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Teated

27.05 – 9.e Personal Project presentations
28.–29.05 – 4. klassi loovtööde virtuaalne esitluspäev
29.05 kell 10.00 – eesti keele riigieksam
01.–05.06 – 11DP mock exams
01.06 – lastekaitsepäeva virtuaalne tähistamine
02.06 kell 17.00 – hinnete välja panemise tähtaeg põhikoolis
03.06 kell 9.30 – õppenõukogu 1.–4. klasside lõpetamiseks
04.06 kell 15.00 – õppenõukogu 5.–8. klasside lõpetamiseks
04.06 – lipupäeva tähistamine
05.06 – sportlik reede kooliaasta lõpetamiseks
05.06 kell 10.00 – matemaatika riigieksam
08.06 – viimane koolipäev 1.–8. klassi õpilastele
10.06 – gümnaasiumi koolieksam
11.06 – UPT-de järelkaitsmised
15.06 kell 12.00 – õppenõukogu 10.–11. klasside lõpetamiseks
16.06 kell 12.00 – õppenõukogu 9. ja 12. klasside lõpetamiseks
16.06 kell 14.00 – direktori tänuüritus kooli töötajatele
19.06 kell 16.00 –  9. klasside lõpuaktus
01.07 kell 16.00 – 12. klasside lõpuaktus
28.08 kell 10.00 – õppeaasta viimane õppenõukogu
Õpikute tagastamine toimub vastavalt raamatukoguhoidja graafikule
1.–12. juunini

Vabadele kohtadele üleminekuklassides tuleb eelnevalt registreeruda
https://miinaharma.ee/uleminekuklassi/
15.06 kell 10.00 – katsed 11. klassi soovijatele. Kandideerimiseks tuleb
sooritada matemaatika ja inglise keele testid
25.08 kell 14.00 – katsed vabade kohtade olemasolul teistesse
üleminekuklassidesse. Kandideerimiseks tuleb sooritada eesti keele,
matemaatika ja inglise keele testid

Kooliaasta lõpetamine

 
Vastuvõtt vabadele kohtadele

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Muud teated
02.06 kell 17.00 – hoolekogu koosolek
27.08 kell 17.00 – kriteeriumipõhise hindamise tutvustamine järgmise õa
5. klassi lapsevanematele ja õpilastele
28.08 – uute 10. klasside tutvumispidu koos ööbimisega koolis
31.08 kell 15.00 – direktori vastuvõtt õppetöös, spordis ja ühiskondlikus
tegevuses silma paistnud õpilastele
01.09 – uue kooliaasta algus
Koolivormi ettetellimiskeskkond on avatud kuni 26.06.20
http://koolivorm.norrison.ee/8-tartu-miina-harma-gumnaasium

 
 

 
 

Miina Härma Gümnaasiumi kantselei
lahtioleku ajad suvisel koolivaheajal:

1.– 2. juuni 9.00–16.30
15.–19. juuni 9.00– 15.00

22. juuni–7. august 9.00–13.00
10.–14. august 9.00–15.00
17.–31. august 8.30–16.00

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Kaasav eelarve
 

Miina Härma Gümnaasiumi koolihoovi projekt "Härma spordi- ja
seikluspark" on esitatud Tartu linna kaasavasse eelarvesse. Meeskonnas

tegutsesid MHG hoolekogu esimees Tarmo Punger, õpilased Anton
Laidmets ja Mattheus Dvinjaninov, vilistlane Ruth Piir, lapsevanemad Inga

Talvis, Sten Weidebaum ja Mari-Liis Viirsalu, õpetajad Age Raimets ja
Tairo Talvis, juhtkonnast Eda Lemberg, Liis Somelar ja Tiia Lepik. 

 
Üleskutsele oma ideid kooliõue võimaluste

põnevamaks muutmisse jagasid ligi sada õpilast. Tunnustame järgmisi
õpilasi: 

Nora Lepp 1.b. Esitas esimesena oma idee seiklusrajast, keksukastidest ja
ilmestas seda kõike pildimaterjaliga.

·        
Emili Saar 6.b. Andis mõtte põnevate istumiskohtade kohta ja lisas

pildimaterjalid.
·        

Kaur Vadi 8.a. Pööras tähelepanu jalgpalliväljaku korrastamisele,
põhjendas ja nimetas eeskujusid. Üllatusega kingikoti saavad õpilased

viimasel
koolinädalal klassijuhatajate käest.

 
MHG juhtkond tänab südamest kõiki, kes jagasid

oma ideid!
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. klassi vastuvõtt

28.05 kell 16.00 – avalikustatakse testide tulemused ja vestlustele
kutsumised
1.06–5.06 – vestlused 1. eelistuse koolis
8.06–12.06 – vestlused 2. eelistuse koolis
15.06–19.06 – vestlused 3. ja 4. eelistuse koolis
19.06 – kinnituskirjade välja andmise viimane päev
25.06 – 10. klassi õppima asumise kinnitamise viimane päev
Lisaks esitab lapsevanem taotluse õpilase gümnaasiumi
vastuvõtmiseks 25. juunist kuni 9. juulini e-keskkonnas ARNO
( http://www.tartu.ee/arno) 

 

Taotluse juurde tuleb lisada:
1) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 
600x800 pikslit);
2) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal
hiljemalt 31. augustiks.
 
Kui taotlust pole võimalik esitada e-keskkonna kaudu, tuleb
lapsevanema allkirjaga taotlus esitada paberkandjal kooli kantseleisse 
tööpäeviti 9.00–13.00, J. Tõnissoni 3, Tartu. 
Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid: 
1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse
või -tõendi) ärakiri või väljavõte; 
2) vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte, välja arvatud
juhul, kui taotlus on kinnitatud digitaalallkirjaga;
3) õpilase põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult
kinnitatud ärakiri. 
4) õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 
600x800 pikslit).
5) ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist esitatakse paberkandjal
hiljemalt 31. augustiks.
 
Dokumente saab esitada 25. juunist kuni 9. juulini 2020.
Õpilaste nimekirja kantakse õpilaskandidaat direktori käskkirjaga
10.07.2020.
 
 



Õnnitleme

 

Tiina Aidnik – 03.06          
Kristel Kotta – 07.08
Heiki Puusepp – 07.06                 
Saime Aule – 08.06                        
Vello Vellearu – 9.06                      
Maigi Varusk – 15.06                     
Reet Volmer – 09.07                      
Tiiu Sasi – 20.07                              
Evelyn Reemann – 27.07  
Signe Kinnas – 08.08  
Sigrid Butlers – 09.08 
Maie Kuusk – 10.08
Terje Hallik – 15.08
Ene Sööt – 16.08
Triin Jõgi – 26.08
Külli Karask – 27.08                                                      
Henrik Sova – 28.08
Tiina-Erika Friedenthal – 30.08
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nautige päikest ja saabuvat
suve!


