
 

Tartu Kesklinna Kool 

„Tulukese“ mõttetalgud 14. oktoobril 2014 ja sellele järgnev tegevus 

  

Koolikultuuri ja koostöö töörühma 1. koosolek  

8. jaanuaril 2015 kl 16–18.45 kooli raamatukogus 

 

Töörühma juhid: direktor Kersti Vilson (kersti.vilson@raad.tartu.ee), lapsevanem Kristel Ress 

(kristel.ress@paevakera.ee, tel 5666 3876) 

Osalejad (19):  

 direktor Kersti Vilson, psühholoog Kairi Kaljuste, sotsiaalpedagoog Regina Merilaht, tema praktikant Liis 

Leelop 

 õpetajad (6) Leili Aasajärv, Jelena Kazajeva, Kersti Metsar, Riina Pauklin, Miina Sarapuu, Kaisa Vaher 

 lapsevanemad (9) Liisa-Lota Kaivo, Siiri Laur, Jaak-Albert Metsoja, Kaia Nurk, Annika Pakk, Endrik 

Pikksaar, Piret Pungas-Kohv, Kristel Ress, Tiia Ristolainen 

Protokollinud Kristel Ress 

Arutati lapsevanem Annika Paku ettepanekut koolile selgitada välja koolisöökla ruumikasutuse olukord ja paluda 

probleemidele pakkuda lahendusi Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastel koolitööna. Direktor: hoone on muinsuskaitse 

all, lisaruume kasutada anda pole, seinte asukohta ei saa muuta; nõus andma üliõpilaste jaoks ruumide plaanid. 

OTSUSTATI, et Annika Pakk tegeleb teemaga edasi. 

Arutati, kas kool võiks kutsuda lapsevanemaid ja vilistlasi rahaliselt panustama kooli arengusse, füüsilisse 

keskkonda. Direktor ei pidanud aktiivsemat üleskutset vajalikuks; koolil on fond, mida haldab lapsevanem Andrus 

Mutli. Vanem Kaia Nurga sõnul kutsub nt Miina Härma kool vilistlasi sageli annetama konkreetse projekti heaks. 

Ühiselt leiti, et vilistlaste kogukonna potentsiaali võiks kooli heaks ära kasutada. Vanemad: toetame võimaluse 

kohaselt hea meelega, kui kool teeb selleks konkreetseid ettepanekuid (üldfondi annetamine ei motiveeri nii palju), 

selleks võiks olla igal aastal omad eesmärgid. OTSUSTATI arendada teemat tulevikus edasi. 

Otsustati vaadata läbi mõttetalgutel õppetöö kohta tehtud ettepanekud, et selgitada välja iga teema puhul 

hetkeolukord ning selle muutmise vajadus ja võimalused.  

Järgmise koosoleku aega kokku ei lepitud, sest eesolev kuu on kooli töötajatel väga tegevuserohke. 

 

Mõttetalgute ettepanekud jagunevad nelja allteema vahel: 

1. koostöö klassis (lapsed, klassijuhataja/aineõpetajad ja lapsevanemad) 

2. õpetajatevaheline koostöö koolis 

3. kogu koolipere omavaheline koostöö (lapsed, õpetajad, vanemad) 

4. koostöö koolide ja teiste organisatsioonidega Tartus ja laiemalt 

Üldiselt sõnastatud ootused: 

 Laste ja vanemate kaasamine ja koostöö on muutunud heaks tavaks. 

 Vanemad on rohkem kooliellu kaasatud. 

 Kodu ja kooli suhtlevad neutraalselt-usalduslikult. 

 Saavutatud on koolirõõm – kogu koolipere on õnnelik ja rahul. 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 8.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -

võimalused 

1. KOOSTÖÖ KLASSIS 

1.1. Kontakti loomine 

klassijuhataja ja 

vanemate vahel 

algusest kuni 

lõpuni 

Koostatud on vanema 

käsiraamat 

Vt p 1.1 õppetöö töörühma 7.01.2014 koosoleku protokollist. 

