
TUNDIDE AJAD  

1. tund 08.10 – 8.55* 
2. tund 09.05 – 9.50 
3. tund 10.00 – 10.45 
  1.- 6. klass sööma 
4. tund 10.55 – 11.40 (7.-9. kl) 
  7.- 9. klass sööma 
4. tund 11.05 – 11.50 (1.-6. kl) 
5. tund 12.05 – 12.50 
6. tund 13.00 – 13.45 
7. tund 13.55 – 14.40 
8. tund 14.50 – 15.30 

     
     * Esmaspäeval algab 1. tund 8.30 aulas. 

 
 

KOOLIVAHEAJAD 

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

 

    jõuluvaheaeg: 23. detsember 2016. a 
kuni 8. jaanuar 2017. a; 

 

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

 

     suvevaheaeg: 7. juuni 2017. a  
                   kuni 31. august 2017. a. 

 

 

 Meie kooli 

RAAMATUKOGU on 

õpilastele avatud E – N 

kell 10.00 – 15.15. 

 

 Meie kooli 1.–6. 
klassi õpilastel on võimalus E– R pärast 
tunde osaleda TEGEVUSKESKUSES. 
Kohtade arv on piiratud. Eelistatud on 
bussiga sõitvad õpilased. Avaldusi 
võetakse vastu 5. septembrini. Info ja 
avalduste blankett asub kooli 
koduleheküljel. 
 

 Olulisemad dokumendid (nt õppekava 
ja kodukord) on üleval kooli kodulehel. 
 

 Meie kooli 5.–9. klasside õpilased 
ostavad KUNSTIÕPETUSE tundideks 
vajalikud MATERJALID ühiselt. 
Selleks tuleb tuua kooli sekretäri kätte 
septembrikuu jooksul 5 EUROT. 
 

 Meie koolis toimub lapse, lapsevanema 
ja klassijuhataja vahel ARENGU-
VESTLUS, kui osapooled seda 
soovivad, mille käigus otsitakse 
parimaid lahendusi lapse arengu jaoks. 
 

 Meie kooli käsitöö- ja tehnoloogia-

õpetuses vahetatakse III veerandil 

rühmi – poisid tegelevad kodundusega, 

tüdrukud tehnoloogiaga. 

 

 

 

 

 

 

Õppeaasta 

2016/2017 

VIRTSU KOOL 

ME OLEME ERILISED! 
Miks? Mõned põhjused: 

 
* Meie koolis on parimad õpilased ja 
õpetajad! 
* Meie koolis saab iga õpilane kooli 
tegemistes kaasa rääkida õpilas-
volikogu kaudu. 
* Meie koolis kasutatakse kaasaegset 
tehnoloogiat – lisaks õppetööle on 4. 
ja 5. klassil õppekavas informaatika, 
1.–3. ja 7.–9. klassi õpilastele 
programmeerimisring ning kõigile 
soovijatele robootikaring. 
* Meie kool on ettevõtlik kool – 5. 
klass uurib, kuidas olla ettevõtlik, 8. 
klassi õpilased tutvuvad ettevõtluse 
alustega. 
* Koolis tegutseb tegevuskeskus 1.- 
6. klassi õpilastele, pakkudes 

järelvalvet pärast tunde. 

Jäta 

meelde! 



Kooli 

meeskond 

 

 

 

Stanislav Nemeržitski – kooli direktor, inglise 
keel 7. kl, ettevõtlusõpe 8. kl,  digitaalse 
kirjaoskuse kursuse juhendaja, 7. klassi 
juhataja, stanislav.nemerzhitski@gmail.com 

Heli Allvee – 2. + 4. liitklassi õpetaja, vene keel 
6. – 7. kl, 2.,4. ja 5. klasside juhataja, 
heliallvee@gmail.com 

Eduard Brok – kehaline kasvatus 1. – 6. kl,  

7. – 9. kl poisid, lauatennisetreener, 
koduvatla@gmail.com 

Peeter Hermik – füüsika 8. – 9. kl, geograafia 
7. – 9. kl, ullaste@gmail.com 

Siivi Jõgi – matemaatika 5. – 9. kl, keemia  

8. – 9. kl, informaatika 5. kl, programmee-
rimisringi juhendaja, siivi1971@gmail.com 

