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Otsustati vaadata läbi mõttetalgutel õppetöövälise tegevuse 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 jagunesid kolme allteema vahel: 

1) vahetunnid (tegevuse mitmekesistamine, füüsiline keskkond, õueala, õpilaste suhted jm) 

2) pikapäevarühm 

3) huvitegevus (kooliringid) 

4) koostöö ja õpilastevaheline suhtlemine 

5) söökla (toitlustamine) 

 

Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 12.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

1.  VAHETUNNID 

1.1 Vahetunnid on 

mitmekesisema

d, sisaldades 

erinevaid 

vahendatud ja 

vahetuid 

tegevusi. Õue-

alal on loodud 

aktiivseks 

tegevuseks hulk 

1. Aktiivse tege-

vuse võimaluste 

loomine majas ja 

õues: laua-

tenniselaud, 

mänguväljak, 

spordi- ja 

(mini)jalgpallivä

ljak, korvpalli-

laud, välijõusaal 

Huvijuht: eelmisel õppeaastal oli vahetunniuuring: kõige enam soovivad 

õpilased omaette puhata (nt joonistada klassis, vaba tegevus, vaikus, 

puhvetis käimine); füüsiliselt tegutseda (aktiivsed vahetunnid, võimlas 

sport), suhelda sõpradega; kooliraadiot kuulata (sh muusikat), telefonis 

mängida. 2014/2015. õa-l on projekt „Väärtuslik vahetund“ eelkõige 

I kooliastme õpilaste kaasamiseks vahetunni põnevamaks muutmisse, 

märtsiks olemas vahetunnis olemise nõuded ja tegevused, mida nad ise 

on valmis korraldama. Praegused vahetunnitegevused: a) füüsilise 

aktiivsusega seotud: aktiivsed vahetunnid võimlas T, N, 1.-9. kl (kaks 

korda nädalas ühel vahetunnil); mängutund K, 1.-3. kl; ilusa ilmaga võib 
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võimalusi. 

Loodud mõnu-

sad vahetundide 

veetmise kohad, 

sh vaikne ruum 

(kasutamiseks 

ka enne ja pärast 

tunde) 

jm vahendid 

aktiivseteks 

tegevusteks, 

mängud, 

peenrad; padjad, 

istumiskohad 

3. Vaiksesse 

ruumi raamatu-

riiul, malelauad 

jne 

2. Õuesolemise 

võimalus 

vahetundides 

igal ajal 

3. Jooksu-

vahetund 

olla koolihoovis (õpilaste algatusel loodud õuereeglite täitmine tekitab 

eriarvamusi, nendega tegeldakse); b) sotsiaalsed vahendatud tegevused: 

kooliraadio saated T, R; c) sotsiaalsed vahetud tegevused: teemavahe-

tundidena nt naeratuste päev, kalli-kollipäevad (eesmärk jagada nii 

kallistusi kui ka teha midagi head), sõbrapäeva uus tava ülekooliline 

tutvumismäng, kus kohtuvad eri vanuses õpilased; AII klaasgalerii on 

kujunenud kohaks, kus saab seintele pandud paberitel mängida nt koos 

„Trips-traps-trulli“ või lihtsalt joonistada (joonistuste aeg on samuti hea 

aja mahavõtmiseks, omaetteolemiseks). Vaikselt saab puhata huvijuhi 

ruumis (6 õpilasele pehmed toolid, mängud „Maailma pealinnad“, 

doomino, täringumäng) ja raamatukogus (lauamängud, mis vajaksid 

uuendamist). Õpilane: vaja rohkem füüsilist tegevust, et end ohutult 

välja elada (nt palli- ja jooksmismängud). Probleem: õues võib igal pool 

lennata pall auto- või majaaknasse, hea oleks välijõusaal ja rohkem 

aktiivseid vahetunde võimlas. Huvijuht: selleks vaja õpilaskogu 

sporditoimkonda juurde vabatahtlikke õpilasi, kes aktiivseid vahetunde 

korraldaksid, sest praegu tegelevad kahel päeval kokku kuuel vahetunnil 

neli õpilast sellega, et kaasõpilased saaksid veeta mõnusalt aega. Õpilane: 

nõus vabatahtlikke otsima. Direktor: võib-olla saaks selle siduda loovtöö 

tegemisega, siis on õpilastel suurem huvi korraldada. Õpilane: ei usu, et 

õpilased on pärast loovtöö kaitsmist huvitatud aktiivseid vahetunde 

korraldama. Õpetaja: jälgida, et õpilased nende vahetundide järel tundi ei 

hilineks. OTSUSTATI: õpilane Tormi Sõber tutvustab aktiivsete 

vahetundide teemat hommikuringis klasside kontaktisikutele ning püüab 

koostöös nendega leida juurde õpilasi korraldama aktiivseid vahetunde. 

