv 3b ja 6b, Kadri
Rannala 3c ja 5a, Lilian Erm 7b, Ulrika Rikberg 7b ja 9, Kristiina Püttsepp 8 ja 2b, Lembe Levo 2d,
Mari-Liis Utno 3b, Vivika Kurnitski 7a, Kati Jürisson 1b, Kristiina Treude 3d, Kelly Uukivi 3d ja Kristi
Sipra 3c.
Osalesid külalistena: Maiu Plumer (direktori kt), Elle Kimask (huvijuht)
Puudusid: Kristiina Meentalo 1 c, Andrus Kuusk 2a, Rait Tasso 2c, Maria Kütt 2d, 4a, Roul Tutt 5c, Ulvi
Öövel 9, Merje Kiissel 5b, Shvea Järvet 2b, Tõnis Pohla 6a, 4b ja 4b, Diana Lemsalu 6b.
Koosolekut juhatas: Lembe Levo
Koosolekut protokollis: Lilian Erm

Teemad:
1. Hügieen
2. Jalgrattamatk 2. juuni kl 10-13 - Elle Kimask
3. Koolivorm - Elle Kimask
4. Huviringide päev T, 4. september kell 17-20 , kilekaaned, Merivälja pikim võileib
5. Kevadine taaskasutusturg T, 5. juuni kell 17-20, leitud kaotatud asjad väljapanek, heategevuslik
aspekt pinkide raha annetuse kogumine.
6. Kõrvitsaprojekt
7. Liiklusturvalisus arutelu – kas keegi tahab olla spetsiaalsele koosolekule kaasatud? (augustis)
8. Arengukava – kaasava toimkonna loomine
9. 9-ndate klasside lõpupeo traditsioonide loomine
10. Toitlustus
11. Muud jooksvad küsimused
- esimeste klasside kaasamine vanematekogusse
- kooli ja vanematekogu kommunikatsioon parendamisest (listid, info jagamine, koostöö)
- õpetajate värbamine
- ideid aastaks 2018/2019

ARUTATI / OTSUSTATI
1. Hügieen koolis, Maiu Plumer
Med-õde ei saanud siiski tulla. Koolis on aegajalt õpilastel täid, esineb nn puhanguid.
Sokkis käimine on probleem. Teavitada lapsi, et üks lampjalgsuse põhjustest on samuti kõval siledal
pinnal sokkis käimine. Samuti lähevad sokid niiskeks ujula kandis liikudes.
2. Jalgrattamatk, Elle Kimask
2.juuni, kell 10-13 on planeeritud jalgrattamatk Merivälja Kool - Merivälja loss- Merivälja Kool
Eelregistreerimine toimub läbi e-kooli või klassijuhatajate kaudu. Umbes 15.mai paiku (ca 2 nädalat
enne matka) alustab kool registreerimisega.
Plaanis on teha peatus Merivälja lossi imelises pargis ja laulda muusikaõpetaja kirjutatud uus
koolilaul.
Oleks vaja appi lapsevanemaid jälgima matka ajal, et keegi ei ruttaks ette, ei kukuks, ei kaoks silmist.
1.-3. klassi lapsed peaksid olema matkal koos vanemaga. Kui mõnel lapsel vanem ei saa tulla, siis
peaks laps olema koos mõne teise oma klassi lapsevanemaga. Vanematele tuleb määrata tööjaotus,
et prognoosida kriitiline lapsevanemete hulk (miinimum). Vanematekogu saab olla abiks vanemate
kaasamisel.
Vähemalt 1 saateauto - järelhaagisega auto v kaubik tehniliseks toeks. Kiivrid peavad olema kõigil
lastel. Soovituslik panna selga ka vest, kellel on kodus olemas. Palun anda teada, kes saab tulla
autoga ja järelhaagisega Elle Kimaskile.
3. Koolivorm, Elle Kimask ja Lembe Levo
Teema võeti arutluse alla ja vahetati mõtteid, kuna Õpilasesindus tegi koolile ettepaneku, et vanemas
kooliastmes oleks koolivorm edaspidi soovituslik, mitte kohutuslik. Elle Kimask tutvustas uusi
näidistooteid, kuid need ei leidnud heakskiitu.
Esindusürituseks võiks olla kõigile sarnane vorm, kuid mitte kogu koolile igapäevaselt kohustuslik.
Üks võimalus, et lapsed kujundavad ise rätiku/kaelasideme või elemendid, mida on kaunis lisand
pidulikel sündmustel kanda. Õpilasesindus toetas rätiku, kaelasalli vms elemendi välja töötamist.
Pidulik riietus võiks olla sõnastatud nt „valge pluus ja tumedad püksid või seelik.“
Madalamates kooliastemetes pooldati üldiselt koolivormi, sh preagust koolivesti. Tormakalt ei
vahetata midagi välja, kuid sisendiks, kuidas edasi koolivormiga liikuda – võiksid olla: parem kvaliteet,
lihtne hooldada, võimalus anda vanemalt vennalt-õelt nooremale, arvestada kevadise kuumema
perioodiga kui võiks olla vesti asemel ka viiasaks ja senisest parema kvaliteediga polosärk vms.
Kaaluda võiks ka nn casual Friday põhimõtet. Otsust ei sündinud, kuna see jääb uue direktori teha,
kuid see on esmaseks sisendiks temale.
4. Huviringide õhtu, kilekaaned, pikim Merivälja võileib Elle Kimask ja Lembe Levo

