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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. 

 
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
18.05–22.05 – DP entrance interviews
20.–21.05 – Känguru võistlus
20.05 – virtuaalne titepäev 12. klassi õpilastele
21.–22.05 – virtuaalne tutiaktus 12. klassi õpilastele
19.06 kell 16.00 – 9. klasside lõpuaktus
01.07 kell 16.00 – 12. klasside lõpuaktus
Härma kooli eelkooli registreerimine kestab kuni 29. maini.  Suure huvi
tõttu avame kolm rühma, kuhu on veel mõned üksikud vabad kohad.

 
 



Kiidame

Veebipõhisel võistlusel "Loogiline loodusteadus" saavutas 7.b õpilane
Artur Ipits 4. koha.
 
Kirjanduslikul mälumängul põhikoolile saavutas MHG 8.a klassi võistkond
3. koha. Võistkonda kuulusid: Matilda Mägi, Mirtel Tähepõld ja Carol Rand.
Tüdrukute keele ja kirjanduse õpetajaks on Jana Kübar.
 
Füüsikaviktoriinil Spekter olid meie parimad: 10. klasside arvestuses Liis
Siigur, 7. koht ja Uku Andreas Reigo, 8. koht. Mõlemad õpivad 10.c klassis.
11. klasside õpilastest oli edukaim 11DP õpilane Miina Kutta, kes tuli 9.
kohale ja 12. klasside õpilaste hulgas jõudis 12DP õpilane Andres
Aleksander Tammer 5. kohale. Kokku osales võistlusel 577 gümnasisti. 
 
Tartu ja Tartumaa koolinoorte mälumängu 2019/2020. hooaja arvestuses
tuli HTG, JPG ja MHG segavõistkond kokkuvõttes 4. kohale. Võistkonda
kuulus 10.b õpilane Tuule Pihlap. 7. kohale tuli MHG 10. klasside võistkond
Aedoad, mille koosseisus võistlesid Liisa Oks (10.a), Hendrik Matvejev
(10.a), Maarja Kask (10.b) ja Markus Hallik (10.b).
 
Kiidame kõiki, kes sooritasid eelmisel nädalal gümnaasiumi koolieksami.
 
 
 
 
 
 
 
 

Õnnitleme
Kooli töötajate sünnipäevad

Age Raimets – 20.05

Maire Piirimäe – 22.05

Sirle Alekand – 23.05

Tähti-Merike Kilk – 23.05

 




