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Juhtkond tänab
	õpetajaid Monika Järveojat ja Age Salot õpilaste ettevalmistamise eest linna kõnevõistluseks
	Triin Paavelit, Birgit Oidrami, Jürgen Jõgevat ja kõiki tublisid õpilasi, kes aitasid korraldada ja läbi viia kooli lahtiste uste päevi ning õpilasi, kes tutvustasid meie kooli haridus- ja teadusmessil „Intellektika 2004“.

Eelmisel nädalal
	Kooli hoolekogu arutas oma viimasel koosolekul 10. klasside õppeedukust ja kooli kodukorda.

	Laiendatud juhtkonna koos-olekul 10. veebruaril arutati 10. klasside vastuvõtuga ja õppekava tehnoloogiasuunaliste kursustega täiendamise küsimusi ning A. Rikas andis ülevaate raamatukogu tööst.
	Õpilasomavalitsus valmistas eelmisel koosolekul ette kohtumist juhtkonnaga, otsustati läbi viia struktuurimuudatus ÕOVs;

arutas kohtumisel kooli juhtkonnaga kooli kodukorda ning sellega seotud probleeme. Otsustati koostada infolehed klassidesse ÕOV pöördumisega ning korraldada plätunädal.
Õpilased
	11. veebruaril Miina Härma Gümnaasiumis toimunud Tartu linna kõnevõistlusel saavutas II koha Anna Karolin (10d) ja III koha Kärt Rebane (10b).
	17. jaanuaril toimunud Eesti koolinoorte informaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus saavutasid treffne-ristid järgnevad tulemused:

algajate rühmas (44 osalejat) – esikoht Laur Tooming, 5. koht Dmitri Danilkin ja 23. koht Timo Petmanson;
edasijõudnute rühmas (17 osalejat) – 6. koht Mihkel Pajusalu.
Teated
	17. - 18. veebruarini on direktor Ott Ojaveer ja õppealajuhataja Aime Punga Tartu linnavalitsuse haridusosakonna seminaril, kus käsitletakse koolivõrgu arendamist Tartus.
	Reedel, 20. veebruaril kell 14.00 algab aulas Eesti Vabariigi 86. aastapäeva aktus, kus premeeritakse tublimaid aineolümpiaadidel ja konkurssidel osalenud õpilasi. Koolipäev on korraldatud järgnevalt:

7.- 8. tund	8.00 - 9.15
1. -2. tund	9.25 - 10.40
		SÖÖMINE
3. -4. tund	11.00 - 12.15
		SÖÖMINE	
5.-6. tund	12.35 - 13.50
Kell 13.50-14.00 viiakse toolid aulasse ruumidest 225, 227, 202, 203, 221.
	Esmaspäev, 23. veebruar on kõigile puhkepäev.

	Raamatukokku palutakse uue perioodi algul tagastada kogu mittevajalik kirjandus. 
	Leitud kaks HTG  sõrmust (sisse graveeritud Aigar , Märt). Küsida huvijuhilt.

Kõiki 10. klasside õpilasi, kes on huvitatud õppimisest Austraalias järgmisel õppeaastal, ootab direktor O. Ojaveer 26. veebruaril kell 10.35 vestlusele. Täiendavat infot võib küsida Sander Vaherilt (11a), kes õppis Austraalias eelmisel aastal.
Alates 25. veebruarist pakub söökla talongiga sööjatele võimalust tellida ka poisteportsu (praadi) hinnaga 20 krooni.
Õpilastuutoritele, karjääriplaneeri- jatele ja kõigile huvilistele on avatud väike koolitusprogramm, mis sisaldab eneseanalüüsi, isiksuse ja emotsioonide hindamist, loengut emotsionaalsest intelligentsusest, aja juhtimist jm. 19. veebruaril kell 13.50 on auditooriumis võimalik täita isiksuse ja emotsioonide testipaketti. Testi analüüs ja tagasiside on TÜ psühholoogia osakonna lektorilt Kätlin Nummertilt. Täiendav info psühholoog Kaia Raigilt.