Septembrikuus, esimesel nädalal (teisipäeval, 4.september kell 17-20) on plaanis korraldada õhtu, mil
kõikide koolis toimuvate huviringide esindajad tutvustavad oma tegevusi ja juhendajaid. Huvijuht
lepib potentsiaalsete huviringide juhendajatega selle juba kokku mai-juunis, informeerida võiks
plaanitud üritusest ka lähedal asuvaid vabaaja keskusi – Viimsi, Pirita, Mähe. Tunniplaan peaks paigas
selleks ajaks olema.
Kooli poolt võiks üritusel olla lisaks komplekteeritud kilekaante pakkumine igale vanuseastmele - kool
teeks koostööd mõne kontoritarbeid pakkuva ettevõttega Charlot, Büroomaailm, Apollo vms.
Kõikidele klassidele komplekteeritakse vajalik pakk õpikutele vajaminevatest kilekaantest ja neid saab
mugavalt osta koolist 4. septembril, ilma, et vanemad peaks õpikud kaenlas jooksma mööda
erinevaid kauplusi.
Vanematekogu poolt on pikima võileiva meisterdamine ja ürituse lõpus saavad selle kõik õpilased
üheskoos ära süüa.
Teise vahetuse osas on huviringide teemat arutatud ka varem, ka teise vahetuse lastele peab olema
tagatud laiem spekter huviringe. Robootika peaks olema II vahetuses. Mingi tantsuring võiks samuti
olla lisaks. Rahvatantsus on poiste puudus. Vajadusel tuleb leida uusi juhendajaid kui olemasolev
ringijuhendaja ei saa õhtusel vahetusel huviringi juhendada, nt robootika. Hommikupoolsel ajal segab
ringide läbiviimist ruumipuudus. Kui keegi teab häid tantsuringi juhendajaid soovitada või ka mõnda
robootika õpetajat soovitada, saatke palun Elle Kimaskile kontaktid.
Ulrika – kool võiks kasutada keskkonda, mis asendab õpikute tassimist vähemalt peale I kooliastet.
Maiu Plumer – osad õpetajad on koostöövalmid, osad ei ole koostöövalmid. Merivälja Koolis on
katsetatud ühte e-õpikutega platvormi. Kooli varustatus tehnikaga on üsna hea. Tunnis ei peaks
pidevalt õpikut kasutama ja tunnis peaks olema võimalik kasutada e-platvormi. Tund ei peakski
valdavalt õpiku lugemisest koosnema. Kodus võiksid olla paberõpikud.
5. Kevadine taaskasutusturg, Lembe Levo
Täiturg, kus laotatakse laiali ka kõik koolist leitud riidekraam, on plaanis läbi viia mõnel tööpäeva
õhtul enne (14.juuni) kui riided annetatakse Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidule
http://www.lasterikkad.ee/, kellega on koolil seni olnud hea koostöö. Peale 14. juuni 2018
hommikut enam leitud-kaotatud asju ei hoita koolis ja neid enam küsida ei saa, need on ära
annetatud! Taaskasutus laat otsustati korraldada teisipäeval, 5.juunil, kell 17-20. Ka Merivälja
lasteaeda saadame kutsed ja sõpru ning vanemaid võib ja tuleb kõiki osalema kutsuda. Lapsed
saavad tuua müügiks oma puhtaid ja terveid riideid, sh koolivormi, jalanõusid, raamatuid, mänguasju
või sporditarbeid. Kui müüja ei soovi riideid tagasi viia, saab ta need annetada kohapeal.
Täika teeme koolihoovi, kile peale saab iga laps maha panna oma müüdava kraami, ise peab
varustama kauba hinnasiltidega ja end vahetusmüntidega. Hinnad võiksid olla mõistlikud 1, 2, 5 või
ehk maksimaalselt 10 eurot.
Õpikud või raamatud, mida ei kasutata, võiksid sammuti turul müüki-jagamiseks minna. Mida tarvis
pole ja mis üle jäävad, võib annaetada kooli raamatukogule.
Traditsioon. 9.klass kingib koolile pingi. Vanematekogu kogub täituru raames & annetustena samuti
ühe kuni kahe pingi jaoks raha. Pingid on plaanis paigaldada septembrikuu alguseks, hiljemalt. Üks

