
 kp.tln.edu.ee  

 

 

 

Tänapäeva elukorralduse aluseks on õigeaegne ja täpne informeeritus. Väga tähtis on sujuv 

infovahetus kodu ja kooli vahel. Kooli soov on lapsevanemaid järgmise kuu tähtsamatest üritustest ja 

sündmustest informeerida. Infolehe eesmärk on suunata lapsevanemat  otsima ja jälgima koolis 

toimuvat Kalamaja Põhikooli  kodulehelt ja Facebookist. 

Loodan, et parem ülevaade koolis  toimuvast aitab kaasa sõbralikuma õpi- ja töökeskkonna 

loomisele. Varajane teadaanne väldib ootamatuid situatsioone ja võimaldab vajadusel täiendava info 

saamiseks pöörduda klassijuhataja või kooli juhtkonna poole. 

  

Parimate  soovidega 

Kalamaja Põhikooli direktor Marko Rööpson  

 

ÜLDINFO  

 Kalamaja Põhikoolis õpib 493 õpilast 21 klassikomplektis; 

 sellest õppeaastast  on Kalamaja Põhikoolis  kasutusel elektrooniline õpilaspilet; 

 lastevanemate üldkoosolekul (13.10) valitakse uus hoolekogu kooseis. Hoolekokku 
kandideerijatel palume saata hiljemalt 4. oktoobriks sooviavaldus hoolekogu esimehe 
meiliaadressile ringorahni@kp.tln.edu.ee. Seejärel saab hoolekogu kandidaatide 
sooviavaldustega tutvuda kooli kodulehel. 

 

ÕPPETÖÖ 

 Täiendatud on hindamisjuhendit, millega saab tutvuda kooli kodulehel; 

 Kalamaja Põhikoolis alustas tööd kolm uut õpetajat:  

inglise keel – Mai-Riin Alavere 
ajalugu, ühiskonnaõpetus – Brita Pill  
kehaline kasvatus – Tarvo Läll 

 algklassidele jätkub projekt „Kiusamisest vabaks!“;  

 esimese veerandi hinded pannakse välja 21. oktoobriks, tunnistusi paberil välja ei prindita; 
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 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 

 sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a; 

 talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a; 

 kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a; 

 suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a. 

 

HUVITEGEVUS  

 koolis toimuvad sündmused kajastatakse infokalendris ja  Kalamaja Põhikooli Facebooki 
lehel; 

 koolis toimuvate huviringide ja trennide informatsioon on leitav kooli kodulehelt; 

 Kalamaja Põhikoolile on eraldatud Tallinna Haridusameti poolt 3D-printer. 

 

 

TULEKUL 

 05.10 õpetajate päeva tähistamine; 

 7.10 kell 11.00  2.-4. klasside kohtumine kirjanik A. Kivirähkiga; 

 11.-12.10  klasside pildistamine; 

 13.10 kell 18.00 lastevanemate üldkoosolek; 

 4.11 kell 17.00 - 21.00 vilistlaste õhtu 

 

 

 

 

Eelnevate punktide täpsem informatsioon on leitav kooli kodulehel kp.tln.edu.ee 

 


