Illuka kooli infokiri
Nr 2 (18.veebruar 2019.a)
•

Uuest aastast alustasime liikumisvahetundidega spordisaalis. Liikumisvahetunnid on
õpilaste hulgas osutunud väga populaarseks, mistõttu on spordisaal koos vahenditega
avatud neljal vahetunnil päevas.

•

14. veebruar - 10.märts toimub õpilaste, kooli töötajate ja lapsevanemate rahuloluuuring. Õpetajad ja õpilased täidavad küsimustiku elektrooniliselt. Lapsevanemate
küsitlusankeedid saadetakse peredele koju ümbrikus. Pärast vastamist kleepige ümbrik
kinni ning saatke lapsega või tooge ise kooli. Küsitluse tulemused avaldatakse Stuudiumis
ja kooli kodulehel.
Küsimustikule vastamine on anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema
isikuga seostada. Üksiku lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta.

•

4.-10.märtsini toimub SA INNOVE üldhariduskoolide 2019. aasta rahulolu ja
koolikeskkonna küsitlus koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga õpilastele (4. ja 8.kl).
Küsitlus on elektrooniline, igale koolile on saadetud unikaalne küsitluse veebilink.
Küsitluse läbiviimise korraldab kool.

SÜNDMUSTE EELINFO
•

22.veebruar EV 101.sünnipäeva aktus (lühendatud koolipäev)

•

23.veebruar – 1.märts 2019 talvevaheaeg

•

12.märts - II trimestri lõpp

•

28.märts - hoolekogu esinaise ja direktori vastuvõtt (kutsetega)

•

15. – 18.aprill – avatud uste nädal lasteaias ja põhikoolis

•

18.aprill – perepäev Illuka koolis (töötoad, laat, laste esinemised)

•

9. klassi lõpuaktus on 15. juunil 2019

•

Illuka lasteaed on kollektiivpuhkusel 01. - 31.juuli 2019.a. Lapsevanematel, kes vajavad
juulikuuks lapsehoidu palume pöörduda Alutaguse vallavalitsusse, et leida sobivad
lahendused.

TEGEMISED: VEEBRUAR//MÄRTS
•

1.veebruar Rakvere teatri etendus „See kõik on tema“ Kohtla-Järvel (7.-9.kl); Õppekäik
Iisaku Kihelkonna muuseumi "Alutaguse sümbolid" (5.kl); Stiilinädal pöörased 90ndad –
tantsulahing.

•

6.veebruar Eelkool; Alutaguse NM suusatamise MV klassika; „Õpime
Professionaalidelt“ Koeru Keskkoolis (6 õpilast 8.-9.kl)

•

9.veebruar Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor Jõhvi Põhikoolis

•

12.veebruar Mõisakoolide õpilaste V laulupäev Puurmanis; Piirkondlik geograafia
olümpiaad Jõhvi Põhikoolis.

•

14.veebruar Sõbrapäeva tähistamine põhikoolis ja lasteaias; Alutaguse NM suusatamise
MV vabatehnika

•

14. veebruar - 10.märts rahulolu-uuring

•

18.-22.veebruar Eesti toidu nädal

•

19.veebruar Lasteaia 9. sünnipäev. Külas Piip ja Tuut

•

20.veebruar 9.klasside kokku saamine Iisakus; Eelkool

•

21.veebruar EV 101.sünnipäeva aktus lasteaias; EV 101.sünnipäevakontsert – ansambel
Brassical; Jõhvi koolide suusamaraton

•

21.veebruar Pallilahingu finaalturniir Tartu Ülikooli Spordihoones

•

22.veebruar EV sünnipäeva aktus

•

23.veebruar – 2.märts koolivaheaeg

•

25.veebruar Lasteaia õpetajate sisekoolitus

•

26.veebruar Koolitus „Kuidas liiklust ja liiklusohutust paremini lõimida igapäevasesse
õppetöösse“ (õpetajad); EV101.sünnipäeva ühispidu Mäetaguse lasteaias.

