Vaade renoveeritud koolile linnulennult

- Arhitektuuribüroo ConArte OÜ projekt on lõppfaasis
- Ehitusluba on sisse antud ja praegu tegeletakse jooksvalt ka märkustega
- Haridusameti viimase info põhjal kolime välja 1. koolivaheajal, oktoobri lõpus
- 37. KK koolis käivad ettevalmistustööd ja koridoride täisehitus, et meie kool mahuks kahes
vahetuses seal õppima
- kokkulepped on sõlmitud Kristiine Spordihoone, 53. KK ja Kännu Kuke juures asuva Tallinna
Vehklemissaaliga, kus saame viia läbi osalist õppetööd
- kastid on tellitud ja laopinnad broneeritud
- aktiivsem kolimine on planeeritud veerandi viimasele nädalale (õpilased, õpetajad,
vilistlased, lapsevanemad jne) ja koolivaheajale (kolimisfirma, kaitseväelased jne)
Projekti järgi saavad lahendused järgmised kooli jaoks olulised teemad:
ÜLDINE
● Soojustatud ja uuendatud fassaad (hall krohvifassaad kombineeritud eri värvi
kiviplaatidega) - esteetiline ja mänguline, kasutatud kvaliteetseid lahendusi ja
detailidena puitu
● Läbimõeldud tehnilised lahendused - passiivne päikesevarjestus, ventilatsioon, hea
sisekliima, puit-alumiinium aknad, valmidus päikesepaneelide paigutamiseks
katusele

● Uus peasissepääs ja trepistiku ning rõduga aatrium vaatega päikselisele hoovialale
● Mitmekülgselt kujundatud autovaba hooviala suure rattaparklaga, istumis- ja
vabaajaveetmisvõimalustega ning haljastusega
● 3000 m2 lisapinda klassiruumidele ja koridoridele
● Katuseterrass koos katusehaljastusega (400m2)
● Süvendatakse olemasolev keldrikorrus, mis võetakse kasutusele abiruumide,
laoruumide, garderoobide, inventari, õpperuumide jms tarbeks
● Üle 40% suurenenud rekreatsiooni- ja koridorialad, mida on võimalik ristkasutada ka
õpialadena, projektõppeks jne
● Läbimõeldud akustikalahendused (helisummutavad lae-/seinapaneelid, ripplaed ja
põrandamaterjal)
● Kaasaegne ja mobiilne klassimööbel, mis sobib mitmekülgseks õppetööks
● Läbimõeldud lahendused liikumispuudega inimestele - igat korrusepinda ühendav
lift, kõikidel korrustel asuvad invaWC-d, lävepakkudeta klassiuksed, invatõstukid jne
● Uus valgusküllane söökla, mis mahutab üle 300 õpilase
● Suurem aula koos kõrvalasuva väikese saaliga
● Avar ja aatriumisse avanev raamatukogu
● Ühine õpetajate tuba - koht rekreatsiooniks, töötamiseks ja isiklikele asjadele

Vaade tulevasele aatriumile

AVATUD KOOL
● Mitmed erinevad sissepääsud hoonesse
● Avatud õppe lahendusega koolimaja (kõik õppekoridorid võimalik avada
projektõppeks)
● 2 suurt projektõppeala (“roheline kool” ja digi-/multimeedialabor)
SPORT
●
●
●
●
●
●
●

2 tänavakorvpalli väljakut, pinksilauad, välitrenažöörid ja rippumisvõrk
Suurem jõusaal ja uus aeroobika/joogaruum
7 suurt õpilaste garderoobi (praeguse 4 väikese asemel)
Normidele vastavusse viidud ujula ja uuenenud ujularuumid
Uuendatud võimla koos suure inventariruumiga
Tribüün staadionil
Pesemisruum kehalise kasvatuse õpetajate kabinetis

