
Vanematekogu koosolek nr 1 (2017/18 õa)  
16.10.2017 
 
Algus: 18.00 
Lõpp: 20.30 
 
Osalejad: 

1. Irina Ermel 
2. Monika Rätsepp 
3. Triin Pall 
4. Kristi Hannus 
5. Maia Mälk 
6. Karoly Kaljuvee 
7. Kersti Luik 
8. Kadri Raudsepp 
9. Janno Reinomägi 
10.Heli-Anneli Villako 

 
Külalised: 

1. Päivi Märjamaa 
2. Ülle Närska 
3. Riin Massur 

 
Puudujad: 

1. Reelika Kähara 
2. Jaanika Reminnõi 
3. Ülle Kuus 
4. Silver Heinaru (ette teatatud) 
5. Annika Pihelgas (ette teatatud, edastas küsimused) 
6. Sirli Viks (ette teatatud) 
7. Olga Dorofejeva 
8. Darja Menshikova 
9. Kati Kallas 
10.Enn Tobre 

 
 
PÄEVAKORD 

1. Vanematekogu juhi valimine. 
Eelmisel õppeaastal valitud vanematekogu juht Karoly Kaljuvee soovib oma kohalt tagasi 
astuda. Samas peitub ühingu tugevus siiski stabiilses ja kindlasuunalises juhtimises ning 
vanematekogu soovib Karoly Kaljuvee jätkamist antud kohal. Uut juhti ei valitud. 
 
Vanematekogu juhi ülesanded: 

1) koosolekute kokkukutsumine 
2) info vahendamine 
3) kirjavahetus 

 



Veel: 
1. Arutlus vanematekogu rolli üle – kas vaid ürituste korraldamine või on ka mõni muu 

väljund? 
2. Vanematekogu töö eelmisel (2016/17) õppeaastal. 

 
 

2. Kadrilaat: 
1. Üldine ülesehitus – kas pigem laadatrall või traditsioonide väärtustamine? Sõnaline 

osa alguses? Lõpus disko? 
2. Lapsevanemate ja kooli roll ürituse korraldamisel. Vastastikused ootused ja 

lootused. 
3. Eelmise aasta kadrilaada kogemus- positiivsed ja negatiivsed küljed. Mida sellest 

õppisime? 
4. Külaliskadrid? 
5. Eelinfo juba varem liikvele... 
6. Laat- kas ehk “Eesti 100” teemaline? 
7. Kauba pakendamine ja müük- palun läbi mõelda 
8. List kaubast, mis eelmisel aastal eriti hästi müüs 
9. Eelreklaam müüdavale kaubale 

 
 
Ülesanded ja otsused: 

1. Suured laadakuulutused ja väikesed mustvalged flaierid- Kadri Raudsepp 
2. Suhtlus õpilasesindusega (laada sõnaline osa, ürituse juhtimine) – Ülle Närska 
3. Kiri listi “Kogu koolipere” - Karoly Kaljuvee 
4. Kadrilaada helindaja leidmine – Triin Pall  
5. Toimumisaeg 24.11 kl 18-20 (20.30) 
6. Laada keskel mängud, 15 min alguses esinemised. Esinemisvõimalus 

tantsutüdrukutele. 
7. Kohviku teeb laadal V klass. 
8. Loterii korraldus laadal – klassijuhatajad loosivad omavahel välja. 
9. Iga vanematekogu liige reguleerib oma esindatava klassi tegevust nii laada 

ettevalmistamisel kui ka läbiviimisel. 
10.Palun mõelda müüdava kauba pakendamisele! 
11.Nagu eelmisel aastal, on ka nüüd laada keskpunktiks õpilaste üles seatud 

müügipunktid. Igal klassil oma. Klassijuhataja ja vanemate abiga mõtlevad 
lapsed välja, missugune võiks olla kõige atraktiivsem müügilett või müüginurk, 
mis sobitub kadripäevaga ning on küllalt lihtsalt teostatav näiteks vanemate 
abiga. Mida lennukamad ideed, seda parem! 

12.Müügiletile on oodatud käsitöö, küpsetised ja muu põnev kraam. Lähenemas on 
jõulud... Iga klass saab kauba müügist teenitud tulu omale, ühiste väljasõitude 
korraldamiseks. 

13.Laadamüüjad on kadrikostüümides. 
14.Parima müügileti konkurssi seekord ei korraldata – kõikide panus on tähtis! 

 
 
 



3. Muud teemad: 
◦ Mobiilid ja vahetunnid. Mida teevad lapsed vahetundides? Telefonid 

koolikottides- kas püsivad seal koolipäeva lõpuni? Aktiivsed vahetunnid võimlas! 
Ideaalis – istumis- ja õppimiskohti õue juurde. 

◦ Catering Puhja Kooli? Ei. Jätkame oma köögiga, jätkub ka pikapäevarühma 
õpilaste toitlustamine. 

◦ Puhja Kooli renoveerimine – pindala optimeerimine. Kevad 2018.... 
◦ Valulaps- kooli staadion. Võimalused kaasajastamiseks? Atraktiivsemaks 

muutmiseks? Kust leida toetust? Kes kirjutaks projekti? Umbrohi jooksurajal, 
kaugushüppekast- ja äratõukepakk vajavad esmajärjekorras väljavahetamist – 
kust leida abi? Lapsevanemad? Tööõpetuse tunnid? Meisterdavad uued 
hüppekastid?  

 
 
 
 
 
 
Protokollija: Heli-Anneli Villako 

 