pink maja ette, et lapsed, kes mängivad enne koju minekut veidi, ei peaks koolikotti maha panema ja
maja taga on hea päiksevõtu koht, ka sinna oleks paar pinki hea soetada. Annetusi saab teha
vanematekogu kontole EE092200221053632547, mis kuulub vanematekogu esimees Lembe Levo´le.
Sügisest on plaan teha eraldi vanematekogu konto vt. Maikuu hoolekogu protokolli.
6. Kõrvitsaprojekt, Lembe Levo
Vabatahtlik kõrvitsate kasvatamine loomaaiale. Väike aialapp tuleb leida iga kasvatajagrupi kohta, nt
2-3 klassi kohta. Hiljem sügisel võiks korraldada kõrvitsapäeva, kus pakutakse ja tehakse erinevaid
toite kõrvitsast. Auhinnad võimalusel – oodatakse vanematekogu ja vanemate abi. Kõrvitsapidu
loomaaias on laupäeval, 27. oktoobril 2018 http://tallinnzoo.ee/korvitsaid-kasvatama/.

Liiklusturvalisus. Lembe Levo
Korraldatakse eraldi arutelu spetsialistidega peale uue direktori leidmist, ilmselt sügisel, augustis ja
kui on inimesi, kes tahaks olla sellesse arutellu kaasatud kirjutage Lembe Levole.
7. Arengukava
Arengukava teemaline koosolek võiks võimalusel olla sügisel. Huvitatud võiks sellega arvestada, uus
direktor kutsub selle kokku ja vanematepoolset kaasavat töögruppi hakkab vanematekogust
tõenäoliselt koordineerima Maria Kütt (2d esindja).
8. 9.-ndate klasside lõpupeo traditsioon
28. mai on sel aastal 9. klassil viimane koolipäev. 20. juuni on lõpetamine. 8. klass korraldab ja
valmistab ürituse ette. Neid tuleb järgmistel aastatel varem informeerida (detsembris), sest osadel
lastel on juba laagrite jm plaanid paika pandud.
Tuleb teadvustada, mis üritus see on ja kokku leppida plaan, milles see lõpupeo ettevalmistus
seisneb. See aasta lõpetab 16 noort. Laulukoor esineb.
Järgmisel aastal on plaanis õppeaasta ajakava koos lõpetamisüritustega juba kooliaasta alguses paika
saada. Kellel on vahvaid ideid traditsioonide loomikseks, võtke ühendust Maiu Plumeriga.
9. Toitlustus, Maiu Plumer
Peagi lõppeb toitlustaja leping. Hoolekogust osaleb hanke läbiviimisel Mika Männik. Koolis võiks olla
hommikupuder. Aedvili ja puuvili peaks olema kättesaadav. Spordisaali juurde jääb joogimüük, kuid
ainult mulliga ja mullita vesi. Õpetajad ja õpilasesindus ei poolda puhvetit Õpetajad eelistavad
täiendavat söögikorda, kas kaardmaksega või ette registreerimisega vms. Puhvetiks pole ka koolis
ruumi. Sööklas võiks olla lisatoidu valmidus kuni kella 16-ni. Koolipäeva ajal on välja pandud
joogivesi, kraanivesi kõlbab samuti juua. Hanketingimused lisatoitlustuseks on kokkupanemisel.
Kaardi kasutamine. Peab veel harjutama kaardi kasutamist. Söömata ei jää kui kaarti ei ole. Kaardi
eesmärk on olla kursis sööjate arvuga. Muidu läheb see kulu ikkagi lõpuks kooli arvelt.
10. Esimeste klasside kaasamine vanematekogusse, Lembe Levo

