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Otsa kooli infokiri uutele
õpilastele
31.08.2017

 
Infokiri annab kooli kohta vajalikku infot ja
aitab kooli õppetööga kiiremini kohaneda. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kahtlemata juba tead, kes on kõrval-
oleval pildil. Kuid kui tahad kooli ajaloost
palju rohkem teada, siis vaata kindlasti siia.

Tere tulemast!

Otsa kooli kõige suurem väärtus on tema õpilased ja
õpetajad. Tänu uutele õppuritele nooreneb kool igal aastal
ja saab juurde uusi säravaid talente ja ideid.
Jõudu ja jaksu kõigile uuel kooliaastal! Ja barokist
rokini, nagu ütleb kooli hüüdlause.

Rühmajuhatajad

Rühmajuhatajad on nagu tavakoolis klassijuhatajad, kellelt
õpilane saab infot ja tuge ning kelle poole võib oma
küsimustega alati pöörduda. Rühmajuhatajaga saad
tutvuda juba esimestel päevadel, märgi kindlasti üles tema
kontaktid või vaata neid vajadusel kodulehelt-siseveebist.

Kuidas valmib tunniplaan?

Otsa kooli tunniplaan valmib lõplikult esimeste
õppenädalate jooksul õpetajate ja õpilaste koostöös.
Püüame võimalikult palju läheneda individuaalselt ja
arvestada õpilaste päevakavaga. Rühmatundidega
alustame 4. septembrist.

Siseveeb

Kooli kodulehe ülal paremal paiknevalt lingilt on võimalik
siseneda siseveebi, kust leiab infot tunniplaani,
harjutusklasside broneerimise ja palju muu kohta. Infot on
seal päris palju, nii et võta endale kindlasti aega, et sellega
tutvuda.

http://otsakool.edu.ee/koduleht/edulugu/ajalugu/
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Õpilaskodu

Kaugemalt õppima tulnutele pakume majutust Tallinna
Tööstushariduskeskuse õpilaskodu kompleksis
Mustamäel, aadressil Sõpruse pst 184.
Lähemalt saab õpilaskodu kohta infot siit. Vaata ka pilte
näidistubadest kooli kodulehel.

Toitlustamine 

Otsa kooli õpilased saavad koolilõunat süüa kooli lähedal
asuvas Reaalkooli sööklas alates 12. septembrist, anna
selleks majandusjuhi meilile 6. septembriks kindlasti
märku. I kursuse õpilastele vormistatakse sööjakaart
Reaalkooli saadetud nimekirja alusel ning selle saab kätte
dokumendi alusel sööklas kohapeal. Lähemalt saad lugeda
siit.

Toetused

Kool maksab erinevaid toetusi, mille kohta saad täpset
infot kooli siseveebis õpilasi puudutavate dokumentide alt
või kodulehelt. Õpilastel on võimalik taotleda õppetoetust,
vajaduspõhist toetust, sõidukulude hüvitamist ja õpilaskodu
kulude katmist. Avalduste esitamine käib siseveebi kaudu
ja saabuvatest tähtaegadest annab sinu Otsa kooli
meilile eesnimi.perekonnanimi@otsakool.edu.ee
teada kooli õppeadministraator-haridustehnoloog.

Liitu õpilasesindusega!

Otsa kooli õpilasesindus ühendab aktiivseid õpilasi,
eesmärgiga panustada kooliellu ja olla oluliseks vahelüliks
kooli ja õpilaste vahelises suhtluses. Õpilasesindus
korraldab aastaringselt üritusi nagu rebaste ristimine,
õpetajate päev, jõulu- ja lõpupidu, koogimüügid ning
osaleb kooli nõukogu töös. Esindus ootab liituma kõiki uusi
huvilisi! Täpsem info: ÕE esinaine - Ronja Soopan

 ronja.soopan@otsakool.edu.ee, tel 53 40 6882.

http://otsakool.edu.ee/koduleht/tugiteenused/uhiselamu/
http://otsakool.edu.ee/koduleht/opilaskodusse-saab-kolida-alates-neljapaevast/
http://otsakool.edu.ee/koduleht/tugiteenused/toitlustamine/
http://otsakool.edu.ee/koduleht/wp-content/uploads/2017/03/%C3%95KE.pdf
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Kooli infotund, 31.08.2017

Täna hommikul toimus koolis infotund, kus rääkisime lahti
kooli igapäevase tegevusega seotud küsimusi,
tutvustasime mitmeid õpetajaid ja rühmajuhte ning laulsime
otse noodist kooli hümni. Infotunni viis läbi kooli uus
õppejuht Heli Tohver (pildil).

Kooli infojuht:
Riina Kallas, tel 50 41 552

 Kaastööd ja küsimused on oodatud:
riina.kallas@otsakool.edu.ee

Otsa kooli aadress:
Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn
Liitu meiega Facebookis ja Instagramis!
#otsakool ;)
Kooli kontserdikava leiad siit.

https://www.facebook.com/Otsakool/?ref=aymt_homepage_panel
http://otsakool.edu.ee/koduleht/kontserdid-konkursid/sundmused/

