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2. nov 2015

Õppetöö

Uuendused

Järelevastamise kord.
Meeldetuletuseks ja täitmiseks!

Raamatukogu on avatud 8.00-16.30.

1. Õpilasele antakse võimalus
järelevastamiseks, kui tal on kohustuslik
töö sooritamata, millest annab teavet
märge “x” eKoolis.
Õpilasele antakse võimalus järeltöö
sooritamiseks kui tema hinnatav tulemus
on hinnatud hindega “puudulik” või “nõrk”.
2. Kirjalike tööde järelevastamine
toimub veebipõhise eelregistreerimise
kaudu. Suuline järelevastamine toimub
kokkuleppel aineõpetajaga
konsultatsiooni ja õpiabi aegadel.
3. Järelevastamine peab olema
sooritatud hiljemalt 10 tööpäeva jooksul
pärast arvestusliku töö kättesaamist.
Erandjuhtudel kokkuleppel õpetajaga
kindlaksmääratud ajal.
4. Kui hindamisel tuvastatakse
kõrvalise abi kasutamine,
mahakirjutamine, töö kopeerimine,
plagieerimine jm, hinnatakse vastavat
suulist vastust (esitust), kirjalikku või
praktilist tööd hindega “1” ning seda ei
võimaldata järele vastata.
5. Järelevastamist saab sooritada üks
kord.
6. Järelevastamisest on õigus
järelevastamise süsteemis loobuda
hiljemalt samal päeval kell 13.00.
Õigeaegse teatamise korral saab õpilane
uue võimaluse järelevastamiseks.
7. Registreerutud järelevastamisele
mõjuva põhjuseta mitteilmumise korral on
õpetajal õigus keelduda uue
järelevastamise võimaluse andmisest.

Koolis asus tööle psühholoog Sandra
Vetik. Koolipsühholoog töötab kabinetis
329 teisipäeviti, kolmapäeviti ja
neljapäeviti kell 12.00-15.00.

Saavutused
Helen Kruusi ja Ajdan Gadžijeva 11A
klassist pälvisid auhinnad UNESCO
Läänemere Projekti rahvusvahelisel
veebiviktoriinil. Käesoleval aastal osales
203 võistlejat neljast Läänemere riigist,
neist 115 Eesti BSP koolidest. Aitäh,
õpetaja Riina Otsus!

Sotsiaalreklaamide võistluse
parimad
MTÜ Mondo, Eestimaa Looduse Fondi ja
UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni
korraldatud üleriigilisel sotsiaalreklaamide
võistlusel kliimapoliitikast pälvisid
tunnustust kolm 10. klasside võistkonda:
10A klassist Astrid Elken, Karl Elmar
Killandi, Kelly Tilga
10C klassist Annaliisa Mäletjärv, Agathe
Peri, Martin Loo
10C klassist Nelli Reisenbuk, Iris
Persson, Annagreta Õismaa
Juhendaja: Juta Hirv
Parimate reklaamide autorid on kutsutud
autasustamisele 6. novembril Riigikokku,
kus toimub kliimaseminar.

Olümpiaadid ja ainevõistlused
Novembrikuus algavad iga-aastased
ülelinnalised olümpiaadid ja
ainevõistlused.
7. novembril on lahtine keemiavõistlus,
mis toimub kahes vanuserühmas:
nooremas rühmas võistlevad 9. ja 10.
klassi õpilased, vanemas 11. ja 12. klassi
õpilased.
11. novembril võistlevad 8. klasside
õpilased Tallinn-Schwerin
matemaatikaolümpiaadil. Igast koolist
saab võistelda kuni 5 õpilast.
17. novembril toimub geograafia
olümpiaadi koolivoor, esmakordselt
võisteldakse elektrooniliselt.
7.-8. klasside õpilased kell 11.00-12.45,
9.-12. klasside õpilased kell 13.00-15.00
Head ettevalmistust ning edukat
võistlemist!

Esseekonkursid
Jaapani saatkond algatas Jaapani-Eesti
suhete teemalise esseekonkursi. Kuna
käesoleval õppeaastal on meie koolis
kunstinädala teemaks Jaapan, siis
ootame esseekonkursist aktiivset
osavõttu!
Põhikooli õpilastele (7.-9. klass) „Milline
oleks sinu elu, kui oleksid sündinud
Jaapanis?“.
Gümnaasiumi õpilastele „Jaapan ja Eesti:
minevik, olevik, tulevik“.
Tähtaeg 1. detsember.