Direktor: kooliõues väga vähe turvalist ruumi aktiivse tegevuse 

objektide jaoks; ainus koht on sisehoov. Õpetajad: kui teha õuevahe-

tunnid, peaksid need olema pikemad, et jõuaks vahetada riideid-jalatseid 

ega hilinetaks tundi. Direktor: selle võrra siis pikem koolipäev. Jooksvaid 

vahetunde (st praegu ei kattu kõigi klasside tundide algus- ja lõpuajad) 

hakati tegema just selleks, et vanemate klasside koolipäev ei veniks 

pikaks; õuevahetund 25–30 minutit on ilusa ilmaga hea, aga halva ilmaga 

tekitab nii pikk aeg majas sees probleeme. Lapsevanem: kas saaks nii, et 

osal on pikem söögivahetund (mida talgutel sooviti) ja samal ajal teistel 

õuevahetund? OTSUSTATI tegeleda teemaga edasi 

1.2. 1. kl õpilased 

veedavad vahe-

tunnid sisukalt, 

keegi ei jää üksi 

ega ole tõrjutud 

Mängurühmade 

tegevuse 

algatamine 

Huvijuht: õpilaskogu meelelahutustoimkonna eestvedamisel aulas 

mänguvahetunnid 1.–3. kl-le kaks korda kolmapäeviti; teema- ja seina-

joonistuste vahetunnid; mänguringid 1.–2. kl-le (iga nädal T, R). 

Oktoobris korraldasid 2.a õpilased halloween’i-vahetunnid, soovi korral 

korraldaksid 1.–2. kl iseseisvalt ka mänguringi tunde. Eesmärk on, et ka I 

kooliastme õpilased panustaksid rohkem vahetunni toredamaks 

muutmisse. Direktor: 1. kl lastel on ainult kolm vahetundi, neis üks 

söögivahetund; neile peab jääma ka vaba tegutsemise aega  

1.3. Nii suurte kui 

ka väikeste õpi-

laste omavahe-

line suhtlemine 

on muutunud 

sõbralikumaks, 

viisakamaks 

Mängutunnid 

või ettevõt-

mised, mis 

pakuvad koos-

tegutsemist, 

klassijuhata-

jatund 

Koolikultuuri koosoleku protokollist 

Vanem: viisaka käitumise eelduseks on ka see, et tuntakse üksteist; sport aitab 

lähendada, nt pallimäng klassiüleselt. Huvijuht: aasta ringi pallimängude 

võistlused („Sügispall“, saalihoki-, minijalgpall, rahvaste-, korvpall) 3.–9. kl-le, 

korraldavad õpilaskogu liikmed koos vabatahtlikega ja 1.–2. kl kehalise kasvatuse 

õpetajad. 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 hästi. 
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Vanem: on ka tülis olevaid paralleelklasse. OTSUSTATI arutada edasi 

õppetöövälise tegevuse töörühmas koos õpilastega 

Huvijuht: õpilaste algatused rakendunud (aktiivsed ja mänguvahe-

tunnid, kooliraadio). Õpilaskogu fookuses rohkem 4.–9. kl, aga 

pööratakse tähelepanu ka nooremale kooliastmele (pallimängu-

võistlused, aktiivsed ja mänguvahetunnid). Õpilased: tutvumismäng ka 

tänavu sõbrapäeval; kooliraadio teinud nt laulude äraarvamise mänge. 

Vanemad: eri vanuses laste ühised spordimängud oleks hea võimalus 

tutvuda, ka huviringid (nt meisterdamisring). Huvijuht: meisterdamis-

ringis koos eri vanuseastme õpilased, samuti saalihokis (nt. 4.–6. kl ja 1.–

4. kl). Vanem: vanemad õpilased võiksid teha noorematele huviringe (nt 

improteater, väitlemine), selleks saaksid klassijuhatajad teha otse 

ettepanekuid õpilastele, keda nad tunnevad – paljud oskavad midagi. 

