Kuukiri lapsevanematele, jaanikuu 2017
1. Lõpueksamid
12.klassi koolieksam:
➢

2. juunil - sisekaitse suuna koolieksam

Põhikooli lõpueksamid 9. klass:
➢ 1.juunil - eesti keel (kirjalik)
➢ 7.juunil - matemaatika (kirjalik)
➢ 13. juunil - valikeksam (bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ühiskonnaõpetus, ajalugu,
inglise, saksa, vene keel (kirjalik)
➢ 13.-14. juunil - valikeksam (inglise, saksa, vene keel (suuline)

2. Tähelepanu! Uuel õppeaastal 1. klassi tulijate vanemad
Sisseastumisdokumentide esitamisega on juba kiire! Tähtaega pikendatud!
1.klassi tulijate vanematelt ootame hiljemalt 9. juuniks 2017:
➢ nõusolek lapse kooli astumiseks
➢ esmase õpilaspileti taotlus. Esmane õpilaspilet on 1. klassi lapsele tasuta.

Lisaks on koolile vaja esitada järgmised dokumendid (kooli tuua originaal):
➢ sünnitunnistus
➢ koolivalmiduse kaart
➢ tervisekaart

Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 8.00-12.00.

Vajadusel täiendav info telefonil 603 2009 või e-posti aadressil k ontakt@tyg.edu.ee

3. Algklasside maja - 10
Reedel, 2. juunil tähistame Tabasalu Ühisgümnaasiumi algklasside maja 10 aastapäeva.
Plaanis on kl 10 avada heade mõtete puu ning kl 11 toimub üllatus-juubelikontsert.

4. Kevadised rattapäevad
Kevadised rattapäevad toimuvad esmaspäeval, 5. juunil I-III klasside õpilastele ja
teisipäeval, 6. juunil IV-VI klasside õpilastele. Jalgrattapäev algab ja lõpeb kooli staadionil,
väljasõit kl 10.00. Matkal on kiivri kandmine kohustuslik.
Lapsevanemad, kes on kokkuleppel klassijuhatajaga matkale kaasa tulemas, saavad kooli
sööklas lõunasöögi oma lapse kiipkaardi alusel.

5. Direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele
Traditsiooniliselt toimub kevadine kooli direktori vastuvõtt tublimatele õpilastele. Hr Martin
Öövel tunnustab õpilastega kooli aulas ning seejärel minnakse ühisele lõunasöögile
Tabasalu BabyBack Ribs & BBQ’sse:
➢ 31. mail kl 12.00 vastuvõtt 1.-4. klasside tublimatele
➢ 6. juunil kl 12.00 vastuvõtt 8.-12. klasside tublimatele
➢ 8. juunil kl 12.00 vastuvõtt 5.-7. klasside tublimatele

6. Õppekäigud ja laagrid
Õppekäigud õpilastele loodusainetes KIK-i projekti raames Muraste looduskooli kaudu:
➢ 1.juunil toimub õppekäik 8. klassidele, igast 8 õpilast.
➢ 8.juunil toimub õppekäik 7. klassidele,  igast 8 õpilast.

Gümnaasiumi sisekaitsesuuna laagrid:
➢ 2.-4. juunil on 10. klassil riigikaitselaager “Reibas Rästik 27”
➢ 8. juunil toimub 11.-12. klassidel piirivalvelaager Pirital

7. Raamatukogu annab teada
Ootame õpilasi tagastama raamatuid ja korrastatud õpikuid! Seoses sellega anname teada,
et kooli raamatukogu on suletud terve teisipäeva, 6. juuni ja kolmapäeval, 7. juunil
ajavahemikul 9.30-13.20. Ringkäigulehele anname allkirja siis, kui kõik raamatud ja õpikud
on raamatukokku tagastatud.

8. Kooli(aasta) lõpuaktused
Kooliaasta lõpetamine 1.-8. ja 10.-11. klassidele toimub kooli aulas 9. juunil:
kl 8.30
kl 9.15
kl 10.10
kl 11.00
➢ kl 11.35
➢
➢
➢
➢

3.-4. klass
1.-2. klass
5.-6. klass
7. klass
8, 10.-11. klass

Tänavune põhikooli lõpuaktus toimub 20. juunil algusega kell 13.00
Gümnaasiumi lõpuaktus leiab aset 21. juunil algusega kell 14.00

