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Koolipere õnnitleb
Maia Käppat, kelle kooli õpetajaskond ja hoolekogu valisid Aasta Õpetajaks 2005 ning kooli direktor Ott Ojaveeri, kellele omistati Aasta Tegija tiitel.
Juhtkond tänab
Heivo Kikkatalo kooli arvutivõrgu seadistamise eest  valitsuse välja-sõiduistungiks.  
Õppetöö
	Reedel, 7.oktoobril viibivad matemaatikaõpetajad Ü. Hüva ja H. Kiisel vabariiklikel matemaatika-õpetajate päevadel ning õpetaja A. Ristikivi täiendkoolitusel.

Tunniplaani muudatused seoses nimetatud õpetajate õppetöölt äraolekuga:
10a 	3.-4. tund emakeel – T.Pluum – 135
10b	5.-6. tund emakeel – T.Pluum – 141, ajalugu toimub esmaspäeval, 10.okt. 7.-8. tunni ajal ruumis 144
11b	5.-6. tund filosoofia – T.Jürgenstein – 203
12a	7.-8. tund matem. praktikum – jääb ära
12b	1.-2. tund keh. kasv. – A.Saarva/P.Parisoo
12c	1.-2. tund ajalugu – M.Käppa – 141, ühisk. õpetus toimub neljapäeval, 6.okt. 1.-2. tunni ajal ruumis 141
12c	5.-6. tund keh. kasv. – A.Saarva/P.Parisoo, matemaatika toimub teisipäeval, 4.okt. 1.-2. tunni ajal ruumis 136
12e	3.-4. tund ajalugu – M.Käppa – 141.
Seoses kohalike omavalitsuste eelvalimistega ruumis 102, kehtib 10.-12.oktoobrini ruumimuudatus:
10. oktoober 
10b	7.-8. tund ajalugu A.Ristikivi – 144
11bcd	5.-6. tund inglise keel Ü.Roostoja – 217
11e 	infominutid toimuvad aulas
12ae	2. tund inglise keel Ü.Roostoja – 217
12bcd	3. tund inglise keel Ü.Roostoja – 213
11. oktoober
10a	5.-6. tund emakeel – T.Pluum – 202
10b	4. tund emakeel - T.Pluum – 221
10e	7.-8. tund emakeel – T.Pluum - 225
11bcd 	1.-2. tund inglise keel - M.Park – 213
12. oktoober
10a	5.-6. tund emakeel – T.Pluum – 141
10e	3.-4. tund emakeel – T.Pluum – 221.
Õpetajad
29. septembril osales psühholoog Kaia Raig Kanada lektorite poolt läbi viidud seminaril „Õpiabi ja nõustamine üldhariduskoolis”.
Teated
	Esmaspäeval , 3. oktoobril on raamatukogu kell 9.30 - 13.00 suletud. Raamatukoguhoidja Ave Rikas viibib koolitusel.

Teisipäeval, 27. septembril valiti ÕOV juhatuse vabadele kohtadele uued liikmed. Uue juhatuse liikmed on Elo Eilonen (11d) – infojuht, Mihkel Liiber (10d) – töögruppide juht, Kristjan Jasinski (10e) – sekretär, Villem Koern (11b) – asepresident ja Anni Jatsa (11e) – president. Palju õnne! Juhatus tänab kõiki hääletajaid ja toetajaid. Järgmine koosolek toimub teisipäeval, 4. oktoobril, kell 15.30 ruumis 203.
4. oktoobril kell 15.30 on laiendatud juhtkonna nõupidamine.
4. oktoobril kell 17.00 toimub kooli hoolekogu koosolek. Päevakorras: kokkuvõtete tegemine eelmisest õppeaastast. 
Linnavalitsus tegi muudatused kooli hoolekogu koosseisus: hoolekogus on  õpilaste esindajana 11e klassi õpilane Anni Jatsa ja lapsevanemate esindajana Rein Lepik.
	NB! Tantsijad! Meie järgmine trenn toimub teisipäeval,  4. oktoobril ja ikka kell 15.30 aulas. Ole kohal!!!

Teisipäeval peale tunde kell 15.40 toimub II korruse arvutiklassis 
Tartu linnaraamatukogu korraldatud infootsingu võistlus (kuni 20 küsimust). Osalema on oodatud 10.-11. klassi õpilased. Lõppvoor Tartu parimatele toimub juba linna-raamatukogu arvutiklassis.
	Kolmapäeval, 5. oktoobril tähistame õpetajate päeva. Tundide ajad on muudetud:

1.-2.tund 	 8.10-9.10
3.-4.tund	 9.20-10.20
söögivahetund 10.20-10.40 
5.-6.tund	10.40-11.40
söögivahetund 11.40-12.00  
7.-8.tund	 12.00-13.00
3.-4.tund 11b,c,d	A-võõrkeel
Ära jäävad:
11b – emakeel (H. Tering)
11c – matemaatika (Ü. Puusepp)
11d – bioloogia (S. Kaarna)
12a – füüsika (M. Kask)
Ära jääb filosoofia (T. Jürgenstein)
10d – muusika (Ü. Keerberg) 225
Geograafia (Ü. Seevri) on esmaspäeval 10.okt. 5.-6. tund ruumis 220.
Kell 13.00 viiakse toolid aulasse järgmistest klassiruumidest:
202 10b (õp. Oks)
227 10c (õp. Seevri)
225 12d (õp. Kaarna)
203 12ae (õp. Park)
204 10de (õp. Meyer)
Kell 13.15 algab õpetajate päeva aktus, mida korraldab 12d klass. 
Pärast aktust viivad toolid klassidesse tagasi 10a klassi õpilased.
	5.-8. oktoobrini on meil Soome sõpruskoolist (Isokyrö) külas 28 õpilast ja 3 õpetajat. Õpilasi, kes majutavad soomlasi, oodatakse 4. oktoobril kell 11.45 auditooriumisse (221). NB! Palume kohale tulla kõigil, kellel on veel võimalik üht (või mitut) soome õpilast majutada. Täpsemat infot saab õp. Ü. Keerbergilt.

Esmaspäeval, 10.oktoobril kell 9.00 – 12.00 toimub auditooriumis (221) bioloogiaolümpiaadi koolivoor. Osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine õp. S. Kaarna juures (ruum 225). 
Olümpiaadi viivad läbi õpetajad A.-L. Jõgi ja S.Kaarna.
Muudatused 10. oktoobri tunniplaanis seoses bioloogia olümpiaadiga:
12d 	2. tund ajalugu – M.Käppa – 225
11d	4. tund religiooniõpetus – T.Jürgenstein – 203.
2005. aasta kevadel lõpetas kooli 174 õpilast. Riigieelarvelistel kohtadel jätkavad õppimist Tartu Ülikoolis – 114; Tallinna Tehnikaülikoolis – 13; Eesti Maaülikoolis – 2, Tallinna Tehnikakõrgkoolis – 1; Tartu Kõrgemas Kunstikoolis – 4 lõpetanut. Kokku jätkab õpinguid riigieelarvelistel kohtadel 134 eelmise aasta vilistlast ehk 77% lõpetanutest. Klassiti on riigieelarvelistel kohtadel edasiõppimise % järgmine: 12a – 72,2; 12b – 94,4; 12c - 93,9; 12d – 79,4; 12e – 45,7.
Välismaa kõrgkoolides jätkab õpinguid 8 (4,6%) meie kooli 2005.a. lõpetanut.
Tasulises õppes õpib edasi Tartu Ülikoolis 22, Tallinna Ülikoolis 1 ja Estonian Busines School´is 1 õpilane, kokku 24 õpilast ehk 13,8%. Üldse jätkab õpinguid erinevates kõrgkoolides 166 (95,4%) lõpetanut.
Üks lõpetanu jätkab õpinguid Tartu Kutsehariduskeskuses. Kaitseväes teenib aega 1 ning töötab 4 lõpetanut, andmed puuduvad kahe endise õpilase kohta. Lõpetanud, kes said konkursi alusel sisse kõrgkooli, kuid peatasid aastaks seal oma õpingud ning teenivad hetkel aega Eesti Kaitseväes, on arvestatud edasiõppijate hulka.
	Vaatamata mitmekordsele palvele on jätnud riigieksami-tunnistused välja võtmata järgmised õpilased: Andrei Gontšukov 12b, Mirko Kikkamägi 11d, Mihkel Külaots 12a, Lauri Leinus 11b, Laura Miilius 12d, Kadi Pung 11a, Kristian Põldma 11d, Teele Puusemp 11a, Kaur Pärna 12e, Alar Tuvikene 11a, Andres Uibo 11a, Berit Veidemann 11a. Kool on kohustatud tagastama riigieksami-tunnistuste üleandmisprotokollid Riiklikule Eksami- ja Kvalifikat-sioonikeskusele 30. septembril. Praegu rikume koolile pandud kohustust. Nimetatud õpilased on kohustatud ilmuma õppealajuhataja juurde hiljemalt esmaspäeval, 3.oktoobril kell 12.30. Hiljem tuleb tunnistuse kättesaamiseks pöörduda  eksami-keskusesse Tallinnas.
Viimasel aastal on kooli kodulehel esinenud alusetut laimu kooli aadressil. Valdavalt on laimu levitajad anonüümsed. Kooli koduleht ei ole tehtud selleks, et seal kooli mainet kahjustada. Palume sellisest tegevusest hoiduda, vastasel juhul annab kool asjale ametliku käigu.

Oktoobrikuus külastab Ingo Meyeri ja Aive Rootsi saksa keele tunde Saksa Kultuuri Instituudis praktikal olev sakslanna Susanne Albrecht.