•

28.veebruar Tutvumine Alutaguse valla koolidega (õpetajad)

•

1.märts Esmaabi koolitus (kooli ja lasteaia personal)

•

4.-8.märts Talispordinädal

•

6.märts Eelkool

•

8.märts 4.-6.klasside matemaatika olümpiaad

•

12.märts II trimestri lõpp

•

11.-15.märts Emakeelenädal

•

20.märts Eelkool

•

28.märts direktori ja hoolekogu esinaise vastuvõtt

SAAVUTUSED
•

Maakondlik "Nuputa" võistlus (31.01.2019 Jõhvi)

4. koht Karel Vähk (5.kl), Herta Rajas (5.kl), Kirke Otti (6.kl), Ignat Domozhilov (6.kl)
•

Alutaguse NM suusasprint (22.01.2019 Pannjärve)

I koht Anette Ahu (3.kl)
II koht Mirta Rajas (3.kl)
I koht Karel Vähk (5.kl)
I koht Herta Rajas (5.kl)
I koht Liset Vähk (9.kl)
•

Alutaguse NM murdmaasuusatamine (06.02.2019, 14.02.2019)

Anette Ahu (1. koht eraldistart, 1. koht ühisstart)
Mirta Rajas (2. koht eraldistart, 2. koht ühisstart)
Herta Rajas (1. koht eraldistart, 1. koht ühisstart)
Karel Vähk (2. koht eraldistart, 1. koht ühisstart)
Jegor Jefremov (6. koht eraldistart, 4. koht ühisstart)
Pavel Paiste (10. koht ühisstart)
Ivan Zubenko (12. koht ühisstart)
Timofey Goshka (17. koht ühisstart)
Kaisa Kivend (9. koht ühisstart)
Karl-Kristjan Kangro (13. koht ühisstart)
Liset Vähk (1. koht ühisstart).

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID
•

4.klass osaleb FER projektis: „Noored ja ettevõtlus // Youth and Entrepreneurship".
Projekti eestvedaja on MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda ning osalejateks Ida-Virumaa
lõunaregiooni koolide (Avinurme, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Mäetaguse, Tudulinna)
4.klasside õpilased. Rahastaja: Leader programm ja MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda.
Projekti teostajad õp Jaanus Uustalu.

•

1. ja 2.klass osaleb rahvusvahelises lugemisprojektis "Meie Väike Raamatukogu".
Projekti eesmärk on rikastada emakeele, kunsti-, töö- või loodusõpetuse tunde. Loetakse
kuut lasteraamatut, mille autoriteks on Hilli Rand Eestist, Peter Svetina ja Majda Koren
Sloveeniast,

Przemysław

Wechterowicz

Poolast

ning

Martin,

Žutis

Lätist.

Koostööpartner on Loov Euroopa fond, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti
Lastekirjanduse Keskus. Eestvedajad on õp Heli Ekštein, õp Kristi Vaarmann.

MEELDETULETUSEKS
•

Läbi aegade on heategevus, hoolimine ja üksteise märkamine koolipere jaoks ühiselt
jõulude ajal südameasjaks võetud. Heategusid sai nii palju, et nende jagamiseks tuli
koostada lausa Illuka Kooli heategevuslike ettevõtmiste aastalõpu number.

•

Koolimenüü.

•

Õppeaasta ürituste plaan on leitav kooli kodulehel Illuka Kooli sündmuste kalendris ja
Stuudiumi kalendris.

•

Käimasolevad projektid

•

Toimunud sündmustest, külalistest ja muust huvitavast annab ülevaate kooli kodulehe
pealehel asuv uudiste rubriik.

•

Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN

•

Ilmunud infokirjad on leitavad kooli kodulehel lingi Koolielu alt Infokirjade loendist.

•

Illuka Kooli kodulehekülg www.illuka.edu.ee

•

Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/illukakool/

Teie Illuka Kool

