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nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

SELLE JA JÄRGMISE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

KATRIN TAMMO  18.10
MARIS MIKKUS  18.10
IGOR KAASIK  19.10

IVETA HABAKUK  22.10
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Vanematekogu 13.10

nGümnaasiumi hoovi planeeringust – milline kate,
kuidas tagada, et pall üle värava ei lendaks jne.

n Jõulud. Teenistus metodisti kirikus kell 10.00,
töötajate jõululõuna Kose-Lükati Sanatoorses
Metsakoolis kell 12. Teeme jälle kingid metsakooli
lastele ja aitame neid ka esinemistega. Simona ja Aive
võtavad kontakti.

nSügisel käivitus individuaalõpe (IP). Põhikooli osa
PMK all, gümnaasiumi osa VHK all. Aime andis ülevaate,
kuidas neil on läinud. Vanemad on praegu väga rahul,
õpilastel läheb erinevalt, kuid suuri tagasi-lööke pole
olnud. Edasi tuleb töötada programmidega.  Kristel tegi
ettepaneku hakata välja töötama abiõpetaja
kontseptsiooni. St koolis võiks olla 1-2 inimest, kes
aitaksid õpetajatel väga rahutu käitumisega, kuid
õppimisraskusteta lastega klassis toime tulla. Selline
süsteem toimib Soomes jpt riikides väga hästi. Samas
on sel aastal rahunemisklassi saadetud väga vähe õpilasi
- võib-olla probleem pole enam nii tõsine?

nOtsustati, et järgmisel aastal tuleb töölepingud ette
valmistada ja sõlmida augustis (niipalju kui võimalik).

n Gümnaasium
II PERIOODI 1. NÄDAL

nSel nädalal algavad XII klassi eksperthinnangute
tagasiside vestlused. Nimekirjad ja graafikud on
klassides väljas.

nTeade gümnasistidele: on käivitunud meie kooli
e-posti uus süsteem: igal ühel on olemas nimeline
meiliaadress põhimõttel
eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee
Kui sul on kaks eesnime ilma sidekriipsuta, siis
eesnimi.eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee.
Kui sidekriipsuga, siis
eesnimi-eesnimi.perekonnanimi@vhk.ee.
Täpilised tähed muutuvad ü=y, ö=o, ä=a, õ=o. Head
kasutamist. Kui kellelgi ilmneb tõrge, siis andke sellest
teada Mairile.

nÕppenõukogu toimub kolmapäeval, 19. oktoobril
kell 15.30. Hinded palun välja panna hiljemalt
esmaspäeval, siis jõuavad klassijuhatajad kokkuvõtted
teha.

nÕppetöö  toimub tunniplaanijärgselt kuni nädala
lõpuni (reedel ei ole lühendatud päev).

KOOLIVORM JA RIIETUSTRADITSIOON VHK-S

PÕHIKOOL
Igapäevane vorm
1. Must, kooli embleemiga akadeemilise lõikega d•emper või
kardigan, ka vest on lubatud.
2. Valge, hall, must või tumepunane pluus (võib olla ka pildita T-
särk)
3. Klassikalise lõikega ja neutraalses toonis püksid (ka teksapüksid)
nii poistel kui tüdrukutel. Tütarlastel klassikalise lõikega neutraalses
toonis või ruuduline seelik.
4. Neutraalses toonis vahetusjalatsid, mille tallad ei jäta linoleumile
tumedaid kriipse.
Pidulik vorm on nõutav aktustel ja esinemisriietusena VHK
kollektiivides, kui see pole kokku lepitud teisiti.
Pidulikul juhul kannavad poisid vormi valge kraega särgiga ning
tumedate viigipükstega. Tüdrukud valge kraega pluusiga ning
tumedate viigipükstega või seelikuga, sinna juurde kuuluvad
neutraalses toonis sukad. (Tütarlastekoorid lepivad
esinemisriietusena  kokku pükste või seeliku  ning sukkade värvi
kasutamise osas nii, et tulemus oleks ühtlane). Pidulikul juhul
kuuluvad vormi juurde mustad klassikalise lõikega kingad.
GÜMNAASIUM
Igapäevane vorm
1. Tume pintsak (neidudel kostüümi jakk), revääril VHK märk
või must akadeemilise lõikega d•emper, kardigan  või vest, millel
on  VHK embleem või märk.
2. Valge, hall, must või tumepunane pluus.
3. Klassikalise lõikega ja neutraalses toonis püksid (ka teksapüksid)
nii poistel kui tüdrukutel.
Neidudel klassikalise lõikega neutraalses toonis või ruuduline
seelik. Samuti on neidudel aktsepteeritav must akadeemiline kleit
VHK märgiga.
Pidulikul juhul kantakse vormi valge  kraega särgi või pluusiga
ning mustade klassikalise lõikega kingadega.
PEDAGOOGIDE RIIETUS
Akadeemiline neutraalses toonis riietus koolimärgiga.
Nõudmised riietusele võimlemistunnis  - vt lk 2

Bowlinguklubi asutajaliikmena on mul siiralt hea meel
VHK-laste suure spordilembuse üle. Tänan kogu
südamest, ka hingest kaasaelajaid. Ikka Teie,

Katrin R

nBowlinguklubi



Seoses lindistusega toimuvad tütarlastekoori proovid (VII-
XII kl)

esmaspäev, 17. okt. 15.00-17.30
neljapäev, 20. okt. 13.00-15.00
laupäev, 22. okt. 14.30-17.00

