INFOLEHT 1
Saavutused
Saavutused
Riigieksamid 2012
Tallinna 21. Kool saavutas EV enam kui
200 gümnaasiumi seas riigieksamite
tulemuste alusel 10. koha. Kõrgeimad
riigieksami tulemused olid ajaloos, eesti
keeles, inglise keeles ja vene keeles.
Gümnaasiumilõpetanute edasine
tegevus
89 lõpetajast jätkab kõrgkoolides
õpinguid 78, neist:
Tartu Ülikoolis 20
Tallinna Tehnikaülikoolis 18
Tallinna Ülikoolis 12
EBS-s 4
Välismaakõrgkoolides 17

Õppetöö
Uuendused õppetöös III kooliastmes
(7.-9. klass) toimub kokkuvõttev
hindamine trimestrite kaupa.
kaupa
I trimester
1. september – 30. november 2012
II trimester
3. detsember 2012 – 8. märts 2013
III trimester
11. märts – 4. juuni 2013

13.SEPTEMBER ’12

Poolaastahinne pannakse välja
järgmistes ainetes, mida õpetatakse üks
tund nädalas:
7. klassid – inimeseõpetus, bioloogia,
muusika (7B ja 7C klassis)
8. klassid – inimeseõpetus, geograafia,
muusika
9. klassid – informaatika, kunst,
muusika; 9A ja 9C tööõpetus
paaristunnid I poolaastal, 9B
paaristunnid II poolaastal
Gümnaasiumis toimub I poolaastal
osaline tsükliõpe järgmistes ainetes:
10A – füüsika, muusika, majandus,
matemaatika valikkursus
10B – füüsika, muusika, majandus ,
Briti kultuurilugu/Briti ja Ameerika
ühiskonnakorraldus
10C – meedia, ajalugu, muusika,
majandus
11A – geograafia, füüsika, muusika,
uurimistöö alused
11B – geograafia, ajalugu, uurimistöö
alused, giidiõpetus/inglise ärikeel
11C – ajalugu, bioloogia, kunst,
uurimistöö alused
Uuendusena toimub gümnaasiumi
valikkursustele registreerumine
8.8.-15. septembrini elektroonselt.
Valikkursused algavad 17. septembrist.
septembrist.
Täpsem info kooli kodulehelt.

12. klassid sõidavad traditsioonilisele
õppekäigule Vargamäele:
14. septembril 12B ja 12C, õpetajad
Külliki Kaju, Kristel Kiigemägi ja Ruth
Kallas.
19. septembril 12A, õpetajad Eda
Kauksi ja Tiia Valdmets.

Eelteade
Klasside pildistamine 12., 15.
15 ja 16.
oktoobril klassijuhataja ainetunni ajal.

Teated
18. septembril – spordipäev
28. september – rebaste päev
2. oktoober – kooli sünnipäev
5. oktoober – õpetajate päev
24.24.-25. septembril
septembril toimub kooli
aatriumis algklassi õpilaste sügisnäitus.
Septembris viivad klassijuhatajad 3.-9.
klassides läbi aktiivtöö koolirõõm.
koolirõõm
Kasutatakse mõttetahvlit. Kokkuvõtted
edastatakse projekti „Aktiivne ja
turvaline koolipäev” uurimisgrupile.
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Kodukord

Õpilasreeglid täielikul kujul on kooli
kodulehel ja õpilaspäevikus.

Ühtsetest nõuetest
Tallinna 21. Kooli õpilane on
teadmishimuline, aktiivne ja väärika
käitumisega.
• oma koolikutuuri märgina kannab
koolivesti ja ametiruumidesse
sobivat riietust;
• hoiab puhtust ja kannab
vahetusjalatseid;
• tervitab õpetajaid, klassikaaslasi
ja teisi koolis liikuvaid
täiskasvanuid;
• austab püstitõusmisega ruumi
sisenevat ja väljuvat täiskasvanut;
• töötab tunnis aktiivselt ja kannab
kaasas vajalikke õppetarbeid;
• täidab koduseid ülesandeid;
• mobiiltelefone jt elektroonilisi
vahendeid ei kasuta õpetajapoolse
loata;
• sööklas süües austab toitu,
kaasõpilasi ja peab kinni hea
käitumise tavadest;
• pärast tundide lõppu lahkub
koolist või vajadusel töötab
raamatukogus;
• hoiab vaikust ja korda;
• austab kaasõpilasi, õpetajaid ja
teisi täiskasvanuid;
• ei suitseta ega tarvita narkootilisi
aineid;
• ei kasuta tervist kahjustavaid
energiajooke.

Olgem üksteise suhtes heasoovlikud ja
sõbralikud!
• Kodukorrast
TERE – ära unusta seda kaunist sõna!
Sõbralikkus ja heatahtlikkus – eelkõige!
Õpilasreeglitest kinnipidamine –
ilmtingimata!
Tähtajad ja kokkulepped täitmiseks –
kindlasti!
Koolivest ja vahetusjalatsid – alati!
Sööklakultuur – iseenesestmõistetav!
Puudumine, hilinemine – mitte kunagi!

Õpilasesindus
Õpilasesinduse koolituspäev toimub
18. septembril.
septembril

Infolehe toimetus:
Laura Reha & Kreete Huik 11C

