Kuukiri lapsevanematele, mihklikuu 2017
Lugupeetud lapsevanemad
Käes on jälle aeg kooliaasta alguseks. Kool ootab Teie lapsi juba pikisilmi ning ollakse täielikult valmis
koos lastega uusi tarkusi omandama.
Suvevaheaja jooksul oleme tegutsenud selle nimel, et meie füüsiline keskkond soosiks õppimist
senisest veelgi rohkemal määral. Valmimisjärku on jõudnud kooli uus ja modernne staadion, mis
kindlasti rikastab oluliselt liikumiskasvatuse läbiviimist. Juba oktoobri alguses plaanime uue staadioni
suure spordipeoga sisse õnnistada.
Samuti on koostöös vallaga leitud ajutine ja osaline lahendus meid pikalt kummitanud
ruumiprobleemile, sest alates 1. septembrist on kool laienenud 5 moodulitest klassiruumi võrra, mis
vastavad kõigile seaduslikele kaasaegse klassiruumi nõudmistele. See on tähtis sellepärast, et tänu
sellele arengule on võimalik koostada paremat tunniplaani ning ei pea lauale tõstma teemat kahe
vahetusega koolina edasi minemisest.
Eelmisel aastal panime tähele, et jalgratastega liiklemine on koolilaste seas erakordselt populaarne ja
alatihti olid rattaparklad täis. Usume, et jalgratas on suurepäraseks transpordivahendiks ning seetõttu
leidsime ka võimaluse oma jalgrattaparklat oluliselt laiendada.
Lisaks füüsilisele keskkonnale oleme kasvatanud ka võimekust hingelist tuge vajavate õpilaste
toetamiseks ning meie tugikeskuse meeskond on suurenenud. Oleme vanematekoguga koostöös
vaikselt edasi liikumas kiusamisvastase VEPA programmiga ning pöörame kõrgendatud tähelepanu
koolikiusamise märkamise ja ennetamise peale ka läbivalt.
Koostöös kooli huvigruppidega on töös ka kooli arengukava, mille valmimist näeme ette õppeaasta
esimese poole lõpuks. Uus arengukava adresseerib kõiki peamiseid kooli tulevikku puudutavaid
küsimusi ning on koostatud eesmärgiga tagada Tabasalu kooli areng Eesti koolimaastikku absoluutse
tipu suunas nii keskkonna kui ka õpitulemuste osas.
Eestis riiklikuks probleemiks olev kvalifitseeritud haridustöötajate vähesus puudutab ka meie kooli ja
konkurssidel osalemine on olnud napp ning heade õpetajate leidmine on suureks väljakutseks. Seda
enam on heameel tõdeda, et paljude pingutuste tulemusel oleme astumas esimesele septembrile
vastu täielikult komplekteeritud kvalifitseeritud meeskonnaga.
Uue kooliaasta alguses on paslik südamele panna, et igapäevaselt vajab laps lisaks koolile ka Teie
tuge ja märkamist. Lapse arengu toetamine toimib alati kõige efektiivsemalt just kooli ja kodu
partnerluses ning loodan, et ka uuel õppeaastal sellest jätkuvalt lähtuda saame.
Head lugemist!
Martin Öövel
direktor

1. Kooliaasta avaaktused
Kooliaasta avaaktused toimuvad sel aastal 1. septembril kell 10.00 koolimaja ees õues
2.-11. klassid ja kell 12.00 aulas 1. ja 12. klassid. Toredat uue kooliaasta algust!

2. Raamatukogu annab teada
Õpilased, kes ei saanud augusti lõpus õpikuid kätte, saavad need septembri alguses.
Samuti saavad septembri alguses õpikud 1. klass ja 10.-12. klass.
Gümnaasiumi töövihikute ja õpikute hinnatabel on nähtav k
 odulehel. Töövihikute ja
tööraamatute eest tuleb tasuda pangaülekandega.
Saaja: TÜG Arenduskoda MTÜ
Konto: EE7522002210 5667 6092

Selgitusse: TV ja TR eest, õpilase klass ja nimi.
Palume ülekanne sooritada ja töövihikud-tööraamatud välja võtta hiljemalt 15.09.2017
Soovijatel on ka sel aastal võimalik soetada AS Prolexplast pakutavaid õ
 pikute ja
töövihikute kilekaasi tootja kontorist (Tabasalus Ranna tee 23) tööpäevadel kella
9.00-16.00. Kaaned on komplekteeritud sobilikult vastavalt klassile, piisab vaid klassi
numbri ütlemisest. Osta saab ka üksikult. Arveldamine toimub ainult sularahas.

