INFOKIRI
Nr 8 (30.04.2016)
ÜRITUSED APRILLIS
1.aprill – Naljapäev. Ida-Virumaa noorte kunstiturniir 2016.
5.aprill – 3.-4.kl Alutaguse NM „Lootuste start“ Iisakus.
12.aprill – 5-9.kl Internetiohutusest - veebikonstaabel Maarja Punak; Õpilasesindus Jõhvi
ja Mäetaguse põhikoolis Iisaku Gümnaasiumi tutvustamas.
13.aprill – Alutaguse NM võrkpallivõistlused.
15.aprill – Moedemm´2016 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis; Väljasõit Tartu
Kõrgemasse Sõjakooli (riigikaitseõpetuse raames); 7. - 9.kl piirkondlik vene keele
olümpiaad.
16. – 24.aprill – koolivaheaeg.
18.aprill - "Pühapäev Sepoga" saate salvestus TV3-s (7.-9.klass, lapsevanemad).
25.aprill – 12.kl eesti keel riigieksam (kirjalik).
26.aprill – 8.klass loovtööde kaitsmine; Õpilasesindus Tudulinna põhikoolis Iisaku
Gümnaasiumi tutvustamas.
27.aprill – 8. -12.kl südamepäev.
28.aprill – Kevadball.
29.aprill – 1.-4.kl volbripäeva tähistamine; Kogu koolipere kevadtalgud kooli, muuseumi
ja rahvamaja ümbruses ning Kauksis.

INFO


Kooli kodulehel www.iisaku.edu.ee on aprillis lisatud hoolekogu esimehe kontakt ning
hoolekogu koosoleku aprillikuu koosoleku protokoll.



Iga kuu algul on jooksva kuu ürituste plaan leitav kooli kodulehel Huvitegevuse
rubriigis Ettevõtmiste plaan SIIN ja kodulehel asuvas Kalendri rubriigis SIIN ning
Stuudiumi kalendris.



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



Iisaku Gümnaasiumi territooriumile tänavalt sissesõitu reguleerib keelav märk tahvliga
"Välja arvatud kooli kirjalikul loal". Alates 2.maist 2016.a väljastab kool sissesõiduload
isikutele, kel on õigustatud vajadus sõita sisse kooli hoovi ning seal parkida.

NB! Parkimine on lubatud ainult õppesõiduplatsil, söökla otsas asuvatel
parkimiskohtadel ja garaaži esisel platsil.
Sissesõiduluba saavad taotleda kooli teenindavad ametisõidukid, kooli, lasteaia ja kunstide
kooli personal ning kooli/lasteaiaga seotud isikud. Lubasid väljastab kooli sekretär avalduse
alusel. Sissesõidu loal on auto registreerimise number ja loa kehtivusaeg.
ÕPPETÖÖ


15.aprillil toimus maakondlik 7.-9.klasside vene keele olümpiaad.

I koht Anneliis Muravleva (8.kl)
III koht Olga Borovkova (7.kl)
Kooli esindasid veel Kristina Bukina (8.kl), Prohor Altorv (9.kl), Kristin Kullamägi (7.kl),
Martin Kullamägi (9.kl). Juhendaja õp Valentina Stoljarova.


23.aprillil toimus Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni
instituudis koolinoorte ja noorte heliloojate 3. Digitaalse heliloomingu konkurss.

Elin Elken (11.kl) saavutas konkursil soundtrack/eksperimentaalse muusika kategoorias (1619 vanuserühm) III koha teosega “Cosmic Seventies"
Auhinnalise kohaga kaasneb teose avalik esitamine 9. juunil 2016 Noorte Heliloojate Labori
kontserdil koos vestlusringiga kohvikus "Sinilind".
Alanud on eksami- ja tasemetööde periood:
 9.klassi proovieksamid: eesti keel 2.mail; matemaatika 10.mail; ühiskonnaõpetus
17.mail;
 Uurimistööde kaitsmine toimub 17.mail (11.kl);
 3. kl tasemetööd: eesti keel 11. mail ja matemaatika 17. mail;
 6. klassi elektroonilised tasemetööd: eesti keel 10. mail ja matemaatika 12. mail;
valikaine tasemetöö (töö saabub HTM-st kinnistes ümbrikutes, aine saab teatavaks töö
toimumise hommikul) 18.mail;
 9. kl lõpueksamid: eesti keel 1. juunil, matemaatika 8. juunil, valikeksam 13.juunil;
 12. kl riigieksamid: eesti keel 25. aprillil, inglise keel 3.-4. mail, matemaatika 19. mail
(Avinurme Gümnaasiumis), valikeksam (ühiskonnaõpetus) 31.mail.
 10.klassi üleminekueksam inglise keeles 27.mail.
 11.klassi üleminekueksam matemaatikas 24.mail.