Igal aastal tutvustab vanematekogu esindaja esimeste klasside vanematele vanematekogu eesmärke
ja ideid ning kaasab uusi vanemaid. Kui vanematekogu liiges soovib loobuda vanematekogus
osalemast (enne 2 aasta tähtaja möödumist), siis peaks selles teada andma oma klassis ja teavitama
uue klassi esindaja leidmise vajadusest, samuti teavitama 1. septembriks kirjalikult vanematekogu
esimeest.
11. Esimesed klassid ja õppetöö, Maiu Plumer
Hommikuses vahetuses ei ole ruumi ühelegi esimesele klassikomplektile, plaanis on avada 3
klassikomplekti. Üle 24 lapse klassi ei panda, määratud lapsi on 80 last praegu Merivälja Kooli.
Üldiselt kõik lapsed ikkagi ei tule, kes määratud on.
Teise vahetuse koolipäeva algus on 12.15. Lapsevanematele on oluline info õigel ajal teada saada. Kui
kolm paralleeli käib koolis ühel ajal, soodustab see paralleelklasside omavahelist suhtlemist.
4.a klass on prooviks valitud koorilaulu klass. Laulutunde ei ole rohkem, kuid on kujunenud päris hea
lauluoskusega klass. Seda on võimalik korraldada siis kui paralleelklassid käivad ühel ajal koolis.
Soovijate osas viidi läbi katsed.
Tiina: See on arengukava teema. Ja peab rohkem läbi arutama, mis kallakut tuleks eelistada.
Laulukoor. Kõiki lapsed ei saa käia, sest soovitakse minna Laulupeole ja õpetajad ning kool soovivad
eelkõige realiseerida laualupeol käimise ambitsiooni. Tegelikult tahaksid ka teised lapsed ainsas
tasuta olevas ringis osaleda ja arendada oma lauluoskust, hääle kasutamist, koorilaulu oskust. Praegu
see võimalus puudub.
Rühmadesse jagamine toimub praegu võõrkeeltes (inglise keel) alates teises klassist ja täiendavalt ka
loodusainetes alates viiendast klassist. Rühmadesse jagunemist vaadatakse üle paar korda aastas.
Rühmadesse jagamine on nn kiiruse järgi. Viimastel aastatel on hakatud rohkem silmas pidama ka
tulemusi loodusainete, mitte niivõrd inglise keeles.
12. Lapsevanemate e-posti aadressidega nimekirjad, Lembe Levo
Nimekirjade koostamine tuleb kooli poolt organiseerida. See võiks olla standard, et kool kogub
kõikide vanemate kontaktandmed (e-posti aadressid). Siiani on see olnud kaootiline, klasside kaupa
väga erinev. Kommunikatsiooni peab parendama nii kool kui vanematekogu, vt veebruarikuu
hoolekogu protokolli.
13. Õpetajate värbamine, Maiu Plumer
Värbamine algab siis kui valitakse uus direktor. Mitteametlikult võib ka praegu otsida ning
informeerida puuduvaid õpetajaid ja tugitöötajaid, sest hiljem võib jääda liiga vähe aega sobivate
inimeste leidmiseks. Info õpetajate kohta on kooli kodulehel.

Teated Maiu Plumer:
Aasta õpetaja valimine kuni 13. maini https://www.hm.ee/et/gala Vanemad võite ka omalt poolt
hoogu anda hääletamisel, info on ka e-koolis.

Kooli poolt on ka 2018/19 plaanis välja anda õpilaspäevikud, see traditsioon võiks jätkuda,
klassijuhatajad koguvad 3 eurot selle tarbeks igalt õpilaselt.
24. mai on uue direktori konkursi tähtaeg. Seni suuri muudatusi ette ei võeta. Tänavused 9. klassi
lõpetajad on saanud sisse mitmesse kesklinna keskkooli ja mujale. Merivälja Kooli eesmärk on olla
tugev põhikool ja ka III kooliaste oleks samuti õppetase kõrge. Suurem puudujääk on olnud
erivajadusega laste õppe osas. Takistuseks võib olla ruumipuudus.
Kooli juubel. Vilistlaste pidu. Kaasata vanematekogu ürituste läbiviimisse.
Järgmine vanematekogu kohumine on plaanis septembri teises pooles, siis kui klasside koosolekud on
toimunud.

