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1.        Liikumise edendamine ja õuevahetundide korraldus

2.        Pikapäevarühma korraldus

3.        Õueala atraktsioonid

4.        Kogukonnapäev 2018

5.        Jooksvad küsimused

 

1.        Liikumise edendamine ja õuevahetundide korraldus

KUULATI

Koolis on juba mitu aastat tegeldud aktiivselt laste liikumisharjumuste süvendamisega nii 

tundide ajal kui ka vahetundides. Pikalt on arutletud ka n-ö õuevahetunni üle, kuna 

statistilistelt liiguvad noored õues viibides rohkem ja aktiivsemalt kui siseruumides. Alates 5. 

märtsist ehk pärast vaheaega hakkab kehtima uus tunniplaan ning kõikidel klassidel on päevas 

üks 40-minutiline vahetund. Selle ajaga saavad lapsed söödud ning jõuavad ka õues olla. 

Söögivahetunnid jaotatakse pooleks – osad klassid lähevad sööma vahetunni alguses, teised 

vahetunni teises pooles. Esialgu pole plaanis lapsi vahetunniks õue sundida, vaid püütakse 

õueminemist lihtsalt propageerida ja õpilasi sinna suunata. Kooliterritooriumilt lahkuda ei 

tohi ka pika vahetunni ajal.

Sõna võtsid: Kersti Vilson, Karin Länts, Kadri Tein, Anne Kulamaa, Leonard Ladva.

2.        Pikapäevarühma korraldus

KUULATI

Seoses kooli juurdeehituse valmimisega alustavad ka praegused esimesed klassid õppetööd 

hommikupoolses vahetuses. Paljudel peredel tekib vajadus pikapäevarühma järele. 29 peret 

on avaldanud soovi pikapäevarühma koha jaoks. Pikapäevarühm alustab 5. märtsil. Uut 



on avaldanud soovi pikapäevarühma koha jaoks. Pikapäevarühm alustab 5. märtsil. Uut 

töötajat kool selle jaoks ei palka, töökoormus jagatakse olemasolevate õpetajate vahel.

Sõna võtsid: Kersti Vilson, Karin Länts.

3.        Õueala atraktsioonid

KUULATI

Praegu ei ole kooli õuealal õpilaste jaoks mingisuguseid püsiatraktsioone. Eelmisel kevadel 

ostetud korvpallirõngas varastati sügisel. Selleks, et õpilasi õuevahetundide ajal õue meelitada 

peaks neil olema ka võimalus seal midagi teha. Õueatraktsioonide jaoks koguti raha eelmisel 

kogukonnapäeval ja ka selle aasta kogukonnapäeva tulu läheb õueala täiustamisele. Hetkel on 

väliterviseraja jaoks raha olemas 941,34 eurot. Kui on valminud õueala arenduse konkreetne 

projekt ja võetud erinevaid hinnapakkumisi, siis saab otsida ka lisarahastuse võimalusi. 

Arutleti, milliseid atraktsioone võiks õuealale plaanida. Samasugune arutelu käib ka 

vanematekogu liikmete seas. Eelistatud on erinevad ronimist võimaldavad vahendid, liutoru 

ning pallimänguvahendid. 

Esialgu on õueala arendust puudutav soovi tasemel. Konkreetsemaid samme saab astuda 

projekti valmimisel.

Sõna võtsid: kõik.

4.        Kogukonnapäev 2018

KUULATI

Ka 2018. aastal toimub Supilinna päevade lõpuüritusena Tartu Kesklinna Koolis 

kogukonnapäev. Põhiliselt tegeleb kogukonnapäeva organiseerimisega kooli vanematekogu, 

õpilaskogu ja koolipere. Hoolekogule jääb toetav roll.

Sõna võtsid: Anne Kulamaa, Kersti Vilson.

5.        Jooksvad küsimused

KUULATI

Tiia Ristolainen uuris, kas Tartu Kesklinna Koolis oleks võimalik B-võõrkeelena õppida 

midagi muud peale vene keele. Vene keel on õpilaste seas ebapopulaarne ja valimisvõimaluse 

puudumine tekitab trotsi. Kui valida oleks mitme keele vahel (nt vene keele ja saksa keele 

vahel), oleksid õpilased ehk motiveeritumad.

Direktor ja õppejuht selgitasid, et väikeses koolis on lisakeelerühmade tekitamine väga 

keeruline nii majanduslikult kui ka korralduslikult. Majanduslikult piiravad lisakeele 

õpetamist vajadus uute õpikute ja õpetaja järele, korraldusliku poole pealt muutub ka 

tunniplaani koostamine senisest veel keerulisemaks.

Tiia Ristolainen palus ka välja pakkuda teemasid järgmiste Haridusakadeemia loengute jaoks. 

Välja pakuti kaks teemat: „Kuidas toimida laste nutisõltuvuse puhul?“ ja „Kuidas tulla toime 

laste stressiga?“

Sõna võtsid: Tiia Ristolainen, Kersti Vilson, Karin Länts, Mihkel Lees, Riina Pauklin, Age 

Sild.
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