3. Uue kooliaasta tunniplaan
Uus, 4. septembrist kehtima hakkav tunniplaan on peagi avaldatud kooli kodulehel.
Esimestel nädalatel võib tunniplaanis tulla väikesi muutusi, vabandame võimalike
ebamugavuste pärast.

4. Lapsevanemate üldkoosolek
Traditsiooniline lapsevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 28. septembril kell
18-19 kooli aulas ning jätkub hiljem klassides.

5. Uued pedagoogid
Meie kooli kollektiiviga on liitunud mitmeid toredaid pedagooge.
Matemeaatikatunde hakkavad andma Jaan Urgas ja Ivi Madison, eesti keelt Janika
Ojamäe ja Enn Pärnamägi. Bioloogiat ja loodusõpetust saavad õpilased sellest aastast ka
Priit Remmelgase käe all ning inglise keelt tuleb õpetama Mare Kallas. Uus õpetaja
lisandub ka algklassidesse - Aime Beres on meie majas tagasi. Lisaks on koolis uus
eripedagoog Kornelia Kaik ning sotsiaalpedagoog Janeli Klauson.
Soovime neile jõudu, rõõmsat meelt ja kannatlikkust!

6. Uued klassiruumid
Koostöös vallaga on kool leidnud ajutise lahenduse klassiruumide nappusele. O
 leme suve
jooksul laienenud viie moodul-klassiruumi võrra. Nii on meil võimalik koostada paremat
tunniplaani ühes vahetuses õppimiseks. Uued klassiruumid, mis vastavad kõigile
seaduslikele kaasaegse klassiruumi nõudmistele, paiknevad koolimaja parempoolses tiivas
ning need on peamajaga ühenduses.

7. Koolisümboolikaga esemete tellimine
Kuigi koolisümboolikaga esemete kandmine ei ole Tabasalu Ühisgümnaasiumis
kohustuslik, on soovi korral võimalik lapsele neid tellida - t ellimiskeskkond Palume jälgida,
et lapse nimi ja klass oleksid õiged. Rohkem infot kooli kodulehelt.
Sügisene tellimisperiood kestab veel 20. septembrini, tellimuse saab kätte alates 8.
novembrist. Kevadel tellitud tooted saab kätte alates 30. augustist huvijuht Kairi Kalmilt.

8. e-kool korda
Palume kõigil lapsevanematel üle vaadata ja korrastada e-kooli keskkonnas oma
kontaktandmed. Nii on meil hõlpsam teiega suhelda.

9. Pikapäevarühm ja huviringid
Selleks, et kooliaasta algaks rõõmsalt ja valutult, külastage p
 ikapäevarühma ja huviringe
tutvustavaid lehekülgi.

10.

Edukad Erasmus+KA projektid

Suvi oli meile väga hea, sest kolm kevadel kirjutatud projekti said rahastuse.
Kõigepealt õpetajate õpirände projekt KA1 “Paremad õpetajad täna, nutikamad õpilased
homme“ sai rahastuse ligi 26 000 eurot. Kuusteist kooli töötajat saavad võimaluse
õppirändeks so koolitus  või õppimine-õpetamine Kreekas, Itaalias, Inglismaal, Šotimaal,
Hovaatias, Lätis ja Islandil.
Samuti on heameel öelda, et INNOVE-le kirjutatud õpetajate koolitusprojekt
"Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava
organisatsioonikultuuri loomiseks" sai toetuse. Meie ühiselt valitud teema oli projektõppe
rakendamine koolis. Esimene koolituspäev toimus juba 30. augustil. Plaanis on viia läbi 4
koolituspäeva ja koolikülastused. Osa koolitusi toimub väikestes gruppides. Koolituse
tulemusena valmib projektõppe rakenduskava st kuidas me projektõpet koolis ellu viime.
rojekti eelarve on ligi 10 000 eurot.
Lisaks saime augusti alguses teate, et programmeerimise projekt Code-Week sai samuti
rahastuse. See on rahvusvaheline projekt, mis tuntud USA-st Aasiani. Tegevusi korraldab
Google. Code Week’i viime läbi oktoobri teisel poolel. Nädala jooksul toimub koolis üks suur
programmeerimise õppimine. Tegevuste mootoriks on meie tublid arvutiõpetusega seotud
inimesed ja algõpetuse õppetool. Rahastuse s
 uurus 2500 eurot, mille eest soetame
haridusroboteid nimega ozobot.
Eelmise aasta õpirände tulemusena valmis e-ajakiri, mida saab l ugeda siin
Kuukirja pani kokku Katrin Mesilane, TÜG infojuht

