INFOKIRI
Nr 8/17 (aprill´2017)
Päikselist kevadet!

INFO


Aitäh kõigile, kes aitasid kaasa mis iganes viisil, tuluõhtu õnnestumisele ning toetasid
ideed muuta sisehoov mõnusaks aja veetmise kohaks. Hoiame Teid sisehoovi
arengutega kusrsis.



Kool võtab alates 2017/18 õa tööle täiskoormusel kehalise-kasvatuse õpetaja.
Töökuulutus on nähtav kooli veebilehel siin ning CV keskuses.



10. – 27.maini toimub 360 kraadi tagasiside küsitlus õpetajate kohta (vastajad õpilased
ja lastevanemad). Täpsem info Stuudiumis ja klassijuhatajatelt alates 8.maist.

Kevadkoolivaheaeg möödus suuresti selle tähe all, et parendasime õpetajate ja õpilaste
õpetamise ja õppimistingimusi:


Kooli aulasse seati üles uus helitehnikasüsteem (4 aktiivkõlarit, 2 aktiivmonitorkõlarit,
2 raadiomikrofoni, 2 vokaalmikrofoni, Djbox koos mikseriga jms). Kogumaksumus
5000 eurot. Rahastaja KOV Noorsoo Koostöö programm.



Üheksasse ruumi (ajalugu, eesti keele, informaatika, inglise keele, saksa keele,
matemaatika, kunsti- ja videoklassi ning õpilasesinduse ruumi) paigaldati akustika
parandamiseks kaja vähendavad plaadid. Rahastaja Iisaku vallavalitsus - 9 553,39 eurot.



Õpetajate tuppa soetati kööginurk. Maksumus koos tarvikutega ca 500 eurot. Rahastus
kooli eelarvest.

ÜRITUSTE EELINFO


24.aprill – 5.mai vanapaberi vastuvõtt (täpsem info Stuudiumis ja kooli kodulehel).



4.mai Teeme Ära talgupäev.



10. – 27.mai 360 kraadi tagasiside küsitlus õpetajate kohta (vastajad õpilased ja
lastevanemad).



7. – 8.juuni IG IV kooliolümpiamängud



9.juuni 2016/17 õppeaasta lõpuaktus



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

ETTEVÕTMISED MAIS
2.mai 12. klassi inglise keele riigieksam
3.mai Vigurivänt
2. – 5.mai vanapaberi vastuvõtt
4.mai Inglise keelsete lastelaulude kontsert; Teeme Ära talgupäev.
9.mai Euroopa päev
10.mai KIK õppeprogramm "Loomastiku mitmekesisus" (9., 11., 12.kl)
12.mai 12. klassi matemaatika riigieksam
15.mai Emadepäeva kontsert (1.-4.kl)
17.mai Tore koolipäev
19.mai 12.klassi lõpukell
22.mai Loov- ja uurimistööde teemalaat (7.kl ja 10.kl)
23.mai Uurimistööde kaitsmine (11.kl)
24.mai 9.klassi lõpukell
25.-26.mai Õppekäik Saaremaale (3.-4.kl)
29.mai Üleminekueksamid: 10. klass - inglise keeles ja 11. klass - matemaatikas
29.mai Kooli kell 12.00 – sisehoovi projekt, aiatöö
29.mai -2.juuni Matkade-ekskursioonide ning järeltööde-tegemiste nädal

SAAVUTUSED


Maakondlik vene keele (võõrkeelena) olümpiaad (7.04.2017)

III koht Olga Borovkova (8.kl), Kristin Kullamägi (8.kl)


Alutaguse noorte mängude Lootuste stardid (04.04.2017 Iisakus)

I koht üldvõit Iisaku G võistkond (kavas klotsijooks, pendelteatejooks, korvpalli põrgatamis-,
söödu- ja viskeharjutus ning pesapall).

Pesapall: I koht (Emma Labe, Sandra Lehtla, Riti Marell Paal, Laura Eva Rääst, Marii
Kuuse, Jolan Aas, Luise Järve, Karel Pärnpuu, Laur Palmet, Joonas Nurgamaa, Arles Marten
Vinni, Jaagup Altoja, Arthur Pärnpuu).


Iisaku Laskeklubi MTÜ laskevõistlus (01.04.2017 Iisakus)

III koht 10 lasku v.k.vintpüssist: - Rain Reino (90 silma)
III koht 30 lasku v.k. vintpüssist: - Rain Reino (263 silma)

APRILLIS TOIMUNUD ETTEVÕTMISED
3.aprill Kooliolümpiamängude esitluste tegemise alustamine
5.aprill KIK õppeprogramm "Sinimäed - ainulaadne maastik, mis on mõjutanud
ajaloosündmusi" (7., 8. ja 10.kl)
10.aprill KIK õppeprogramm "Peipsi järve reisipäevik" (5. – 6.kl)
11.aprill Lastevanemate digiõhtu "Digitaalselt aktiivne kool - mis see on?"
12.aprill Etenduse "Pettson ja Findus" külastamine Tartu Vanemuises (1.-4.kl)
14..-23.aprill Kevadvaheaeg
24.aprill 12. klassi eesti keele riigieksam; Jüriöö tõrvikujooks (taskulampidega)
24. - 26.aprill Vanapaberi vastuvõtt.
26.aprill Etendus "Nähtamatu poiss" (1.-5.kl)
27.aprill Tuluõhtu sisehoovi õpilasesõbralikuks kujundamiseks
28.aprill Iseseisva õppe (e-õppe) päev. Õpetajatel koolitus „Õpetaja kompetentsimudel ja
360o tagasiside meetod“; Mudilaskoor Sillamäe laulupäeval.

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

Teie Iisaku Gümnaasium

