EÜSL Müncheni EESTI KOOL
(koostatud EÜSL-i Hamburgi Eesti Kooli dokumendi alusel ja Tiina Kälissaare loal)

Kooli üldsätted
1. Müncheni Eesti Kool on ühingu “Eesti Ühiskond Saksa Liitvabariigis”
allorganisatsioon.
2. Kool töötab EÜSL ja lapsevanemate finantseerimisel.
3. Koolil on viieliikmeline juhatus, kuhu kuuluvad juhataja ja finantside eest
vastutav isik Karin Ladva-Zoller, eesti keele ja kultuuripärimuse õpetajad Sille
Peters, Margit Urbel ja Malle Kesa ja lastevanemate esindaja ning
asendusõpetaja Kaja Ziegler. Juhatus valitakse üheks aastaks.
4. Eesti Kool võtab vastu lapsi, kelle üheks koduseks keeleks on eesti keel.
5. Õppetööd võivad juhendada isikud, kellel on lasteaiakasvataja,
algklassiõpetaja või muusikaõpetaja kutse ning eesti keele õpetamise ja
lastega töötamise kogemus.
6. Lapsed jaotatakse rühmadesse/klassidesse lapse vanusest, üldarengust ja
keelelisest tasemest lähtuvalt.
7. Aastas on umbes 18 koolipäeva. Suve- ja talvevaheaega püüame hoida
vastavuses Baierimaa vaheaegadega. Õppetöö toimub reeglina kaks korda
kuus laupäeviti. Koolipäeva kestvus on sõltuv laste vanuserühmast.
8. Kooli võetakse laps lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
9. Lapsevanem maksab osalustasu 40 eurot poolaastas lapse kohta, teise lapse
osalustasu on 20 eurot. Täpsem info Eesti Kooli hinnakirja ja rühmadesse
jaotamise kohta leiate protokollist. Osalustasu tuleb maksta hiljemalt teiseks
koolipäevaks igal semestril. Maksmine toimub sularahas. Maksmist tõendab
sissekanne kooli päevikusse lapsevanema ja kas koolijuhataja, juhataja
asetäitja või kooli finantse haldava isiku allkirjaga.
10. Lapsevanem on kohustatud lapse puudumisest ette teatama.
11. Lapsevanem on kohustatud enne jooksva semestri lõppu teatama, kui laps
järgneval semestril enam kooli tööst osa võtta ei soovi. Laps kustutatakse
kooli nimekirjast lapsevanema vabas vormis avalduse alusel.
12. Erandkorras kustutatakse kooli nimekirjast lapsed, kes on puudunud koolist
kolmel koolipäeval järjest ilma lapsevanema põhjenduseta.
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Kooli üldeesmärgid
☺ eesti keele oskuse arendamine
☺ eesti kultuuritraditsioonide tutvustamine ja väärtustamine
☺ õpilaste seotuse süvendamine Eestiga
☺ demokraatliku maailmavaate ja salliva suhtumise kujundamine erinevatesse
rahvustesse ja uskudesse

Õppetöö eesmärgid
☺ lapse arendamine vastavalt tema eale, teadmistele, oskustele ja võimetele
☺ lapse maailmapildi kujunemisele kaasaaitamine
☺ lapsesõbraliku õpikeskkonna tagamine
☺ eestikeelse suhtlemisoskuse arendamine
☺ eesti keele lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine
☺ huvi äratamine eestikeelse lastekirjanduse vastu ja lugemisharjumuse
kujundamine
☺ eesti kultuuri, geograafia ja looduse tundmaõppimine
☺ huvi äratamine eesti muusika, folkloori ning laulmise vastu

Õppetöö sisu
☺ eesti keel (sõnavara, hääldus, sõnaline väljendus, lugemine, kirjutamine)
☺ kodulugu (Eesti maa ja rahvaga seonduv – geograafia, loodus,
kultuuritraditsioonid, kiriku- ja rahvakalendri tähtpäevad, perekond)
☺ muusika (eesti lastelaulud, laulumängud, rahvalaulud)
☺ käeline tegevus (joonistamine, meisterdamine)
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