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TEATAJA
VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM
.

SÜNNIPÄEVALAPSED:

AIRE PUUSEPP 20.9

ELERI VIINALASS 20.9

ANNELI TUULIK 21.9

KIRTI-LY JAANSON 23.9
PIIA PAEMURRU 23.9

EVELIN KIVIRAND 25.9

VANEMATEKOGU

1. Õpetajate päev. Tähistame 5. oktoobril. Tunnid toimuvad koolis kell 9.00–
13.00, tunde annavad õpilased ja lapsevanemad. Kõigile õpetajatele toimub
pidulik tähistamine kell 13.00–14.00.
Päevakeskus töötab ja huvikooli tunnid
toimuvad.
2. Tundide vaatlemine. Katrin kutsub
kokku töörühma, mis sõnastab vaatluste eesmärgid, nende teostamise ja
tagasisidestamise korra.
3. Üliõpilaste praktika. Tallinna Ülikooli kontaktiks on Alar, Tartu Ülikooli
kontaktiks Kristel Üksküla, tugiteenuste vaatluste kohta peaks info saama
Piret ja Kristel. Kõigi praktika tegijate
info peab olema jagatud koolide juhtidega ja Virgega. Praktikantide valikul
eelistame koostööpartnereid ja valdkondi, kus vajame ise järelkasvu või inimesi, kes meiega seotud (oma õpetajad,
lapsevanemad, vilistlased).
4. Koolituste ja koostöö- ning iseseisva õppimise päev 17. oktoobril.
Alates sellest õppeaastast toimub üks
kord õppeperioodis (7 nädala jooksul) tundidest vaba päev, mille käigus
õpetajatel on võimalik keskenduda
enesetäiendamisele ja omavahelisele
koostööle (õppematerjalide täiendamine, ainete lõimimine jmt) ning

14.09.22

õpilased harjutavad iseseisvat tööd
kodus. Huviharidus on sel päeval korraldatud järgmiselt: kunstikool ja kunstiringid toimuvad, pillitunnid toimuvad
õpetaja ja pere vahelisel kokkuleppel,
koolipäeva sees olevad solfedžotunnid
ei toimu. Gümnaasiumi erialatundide
toimumise kohta informeeritakse kõiki
klasse eraldi. Tegemist on mitmes riigis
levinud tänuväärse praktikaga ja loodame vanemate toele, et seda ka meie
koolides juurutada.
5. Šveitsist külalised. 20. septembril
külastavad VHK-d koos HTM-i esindajatega 10 Šveitsi spetsialisti, kes soovivad kohtuda meie kõneraviga tegelevate kolleegidega.
6. Tartu HEV koordinaatorid tulevad
VHK-sse külla 22. novembril.
7. Noor-VHKlaste vastuvõtt. Korraldustoimkonna esindajad andsid ülevaate,
kuidas selle aasta sündmused on kavandatud. Selle aasta teema on „Riigid ja
kultuurid“. Erinevad üritused kestavad
neljapäevast laupäevani
8. Autokooli kursus gümnaasiumis
alustab 22. septembril infotunniga.
Eelkõige oleme selle võimaluse loonud
11.–12. klasside õpilastele, aga osalema
on oodatud ka kooli töötajad.

Sügav kaastunne kogu kooliperelt
Liina Kolkile

SELLES NUMBRIS

abikaasa surma puhul.

Vanematekogu 14.09.22
Tunneme südamest kaasa
Merit Paisti perele
isa ja vanaisa surma puhul.