9. Tulemas ettevõtluslaager algklassidele
12.-16. juunil korraldame 1.-4. klassi õpilastele ettevõtluslaagri, mille eesmärk on toetada
õpilaste ettevõtlikust ja loovust, pakkuda huvitavat ja arendavat tegutsemist lastele ning
kindlustunnet vanematele, et lapsed on jälgitud ajal mil nad omapäi.
Laagrisse ootame 30 õpilast, peastaabiks on TÜG, kasvatajateks oma kooli õpetajad ning
päeva pikkuseks on kellaaja vahemik 10-15.
Nädala jooksul käivad õpilased külas kohalikus ettevõttes, valmistavad käsitööesemeid,
mõtlevad välja ja valmistavad oma tootele pakendi ning laagri viimasel päeval toimub
heategevuslik laat, mille tulu annetatakse laagris ühiselt otsustatud saajale. Lisaks
korraldatakse lõbusaid mänge nii kooli territooriumil kui looduspargis.
Laagrisse registreeruda hiljemalt kolmapäeval, 7. juunil e-kirjaga huvijuhile - Kairi Kalm.
Omaosalus on 40€, mis sisaldab töötubade materjale ja juhendajaid ning hommikuampsu ja
lõunasööki igal päeval. Ülekanne teha MTÜ TÜG Arenduskoda arvele EE752200221056676092
Swedbank, lisades märksõnaks Linnalaager ja lapse nimi.
Kuna kohti on piiratud arv, siis kehtib rahvatarkus ”Kes ees, see laagris!”

10.

Koolisümboolikaga esemete tellimine

Kuigi koolisümboolikaga esemete kandmine ei ole Tabasalu Ühisgümnaasiumis
kohustuslik, on soovi korral võimalik lapsele neid tellida - tellimiskeskkond Palume jälgida,
et lapse nimi ja klass oleksid õiged. Rohkem infot kooli kodulehelt.

Kevadine tellimisperiood kestab veel 26. juunini. Tellitud tooted saab kätte alates 30.
augustist huvijuht Kairi Kalmi käest. Sügisel saab tellimusi anda ajavahemikul 27. august
- 20. september, kätte saab tellimuse alates 8. novembrist.

11.

Rõõmsalt laulu- ja tantsupeole

Kõik huvilised TÜG kollektiivid pääsesid XII noorte laulu- ja tantsupeole “Mina jään” väga
heade tulemustega.
Tantsupeole on pääsenud TÜG väikesed võimlejad trupist "Säde" ja TÜG 1.-2. klasside
rahvatantsurühm “Kirju vöö” (juhendaja Astrid Väizene).
Laulupeole on oodatud MA-MU 1häälne mudilaskoor, MA-MU mudilaskoor ja MA-MU
lastekoor (juhendaja Piret Puusta) ning TÜG lastekoor ja TÜG poistekoor (juhendaja
Elen Ilves). Palju õnne kõikidele osalistele ja jaksu pidutsemiseks!
Peo nädal on 27. juuni-2. juuli. Rohkem infot juhendajatelt.
ÜLESKUTSE! Igale pidulisele oma kott.
Selleks, et meie kooli laulu- ja tantsupeolistel oleks hea rongkäigus marssida ning
pidurõõmu ei kahandaks kadumaläinud asjad, kutsume emasid-vanaemasid (samuti
isasid-vanaisasid) appi õmblema õlakotte. Kokku on vaja õmmelda umbes 150 kotti. Anna
endast teada ajavahemikul 5.-9. juuni huvijuhile - Kairi Kalm Materjali ja juhised saab
koolist.

12.

Õpilasesindus valis uued juhid

TÜG õpilasesindus valis koosolekul omale uued juhid. Uueks presidendiks sai juba 3 aastat
ÕE liige olnud, hetkel 10. klassi lõpetav Rasmus Kalep. Asepresidendiks valiti Rihard
Liiva, kes järgmisel aastal asub õppima abituuriumi.

13.

Lapsevanemate rahuloluküsitlus

Täname tagasiside andmisesse panustatud aja ja energia eest! Selle aasta küsitlusel oli
398 vastajat, mis on 41% meie kooli vanematest. Kõige rohkearvulisemalt vastasid 5. klassi
vanemad - suisa pooled (50 inimest). Esiletõstmist väärivad ka 2. ja 4. klassid, kus oli
mõlemas 48 vastajat.
Küsitlus andis kooli kujundava hindamise korraldamisele positiivse tagasiside ning
lähtuvalt sellest jätkub 1. klassis hindevaba tagasisidestav oskuste kirjeldamine ka järgmisel
õppeaastal. Vanemate ettepanek oli, et 2. klassis võiksid olla põhiainetes juba hinded ning
tagasisidestav hindamine vaid oskusainetes.
Positiivsena toodi välja ka kooli ja lapsevanemate vahelise infovahetuse paranemine.
Täpsema analüüsi avaldame järgmises kuukirjas, mis ilmub enne uut kooliaastat augusti
viimastel päevadel.

14.

Kaotatud esemed ootavad endiselt äraviimist

Kaduma on läinud tossud, sall või raamat? Koolimaja ja spordihoone leiunurgad on täis
erinevaid esemeid, mis ootavad oma omanikke. Palume uurida kooli algklasside maja,
peamaja ja spordihoone administraatoritelt. Samuti soovitame esemetele kirjutada lapse
nimi.

Kuukirja pani kokku Katrin Mesilane, TÜG infojuht