Mairi Heinla – kehaline kasvatus 1. – 3. kl,  

7. – 9. kl tüdrukud,  mairikrain@gmail.com 

Anu Kurm – klaveriklassi juhataja, 
muusikaõpetus 1. – 4. kl, 
anukurm67@gmail.com 

Aire Arge – inglise keel 3. – 6. ja 8. – 9. kl, 
kirjandus 5. – 6. kl, informaatika 4. kl, 
argeair@gmail.com 

Tiina Markus – 1. + 3. liitklassi õpetaja, ajalugu 
ja inimeseõpetus 5. – 6. kl, rütmika  

4. – 5. kl, 1., 3. ja 6. klasside juhataja, 
tiina1960@gmail.com  

Tuuliki Oberschneider – huvijuht 
(lapsehoolduspuhkusel) 

Meelis Põhako – loodusõpetus 5. – 7. kl, 
bioloogia 7. – 8. kl, anatoomia 9. kl, 
meelismeelismeelis@gmail.com 

Juta Roopalu-Malk – vene keel 8. – 9. kl, 
muusikaõpetus 8. kl, 8. klassi juhataja, 
jutamalk@gmail.com 

Heli Riive – eesti keel 5. – 9. kl, kirjandus  

7. – 9. kl, heliriive@gmail.com 

Lembit Tammsalu – inimese- ja 
kodanikuõpetus ning ajalugu  7. – 9. kl, 
ltammsalu@hot.ee 

Jüri Mõniste – majandusjuht, tehnoloogia ja 
disainiõpe 5. – 9. klass, ettevõtlikkus-õpe 5. kl, 
robootikaringi juhendaja, 9. klassi juhataja, 
jyri@virtsu.ee  

Kaire-Leen Varik – kunstiõpetus 5. – 9. kl, 
kunstiringi juhendaja, 
kaireleen.varik@gmail.com 

Maarja Jõevee – käsitöö ja kodundus 5. – 9. kl, 
käsitööringi juhendaja, maarja.joevee@mail.ee 

Piia Saat – muusikaõpetus 5. – 7. ja 9. kl, 
muusikaringide juhendaja, 
piia.saat@gmail.com 

Marje Tiido – lasteaiaõpetaja 

Hellen Kõlvart – lasteaiaõpetaja 

Monika Tammsalu – lasteaiaõpetaja 
(lapsehoolduspuhkusel) 

Merle Laev – sekretär 

Tiiu Märk – kokk 

Eha Knäzev – abiõpetaja 

Karin Tali – peamaja perenaine 

Malle Kiisk – peamaja perenaine 

Elvira Saat – väikese maja perenaine 

 
 
 

 Meie kooli õpilastel 

algab esmaspäev kell 

8.30 aulas NÄDALA 

TERVITUSMINUTITEGA, 

kus edastatakse nädala 

teated ja muud uudised. 

 Me peame omavahel sidet E-KOOLI 

kaudu. Lapsevanematel tuleb 

registreerida ennast e-kooli kasutajaks e-

kooli kodulehel https://www.ekool.eu 

Probleemide korral pöörduda õp Siivi 

Jõgi poole. 

 Juhul, kui e-kooli kasutamine ei ole 

võimalik, palun lapsevanemal võtta 

klassijuhatajaga ühendust, et leppida 

kokku sobiv suhtlemiskanal. 

 Meie koolil on KODUKORD, mida 

peavad järgima kõik inimesed, kes koolis 

töötavad või õpivad. Kodukorraga saab 

tutvuda kooli kodulehel. 

 Meie koolis on kokku lepitud 

ÕPILASREEGLID, mis on kirjas ka 

käesolevas bukletis. 

 Meie koolis võib kõik küsimused ja 

lahendamist vajavad probleemid esitada 

KLASSIJUHATAJALE, kes aitab ja 

juhendab. 

 Meie koolis EI HINNATA ÕPILASE 

KÄITUMIST JA HOOLSUST 

NUMBRILISELT, vaid iga õpilane hindab 

ennast ise, kooli meeskond annab 

tagasisidet kodule ja õpilasele. 