Kool: vanemad vahel väga passiivsed. Leiti ühiselt, et 

klassijuhataja võiks algatada 1. kl algul koostöö, tutvustada 

vanematele kooli tavasid. Vanem: „Tulukese“ ajal koostatakse 

lapsevanema käsiraamat; vanemad teadsid koole Eestis ja 

välismaal, kus on selline olemas 

1.2. E-kooli regulaarne 

ja täpne täitmine 

 Leiti, et regulaarsuse ja täpsuse probleemi pole. Vanemad: 

kas saaks minna eKoolilt üle Studiumile, kus on vanematel 

lihtsam suhelda õpetajatega ja õpetajatel omavahel. Vanem: 

6. kl puhul ebaselge, kas täita ka paberpäevikut; tundub 

liigne. Direktor: kodukorra järgi peab, sest 1) igas kodus pole 

arvutit, 2) kui internetti pole, jääb kodutööd tegemata. Kool: 

paberpäevik paneb kohustuste eest vastutuse ka õpilasele, 

aitab õppida märkmete tegemist. Hoolekogu on arutanud 

paberpäeviku teemat, aga õpetajad pidasid seda vajalikuks 

just kodutööde jaoks juhul, kui pole internetti 

1.3. Õpilane tajub 

ennast klassi 

väärtusliku 

liikmena 

Klassijuhatajatunnid 

(koostöö-, rolli-, 

seiklusmängud jne), 

vabatahtlik tegevus 

(ürituste 

korraldamine, 

algatamine, arutelud) 

Vanem: meeskonnatunnetus tuleb kasuks nii klassi kui ka 

kooli tasandil, sellega vaja tegeleda. Kooli ruumides saab 

korraldada klassiõhtuid, meeskonnatööd peaks harjutama ka 

õppetöös jm. Vanem: tähtsad on ühisüritused vanematega 

(mitte ainult algklassides); õpetajad võiks uutele vanematele 

rääkida senistest headest kogemustest; praegu püüavad 

klassijuhatajad sageli ise hakkama saada õppetööväliste 

ürituste korraldamisega, tasuks kasutada ära vanemate abi. 

Vanem: väga hea, et „Hea alguse“ ajal kutsuti kord nädalas 

keskuste päeval tundi appi kaks lapsevanemat (kool: osa 

õpetaja kutsub ka praegu); vanemale võib olla aega keeruline 

leida, aga kokkuvõttes palju kasu sidususe loomisel ja hiljem 

laste käitumisprobleemide lahendamisel. Vanem saab 

kogemuse tunnist, hiljem lihtne minna karjääripäevale vmt. 

Ka õpilased harjuvad vanematega koos tegutsema, koos 

võiks käia alati ka ekskursioonil (klassid, kus seda on tehtud 

1. klassist alates, soovivad seda ka teismelisena). Kool: vaja 

ka vanemate algatust ja abi korraldamisel. OTSUSTATI teha 

eraldi koosolek, et koguda kokku sel alal head tavad, mida 

on koolis kasutatud, ja arutada võimalusi 

1.4. Nii suurte kui ka 

väikeste õpilaste 

omavaheline 

suhtlemine on 

muutunud 

sõbralikumaks, 

viisakamaks 

Mängutunnid või 

ettevõtmised, mis 

pakuvad 

koostegutsemist, 

klassijuhatajatund 

Kool: vahetundide veetmiseks on juba algatusi, nt aktiivsed 

vahetunnid. Vanem: viisaka käitumine eelduseks on ka see, 

et tuntakse üksteist; sport aitab lähendada, nt pallimäng 

klassiüleselt. Kool: praegu 4. klassi läinud õpilased käivadki 

sageli oma eelmise klassijuhataja uut 1. kl vaatamas; uue 

õpilase klassi tulles palub klassijuhataja võtta mõnel õpilasel 

ta oma tiiva alla; paralleelklassid tunnevad üksteist (vanem: 

on ka tülis olevaid paralleelklasse). OTSUSTATI arutada 

õppetöövälise tegevuse töörühmas koos õpilastega 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 8.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -

võimalused 

 ÕPETAJATEVAHELINE KOOSTÖÖ KOOLIS 

2. Koolis töötada on 

popp 

 Direktor: koolist on 25 a jooksul väga vähe õpetajaid läinud 

tööle teise kooli (üksjuhud, erakooli õpetajaks minek) 

3. KOGU KOOLIPERE OMAVAHELINE KOOSTÖÖ 

3.1. Regulaarselt 

koguneb vanemate 

nõukoda 

Teemad: vanemate 

üritused, uute tavade 

algatajad ja eestveda-

jad, arutelude korral-

dajad, klassijuhatajate 

toetajad, ümarlauda-

de (õppe- ja kasvatus-

küsimused) algatajad, 

koolikoti raskus 

Vanemad: nõukoda tegutseks mitteformaalselt, pakkudes 

laiemat aruteluplatvormi kui oma klassi vanemad. 