Huvijuht: teostatav; olemas hea näide: eelmisel õa tegid 7.a õpilased 

teatripäeval improtuuri nooremates klassides, õpilased võtsid selle hästi 

vastu ja tekkis huvi saada asjast rohkem teada (tehti ettepanek luua 

poiste juhtimisel koolis improteatriring). Vanem: käia koos kas või kord 

kuus, kui rohkemaks pole aega. Õpilane: see oleks vähe, vähemalt kaks 

korda kuus. Lubas kaaluda ettepanekut ja leida võimaluse ringi jaoks. 

Kool: ringi juhtimise saaks siduda loovtöö tegemisega (selgus, et õpilane 

kaitsebki loovtöö improteatri teemal). OTSUSTATI arutada teemat edasi, 

muu hulgas õpilaskogus, võimaluse korral avada improteatriring. 

 PIKAPÄEVARÜHM 

2. Pikapäevarühm 

toimib esimeses 

kooliastmes 

efektiivselt  

Sisukad 

tegevused 

õues 

Direktor: 3 tunni sisse peab mahtuma õppimis- ja õuesolekuaeg ning vaba 

tegevuse tund (vajajad saavad veel kodutöid teha). Pikapäevarühma 

õpetaja: õues ollakse 45 minutit, tänavu sügisel käidi iga kord Toomemäel; 

raskeim aeg kevadel-sügisel vihmaga, vahel pole lastel sobivaid riideid (siis 

saab see laps jääda kooli raamatukokku). Sügisel alustab 25 õpilast, 

kevadeks vähem. Kuni 20 õpilasega võib käia väljas üks õpetaja. Suurim 

probleem on mänguvahenditega; siiani õpetaja teinud taaskasutatud 

materjalist (paberpallid, plastribast keeratud kühvlid, puitklotsid, nööripall 

jne); laste huvi selliste asjade vastu aastati erinev. Vanem: lapsed võiks ise 

võtta ajaviiteks asju kaasa (võtavad ka praegu, et vahetundides klassides 

mängida), samuti võiksid vanemad võimaluse korral koolile neid 

annetada; aeg-ajalt võiks tulla külaline rääkima ja lastega mängima. 

Direktor: probleemiks ruumipuudus. Pikapäevarühm tegutseb selles 1. kl 

klassiruumis, kus on tunnid läbi; paljudel siis veel tunnid, seepärast ei tohi 

koridoris lärmata. Nõus kaaluma võimalusi uute mänguvahendite 

ostmiseks. Pikapäevarühma õpetaja: asju pole eriti kusagil hoida. Huvijuht 

saab anda pehmeid lendavaid taldrikuid, jututäringuid, palle, lauamänge; 

nii poisid kui ka tüdrukud armastatavad kummidega heegeldada; võiks 

proovida vanu häid mänge (paberlennukite lennutamine, vaikusekull jt). 

Pakkus oma ruumis kappi pikapäevarühma asjade hoidmiseks. 

3. HUVITEGEVUS (KOOLIRINGID) 

3.1. Algklassides 

fikseeritud 

koolipäev 

lõimitud huvi-

tegevusega 

Rohkem 

huviringe 

algklassidele 

Direktor: talgutel pakuti välja, et algklassiõpilane saaks olla koolis kuni 

kella 17-ni, kool sisustaks tema aja, laps õpiks sel ajal ära ja vanemad ei 

peaks muretsema, kuidas ta päeva veedab. Tegelikult paljudel õpilastel 

mujal linnas huviringid. Klubi Rütmika katsetas ühe semestri koolimajas 

iluvõimlemisrühma, aga loobus, sest vanemad tahtsid lapse tasemele 

vastavat rühma ja koolis ei ole nii suurt valikut; sama muusikaõppega – 



4 

 

Nr Ootus, eesmärk Tegevused Arutelu 12.01.2015: hetkeolukord, muudatusvajadus ja -võimalused 

koolimajas vanemad soovivad lapsele kvaliteetset õpet koos samade võimetega 

lastega. Õpilane: vanemad tahavad head tulemust, õpilased aga hästi aega 

veeta. Õpetaja: lapsel võiks olla oma huviringid päevikus kirjas, siis on 

lihtsam meeles pidada, kuhu ja millal pärast tunde minna (eriti 1. klassis). 

Vanem: kas koolil on huvi, et õpilastele tegutseks koolimajas huviringe? 

Need maksaks koolile rendiraha; kuni 4.–5. klassini ootab osa vanemaid 

mängulist õpet. Direktor: kui sobival ajal on vaba ruum ja huvilisi piisavalt, 

on kool huvitatud ja annab ruumi huvikoolile tasuta, tutvustab seda 

huvikooli ka õpilastele. Õpetajad: kesklinnas on palju huviringe ja valikuid; 

peaaegu pooled kooli õpilased käivad ka kooli tasuta huviringides. 