 7. klassi õpilase klassi lõpetamise üheks 

tingimuseks on LOOVTÖÖ sooritamine. 

 

Jäta 

meelde! 
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KOOLIBUSS 

Õpikud ja töövihikud saab õpilane 
koolist tasuta. 
Lisaks vajab õpilane kirjutus- 
tarbeid, vihikuid jm koolis 
vajalikke vahendeid. Õpilaspäevik 
on kohustuslik algklassides. 
Võimlemistunnis on kasutusel 
spordirõivad ja -jalatsid. Võimlas 
ei käida välisjalanõudega! 
Infotehnoloogiliste vahendite (foto-
aparaat, mälupulgad jne) olemas-
olu ja vajalikkuse selgitab välja 
õpetaja, kes neid kasutada soovib. 

 
Iga aineõpetaja täpsustab, 
milliseid vahendeid õpilane  

tema aines vajab. 

VAJALIKUD ASJAD 

KOOLIS 

TOITLUSTAMINE 

Koolis  saab  süüa  koolilõunat, 
mis on õpilasele tasuta. 
Lõuna ajal on õpilasele ette 
nähtud üks portsjon, kuid pea 
alati on võimalus juurde küsida. 
Tegevuskeskuses osalejad saa- 
vad lisaeine, et pikale päevale 
paremini vastu panna. 

Kooli saavad õpilased tulla linna- 
lähiliinidega. 

Linnalähiliinide sõidugraafiku 
leiad Hanila valla kodulehelt. 

Sõiduõiguse annab sõidukaart, 
mille väljastab bussifirma Hanila 
vallas elavatele õpilastele valla 

esildise alusel. 

Kooli aadress ja kontaktid: 

Pargi 4
Virtsu 

Läänemaa 90101
Väike maja 

Pargi 5
Virtsu 

E-post: kool@virtsu.edu.ee
virtsukool@gmail.com 

Koduleht:
 

 

Direktori telefon 5373 4395 

Õpetajate toa telefon 5346 9144 

Lasteaiarühma telefon 53090891 

MEIE KOOLIMAJAD 

PEAMAJA 

Pargi tn 4 

VÄIKE MAJA 

Pargi tn 5 
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http://www.virtsukoolx.webs.com/


 

 

Virtsu Kooli õpilane esindab kõikjal väärikalt ennast ja oma kooli. 

* Õpilane võtab osa kõigist vastava kooliastme õppekavas määratletud ainetundidest ja õpib kohusetundlikult ning järjekindlalt. 

* Õpilane saabub kooli õigel ajal, ei hiline ainetundidesse ega õpilasüritustele.  

* Õpilane lahkub õppepäeva jooksul koolimajast vaid õpetaja eriloal. 

* Õpilasel on kaasas tema nimega tähistatud õppetööks vajalikud vahendid. 

* Õpilane tervitab kõiki kooli õpetajaid, koolitöötajaid ja külalisi. Tunni algust ja lõppu ning tunni ajal sisenenud külalist austab õpilane püstitõusmisega. 

* Õpilane peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest ning kannab vastutust oma valikute, tegevuste ja kohustuste eest.  

* Õpilane käitub korrektselt, ei sea ohtu ennast ega teisi ning on alati abivalmis. 

* Õpilase riietus peab olema puhas ja sobiv ametiruumides kandmiseks. 

* Koolis peab kandma vahetusjalatseid. Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi 

* Õpilane ei jäta garderoobis taskutesse raha ega väärtesemeid. 

* Einestamise kohaks koolis on söökla, kus õpilane sööb lauakombeid järgides vaikselt. Lõpetanud söömise, kontrollib õpilane, et tema koht jääks  

  puhtaks. 

* Mobiiltelefonid on tundide ja ürituste ajal välja lülitatud või hääletud. 

* Meie kooli õpilane ei kasuta füüsilist, vaimset ega verbaalset vägivalda. 

* Kooli pidulikele üritustele ja aktustele tuleb õpilane pidulikus riietuses. 

* Kehalise kasvatuse tundides kannab õpilane spordiriideid ja spordijalatseid. 

* Õpilane austab kõiki üldinimlikult heakskiidetud käitumistavasid.

 

MEIE KOOLI ÕPILAS- 
REEGLID 