Tegevusest teavitataks kooli ja tehtaks koostööd, nt 

kutsutaks koosolekule koolist asjatundja (õppealajuhataja, 

huvijuht, eripedagoog jne). Kool: pole vastu, nõus koostööd 

tegema. OTSUSTATI moodustada vanemate nõukoda 

(vanem Kristel Ress) 

3.2. E-kaasamine on 

infojagamise 

tasandilt liikunud 

koostöötasandile; 

infovahetus kooli ja 

kodu vahel ei sõltu 

konkreetse 

klassijuhataja suvast 

1. kooli veebilehel 

foorum; 2. kooli 

uudiskiri, mida saab 

tellida meilile; 3. igal 

klassil on meililist; 4. 

koolil on ühine 

meililist (liikmed 

õpilased, õpetajad 

vanemad) 

Kool: klassi meililisti loomine võiks olla vanemate isiklik 

otsus; on olnud seal ka ebaviisaka suhtluse juhtumeid. 

Vanem: arengukavas on ette nähtud vanemate ettepanekute 

alusel listide loomine. Sama teemat arutati 07.01.2014 

õppetöö koosolekul (1. kl alguses võiks klassijuhataja teha 

vanematele ettepaneku teha meililist). Enamik sõna võtnud 

vanemaid ja õpetajaid ei pidanud ülekoolilise listi loomist 

vajalikuks, suhelda saab ka eKoolis (kas ka Studiumis, 

uurida). Vanem: kool võiks teha kohustuslikuks vanema 

liitumise eKooliga. OTSUSTATI suunata teema tulevasse 

vanemate nõukotta ja kutsuda meediaspetsialiste nõu andma 

3.3. Kooli koosolemise 

ja -tegutsemise 

üritused, sh 

nädalavahetusel ja 

uued algatused 

vanemate osalusel 

ja korraldusel 

laadad, heategevus, 

õpistud, pallimängu-

õhtud, vana maja 

päevad, gümnasistid 

jagavad oma kooli-

kogemust jagama jne; 

uute tavade loomine 

koostöös vanematega: 

karnevalid mardi- ja 

kadripäeval koos 

õpistuga, isade- ja 

emadepäev, spordi-

päev ja jõulupidu 

koos vanematega 

Kool: juba toimuvad sellised üritused. Vanem: sageli ei saa 

vanemad tööajal toimuvale üritusele tulla, võiks olla üritusi 

ka väljaspool seda; nt üks kord aastas jõululaat 

nädalavahetusel. Kool: jõulud on perega tegelemise ja 

koduaeg, lastel on hea, et päev lõpeb nii. Õpetaja: nt katoliku 

koolis korraldavad jõululaada laupäeval 3. klassid ja nende 

vanemad täiesti ise, see toimib. Direktor: õpetajate hulgas on 

palju noori lastega inimesi, ei taha võtta ära isiklikku aega 

õpetajatelt. Vanem: ei pea olema ülekoolilised nädala-

vahetuse üritused, võib olla ka üks paralleelipõhine üritus 

aastas.Teha kas või üks nädalavahetuse üritus, nt kooli 

perepäev aprillis Supilinna päevade viimasel päeval, 

pühapäeval, kui Supilinnas avatud hoovide päev ja inimesi 

liikvel. Nii saavad kooliga tuttavaks ka kogukonnaliikmed, 

kes pole kooli lapsevanemad. Mõni vanem teeks koolimajas 

ringkäigu, teine aktiivset tegevust õues jne; õpetajad tuleksid 

ainult vabal tahtel. OTSUSTATI arutada õppetöövälise 

tegevuse töörühmas 

3.4. Koolisisene koostöö 

on muutunud 

positiivsemaks 

(ideede, mõtete ja 

gruppide sünergia) 

Sõprusklassid, rüh-

maülesanded prob-

leemide lahendami-

seks, vanemate 

klasside õpilased 

mentoriks nooremaile 

Juba arutatud 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 8.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -

võimalused 

3.5. Tõrjutud lastel on 

suur hulk 

tugiisikud 

Projekt „Vanem 

vend/õde“ .Vt ka 

„Õppetööväl. teg“ 1.2 

Ei jõutud arutada 

3.6. Ühtekuuluvustunne

t loovad esemed ja 

disain (nt koolimüts 

vms, uus logo 

koolile) 

Küsitlusega uurida 

õpilaste suhtumist 

koolivormi või selle 

mõnda element 

(mütsi, märki vm) 

Kool: lõpuklass teeb sõrmuse. Koolivormi mõnest 

elemendist on juttu olnud kümme aastat tagasi, õpetajatele 

meeldis, vanematele mitte nii väga. Võiks arutada vanemate 

nõukoda, sest puudutab neid rahaliselt. Õpetaja: loovtöös on 

üks klass töötanud välja koolivormi; tekkel on üks võimalus. 