3.2. Huvitegevus (s.t 

kooliringide 

tegevus) on 

mitmekesisem 

1. Õpilaste küsit-

lus, millised rin-

gid huvitaks. 2. 

Kaasata õpila-

sed, vanemad, 

TÜ, huvikoolid, 

Supilinna Selts 

ringe eest veda-

ma. 3. Vanema-

tele õpilastele 

väitlus- ja mälu-

mänguringid. 4. 

Teaduspõhised 

ringid (tarkade 

klubi) 

Huvijuht: küsitlus huviringide kohta tehakse 13.–19. jaanuaril, kaasates 

klasside kontaktisikuid. Kool saab pakkuda neid ringe, milleks on sobiv 

tegija ja talle palgaraha, nt alates jaanuarist robootikaring ka 3. kl-le. 

Vanem: kodundus- või kokaring oleks tore, seal saaksid suuremad-

väiksemad õpilased koos käia. Direktor: kokandusring saaks olla juhul, kui 

pered ostaksid ise toidu. Koolil on ette nähtud 1 ametikoht (22 tundi) 

ringitunde nädalas. Huvijuht: oleks teretulnud, kui vanemad ja õpilased 

ise algataksid ringe, kindlasti leiaks pärast tunde ruumi. Hea näide: sel 

õppeaastal algatas kummiheegeldusringi 2.a kl õpilane. 

4. KOOSTÖÖ JA ÕPILASTEVAHELINE SUHTLEMINE 

4.1. Õpilane tajub 

ennast 

koolikogukonna 

väärtusliku 

liikmena 

Vabatahtlik 

tegevus 

ürituste 

korraldamises, 

algatamises, 

aruteludel 

Huvijuht: koolis tegutseb viiendat aastat tegus õpilaskogu, mille liikmed 

valivad sügisel 4.–9. kl õpilased. Selle tegevus motiveerinud rohkem 

vabatahtlikke osalema igapäevases koolielus. Iga aasta septembris toimub 

osaluskohvik, kus koos 4.–9. kl õpilaste esindajate ja õpilaskoguga luuakse 

aastaplaan, mis kajastab õpilaste eestveetud ettevõtmisi (jõulutrallid, 

teemavahetunnid, hommikuringid klasside kontaktisikutele, pallimängu-

võistlused, aktiivsed ja mänguvahetunnid, õpetajate ja tutipäev, advendi-

laat jm). Õpilane: väärtuslikuna tundmine algab usalduse tekkest või 

sellest, et sulle öeldakse korduvalt, et oled väärtuslik; õpilasele tuleb selleks 

anda võimalusi midagi teha ja end näidata; isegi 8. klassis ei tunne veel 

hästi kõiki oma klassi õpilasi. Usaldus ja väärtuslikuna tundmine algab 

oma klassist. Huvijuht: õpilaste algatusi toetatakse täiel määral, samuti 

väärtustatakse neid, kes panustavad aega ja energiat tunnivälisesse 

tegevusse (nt aasta tegu 2012/2013 õpilaskogu tegevus, 2013/2014 aktiivsed 

vahetunnid). Vanem: rohkem kaasata vaiksemaid õpilasi, kes ei julge 

midagi algatada, vajavad eraldi isiklikku pöördumist. Huvijuht: nõus, üks 

võimalus seda teha on klasside kontaktisikute kaudu. Teisalt tuleks rohkem 

rakendada mobiilset lähenemist (nt vahetunnis suhelda). Hulk õpilasi 

soovib siiski omaette olla, selgus ka küsitlusest. Õpetajad: on kutsutud 

vanemaid õpilasi oma klassiõhtuid korraldama; on ka neid, kes ei soovi 

ühistegevustes osaleda, sõna võtta. Vanem: võiks võimaldada rohkem 

klassi ühistegevusi, kus iga õpilane saaks panuse anda; igal lapsel on 

mingi anne, oskus, see tuleks üles leida. Õpilane: klass võiks töötada koos 

sellise lõpptulemuse nimel, millest kõik võidaksid; auhinda ei pruugiks 

alati olla; vähe on julgust teistest erineda, kui klassist enamik ei taha teatud 
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tegevuses osaleda. Vanem: jõulukontserdile võiks kaasata rohkem poisse. 

Huvijuht: liigume selles suunas, tänavu oli 8 poissi. 

