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Augustikuu kalendrit vt lk 2.
Täienduseks kalendrile:

nSUVESEMINARI KAVA
23. august

10.00 -11.00 Tutvustamine
11.00 � 12.30 Sissejuhatus aastasse, VHK hariduskontseptsioon,
suunad ja prioriteedid
12.30 � 12.45 Vaheaeg
12.45 � 13.45 Osakonnajuhatajate sõnavõtud
13.45 Gümnaasiumi õpetajate kogunemine
14.00 Lõuna

nKoolitus NÄGEMISPUUDEGA LAPS KOOLIS
24.-25. august
Linnupesa lasteaias Lagle pst 3
Kohale saab bussiga nr 23, maha tulla Kotka peatuses

n VÄLJASÕIT KUUSALU KIHELKONDA JA EESTI
BALLAADIDE ÜHISKÜLASTUS
25. august
Kell 17.00 väljub buss Vene kultuurikeskuse eest. Tulla võib ka
oma autoga. Kõigepealt toimub Ott Sandraku juhtimisel
ekskursioon mööda Kuusalu kihelkonna huvitavaid paiku.
Seejärel, kella 20.00 paiku piknik Muuksi linnamäe lähedal
pargis, kus on ka varjualused, lauad ja pingid.
Soorinna külas suures küünis toimuv etendus algab kell 21.30
ja kestab peaaegu südaööni. Tagasi jõuame umbes kella 1-ks.
Registreerimine suveseminaril ja Virge juures.
Infot saab Tiinalt (56981414)

nKLASSIJUHATAJATE SEMINAR
26. augustil

9.00 � 10.30 Kersti loeng
11.00 � 14.00 Nelli Kalikova räägib narkomaaniast.
14.00 Lõuna
15.00 Diskussioon narkoteemadel

27. augustil
Töö gruppides: kuidas valmistada ette klassiga kohtumist,
klassijuhataja töö planeerimine, nõuded, dokumentatsioon,
tutvumine õpilaste olukorraga. Psühholoogide nõuanded

nAINESEKTSIOONIDE TÖÖ
- ainekavade korrigeerimine
- õpetajate tööplaanid vastavalt ainekavale � alus arvutis
- kursuse kava õpilastele (mida õpitakse, kuidas ja mida
hinnatakse, järelvastamise reeglid jne)

nVanematekogu
Neljapäeviti kell 9.00

Vanematekogu 16.08

nUute vanematekogu liikmete tutvustus. Seoses
uute üksuste avamisega on liitunud KÜLLI JÕE, AIME
ESTONIUS ja TIINA NIITVÄGI-HELLAMAA.
nÜlevaade suvel toimunust. Suvi oli sündmusterohke,
toimus palju laagreid ja laulupidu. Lähemalt järgmises
Teatajas. Külli rääkis oma kogemustest igasuvise
katoliikliku laagri korraldamisel, kus osales ka meie
kooli lapsi.
nUus õppeaasta. Kõik õpetajad on olemas. Palju uusi
õpetajaid, nende hulgas ka lapsevanemaid ja endisi
õpilasi.
nUued allüksused.
1) Õpilaskodu. Linn eraldas Uus tn 32 maja VHK-le
õpilaskoduks. Lisaks saab sinna ruumid ka keeltekeskus.
Maja on heas korras, lapsevanemate abiga on ka suurem
osa mööblit olemas. Euroopa sotsiaalfondist taotletakse
projektidega raha, et käivitada koostöös Caritasega
nõustamiskeskus ja perekondade tugivõrgustik.
Lasnamäe õpilaskodu kogemus on väga õpetlik. Lapsi
ei aita ainult ööbimiskoht. Parem lahendus on
pansionaat-kool, mis toetub kindlale  väärtussüsteemile.
Kasvatajad peavad elama seal juures, et lapsi ümbritseks
kogukondlik hool. Loomisel on ka väike kabel.
2) Uued erakoolid. Miikaeli Ühenduse alla luuakse
tütarühinguna Püha Miikaeli Kolleegium, kuhu alla
koonduvad kõik haridusega tegelevad üksused.
nUue õppeaasta prioriteedid.
Täpsus. Asjade ettevalmistatus � koosolekud, töökavad
Tagasiside kehtestatud reeglite toimimisele. Õppe
individualiseerimine, võimaluste leidmine õpilaste
toimetulekuks koostöös kolmanda sektoriga.
nVäljasõit. Otsustati korraldada töötajatele Eesti
ballaadide tasuta ühiskülastus.

Vanematekogu 19.08

nVanematekogu ülesanded. Lisaks eelmiste aastate
valdkondadele  tuleks uuel aastal välja töötada tagasiside
mehhanism  õpetajatele ja juhtkonnale.
nVaadati üle vanematekogu aasta tööplaan.
nKoduleht. Lepiti kokku koolitused osakondades, et
iga allüksus saaks oma infot operatiivselt korrastada.
nSpordipäev: 3.09 põhikool ja gümn, 10.09 algkool
nLapsevanemate koosolekud: 1. klass 26. augustil kell
17.00;
nKinnitati uus õppemaksumäär Miikaeli Ühenduses
(440 kr) ja eelkoolis (550 kr). Huvialakoolide tasud
jäid samaks. Arutati, kuidas tagada seda, et vanemad
ringitasusid õigel ajal maksaksid.
nSöögiraha. Toetati Alari ettepanekut, et sööjate arv
kujuneb selle järgi, kes on maksnud 20ndaks
kuupäevaks söögiraha ära. Sellega välditakse olukorda,
kus laps on sööjate nimekirjast maha võtmata, kuid ei
käi söömas.

nKalender