Maarja ja Kaiu

VEERANDI VIIMANE NÄDAL PÕHIKOOLIS

nEsmaspäev
10.00 algkooli kogunemine võimlas
11.00 5.-6. klassijuhataja tund
12.00 7. klassid kogunevad peegelsaali
         8. ja 9. klassijuhataja tund

nKolmapäev
9. T klass on 12.30-14.30 ekskursioonil Patarei vanglas.
Põhikooli õpilaste pidu Muusikamajas.
Õpetajatel panna välja I veerandi hinded hiljemalt kella
24.00-ks

nNeljapäev
Tunnid toimuvad kella 14.00-ni
15.00 õppenõukogu 8. T klassis
nReede
1.-4. klassidel ainetunde ei toimu. Päev algab klassijuhataja
tunniga kell 9.00 järgmistes klassides:
2.T ja 2.P ning 3.T ja 3.P oma klassides; 4.T lisaklassis ja
4.P keemia-füüsika klassis.
Kell 10.00 on Kinomajas Heino Parsi nukufilmide
programm (kestus 90 min.). Pilet 10 krooni. Pärast seda
on koolipäev läbi.
Toitlustamist ei ole, päevakeskus töötab.

5.-9. klassid
Tunde ei toimu, selle asemel on kino “Sõprus”
ühiskülastus. Vaadatakse toitumisalast dokumentaalfilmi
“Ülisuur mina”. Sooduspilet VHK õpilastele 35 krooni.
Maksta hiljemalt neljapäevaks klassijuhataja kätte. Filmi
kirjeldus ja arvustused http://www.kino.ee
Filmi algus selgub esmaspäeval, 17. oktoobril (umbes 9.30
või 10.00 paiku). Seansi algus on ka koolipäeva algus.
Pärast filmi klassijuhataja tund koolis (klassi korrastus
ja tunnistused).
Reedel põhikoolis ei toitlustata.
NB! Muusikakooli tunnid toimuvad reedel vastavalt
tunniplaanile, (muusikakoolis antakse tunnistused
poolaasta lõppedes).
Tütarlastekoor teeb seoses CD lindistusega proovi reedel
pärast klassijuhataja tundi.

Alar

nLoodus kutsub:
Teisipäeval, 18. oktoobril on 3. P klass Aegviidus ja
tundides ei ole ning
kolmapäeval, 19. oktoobril on 3. P klassil õuesõppimise
tund ja meid ei ole kella 11.00 kuni umbes 13.30ni. Enne
ja pärast neid aegu tavalised tunnid.

Piret

n Muusikakool

n Muusikamaja

Muusikakooli õpilaste KONTSERDID toimuvad 20.
oktoobril kell 16.00, 17.00 ja 18.00 Muusikamajas.

PMK Põhikooli õppenõukogu toimub neljapäeval, 20.
oktoobril vahetult pärast VHK õppenõukogu
(orienteeruvalt kell 16.15).

Aime

nMiikaeli Kolleegium

nTerviseteenistus
nSügisesed nohud-köhad juba kimbutavad meid. Et me ikka
terved oleksime,  palume kõikidel õpetajatel oma
tervisetõendid üle vaadata ja vajadusel uuendada.
Tervisetõend kehtib kaks aastat.

n Palun kõigil uutel õpilastel KIIRESTI tuua
tervisekaardid endisest koolist. Paljudel gümnasistidel on
tervisekaardid puudu. Kooliarst.

Kehalise tundi tulles on õpilane kohustatud koolivormi
vahetama sportliku riietuse vastu.

MIS ON SPORTLIK RIIETUS?
Tunnid väljas: Riietus vastavalt ilmale. Üldjuhul pikad
dressid (teksapüksid ja viigipüksid ei ole sportlik riietus).
Soojemate ilmade puhul ka lühike dress. Külmema ilma
puhul lisaks (eriti sügishommikutel toimuvad tunnid): soe
fliis, kilejope vms, soovitavalt  ka müts ja kindad.
Spordijalanõu ON PAELTE VÕI KRÕPSUDEGA
KINNINE JALANÕU. Sportimiseks ei sobi kingad,
sandaalid, vabaaja jalanõud, millel on lahtine kannaosa,
kõrge tallaga saapad (eriti ohtlikud), "plätud" jms.
Tunnid sees: Lühikesed püksid (kui vähegi võimalik, siis
taskuteta) ja lühike särk. Soovi korral võib olla ka pika
dressiga.  Sisetundides on õpilasel vahetusjalanõud
(loomulikult sportlikud). Vahetusjalanõu all mõeldakse
jalanõud, millega õpilane sel perioodil väljas ei käi. Vajalik
NON MARKING jalanõu, st. jalanõu, mis ei jäta võimlassse
jälgi. Eelneva tingimuse täitmise korral sobib  ka see jalanõu,
millega õpilane sportis väljas, kui need on korralikult
puhtaks pestud. Vahetult enne tundi puhastatud
välisjalanõud ei ole lubatud. Algklassi tüdrukud võivad
kehalise sisetundides olla balletisussidega või nn.
kummitallaga sokkidega. Nõuetele vastava jalanõu
puudumisel osaleb õpilane tunnis paljajalu.
NB! Pikkade juuste korral (nii poisid kui tüdrukud) on
need pandud patsi või kannab õpilane peapaela. Müts ei
ole sisetundides lubatud.
VHK korv- ja võrkpalli võistlusvorm on VHK värvides
tumepunane valgega.

nKehakultuuri õppediivan

n Põhikool


