Info 1. klassi astujale
1.-15. märtsini 2017 saab esitada Tallinna Haridusametisse või e-kooli kaudu taotlusi elukohajärgse kooli
määramiseks
LINK Haridusameti kodulehele

Tallinna Südalinna Kooli visiooniks on hea õpikeskkonnaga kool, mis toetab iga lapse arengut.
Tallinna Südalinna Kooli missiooniks igale õpilasele tagada parim võimetekohane haridus.
Kooli tunnuslaused:
Kogu südamest! AB IMO PECTORE!
Kodune kool kesklinna südames.
Kooli tunnustused ajavahemikul 2013-2016:
2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Turvaline kool” (II koht).
2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Parim koolikoduleht”.
2013 Tallinna Haridusameti tunnustus “Innovaatiline tegu eriauhind: Robootikaring “.
2013 “ Märka ja aita” tänukiri “Aasta 2013 heategu” nominent.
2014 Tallinna Haridusameti tunnustus eriauhinnana “Parim personaliprojekt haridusasutuses: Õpetajate
lugemisprojekt - Lugeda on lahe!”
2015 Tallinna Haridusameti tunnustus “Hea õpikeskkonnaga kool”.
2015 IKT innovatsioonikonkurss Digimõte III preemia “Digiõppe pilootklassid”.
2015 Tallinna Haridusameti tänukiri Tallinna lasteaedade teatriprojekti eest.
2016 Tallinna Haridusameti tänukiri Tallinna lasteaedademängulise matemaatika projekti eest.
Südalinna Kooli töötajaid on tunnustatud järgmiste tiitlitega:
-

Tallinna aasta põhikooliõpetaja 2014;

-

Kesklinna huvijuht 2014;

-

Tallinna aasta klassijuhataja 2015;

-

Tallinna aasta põhikooli aineõpetaja 2016

Südalinna Kooli põhiväärtused:

1. Oma kooli tunne - meile on oluline hea ja turvaline mikrokliima, mille aluseks on soojad ja
inimlikud suhted. Seame ühiseid sihte ja tegutseme üheskoos nende nimel.
2. Kodu ja kooli koostöö - õpetajate ja lapsevanemate koostöös loome lapsele parima
arengukeskkonna. Oleme avatud ja toetavad tervele kogukonnale.
3. Aktiivne ja terve eluhoiak - terves kehas on terve vaim, mis on eelduseks elus toimetulekule.
Võtame vastutust ja oleme kohusetundlikud. Jääme igas olukorras viisakaks ja väärikaks.
4. Õpihuvi, vaimsus ja loovus - toetame iga õpilase ja õpetaja õpihuvi ning vaimsust. Seame kõrgeid
sihte ja väärtustame loomevabadust ning oleme avatud uutele ideedele.

2017/2018 õppeaastal avame kaks 1. klassi, kus lisaks riiklikule õppekavale lisandub
● 1.A - reaalklassis - I kooliastmes toimub tutvumine erinevate digivahenditega ja robootika
algõpe legorobotite abil; süvendatult pakutakse loodusaineid ja matemaatikat.
● 1.B - humanitaarklassis - I kooliastmes on lisaks riiklikule õppekavale süvendatud inglise keele
õpe;
● 1.C - tavaklass.
Antud õppesuunad jätkuvad II-III kooliastmes vastavalt iga kooliastme vajadustele ja arengule. Lisaks
pakume kõigile lastele korvpallitreeninguid kooli päevakava osana.
Juunis toimuvad tutvumispäevad (lastele mängulised tegevused ja vanematele samal ajal infotund), mis on
aluseks klassidesse määramisel. Tutvumispäeval on vanematel võimalus avaldada soovi klassi määramisel,
kuid kool arvestab seda võimalusel.
Õppetöö korraldus
Koolipäev algab kell 8.00, kuid õppetöö toimub tunniplaani alusel (ehk mõnel päeval võib tunniplaani
järgselt koolipäev alata ka hiljem). Tunni pikkus on 45 minutit. 1. – 3. klass söögivahetund on 2016/2017
õppeaastal kell 10.35. Koolis toitlustab õpilasi Baltic Restaurants Eesti AS.
Alates 2017/2018 õppeaastast on õpilastel viis vaheaega ja kolm trimestrit.
1.–3. klassi õpilaste teadmistele ja oskustele antakse sõnaline hinnang, kasutame kujundavat hindamist.