Vanem: teismelistega vanematel eriarvamusi kooli sobiva 

riietuse suhtes, koolivorm lihtsustaks olukorda. Kas koolil on 

tunnuslause, värv? Kool: ainult õpilaskogul. Loovtööde 

raames saavad õpilased ise arendada kooli identiteeti 

(tunnuslause, värv, mingi ese). Arutati nn puhvi-torusalli (vt 

nt http://www.lipuvabrik.ee/pood/puhv-torusall/puhv/) ja 

helkuri mõtet; leiti, et ese peaks olema soodsa hinnaga. 

OTSUSTATI kindlasti arvestada õpilaste arvamust; suunata 

teema õpilaskogusse ja õppetöövälise tegevuse töörühma 

3.7. Ühtsed väärtused 

on mõtestatud ja 

kõigile osapooltele 

arusaadavad. 

Samm-sammult 

väärtuspõhise 

koolikultuuri ja 

maailmapildi 

suunas liikumine 

Väärtuste arutelud 

vanematele, 

väärtusmäng, 

arutelud, 

osaluskohvikud, 

avatud ruum jne 

Ei arutatud eraldi 

3.8. Õpilane tajub 

ennast 

koolikogukonna 

väärtusliku 

liikmena 

Vabatahtlik tegevus 

ürituste 

korraldamises, 

algatamises, 

aruteludel 

Ei arutatud eraldi 

3.9. Õpilased on 

ettevõtlikud ja 

korraldavad 

ülekoolilisi tegevusi 

Ettevõtlikkuse 

edendamine 

Ei arutatud eraldi 

3.10. Õpilaskogus ja 

hommikuringides 

osalevad ka esimese 

kooliastme õpilased 

 Ei arutatud eraldi 

3.11. Kooliraadio töös 

osaleb rohkem 

õpilasi 

Laiendada toimkonda 

ja kokkulepet, sh 

sõnastada ruumi 

kasutamise reeglid 

praeguse toimetusega 

Ei arutatud eraldi 

3.12. Lahtiste uste nädal 

koos vanematega 

Vanemad kaasatud 

aktiivselt: tunniandja, 

abistaja, elukutse 

Kool: aastaid tehti (eelregistreerimisega), vähe käidi, 

seepärast katkestati. Vanemad: kui vanematel on harjumus 

osaleda koolielus, siis ka tulijaid edaspidi rohkem. Kool: kui 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 8.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -

võimalused 

tutvustaja jne tahtjaid on, saab jälle korraldada 

3.13. Ülekooliline 

andmebaas „Tark 

mees taskus“, kus 

kirjas kogukonna-

liikmed, kes on val-

mis panustama 

kooliellu, ja nende 

pakutav 

Vanemate töökohtade 

külastamise 

võimalused, vanemad 

tundi andma, töötuba 

korraldama (eriala 

või hobiga seoses) jne 

Kool: tõesti hea, kui oleks selline andmebaas; saaks lastele 

tutvustada eri elukutseid juba varakult. Vanem: iga õpilase 

pere võiks võtta eesmärgiks osaleda õppeaasta jooksul ühes 

kooli tegevuses (nt kutsuda õpilasi oma töökohta 

ekskursioonile, käia oma lapse klassiga kaasas õuesõppel 

vm, kaaskorraldada perepäeva) – see võiks olla kirjas ka 

vanema käsiraamatus. OTSUSTATI suunata andmebaasi 

koostamine edasi vanemate nõukotta 

3.14. Vanemad on kursis 

kujundava hinda-

mise põhimõtetega 

(laiemalt õppe- ja 

arengukavaga) 

Kujundava hindamise 

koolitus vanematele, 

infokiri meilile 

Direktor: kui kool on sel teemal ise targem, siis jagatakse 

oma teadmisi ka vanematega. Leiti, et seda teemat võiks 

käsitleda ka haridusakadeemias, kutsuda asjatundja 

3.15. Praegused ja 

tulevased 

lapsevanemad 

saavad õpetajate 

kohta objektiivset 

teavet 

Kooli veebilehele 

õpetajate pildid jm 

info 

Direktor: pilt koolilehel ainult õpetaja nõusolekul. Vanem: 

pilt hõlbustaks suhtlust praktilisel tasandil. Kool: õpetajatega 

võivad vanemad suhelda meili teel individuaalselt; 

kodulehel vastuvõtuajad. Vanem: kooli tulevaid uusi 

õpetajaid ja iga klassi põhiainete õpetajaid võiks vanematele 

tutvustada. Arutati, kas seda teha klassi või üldkoosolekul. 