ALGKLASSID
● 12+2 algklassiruumi (praeguse 8 asemel)
● 4 väikeklassi (praeguse 1 asemel)
● Liikumist soodustavad mänguvahendid ja -alad ning põnevad õpialad avatud õppeks
● Autovaba ja mänguliselt kujundatud koolihoov
LOODUSAINED
● Eraldi loodusainete klassiruumide blokk
● Loodusainete labor koos vajaliku erimööbliga
● Haljastatud katus koos katuseterrassiga (400m2)
● Projektõppeala
HUMANITAARAINED
● Humanitaarainete klassid avanevad õpialale, kus saab teha grupitöid, väitlusi jms
● Lisandub 1 suur ajalooklass
VÕÕRKEELED
● Keeleklasse saab omavahel liita ja avada rekreatsioonialale
● Lisandub õpperuume
SAKSA OSAKOND
● Saksa osakonna klassid eraldi 4. korruse tiivas
● Grupitöö ruum ja põnevalt sisustatud koridoriruum, mis sobib avatud õppeks
● Võimalik eraldada eksamite/aktiivõppepäevade ajaks ülejäänud kooliruumidest

KUNSTIAINED
● Kõik kunstiaineklassid ühel korrusel (va tehnoloogiaõpetus)
● Moderne tehnoloogiaõpetuse klass koos masinaruumiga
● Uue ja moodsa sisustusega kodunduse klass, kõrval käsitööklass
● Kaks suurt muusikaklassi, mida saab omavahel liita suureks
● Suur ja avar kunstiklass koos tagaruumiga, kõrval digilabor
ERIPEDAGOOGIKA, HEV-ÕPE ja KOOLIKIUSAMISE ENNETAMINE
● Kõrvuti asuvad töökabinetid sotsiaalpedagoogile, psühholoogile, eripedagoogile ja
kooliarstile, mis külgnevad koosoleku ja individuaalõpperuumidega
● Väikeklassid igal korrusel
● Avatud kooliruum, eraldi tualettruumid, avatud üldgarderoob, autovaba hooviala ja
õpilaste/töötajate head rekreatsioonivõimalused - kõik selleks, et liita koolikollektiivi
ja vähendavad koolikiusamist
● Õppeklassid osaliselt klaasist seina-/ukseosadega, mis aitab parandada kogu
koolipere ühtsust ja kultiveerib ideed, et õppeprotsess on nähtav ja huvitav
TURVALISUS
● Korralik välisvalgustus ja turvakaamerad turvamas kooliümbrust ja sissepääse
● Autovaba koolihoov
● Kiss-and-Drive ala, mis vähendab ummikuid kooli territooriumil
● Koolimaja õhtusel ajal kasutatavaid ruume (saalid, garderoobid jne) on võimalik
õppekorpusest eraldi sulgeda
● Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem ja nõuetekohased
evakuatsioonipääsud
● Kaasaegne, motiveeriv ja inspireeriv õpikeskkond, mis loob head suhted õpetajate,
õpilaste ja lapsevanemate vahel

INFO KLASSIDE ÕPPETÖÖ KORRALDUSE KOHTA ASENDUSPINNAL:
1. klasside õppetöö toimub kooli renoveerimise ajal ajutiselt 37. keskkooli ruumides (E.
Vilde tee 69) I vahetuses. See tähendab, et tunnid toimuvad vahemikus 8:00-13:00.
2. ja 3. klassi õppetöö toimub ajutiselt Tallinna 53. Keskkooli ruumides (J. Sütiste tee 42) II
vahetuses. See tähendab, et tundide ajad jäävad orienteeruvalt vahemikku 12:00-16:30
4. ja 5. klasside õppetöö toimub kooli renoveerimise ajal 37. keskkooli ruumides (E. Vilde
tee 69) II vahetuses. See tähendab, et tundide ajad jäävad orienteeruvalt vahemikku 13:0018:00
6. klasside õppetöö toimub kooli renoveerimise ajal 37. Keskkooli ruumides (E. Vilde tee
69) II vahetuses. See tähendab, et tundide ajad jäävad orienteeruvalt vahemikku 12:0018:00.
7.—12. klasside õppetöö toimub kooli renoveerimise ajal ajutiselt 37. keskkooli ruumides
(E. Vilde tee 69) I vahetuses.

Hetkeseisuga on planeeritud õppetöö asenduspindadel alates 29. oktoobrist. Täpsem
klasside tunniplaan selgub septembrikuu jooksul.
Lapsevanemate ettepanekul on koolil plaanis taotleda Haridusametilt asenduspindadel
viibimise ajaks koolitunni pikkuseks 40 minutit, et õpilaste koolipäev ei lõppeks liiga hilja.
Jooksvat infot saab klassijuhatajalt.

