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Eriolukorrast väljumise kava
 
 
 
 
 
 

Ehkki õppetöö jätkub üldiselt kaugõppe-vormis, hakkame kooli uuesti
avama ja kutsume õpetajaid/töötajaid taas kooli tööle (esialgu
vabatahtlikult ja vajadusepõhiselt). Järgida tuleb HTM-i soovitusi õppetöö
korraldamiseks siseruumides alates 15. maist.
Alates 18. maist on kantselei avatud iga päev kell 9.00–14.00.
Kooli väravad (Kooli tn., Tõnissoni tn) on alates 18.05 avatud tööpäeviti kell
9.00–14.00.
Raamatukogu on suletud, õpikute äraandmise korraldab raamatukogu
juhataja kontaktivabalt. 
Õpetajate majas töötamine: koostasime graafiku, millal keegi tuleb, kus
ruumis töötab, kui palju õpilasi kutsub. Esialgu kuni 10 inimest grupis.
Ruumides on olemas desovahendid. Vajadusel saab kantseleist maskid. 
Kooliaasta lõpetamine:  praeguse kava kohaselt toimub põhikooli
lõpuaktus 19.06 kell 16.00 ja gümnaasiumi lõpuaktus 20.06 kell 15.00. Sel
ajal saab lõpuaktusi läbi viia vabas õhus ca 100 inimesega, ruumis 50
inimesega. Loodame ilusat ilma.

Kaugõppest ja hindamisest
Üldiselt jätkame kaugõppega kuni õppeaasta lõpuni. Õpetajad võivad
vajadusel kutsuda koolimajja üksikuid õpilasi või väiksemaid
õpilasgruppe (lähtudes HTM-i soovitustest).
Põhikoolis lõpeb kooliaasta 8. juunil. Õppenõukogud 1.–8. klassi
lõpetamiseks toimuvad 4. juunil.
10.–11. klassi lõpetamise õppenõukogu toimub 15. juunil ja 9. ja 12. klassi
lõpetamiste õppenõukogu 16. juunil.
1.–4. klassi õpilaste tulemusi tagasisidestatakse nii, nagu seni on tehtud.
5.–9. klassi kriteeriumipõhine hindamine jätkub tavapäraselt. 
Gümnaasiumi kõiki suuna- ja valikaineid hinnatakse
arvestatud/mittearvestatud süsteemis. Riikliku õppekava kohustuslikke
aineid hinnatakse viiepalli süsteemis. Kursuse hinded pannakse välja
jooksvate tööde/hinnete põhjal; arvestustöid ei toimu. Arvestustenädalal
saavad gümnasistid vastata järele tegemata töid, uusi teemasid ei
käsitleta.

 
 
 



Teated
11.–15.05 – 12. klassi koolieksamid
12.–12.05 – Pre-IB entrance interviews
15.05 – 11. klassi õpilastel valikainete valimise tähtaeg
18.05 – gümnaasiumide ühiskatsed

Ühiskatsete info
Ühiskatsete testid toimuvad 18. mail algusega kell 10.00.
Testid sooritatakse Eksamite Infosüsteemis (EIS) ja nende sooritamine
toimub kodus või mõnes muus õpilase valitud kohas, kus on ligipääs
internetiühendusega arvutile. 
EISi sisselogimiseks sobivad autentimisvahendid on ID-kaart, mobiil-ID,
Smart-ID või HarID. Kui mingil põhjusel pole kandidaadil võimalik ühtegi
nimetatud vahendit kasutada, saab lapsevanem oma lapsele teha EISi
sisselogimiseks HarID konto aadressil www.harid.ee.
Isikutuvastuseks on vajalik veebikaamera ning ID-kaardi või passi
olemasolu.
Kui kandidaadil ei ole võimalik ühiskatsete testi päeval kasutada
veebikaameraga arvutit või kahtleb ta oma koduse internetiühenduse
töökindluses, soovitame kandidaadil küsida oma põhikoolist, kas on
võimalik test sooritada kooli ruumides, kasutades kooli arvutit ja
internetiühendust. Sellisel juhul saab sooritaja verifitseerida ka kool. 
E-testid koosnevad matemaatika ja eesti keele ainetestidest ning
mõlema testi sooritamiseks ette nähtud 1 tund (kokku 120 minutit). Testid
on ühesuunalised.
Hiljemalt testide toimumise ajaks tuleb kandideerijal saata Tartu
ühiskatsete infosüsteemis kõikidele koolidele, kuhu ta kandideerib,
sõnumina oma 9. klassi tunnistuse elektrooniline väljavõte (seda saab
Stuudiumis otse saata).
 Vestlused kandideerijatega toimuvad järgmiselt:  1.−5. juuni esimese
eelistuse koolis; 8.−12. juuni teise eelistuse koolis; 15.–19. juuni kolmanda 

Üleriigilisel aineolümpiaadil osalenud või osalema kutsutud 
     ja neljanda eelistuse koolis. 

     kandideerija võib kool kutsuda vestlusele 25.–29. mail.



Kiidame
10.c õpilane Uku Andreas Reigo jõudis saate Rakett 69 finaali!
 
8. mail toimunud geograafiaolümpiaadi lõppvoorus läks meie õpilastel väga
hästi. Eesti parimate geograafiatundjatest gümnaasiumiõpilaste arvestuses
saavutas 3. koha Oliver Mõttus (11.a), 6. koha sai Andres Aleksander
Tammer (12DP) ja 11. koha Ronald Judin (11.a). Põhikooliõpilaste seas
tuli Artur Ipits (7.b) 6. kohale ja Meena Rooden (7.b) 7. kohale. Aitäh
juhendamise eest, Maiu Kaljuorg ja Ita Ilves!

 
Ajaloo-olümpiaadi vabariiklik voor jäi seekord ära, kuid see asendati 8.–12.
klassi õpilaste üleriigilise pingereaga piirkonnavooru tulemuste põhjal.
Üleriigilise pingerea kahekümne parema hulka jõudsid: 2.–3. koht 8.b
õpilane Emma Elisabeth Toots (juhendaja Terje Hallik), 14.–22. koht 8.b
õpilane Juhan Martten Kull (juhendaja Terje Hallik), 2. koht 9.b õpilane Mari
Mai Ruus (juhendaja Maarja Puniste), 10.–13. koht 10.a õpilane Liisa Oks
(juhendaja Urma Linnus), 14.–16. koht 11.a õpilane Oliver Mõttus (juhendaja
Urma Linnus), 14.–18. koht 10.b õpilane Maarja Kask (juhendaja Urma
Linnus).
 
8. mail toimunud gümnaasiumide kirjanduslikul mälumängul saavutas 11.a
võistkond koosseisus Timmu Õunapuu, Marie Maisvee, Nele-Liis Meriloo ja
Katariina Koemets 2. koha. Juhendas õpetaja Jana Kübar. 10.a võistkond
koosseisus Maare Karmen Oras, Marlene Ibrus, Liisa Oks ja Hendrik
Matvejev tuli 4. kohale. Juhendas õpetaja Reet Volmer.
 
Juvenes Translatores parima tõlkija auhinna saavutas sellel aastal MHG 
11.a klassi õpilane Isabel Mõistus. Auhinnatseremooniat saab
jälgida: https://www.youtube.com/user/DGTranslation
 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad

Hans Teras – 12.05

Helen Rägo – 14.05

Allar Aav – 16.05

Mai Aavasalu 16.05