Igal aastal tuleb uusi vanemaid, neile on kõik võõrad. 

Vanemad: korraldada klassikoosolekud eri ajal, sest osal on 

lapsi kooli eri klassides. Kui tuleb uus aine, võiks see õpetaja 

rääkida klassikoosolekul u 10 min, igal koosolekul erinev 

õpetaja. Kool pidas ettepanekut arutamise vääriliseks 

4. KOOSTÖÖ KOOLIDE JA TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA 

4.1. Tegutseb haridus-

akadeemia 

vanematele, 

koostöös TÜga 

 Vanem: regulaarselt huvitavaid loenguid vanematele ja 

õpetajatele, teemavalikul saaks nad kaasa rääkida, teemasid 

leiab ka talgumaterjalist. Esinema nt TÜ õppejõud, 

praktikud; 40 min loeng ja seejärel arutelu. Kas kord kuus, 

alates märtsist 2015? Võib käsitleda ka konkreetset probleemi 

koolis/kogukonnas. Direktor: kui teatud tüüpi õpilaste 

probleemi puudutav loeng, võiks klassijuhatajad sinna 

kutsuda ka vanemaid, keda teema puudutab. Vanem: paljud 

vanemad ei tea, milles õpetaja töö seisneb, seda saab seal ka 

tutvustada. OTSUSTATI moodustada töörühm 

haridusakadeemia jaoks, Tiia Ristolainen TÜ elukestva õppe 

keskusest veab eest  

4.2. Koolidevaheline 

koostöö vanemate 

tasandil 

Vanemad esinema, 

koosolekud 

inimsõbralikumaks 

Vanem: tänu „Tulukesele“ vanemad hakanud rohkem 

suhtlema. Vanem, Tilsi Põhikooli direktor: nõus tegema 

koolidevahelist koostööd. Õpetaja: õpikogukondade raames 

meie õpetajatel kohtumisi teiste koolidega. Vanem: vanemad 

võiksid mõelda oma vana kooli tavadele, nt Tln 21. KK-s olid 

salongiõhtud, kuhu kutsuti tuntud inimesi põhikooli-

õpilastele esinema. Kohtumisi võib teha nii õpilastele kui ka 

vanematele. Vanem: eesmärk, et vanemad suhtleks aktiivselt 

oma klassi piires, siis kooli sees ja koolide vahel. 

OTSUSTATI tegeleda edasi, kui tekib uusi mõtteid 
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Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 8.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -

võimalused 

4.3. Olemas 

sõpruskoolid ja -

klassid (Comeniuse 

projektid algatatud) 

Luua arendusjuhi 

koht 

Kool: otseselt sõpruskoole ja -klasse pole, aga suheldakse 

teiste koolidega 

4.4. Koostöö Supilinna 

Seltsiga, seltsi 

ettevõtmised ka 

koolimajja 

 Vanem: tänavustel Supilinna päevadel võiks teha koolis 

pühapäeval avaliku üritus, et saaks kogukonnaliikmed 

tutvuda koolimajaga (vt edasi p 3.3) 

4.5. Loodud õpilaste 

tunnustamise ja 

stipendiumisüsteem 

Õpilaste ja vanemate 

vabatahtliku 

tegevusega kogutakse 

fondi raha, vanemad 

loovad infopanga 

Direktor: tunnustussüsteem olemas, stipendiumisüsteemi 

pole. Vanem: Miina Härma koolis hooliva klassi stipendium 

(300 €); ka Lähte Ühisgümnaasiumis erastipendium. 

Vanemad: raha saab hankida heategevusürituste, annetuste 

ja sponsorluse teel. OTSUSTATI arutada võimalus edasi; 

vanem Kaia Nurk uurib lähemalt Miina Härma kooli hooliva 

klassi stipendiumi süsteemi 

4.6. Aulasse lava Heategevuslikud kor-

jandused (nt adven-

dilaada tulu), koo-

stöös tööõpetuse õpe-

tajaga lavaprojekt ja 

kalkulatsioon, otsida 

sponsoreid 

Direktor: väga tähtis on seejuures turvalisus ja võiksid olla 

ladustatavad. Vanemad: võiks olla teostatav; uurida teiste 

koolide omi. OTSUSTATI asjaga tegeleda (vanem Jaak-

Albert Metsoja) 

4.7. Ühised 

ettevõtmised 

kogukondadevaheli

sel tasandil 

 Käsitletud teiste teemade all 

 