Eesti Kongressi ja kodanike komiteede
liikumise 25. aastapäevale on pühendatud
esseekonkurss „Eesti riik on noorte kätes“
Mida saame ära teha kodumaa heaks –
siin ja praegu?
Tähtaeg 21. november.
Esseekonkursi tingimustest loe lähemalt
kooli kodulehelt.

Huvitavaid ettevõtmisi
27. oktoobril kuulasid 12A klassi
õpilased ja õpilasfirmade valikkursuse
õpilased maailmakuulsa
majandusraamatute autori ja lektori
Robert Kiyosaki loengut Mainori
Kõrgkoolis.
12. klasside õpilased Kristjan Erik Liive,
Robert Pikmets, Triinu Erik, Elina
Lainelo, Grete Roop, Reijo Sepp, Timo
Kask, Oliver-Gerd Vald, Heidi Mülla ja
Grete Elmi 11B osalesid preemiaks
mentorkoolituse läbimise eest Wealth
Forumil, kus Robert Kiyosaki esines suure
ettekandega.
29. oktoobril kell 10.00 tähistasime koos
Staabi- ja Sidepataljoniga pataljoni
asutamise aastapäeva. Pidulikul marsil
osalevad koos ajateenijatega meie kooli
riigikaitseõpilased, tseremoonial koolimaja
ees osalesid kooli juhtkond,
Õpilasesindus, Noortparlament,
Liputoimkond ja IG.
30. oktoobril algas koolikontsertide sari
7.-12. klasside õpilastele. Lavale astuvad
Georg Otsa Muusikakooli noored
talendid klassika ja levimuusika erialadelt.
Info kodulehel.

6. novembril vaatab 4A klass
rahvusooperis Estonia Wimbergi ja T.
Ainzi lastemuusikali "Karlsson"
esietendust.
11. novembril vaatavad 12. klasside
õpilased Salme Kultuurikeskuses
American Drama Group Europe esituses
O. Wilde etendust "The Canterville
Ghost". Algus kell 13.30.
13.-14. novembril korraldab KoKoKo KOlme KOoli KOkkutuleku - Sütevaka
Humanitaargümnaasium Pärnus.
Teemaks on Ladina-Ameerika. Meie
koolist osaleb 40-liikmeline võistkond, et
oma teadmisi proovile panna ajaloo,
kirjanduse, kunstiajaloo, spordi, muusika,
inglise, saksa, prantsuse ja vene keeles.

Liiklustund politseinikuga
1. klasside õpilastele toimub
traditsiooniline liiklustund koos politseinik
Reelika Niklasega. Tunnis räägitakse
liikluskultuurist ja -reeglitest, õpitakse
tundma liiklusmärke ja tehakse muud
põnevat.
27. oktoobril
kell 14.00 toimub 1C ja
kell 15.00 1D liiklustund.
28. oktoobril
kell 10.00 toimub 1A ja
kell 11.00 1B tund.

Teematunnid 11. ja 12. klassidele
koostöös Eesti Kvaliteediühinguga 6.11.
"The importance of communication to
success in life and career“ lektor:
hr. Hazem Abolrous – Microsoft
Corporation/Skype osakonnajuhataja.
Tunnis keskendutakse
kommunikatsioonile ja koostööle kui
karjääri ülesehitamise võtmeteguritele.
„Eraettevõtluse võlud ja valud, äri
ajamine globaalses maailmas,
eesmärkide seadmine" lektor: Pille
Mändla - rahvusvahelise
logistikaettevõtte GreenLine Trade, LLC
tegevjuht
Info ja korraldus: karjäärikoordinaator
Maarika Paun

Õpilasesindus teatab
10. novembril tähistame koos isade ja
vanaisadega ISADEPÄEVA.
Registreerumine töötubadesse alates 1.
novembrist kooli kodulehel. Ürituse
korraldab Noorteparlament.

Karjääritunnid 9.-12. klasside
õpilastele
Rahatarkuse tunnid koostöös SEB-ga
9. klassidele 28.10-11.11.
YFU infotund "Vahetusõpilasena
välismaal" 10. klassidele 30.10.

Infolehe toimetus:
Raimond Lume 11A

