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Teated
"HÄRMA KOOLI INNOVAATILINE SPORDIPLATS"

KAASAV EELARVE, IDEE NR 5
 
Käimas on Tartu linna kaasava eelarve hääletamine, kus IDEE nr 5 on
„Härma kooli innovaatiline spordiplats“. Kokku on võistlemas 25 ideed ning
linn rahastab enim hääli saanud ideid. Hääletus toimub 3.–9. oktoobrini ja
hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis
https://www.volis.ee/gvolis/osale/view/446?
filter=&ettepanek=41722&kid=14833 või Tartu raekoja infokeskuses.
 
Härma kooli innovaatiline spordiplats“ ei ole lihtsalt uued rajakatted või
võimsam staadionivalgustus – see on täiesti uus vaade sporditegemisele.
Jooksurada varustatakse anduritega, mis loob võimaluse oma tulemusi ja
arengut reaalajas näha. Nii muutub sportimine meie innovaatilisel
spordiplatsil lastele mänguliseks enesearenduseks, kus esikohal on lapsele
tema isiklik areng, mitte enam teistega võrdlemine või võistlemine.
 
Samuti on kavas on kooliõuele paigaldada uudne ning arendav
tasakaalulint (slackline) ning lisada ülipopulaarse lauatenniselaua kõrvale
veel üks laud.
 
Meie projekt läbis edukalt Tartu linna kaasava eelarve eelvoorud ning on
nüüdseks jõudnud hääletusetappi. Kõigil vähemalt 14-aastastel tartlastel on
võimalus anda oma toetus 1–3 lõppvooru jõudnud ettepanekule. Kui soovid,
et Härma kooli ning Tähtvere linnaosa lastel oleks tore ja põnev koht, kuhu
vabal ajal mängima ja sportima tulla, siis oleksime väga tänulikud, kui
annaksid sellele oma hääle ning tutvustaksid meie ideed oma sõpradele ja
tuttavatele.
 
Loodame väga, et meie projekt kogub vajaliku toetuse ning aasta pärast
saavad härmakad vahetunde ja vaba aega mööda saata uuenenud
kooliõues!
 
Täname Sind toetuse eest!
 



UUS KODULEHT
Kooli uut kodulehte saab külastada aadressil https://miinaharma.ee

Oluline info on kodulehel üleval, kuid täieneb pidevalt. Head tutvumist!
 
ÕPPEKÄIGUD ja EKSKURSIOONID

9.10 – 5.a õppekäik Kirjandusmuuseumi
9.10 – 8. klasside õpilased vaatavad Elektriteatris filmi "Plastikust planeet".
Tegevus on seotud projektiga "Kestlik Tartu?!"
9.10 – 2.b õppekäik TÜ muuseumi
10.10–16.10 – 9.–10. klasside õpilaste õppereis Prantsusmaale
10.10 – 7.b õppekäigul Palamusele
11.10 – 8.b Viljandis muusikali "Once" vaatamas
11.10 – 1.–2.e klassil õppeprogramm "Iga tegu jätab jälje"

 
ÜRITUSED

10.10 – 11.–12. klasside õpilastega kohtub kirjanik Armin Kõomägi
 
MUU INFO

7.10 – koolitaja Julia Laanemets räägib õpetajatele läbipõlemise
ennetamisest

 
LASTEVANEMATE KOOSOLEKUD

8.10 kell 17.30 – 1.–4. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
9.10 kell 17.30 – 5.–9. klassi vanemate koosolek, järgnevad klassikoosolekud
10.10 kell 17.30 – 10.–12. klassi vanemate koosolek, järgnevad
klassikoosolekud

 
 

Õnnitleme
KOOLI TÖÖTAJATE SÜNNIPÄEVAD

 
Riina Murulaid – 7.10
Karolina Tiigimäe – 7.10
Leo Aleksander Siiman – 12.10



 
 

 
 

Täname ja kiidame
 
12. b klassijuhatajat Maarja Punistet ja huvijuht Liis Somelari ning kõiki
abituriente, kes aitasid sisustada meeleolukat ja kaunist õpetajate päeva.
Aitäh!
 
IB koordinaatoreid Triinu Pihust ja Kirstin Karist ning huvijuht Liis Somelari,
kes võtsid vastu Rumeenia koolijuhtide delegatsiooni.
 
Õpetajaid Marje Peedissoni ja Tähti-Merike Kilki, kes koostasid vahva
näituse õpetajate suvistest tegemistest. 
 
Õpetajaid Külli Karaskit ja Inge Lahtmetsa ning väikeseid muusikuid
Tambet Uustare, Ats Joosep Lainestet, Kaur Kurrikoffi, Ida Parmast, Bente
Marta Permi ja Marian Herodest rahvusvahelise muusikapäeva
korraldamise eest.
 
 


