07.02. 2019
Koosoleku protokoll
Osalesid: Leanika, Reelika, Merilin, Piret, Maie, Margit, Peep, Kalev, Kevin, Merike, Siiri

1. Sõbrapäev „SÕBER KAASA“
- Õpetaja Merikese ettepanekuks oli sõbrapäeva tähistada avatumalt, et lapsed saaksid ka
teiste ringidega tutvuda. Tehtud tubli eeltöö- fototaust sõbrafotode pildistamiseks.
- Tunnitegevuse vaatamise võimalus kõikides ringides.
- Üleskutsed: (sõbrafoto pildistamine, rinnamärkide valmistamine ja sõbrasümbol
(draamaring ja IDEE stuudio), trummiteisipäev 14.00- 16.00, sõbraportree, järjehoidjad
ja helkurid (kunstiring), loodusringi avatud tegevus( E., T. 15.00 kohtumine ukse taga),
kitarriringis kitarriga tutvumise võimalus (T.,N,,R.), liikumismängud( draamaring) ning
tantsuringides kaasa tantsimise võimalus( rahvatants, S-Stuudio, eve stuudio),
malemängud T., N.)
- Koostada sõbrapäeva programm, et iga päeva kohta oleks ülevaade.
2. Eesti Laulu peaproov, 16.02 kell 11.45 Tallinnas.
15 vabapääset huvikooli õpilastele ja saatjatele.
Kaasa sõidavad õpetajad: Merike ja Kalev
Buss väljub 8.45 huvikooli juurest.
3. Lõimingud
Peebu ülevaade huvihariduse ümarlaual räägitust.
- Kultuur/ hariduse turism
- Huvikool- huvikool (lõimingus)
- Õpetajate infopäev
- Teistsugune anatoomia ( õpetajad- õpetajatega ) üldhariduskooli huvi, sisuline muutus
Kesklinna Kool (1-4 kl) lõimingutest huvitatud
Suures majas edaspidised mõtted- valikaine valimise võimalus meie majas.
Kesklinna Koolil huvi (nooremas astmes) samade õpitubade vastu, mida on juba tehtud.
Kunst
Male
Tants- liikumine
Heli ja hääl
Kokku leppida kohtumine Kesklinna Kooli õpetajatega.
Veel mõtteid:

-

Tehnikamajadele on plaan sarnase mudeliga, nagu paar aastat tagasi, teha
tutvustavaid õppekäike ning seejärel õpitoad asjast huvitunud õpilastele.
LTT valdkonna ettepanekud- ringide võimaluste avardamine (sarnaselt nagu sai
motoringi ja mehhatroonika ringi võimalusi avardada)
Arenguliste erivajadustega lastele huviharidusega tegelemise võimaluste
suurendamine

4. Roheline Kool

-Taimetee valmistamise võimalus kööki, haiguste ennetamine. TERVISEAPTEEK
-Peebu jalutuskäik 24.02 kell 12.12 Ilmapuu juurest. Kõik on oodatud
- Rohelise lipu taotlus tehtud, oleme olnud juba varasemalt keskkonnateadlikud ning
jätkame samas vaimus.
Meeldetuletus lastele: KÄTEPESU!!! Haiguste aeg
5. Isikuandmekaitse seadus ja sellest tulenev
15. 01.2019 jõustus isikuandmekaitse seadus.
Vastu võetud isikuandmete kaitse seaduse kohaselt on koolil vaja oma dokumentatsioon üle
vaadata, koostada isikuandmete töötlemise kord ning isikuandmete töötlemise nõusolek
lastevanematele. Alates lapse 18. a. saamisest nõusolek täisealise õpilase isikuandmete
töötlemise nõusolek. Selle teeb täisealine õpilane ise ning lapsevanemaga enam asju ei aeta.
Tähtis, et see nõusolek säilitatakse kas paberkandjal või salvestatuna taasesitamist
võimaldavas vormis koos allkirja konteineriga.
6. Õpetajate tervise ja meeleolu hoidmisele mõeldes plaan ühistegevusele (matk, väljasõit,
kultuurisündmus jne.)
Sooviti kaunist lumist matka koos piknikuga lumel.
7. Puhkusegraafik
Palun saata puhkusesoovid.
Palgaküsimus, kas tuleb tõus ja millal? Teavitus Stuudiumi vahendusel.
Kultuurkapitali tähtaeg 20.02.

