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INFO


23.veebruaril annetas kaitseminister Margus Tsahkna õpetaja Kalvi Kivimäele
Kaitseministeeriumi

kuldrinnamärgi

pikaajalise

silmapaistva

tegevuse

eest

riigikaitseõpetajana.


Kooli veebilehel on lisatud üldinfo alla teave ruumide rendi ja muude tasuliste teenuste
kohta.



Uuendati IG tunniplaani rakendust. Nüüdsest on tunniplaan nähtav ka mobiiltelefonis.
Lisaks on tunniplaani menüüsse lisatud asendused, kus saab kalendrivaates jooksvalt
näha tühistatud tunde või asendusi.

ÜRITUSTE EELINFO


3.märts - hoolekogu esimehe ja direktori vastuvõtt (kutsetega)



10.märts - II trimestri lõpp.



30.märts – olümpiaviktoriin (9.-12. klassi, valla, õpetajate, lapsevanemate esindajad)



11.aprill – Lastevanemate koosolek "Digitaalselt aktiivne kool - mis see on?"



27.aprill – Tuluõhtu koolihoovi liikumis- ja õpikesksemaks muutmiseks.



7. – 8.juuni – IG IV kooliolümpiamängud



Lõpuaktused:
9. klassi lõpuaktus on 17. juunil 12.00 kooli aulas.
12. klassi lõpuaktus on 20. juunil kell 16.00 kooli aulas.

ETTEVÕTMISED MÄRTSIS
1.märts - Politsei loeng "Sõltuvust tekitavad ained" (8.-12.kl); Eelkool tulevastele esimesse
klassi astujatele.
2.märts - Rahvastepalli võistlused Jõhvis (1.-3.kl)
3.märts - Direktori ja hoolekogu esimehe vastuvõtt
5. märts - Talendijaht rahvamajas
6. märts - Külas veebikonstaabel (4.-6. kl)
7. märts - Solistide konkurss

9. märts - Tsirkus rahvamajas (1.-4.kl)
11. märts – piirkondlik majanduse olümpiaad (10. kl 2 õpilast)
13.-17. märts - Emakeelenädal
14. märts - Kunstide kooli muusikaõhtu
15. märts - Tehnoloogiavaldkonna ainete piirkondlik olümpiaad (õpilased 7.-8. kl);
Politseikoerte demonstratsioonesinemine; Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele.
17. märts - Etendus "Lärmisepa tänava Lota" (1.-4.kl)
21. märts - Reinar Halliku Korvapallikooli korvpallitund (1. - 6.kl)
28. märts - Olümpiaviktoriin (1.-4.kl)
29. märts - Olümpiaviktoriin (5.-8.kl); Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele.
30. märts - Olümpiaviktoriin (9.-12. klassi õpilased, valla võistkond, õpetajad, lapsevanemate
võistkond)
31.märts – Iseseisva õppe päev

SAAVUTUSED


Meeste lauluseltsi korraldatud poiste-solistide maakondlik eelvoor (10.02.2017)
I koht Jonathan Habakukk (3. kl)
II koht Reimo Reiska (5. kl)



Maakondlik 7.-12. klasside matemaatika olümpiaad. (7.02.2017)
II koht Johanna Karp (7. kl)
III koht Paula Palmet (8. kl)
II - III koht Alvar Anvelt (9. kl)



Maakondlik 7.-12. klasside bioloogia olümpiaad. (4.02.2017).

8. klasside arvestuses saavutasid:
I koht Lisette Nagel (8. kl)
II koht Paula Palmet (8. kl)

VEEBRUARIS TOIMUNUD ETTEVÕTMISED
1.veebruar – Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele
2.veebruar - Vanemuise etenduse "Mamma Mia" külastamine Tartus (10.-12.kl)
4.veebruar – Maakondlik bioloogia olümpiaad
7.veebruar – Maakondlik matemaatika olümpiaad

9.veebruar - Õppekäik Eesti Rahva Muuseumisse (9.-12.kl);
ÕNN ehk õpime nutivahendiga nutikaks (digipädevuste sisekoolitussari õpetajatele).
13. veebruar – Sõbrapäeva tähistamine
15.veebruar – Eelkool tulevastele esimesse klassi astujatele; Maakondlik inimeseõpetuse
olümpiaad
16.veebruar – Matemaatikavõistlus NUPUTA
16.-20. veebruar - "Liikumine talvises keskkonnas" projektilaager
17.veebruar - Vabariigi aastapäeva aktus
18.-26.veebruar – Talvevaheaeg
21. – 22.veebruar õpetajate õppekäik Vääna-Jõesuu, Muraste kooli ning Peetri lasteaedpõhikooli.
27.veebruar – Uurimisseminarid (8. ja 11.kl)
28. veebruar - Politsei loeng "Sõltuvust tekitavad ained" (8.-12.kl)
28. veebruar – Märt Treieri liiklusalane koolitus; vastlapäeva tähistamine

MEELDETULETUSEKS


Ürituste plaan on leitav kooli kodulehel Huvitegevuse rubriigis Ettevõtmiste plaanis
ja kodulehel asuvas Kalendris ning Stuudiumi kalendris.



Toimunud sündmustest, külalistest ja muust huvitavast annab ülevaate kooli kodulehe
pealehel asuv uudiste rubriik.



Oleme Iisaku Gümnaasiumi õpilaste saavutuste üle uhked. Saavutustega saate kursis
olla kodulehel lingi Õppetegevus all Tunnustamise (olümpiaadid, sport, medaliga
lõpetanud) rubriigi vahendusel SIIN



Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN



Ilmunud infokirjad on leitavad kooli kodulehel lingi Üldinfo alt Infokirja arhiivi
rubriigist SIIN



IG kodulehekülg www.iisaku.edu.ee



Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/iisakugymnaasium

Olge terved!
Teie Iisaku Gümnaasium