4.2. Õpilased on 

ettevõtlikud ja 

korraldavad 

ülekoolilisi 

tegevusi 

Ettevõtlikkuse 

edendamine 

Huvijuht: õpilaste eestvedamisel juba praegu sporditegevused, jõulutrallid 

detsembris, advendilaat, tuti- ja õpetajate päev, vahetunnitegevused (vt 

lisaks punkt 4.1). 

 

4.3. Õpilaskogus ja 

hommikuringid

es osalevad ka 

esimese 

kooliastme 

õpilased 

 Huvijuht: hommikuringid 4.–9. kl kontaktisikutele kord nädalas, eestveda-

jad õpilaskogu liikmed, aluseks eelmisel õa loodud koostööleping, (kooli 

veebilehel õpilaskogu rubriigis). Sel õa kaasati 3. kl õpilased, aga hästi see 

ei õnnestunud, sest ilmselt pole nad veel valmis vastutuseks, mis nõuab 

järjepidevat kohalkäimist ja pärast oma klassis neil teemadel arutlemist. 

Ootame jätkuvalt hommikuringidesse 3. kl õpilasi. 

4.4. Kooliraadio töös 

osaleb rohkem 

õpilasi 

Laiendada 

toimkonda ja 

kokkulepet, sh 

sõnastada 

ruumi 

kasutamise 

reeglid 

praeguse 

toimetusega 

Õpilased Käthlin-Grete Steinvald ja Jaana Krull (7.b, kooliraadio 

eestvedajad): raadiosaated on T, R I ja II vahetunnil. T on ülekaalus info, 

juttu pole palju, rohkem muusikat; R rohkem mänge. Õpilased saavad 

esitada oma muusikasoove. Igas klassiruumis kõlareid pole, ka mõnes 

muus paigas koolimajas pole raadiot kuulda. Probleem: vahetunnid on 

lärmakad, saated ei kosta hästi. Vanem: kas internetti saaks panna, et 

klappidega telefonist kuulata? Kool: tehniliselt keeruline; koolis ei ole 

kooliraadiosõlme. Huvijuht: küsitlus näitas, et peale muusika on oodatud 

intervjuud, uudiseid. Kool: eraldi raadioruumi pole, tegutsetakse kooli 

nõrkvoolukeskuses, kuhu saab lubada alates teatud vanusest õpilasi 

(eelkõige 3. kooliaste). Huvijuht: kooliraadio algatasid eelmisel õa 6. kl 

õpilased; erandkorras on II kooliastme huvilistel võimalus ühineda. 

Vanem: kui saateid ette salvestada, võiks olla teemasaated, nt igal klassil 

oma saade aeg-ajalt. OTSUSTATI küsida tehnilist nõu Anne huvikeskusest 

ja mõelda programmi täiustamisele 

4.5 Kooli 

koosolemise ja -

tegutsemise 

üritused, sh 

nädalavahetusel 

ja uued 

algatused 

vanemate 

osalusel ja 

korraldusel 

laadad, hea-

tegevus, õpis-

tud, pallimän-

guõhtud, vana 

maja päevad, 

gümnasistid 

jagavad oma 

koolikogemust 

jagama jne; 

uute tavade 

loomine koos-

töös vanema-

tega: karne-

valid mardi- ja 

kadripäeval 

koos õpistuga, 

isade- ja ema-

depäev, spor-

dipäev ja jõu-

lupidu koos 

vanematega 

Koolikultuuri koosoleku protokollist 

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 nädalavahetuse 

üritused, võib olla ka üks paralleelipõhine üritus aastas. Vanem: teha kas või üks 

nädalavahetuse üritus, nt kooli perepäev aprillis Supilinna päevade viimasel 

päeval, pühapäeval, kui Supilinnas on avatud hoovide päev ja inimesi liikvel. Nii 

saavad kooliga tuttavaks ka kogukonnaliikmed, kes pole kooli lapsevanemad. Mõni 

lapsevanem saaks teha koolimajas ringkäigu, teine aktiivset tegevust õues jne; 

