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Teated

Klassijuhataja või aineõpetaja

IT-juht Jüri Raudmaa

Haridustehnoloog Inge Lahtmets

Eestis on kehtestatud eriolukord kuni 30. aprillini. Koolid jäävad suletuks

esialgu kaheks nädalaks (30. märtsini).

1. Õppetöö korraldamine:

a) Igaks koolipäevaks (või nädalaks) annavad õpetajad õpilastele

konkreetsed õpiülesanded vastavalt tunniplaanile. Ülesanded, mida

õpilane peab sooritama hinde vm tagasiside saamiseks, märgitakse

Stuudiumis kodutööde alla. Õpilasel tuleb jälgida nii tunnikirjeldusi kui

kodutöid!

b) Õpiülesanded ja hindelised tegevused on nähtavad Stuudiumis

tundide sissekannete ja kodutööde all hiljemalt konkreetse päeva

hommikul kell 8.00. Koolipäevaks mõeldud ülesanded peavad olema

tehtud hiljemalt päeva lõpuks.

c) Varemplaneeritud hindelisi töid ei lükata edasi, vaid neile leitakse

kaugõppele sobiv vorm.

2. Muu info:

a) Kõik olümpiaadid on edasi lükatud teadmata ajaks.

b) C1 Advanced eksamisessioon on edasi lükatud.

c) Hetkel puudub info riigieksamite edasilükkamise kohta.

d) Tartu gümnaasiumite ühiskatsed on edasi lükatud 8. maile.

Registreerimine algab 16. märtsil. Ühiskatsetel tuleb sooritada vaid

matemaatika ja eesti keele testid.

e) Kooli kevadkontsert jääb ära.

f) Lapsevanemad ei pea märkima lapse koolilõunast loobumist süsteemis

ARNO perioodil 16.–30. märts. Märge on tehtud kooli poolt kõigile

sööjatele ühiselt.

g) Kui on õpilasi, kes ei saa kaugõppeks digivahendeid (arvutit) kodus

kasutada, siis andke sellest teada oma klassijuhatajale.

h) Kui meie õpilaste hulgas on koroonaviirusesse nakatunuid ja sellel

õpilasel oli kokkupuuteid klassikaaslastega, siis palun teiste õpilaste

turvalisuse eesmärgil sellest klassijuhatajate teada anda.

Kui vajad abi, siis kirjuta Stuudiumis:



Täname

Täname kogu kooliperet mõistva suhtumise eest kujunenud eriolukorras!

Säilitagem positiivne ellusuhtumine ja olgem üksteisele toeks ka

edaspidi! 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad
Erki Külaots – 19.03
 
 

 
 

Kiidame

9.b klassi õpilane Marian Laur saavutas Tartu linna 8. ja 9. klasside õpilaste
saksa keele tõlkevõistlusel 3. koha. Mariani õpetajaks on Heikki Veinimäe.
 
Bioloogiaolümpiaadi lõppvoorus gümnaasiumiõpilastele saavutas 9. koha
Kristjan-Erik Kahu (9.b!) ja 13. koha Liis Siigur (10.c). Juhendasid Helen
Semilarski ja Helin Semilarski.
 
Saksa keele olümpiaadi lõppvoorus jagas 10.a õpilane Maare Karmen Oras 10.–
20. kohta. Maare õpib saksa keelt kolmanda võõrkeelena ja tema õpetajaks on
Maigi Varusk.
 
Vabariigi Presidendi noore IT-teadlase preemia pälvis vilistlane, bioinformaatik
Kaur Alasoo, kes lõpetas MHG 2007. aastal.
 
10. märtsil Vanemuise väikeses majas toimunud balletikoolide galal "Arabesk.
Poeetilised miniatuurid" olid laval ka endised ja praegused härmakad: Ellinor
Piirimäe (Eesti Rahvusballett), Helena Loona (5.b) ja Mari Hallik (1.b).
 