A-võõrkeeleks on inglise keel. 6. klassis lisandub B-võõrkeelena vene või saksa keel.
Algklassides on meil koduklasside süsteem - kõik põhiainete tunnid toimuvad ühes ruumis. Muusikatunnid
toimuvad muusikaklassis ja kehalise kasvatuse tunnid koolistaadionil või võimlas.
Kool kasutab e-kooli, mille kaudu toimub infovahetus kooli ja kodu vahel ning sealt on kättesaadavad ka
klasside tunniplaanid. Klassidel on eraldi vanemate listid ning kooli vanemate listi jõuab igakuiselt
infokiri vajaliku teabega.
Koolis on kasutusel meie oma kooli kujunduse ja sisuga koolipäevik, mis on 1.- 6.klasside õpilastele
kohustuslik.
Pikapäevarühm
Pärast õppetunde ja treeninguid on lapsel võimalus osaleda tasulises pikapäevarühmas kuni kella 15.30-ni,
kus õpitakse, mängitakse ja käiakse õues. Pikapäevarühma tunnitasu on 0,92 eurot.
Pikapäevarühma õpilased saavad osta koolitoidule lisaks veel teise toidu hinnaga 1,34 eurot päev. Tasuda
tuleb ettemaksuna. Pikapäeva lõuna toimub kell 13.30 kooli sööklas.
Huviringid
Koolis töötab 20 huviringi ja 10 aineringi, mis pakuvad õpilastele võimalust ennast peale koolitundide
lõppu igakülgselt arendada. LINK kooli kodulehe huviringidele.
Aktiivsed ja turvalised vahetunnid
Vahetundides on õpilastel võimalus mängida lauajalgpalli, lauatennist, lauamänge ja lugeda lugemispesas
raamatuid.
Aulas toimuvad diskovahetunnid
korvpallivahetunnid.

ja

viktoriinid,
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Pikkadel vahetundidel saavad õpilased mängida õues koolimaja taga asuvas aiaga piiratud õuealal ja kooli
staadionil.
Igal kuul saavad õpilased külastada koolis teatrietendust või kontserti. Õpilased käivad tihti õppekäikudel:
muuseumis, teatris, looduskeskustes jne.
Kooli traditsioonid
Igal kooliaastal osaleb koolipere traditsioonilistel üritustel (nt sügisene perespordipäev, isade- ja
emadepäeva üritused, jõulukontsert, kevadmatk jne), mis õpilased, õpetajad ja lapsevanemad ühiseks
sõbralikuks pereks liidab. Juuni alguses toimub direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja lahtiste uste
päevad veebruaris. Iga trimestri lõpus toimub projektipäev. Kool korraldab lisaks erinevaid õpilasvõistlusi,
töötube ja üritusi.
Koolis töötab oma kooliraadio.
Kooli igapäevaelu leiab kajastamist Facebooki lehel www.facebook.com/tallinnasydalinnakool ja kooli
kodulehel www.sydalinna.edu.ee

Koolivorm
Koolivormi kandmine 1. - 9. klassi õpilastele on kohustuslik. LINK koolivormi pildile. Ühtne vorm aitab
meil luua oma kooli tunnet ning selle elementide kandmine on kohustuslik. Igapäevaselt kannab laps
vähemalt ühte koolivormi elementi ( polosärk, vest, kardigan), samuti on olemas koolimüts. Koolivormi
tellimine toimub elektroonse keskkonna kaudu.
Koolimajas kantakse vahetusjalatseid, mille tallad ei tee tumedaid või värvilisi jutte.

Turvalisus
Elektrooniline õpilaspilet avab ukse koolimajja (õppetöö ajal on välisuks lukus), sellega saab laenutada
kooli raamatukogus kirjandust ja registreerida oma söögikorda sööklas. Aktiveerimisel toimib õpilaspilet
ka ühistranspordi sõidukaardina.
Laste turvalisuse tagamiseks on kooli ühiskasutuses olevad pinnad (koridorid, sissepääsud, garderoobide
esised jne) kaetud videovalvega. Koolimajja sissepääsu kontrollib valvur ning võõrad õppekorpusesse ilma
loata ei pääse.
Asukoht
Kool asub südalinna vahetus läheduses, aadressil Liivalaia 23, renoveeritud koolihoones. Kooli ees
peatuvad bussid nr 3, 16, 39 ja 47.
Tallinna Südalinna Kooli kontaktid:
Liivalaia 23, Tallinn
Telefon 6180151
sydalinnakool@sydalinna.edu.ee

