TÜG Kuukiri lapsevanematele, jaanuar 2017
1. Uus tunniplaan
Peale jõuluvaheaega, 5.jaanuarist hakkab kehtima TÜGi uus tunniplaan, mis on avaldatud ka kooli
kodulehel. Tunniplaan kehtib 20.jaanuarini, siis toimuvad osalised muutused seoses gümnaasiumi
tsükliõppe kursuste muutustega.

2. Eksamitele registreerumine
Tähelepanu põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate vanemad!
Neljapäeval, 12. jaanuaril toimub koolis 12. klasside riigieksamitele registreerumine. Kaasa ID-kaart!
Esmaspäeval, 23. jaanuaril ootame 9. klasside õpilaste põhikooli valikeksami avaldusi.

3. Muudatused õpetajate ridades
Alates uuest õppetsüklist saab 8.a klassi uueks klassijuhatajaks füüsika õpetaja Marko Reedik.
Koolist lahkunud õpetaja Kaire Eineri asemel hakkab eesti keelt andma õpetaja Paavo Kipp.

4. Õppetoolide teated
Suusatunnid (oskusainete õppetool)
Kehalises kasvatuses toimuvad esialgu sisetunnid. Suusatundide algusest informeerib õpilasi nende
kehalise kasvatuse õpetaja ning teade ilmub ka kooli kodulehel.
Suusabaas hakkab olema avatud kell 7.30-15.30. Täpsem info siis, kui suusatunnid algavad.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” eelproovid (oskusainete õppetool)
24.-25. jaanuaril on tantsupeo “Mina jään” ettetantsimised Kosel. TÜG esindab 1.-2.klassi rühm “Kirju
vöö”, juhendab õpetaja Astrid Väizene.
Laulupeo “Mina jään” ettelaulmised toimuvad 26. jaanuaril Keilas, kus teiste hulgas laulavad TÜG
lastekoor ja MA-MU lastekoor ning 27. jaanuaril Sauel, kus laulab TÜG poistekoor. Juhendavad Elen
Ilves ja Piret Puusta.

Vabariiklik ujumisvõistlus (oskusainete õppetool)
Reedel, 20. jaanuaril osaleb TÜG võistkond EKSL (Eesti Koolispordi Liit) vabariiklikel ujumisvõistlustel.
Juhendab õpetaja Lea Ilves.

Harjumaa emakeeleolümpiaad (humanitaarainete õppetool)
30. jaanuaril toimub üleriigilise emakeeleolümpiaadi Harjumaa voor Kose Gümnaasiumis, kus
osalevad meie kooli parimad vanuseastmetes 7.-8. klass, 9.-10. klass ning 11.-12. klass.

Matemaatikanädal (reaal- ja loodusainete õppetool)
23.-27. jaanuaril toimub koolis 5.-12.klassidel matemaatika teemanädal.

Lapsevanemate koosolek (algklasside õppetool)
Esmaspäeval, 23. jaanuaril kl 18 toimub kooli aulas 1.klasside õpilaste vanemate koosolek.
Peateemaks kujundava hindamise tagasisidestamine.

5. Erasmus+K2 projektist
22.-28. jaanuaril on grupp TÜG 10.klasside õpilasi Erasmus+K2 ettevõtlusõppe arendamise projekti
raames Itaalia linnas Lionis. Kavas on erinevad üritused partnerkoolide õpilastega, külastatakse
kohalikke ettevõtteid ja tutvutakse piirkonna huviväärsustega. Toimuvad ajurünnakud

rahvusvaheliste õpilasfirmade loomiseks. Projekti teise aasta lõpuks peavad õpilased looma
rahvusvahelise firma ning jõudma selle tegevuses ka tulemini - andma toodangut või pakkuma
teenust. Õpirändel saadavad õpilasi ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch ja projektijuht Kersti Vana.
Õpilased elavad peredes.
Projektist saab lähemalt lugeda veebist ning esimesest kohtumisest meie koolis novembris saate
lugeda kodulehelt.

6. Kooli õppesuundade ülevaatamine
Reedel, 6. jaanuaril toimub TÜG juhtkonna ja hoolekogu esindajate koosolek, kus arutletakse kooli
õppesuundade edasist arendamist.

7. Õpetajad õppimas
TÜG pälvis hiljuti kuldtaseme tunnustuse, kui digitaalselt aktiivne kool. Tunnustuse hoidmiseks
täiendavad õpetajad end jaanuari ja veebruari vaheaegadel HITSA korraldataval koolitusel “Tuleviku
Õpetaja: Õppimine digiajastul”. Koolitus käsitleb loovuse ja innovatsooni toetamist kasutades
erinevaid koostöövahendeid. Arutletakse, mis on loovus, innovatsioon ja teadmusloome, kuidas need
omavahel seotud on ning milleks on õppimise juures vaja reflektsiooni.