10.-11. kl riigikaitselaager toimub 30.mai – 1.juuni.



1.-8.kl ja 10.-11.kl õppeaasta lõpuaktus 6.juunil.



9. kl lõpuaktus toimub 18. juunil kell 12.00, 12. kl lõpuaktus 18. juunil kell 16.00.

ÜRITUSTE EELINFO


9. – 23.mail toimub lapsevanemate ja õpetajate rahuloluküsitlus. Küsitlus on anonüümne ja
vastuseid kasutatakse ainult üldistatud kujul.
Lapsevanemate küsitlusankeedid saadetakse peredele koju ümbrikus. Pärast vastamist
kleepida ümbrik kinni ning saata lapsega/või tuua ise klassijuhataja kätte. Küsitluse
tulemused avaldatakse Stuudiumis ja kooli kodulehel.


6.mail riigikaitseõpetuse õpilaste õppekäik Vabadusvõitluse muuseumi (9 õpilast).



9.mail tähistame Euroopa päeva (5.-11.kl). Korraldab 11.klass.



11.mail osalevad 10.kl õpilased Tallinnas üle-eestilisel Esri päevade raames toimuval
konverentsil "GIS-geograafia kaudu". Õpilased esinevad seal ettekandega. Õpilasi
saadab õp Anna-Liisa Neumann;
5. kl õpioskuste olümpiaad (osaleb 4-liikmeline võistkond);
Preemiareis tublidele loodusainete õpilastele Võrtsjärve keskusesse (8 õpilast).



12.mail 2.klass Teadmiste Ralli.



13.mail eSpordi ja robootika ringi õppekäik Tartusse (5 õpilast).



16.mail kell on 12.klassi lõpukell.



17.mail Alutaguse noorte mängude kergejõustiku meistrivõistlused 6.-12.kl.



24.-25.mail KEAT laager Kohtla-Nõmmel (10 õpilast 6.klassist).



25.mail kell on 9.klassi lõpukell.



30.mail TORE KOOLIPÄEV - Tavalisest õppepäevast erinev õpe, kus kasutatakse
erinevaid aktiivõppevorme. Eesmärk: Õpilasel on huvitav õppida ning õpetajal on
huvitav õpetada.
 Läbiv teema „Õuesõpe“. Kõik tunnid toimuvad õues. Väike vihm meid ei sega.
Selga ilmastikule vastav riietus. Suure saju korral lükkub õuesõppepäev edasi.
Kuidas?
 Soovi korral võivad tundides osaleda ka lapsevanemad.
 Õpilased on jaotatud segarühmadesse.
 Vanuserühmad segamini: 1.-4.klass (5 rühma) ja 5.– 8.kl (5 rühma), 9.– 12.kl (3
rühma). Igas grupis ca 9-10 õpilast.
 Igal rühmal oma tunniplaan

 Tunni pikkus 35 minutit.


3.juunil kell on IG Laulupäev.



2016/2017 õa koolivaheajad (ja õppeperioodid):
I õppeperiood: 7 nädalat ja 2 päeva
Sügisvaheaeg 22.10.2016 - 30.10.2016
II õppeperiood: 7 nädalat ja 3 päeva
Jõuluvaheaeg 22.12.2016 - 4.01.2017
III õppeperiood: 6 nädalat ja 2 päeva
Talvevaheaeg 18.02.2017 - 26.02.2017
IV õppeperiood: 6 nädalat 4 päeva
Kevadvaheaeg 14.04.2017 - 23.04.2017
V õppeperiood: 6 nädalat 4 päeva
Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 10.06.2017 - 31.08.2017

Iisaku vallavolikogu otsus 21.aprillil 2016.a "Haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud
koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamine Iisaku Gümnaasiumis"

PROJEKTID


26.aprillil toimunud „Südamepäeva“ korraldamist toetas IVOL projekti „Toitu ja liigu
teadlikult“ raames 300 euroga. Eestvedajad õp Liina Sutt, õp Aili Reimann, õp Maris
Palgi.



Iisaku Gümnaasiumi 4.klass võitis „Suitsuprii klass 2015-2016“ loosipreemia summas
200.00 eurot. Preemiat võib kasutada klassiürituse, ekskursiooni vms vabaajaürituse
läbiviimise tarbeks.
Kõik programmi suitsupriina läbinud klassid osalesid auhindade loosimises. Loositi
välja 18 rahalist auhinda, lisaks sellele ka muid auhindu. Kokku osales projektis lõpuni
768 klassi.



Iisaku Gümnaasium sai Keskkonnainvesteeringute Keskusest projektiks "Vahetusse
keskkonda õppima" toetust 6414,80 eurot. Projektijuht õp Aili Reimann.

MEELDETULETUSEKS


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

Kaunist kevadet soovides
Teie Iisaku Gümnaasium