õpetajad tuleksid ainult vabal tahtel. OTSUSTATI arutada õppetöövälise tegevuse 

töörühmas, sh Supilinna päevade ajal perepäeva korraldamist 

Huvijuht: juba toimuvad sellised üritused. Mais „Säravate tähtede gala“ 

4.–9. kl vanematele ja õpilastele, veebruaris „Kesklinna kooli piiga 

valimised“ 4.–5. kl vanematele ja õpilastele, detsembris advendilaat; 

järgmisel õa kavas õhtul jõulukontsert Jaani kirikus. Vanem: varem olnud 

tore korvpalliõhtu koos vanematega, kas plaanis jätkata? Huvijuht: 

eelmisel õa ei tehtud, sest huvilisi oli vähe, aga võib koostöös vanematega 

taasalustada aprillis kossuõhtu „Vanemad vs. õpilased“ (selle algatasid 6 
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aastat tagasi isad). Tegi ettepaneku korraldada uuel õa heategevusoksjon, 

sest 2 korda aastas laata korraldada ei jaksaks. Õpilane: hea mõte, 

võimaldaks kodunt ära tuua vanu asju ja need taaskasutusse anda, teisalt 

edendaks õpilaste suhtlust, kolmandaks heategevust; 2 laata õppeaastas 

pole tõesti mõtet korraldada, nt juba laudade tassimine suur töö. Direktor: 

jõululaada ümberkorraldamise aruteluga on aega, aga Supilinna päevade 

ajal kogukonnale mõeldud päev (pühapäev, 26. aprill) on juba varsti. 

OTSUSTATI alustada 26. aprilli päeva ettevalmistamist. 

4.6. Ühtekuuluvustu

nnet loovad 

esemed ja disain 

(nt koolimüts 

vms, uus logo 

koolile) 

Küsitlusega 

uurida õpilas-

te suhtumist 

koolivormi või 

selle mõnda 

element 

(mütsi, märki 

vm) 

Koolikultuuri koosoleku protokollist 

Kool: lõpuklass teeb endale sõrmuse. Koolivormi mõnest elemendist on juttu olnud 

kümme aastat tagasi ja õpetajatele meeldis see mõte, vanematele mitte nii väga. 

Kool: seda võiks arutada vanemate nõukoda, sest see puudutab vanemaid 

rahaliselt. Õpetaja: loovtöös on üks klass juba töötanud välja koolivormi; tekkel on 

üks võimalus. Vanem: teismelistega on vanematel eriarvamusi kooli sobiva riietuse 

suhtes ja koolivorm lihtsustaks olukorda. Vanem: kas koolil on tunnuslause, värv? 

Kool: ainult õpilaskogul. Kool: loovtööde raames saavad õpilased ise arendada 

kooli identiteeti (tunnuslause, värv, mingi ese). Arutati ka 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 

ning suunata teema arutelule õpilaskogusse ja õppetöövälise tegevuse töörühma. 

Huvijuht: sügisel tegi õpilaskogu ühtekuuluvustunnet loova eseme 

küsitluse; huvi oli leige, kõige enam mainiti logoga T-särki. Võiks 

kordusküsitluse korraldada, ehk on arvamused muutunud. Õpilane: ei 

tahaks T-särki, millel suurelt kooli logo; võiks olla muu, popim ese; uues 

küsitluses anda konkreetsemalt valida paar eset. Vanem: võiks olla nt 

kaelapuhv-torusall. OTSUSTATI arutada teemat õpilaskogus ja loodavas 

vanematekogus 

5. SÖÖKLA 

5.1. Sööklas pole 

tunglemist ega 

järjekordi; graa-

fik on paindli-

kum, söömiseks 

aega rohkem 

Lisaruumi 

leidmine, leti 

taga rohkem 

toidujagajaid, 

hommikupu-

der, riiulid 

kottide jaoks 

söökla ukse 

taga 

Direktor: praegu on graafik tehtud põhimõttel, et igal söögivahetunnil on 

igal õpilasel istekoht. Sööklas on ainult 110 kohta, koolis 440 õpilast, 

seepärast 4 söögivahetundi. Lapsevanem saab taotleda erimenüüd. 

Linnavalitsus tegi hiljuti hommikupudru-uuringu, selle järgi küll umbes 

70% 1.–9. kl lastest tahaks hommikul putru, aga väga palju oli neid, kes 

pole iga putru nõus sööma. Meie kooli toitlustaja toitlustab ka Raatuse 

koolis. Seal oli mõnda aega hommikupuder (valikuta, üks puder ühel 

hommikul), aga loobuti, sest paljud lapsed ei söönud kõike, mida pakuti 

5.2. Söökla toidu-

valik mitmekesi-

semaks ja tervis-

likumaks 

Rahvuste ja 

tervislike 

toitude 

päevad; 

kalatoidud 

(tükina 

praetud kala).  

Koolikultuuri koosoleku protokollist 

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 

 


