Hea lapsevanem! Oleme rõõmsad, et teie laps on meie huviringi enda jaoks avastanud! Toreda
koostöö huvides anname teile teada ringitegevusega seoses olulise info.
•

Huviring „Soenguring“ õppeaasta kestab paralleelselt üldhariduskooli õppeaastaga.
Tegevusi ei toimu riiklikel koolivaheaegadel ja riigipühadel (kui ei ole teatatud teisiti).
Tunnid pikkusega 45 min toimuvad 1 kord nädalas. Keskmiselt 3-4 tundi igas kuus.

MTÜ Noorte Soengu- ja Meigikool Soenguringil on fikseeritud kuutasu 29€, mille palume
tasuda iga kuu 15. kuupäevaks. Arve esitatakse jooksva kuu eest ette iga kuu alguses (8.
kuupäevaks). Ringi kuutasu tuleb tasuda igas kuus ja see ei sõltu lapse tegelikust osalemisest
ringitundides.
Kui laps tunnist puudub ja sel päeval on õpetatud uut punumistehnikat, saadame ringis õpitud
tehnikast ÕPPEVIDEO lapsevanema meilile. Nii on võimalus kõigi tehnikatega tutvust teha ja
järgmisel tunnil kaasa punuda.
Täiesti mõistetav on ka olukord, kui lapsel tekivad uued harrastused või mõnel teisel põhjusel ei
ole võimalik ringis enam käia. Lapse ringist lahkumisest andke palun meili teel juhendajale teada,
märkides ära osaleja nime ning ringist lahkumise kuupäeva.
Teatele järgnevast kalendrikuust arvet ringitegevuse kohta ei esitata ning koht on vabastatud
uuele lapsele.
Ringis saab iga laps kasutada statiivil olevat LIMAGE õppepead ja õppimiseks vajaminevaid
vahendeid. Meie ringis on tore tegutseda! Minigrupp koosneb kuni 6 õpilasest, et igaüks saaks
maksimaalselt tähelepanu oma oskuste arendamiseks. Soovime anda lastele julguse ja oskused
teha ise lõbusaid punutisi ning vahvaid soenguid!
•
•
•
•

Igal ringitunnil teeme tutvust põneva soengutehnikaga.
Tegevuste kavandamisel oleme paindlikud ja kuulame ka õpilaste soove ning lähtume
nende huvidest.
Arvestame alati rühmas olevate laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta ning
vanust.
Räägime soenguajaloost, õigest juuste hooldusest ja muust põnevast juuste teemal. 😊

Õppekava leiate meie kodulehelt https://juuksekunst.ee/
Pildi ja videomaterjali Juuksekunst FB lehelt https://www.facebook.com/juuksekunst
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