Meivälja Kooli vanematekogu koosoleku protokoll
14.05.2020
Koosolekust võttis osa 19 vanematekogu liiget:
Marge Aedna 5A, Annely Soosaar 4A, Külli Rist 5C, Kelly Uukkivi 5D, Kristiina Talfeldt 5D, Vivika
Kurnitski 9A, Kadri Rannala 7A, Kristi Sipra 5C, Tõnis Pohla 6B, Kersti Matiisen 1A, Kadri Niglas 1B,
Diana Lemsalu 8B, Lembe Levo 4D, Neda Paisoots 7B, Kati Jürisson 3B, Maria Kütt 4D, Moonika Aasna
1A, Mari-Liis Heidmets 6A, Katre Palm 1B.
Koosolek toimus Zoomi vahendusel.
Protokollis: Marge Aedna

Tegevused 2019-2020
1. Vanematekogu esinaine Marge Aedna tegi ülevaate vanematekogu tegevustest 2019-2020.
Protokollile on lisatud ülevaate presentatsioon.
2. Lembe Levo rääkis lahendustest kooli ruumipuudusele – õpilaste ja õpetajate ruumide vajaduse
kataks vanale kooliosale peale ehitamine. Võetud on hinnapakkumised ja läbirääkimised HA-ga,
rahastus veel hetkel kinnitatud ei ole. Pikkade arutelude tulemusel on jõutud seisu, et kool on
sõlminud eskiisprojekti koostamise lepingu vana maja teise korruse laiendamiseks. Loodame, et
esialgse variandi koos TLPA kooskõlastusega saame juuli lõpuks.
3. Jooksva kooliaasta teemadest on jäänud veel leitud/kaotatud asjade väljapanek vastavalt 2+2
nõuetele.
Projektijuht Külli Rist võtab direktoriga ühendust ja loob vanematkogu FB gruppi ürituse.
Projektis soovivad osaleda Kersti Matiisen, Kristi Sipra, Diana Lemsalu, Marge Aedna.
Kõik huvilised on oodatud ühinema.
4. Mari-Liis Heidmets koostas vanematekogu uutele liikmetele tutvustava lehe: „Tere tulemast
vanematekogusse uus liige!“. Marge Aedna saadab selle praeguste 1. klassi esindajatele tutvumiseks
ja täiendamiseks. Tähtaeg 5. juuni 2020.

Tegevused 2020-2021
Marge Aedna lõi googledocs tabeli, kus on kirjas projektid.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kEQmBvcwJ8gPhzJDwLfsPFevvy2Rj529fIV2xKjx1Wg/edit?
usp=sharing
Iga vanematekogu liige peab osalema aasta jooksul mõnes projektis või juhtima projekti. Pange end
julgelt tabelisse kirja!
Projektijuhid saavad teha tabelis lahtrid värviliseks – mitut osalejat on projektitiimi vaja.
1. Tähtpäevad – 1. september, õpetajate päev, sõbrapäev, naistepäev

Vaja on vastutajat.
2. Kilekaaned
Projektijuht on Vivika Kurnitski.
3. Kõrvitsaprojekt
Lembe Levo annab projekti juhtimise huvijuht Janika Lepikule üle.
Projekti meeskonda on oodatud vanematekogust 3-4 inimest.
4. Lastevanemate koolitused
Projektijuht on Lembe Levo.
5. Tervisenõukogu projektid
Vanematekogu esindaja: Kelly Uukkivi.
Vanematekogult oodatakse eelkõige rahalist abi.
6. Liiklusturvalisus
Projektijuhti vaja! Või siis projekti juhtgruppi.
Meeskonna saab kokku panna vastavalt vajadusele. Olemas ka vanematest huvilised-vabatahtlikud.
7. Advendihommikud
1. advent - Annely Soosaar on vedanud projekti.
Advendihommikud – Janika Lepik on vedur, meilt meeskond.
8. Jõululaat
Lembe Levo annab projekti juhtimise huvijuht Janika Lepikule üle.
Vanematekogust ootame suurt projekti meeskonda.
9. Kaotatud/leitud asjad
Projektijuht on Külli Rist.
10. Liikumist edendav kool ja vahetund.ee
Projektijuht on Külli Rist.

Jooksvad küsimused
1. Kooliastmete eestkõnelejad
1.-3. klass Kersti Matiisen – vanematekogus tuleb üle rääkida, et kui vanematekogu esindaja ei saa
oma jõududega hakkama, siis uurida eestkõnelejalt.
4.-6. klass Kristi Sipra – teemad koondusid, edastas direktorile.
7.-9. klass Vivika Kurnitski – keegi pole küsimustega pöördunud, kas ei teata või siis lahendatakse
probleemid oma klassi sees.
2. Digiõppe kvaliteet ja digipädevus õpetajatel
Õpetajatele on vaja koolitust digitundide andmise osas.

Kerkis ka küsimus, kas õpetaja/klassijuhataja on kohustatud andma videotunde.
Kersti Matiisen tegi ettepaneku, et kooli üldkoosolekul tutvustaks kooli juhtkond kriteeriumeid,
millele peab tund vastama.
Uurime lähemalt infot Viimsi kooli digiõppeplatvormi kohta.
Vanematekogu poolt on soov, et kool teeks tagasisideküsitluse, kus oleks võimalik anda tagasisidet ka
õpetajapõhiselt, kelle puhul näeme vajadust (digi)pädevuse arendamiseks.
3. Vanematekogu kohviõhtud
Liikmete ühine soov oli korraldada mitu korda aastas.
Järgmine vanematekogu koosolek toimub septembri 2. nädala teises pooles.
Ühtlasi tuleb koosolekul või pärast seda e-hääletuse teel valida vanematekogu esimees – tähtaeg
30. september. Marge Aedna kaalub jätkamist.

Protokollis:
Marge Aedna
Vanematekogu esinaine

