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NÄDALA MÕTE

„Kõik on uus septembrikuus!“ on rida,
mis kooli alguses ikka ja jälle meelde
tuleb. Uus kooliaasta, uus klassinumber, uued õppeained, uued seiklused,
uued teadmised... ehk isegi uued klassikaaslased, õpilased ja kolleegid! Alanud
on uus õppeaasta – aeg, mille pühendame õppimisele ja õpetamisele ning
needki tuttavad tegevused toimuvad sel
aastal mõneti isemoodi. Oleme jälle üle
pika aja koos koolimajas. Paljud asjad
on nagu alati: on tunnid ja õppetükid
ja trennid ja pillitunnid; teha on endiselt liiga palju ja vahetunniaeg on nagu
alati liiga lühike... Aga on ka palju uut,
millega tuleb harjuda ja kohaneda: uus
koolirütm, kaugõpe, videotunnid, uued
õpikeskkonnad jne. Kõik see on põnev!
Aga on täiesti normaalne, et tunneme
uue tundmatu ees ka mõnetist ärevust –
kuidas hakkab see kõik välja nägema?
Sageli kaotame rahu ja selguse, kui kaotame silmist eesmärgi; kui ununeb,
miks me midagi teeme. Siis võibki
juhtuda, et näeme oma igapäevas
rohkem kohustuste ja ülesannete jada,
unustades, et iga päev, iga meie töö
ja tegemine pole mitte eesmärk iseeneses, vaid sammuke suurema eesmärgi teenistuses. Kui suuname pilgu
päev-päevalt rohkem selle eesmärgi
suunas, siis avastame, et me mitte ei

pea, vaid saame! Et meie päevad ei
koosne mitte kohustustest ja ärevust
tekitavatest väljakutsetest, vaid võimalustest. Meil on võimalus õppida,
võimalus õpetada, võimalus tegeleda
oma huvialadega, võimalus proovida
teha asju teistmoodi kui seni ja mis
eriti oluline: võimalus olla koos lähedastega, heade sõprade ja kolleegidega,
kelleta oleks meie elu kirjeldamatult
vaesem. Iga päev on võimalus teha kedagi enda kõrval natuke õnnelikumaks.
Iga päev on võimalus natuke rohkem
armastada. Seda eriti praegusel ajal,
mil igaüks meist tunneb vajadust teist
toetada. „Tuleb elada külg külje kõrval,
tuleb mõista, andeks anda, tuleb olla
vennalik, ja nagu soovitas Püha Risti
Johannes, peab kogu aeg “panema armastust sinna, kus armastust ei ole, et
armastus tekiks““ (Püha Josemaría).
Seda ka näiliselt ebaolulistes ja
mõnikord keerulistes olukordades,
mida kooli- või tööelu, peresuhted või
maailmas toimuv meile ilmutavad.
Möödunud poolaasta on pannud meid
kindlasti rohkem hindama igat võimalust, mis meile on antud. Tehkem siis
kõike armastusega ja armastuse pärast,
tänutunde ja rõõmuga – kasutagem
igat võimalust teha meid ümbritsevate
inimeste elu natuke paremaks. Nõnda
täidab iga päev oma eesmärgi.
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1. II keelpilliorkester lubati esinema Jaani kirikusse 14. oktoobril.
2. Muusikakooli lõpuaktus toimub 4. oktoobril kell 16.00
Rootsi-Mihkli kirikus.
3. MM Tütarlastekooril lubati korraldada kontsert Niguliste
kirikus 1. detsembril.
4. Mihklipäeva tähistamine 29. septembril. Esialgne plaan
on korraldada kaks teenistust Peeter-Pauli kirikus. Klasside
jaotust täpsustatakse. Gümnaasiumi teenistus toimub kell
17.30 Kaarli kirikus.
5. Õpetajate päeva tähistamine. 5. oktoobril kutsutakse
põhikoolis tunde andma lapsevanemad/külalislektorid.
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Tallinn tunnustab aasta haridustöötajaid ja -tegusid. Üleriigilise konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna voorus
esitati eri nominatsioonidele kokku 809 taotlust. Aasta
klassijuhataja tiitli laureaat on Marge Loik, aasta põhikooli aineõpetaja Tiina Veismann ja aasta õppeasutuse juht
Kersti Nigesen!
Linna tänu ja õnnitlused annavad edasi abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning haridusameti juhataja Andres Pajula õpetajate päeva eel, 2. oktoobril Tallinna Lauluväljaku
klaassaalis. „Mul on hea meel õnnitleda laureaate, kes
oma pühendumuse ja professionaalsusega pälvisid austava

Gümnasistid sel aastal tunde ei anna.
Tehti ettepanek välja töötada „VHK aasta õpetaja“ statuut.
6. Õppekorraldus. Korralduslik pool vajab ka finantse. Puudumiste ja asenduste üle peetakse arvet. Kes on tõsiselt
haige, võtab haiguslehe ning asendajale tasutakse asendustunnid. Muu tundides abistamine pannakse kirja. Koostamisel on täpsemad reeglid.
7. Huvihariduse tundide korraldus. Järgmiseks korraks tehakse analüüs ja selle tulemusel ettepanekud, kuidas korraldada huvihariduse tunde distantsõppe ajal.
8. Esmaabipakikesed klassidesse. Probleemiga tegeletakse.

tiitli. Soovin tänada ja tunnustada kõiki haridustöötajaid, kes
liialdamata üteldes tegid möödunud erakordsel õppeaastal
erakordset tööd,“ rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „Kevadine poolaasta näitas, et meie koolijuhid ja õpetajad tulevad suurepäraselt toime ka kriisiolukorraga, mis – nagu ikka
– tekib ootamatult. Alanud õppeaasta on samuti väljakutsete
rohke, kuid usun, et oleme nüüd paremini valmis. Soovin kõigile kooli- ja lasteaiajuhtidele ning õpetajatele rahulikku meelt,
tugevat tervist ning head koostööd, et järgmisel kevadel saaksime jälle uhkelt öelda – me saime taas hakkama!“

ÕPPE KORRALDAMISE PÕHIMÕTTED
COVID-19 VIIRUSE LEVIKU AJAL
Printsiipid õppe korraldamisel sel õppeaastal:

Nii õpilased, õpetajad kui kooli muu personal peavad pöörama kõrgendatud tähelepanu oma tervisele. Respiratoorsete
haigustunnuste ilmnemisel on kõigil kooli tulek keelatud.
Kui peres on keegi nakatunud või olnud lähikontaktis covid-19 viiruse kandjaga, tuleb järgida vabatahtlikku karantiini.
Puhkusreisidelt tulnud lapsed või lapsed, kelle vanemad on tulnud kõrge nakatumisprotsendiga riikidest, peavad samuti
jääma koju 14 päevaks.
Õpetajad ja vanemad peavad jätkuvalt aktualiseerima laste jaoks tervisekaitse nõudeid, lähikontaktidest hoidumise vajadust koolis ja väljapool kooli.
Vanemad võivad koolimajja siseneda eelneva kokkuleppe põhjal. Vajadusel palun pöörduda kooli osakonna sekretäri poole.
Ühistranspordis soovitame kasutada maski.

