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Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi vastava komisjoni otsusega anti ka järgmiseks viieks aastaks Saima Kaarnale õpetaja-metoodiku ametijärk.  
ÕNNITLEME!
Juhtkond tänab
	Anni Jatsat (11e) hoole ja südamega tehtud töö eest õpilaskogu töö juhtimisel 2005/2006 õppeaastal;
	kooli õpilaskogu Hugo Treffneri mälestussambale uue ilme andmise eest ausambapäeval, 25. mail.

Õppetöö
	Abiturientidel on kuni 31. maini võimalik teha parandusi hinnetelehtedel. Vigade ilmnemisel tuleb õpilasel: 
* pöörduda aineõpetaja poole, kes oma päeviku alusel vea parandab (märgib hinnetelehele õige hinde ning oma allkirja);

* teha hinnetelehel kõik parandused ning alles seejärel pöörduda õppealajuhataja poole;
Kui hinnetelehtedel vigu ei ole, pole vaja hinnetelehte tagastada.
Alates 1. juunist on 12. klasside hinnetelehed kooliastmehinnete väljapanekuks õpetajate toas kaustas.
	Informatsiooni kolmanda korra arvestusele lubamise kohta saab klassijuhatajatelt ja aineõpetajatelt.
	9. juunil kell 8.15 – 9.00 teevad õpetajad teatavaks V perioodi hinded. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:

203	Priidu Beier
303  		    Liile Jõgi
221		    Anna-Liisa Jõgi
225	Saima Kaarna
220	Ülle Keerberg
135	 		Hele Kiisel
301	Olga Kornilova
141	Maia Käppa
204	Mall Matto
204		Ingo Meyer
308	Ene Nõlvak – Donohoe
202		Siim Oks
217	Eha Paabo
228	Priit Parisoo
309	Margit Park
102 		Tiina Pluum
144 		Kristiina Punga
139 		Ülle Puusepp
136		Helgi Pähno
213	Madis Reemann
141 		Aare Ristikivi
312 		Ülli Roostoja
201 		Aive Roots
308 		Külli Rootsi
228	Anneli Saarva
107	Age Salo
309 		Marilin Savi
206			Harry Sepp
312	Anne Tartu
105	Helgi Tering
302	Ljubov Titova
110	Helmet Toots
9. juuni õhtuks palun aineõpetajatel hinded kanda ka õpetajate toas olevatesse tabelitesse.
V perioodi järelarvestused toimuvad 12.-14. juunini. Täpne ajagraafik teatatakse 9. juunil.
	9. juunil ilmub järgmine infoleht ning infominutid toimuvad kell 9.00 – 9.30 järgmistes klassiruumides:
10a – 135, 10b – 202, 10c – 225, 10d – 144, 10e – 220, 11a -141, 11b - 136, 11c – 217, 11d - 105, 11e – 107, 12a – 102, 12b – 139, 12c – 227, 12d – 203, 12e – 213. 

KÕIGILE ÕPILASTELE ON INFOMINUTITEST OSAVÕTT KOHUSTUSLIK.
11c klassi kevadine välipraktika toimub 06.-08. juunini ning 10 c klassi välipraktika 10.-12. juunini.
Eksamid
	Reedel, 02. juunil kell 10.00 – 13.00 toimub ruumides 312, 220 ja 221 bioloogia riigieksam. 
Eksamikomisjoni esimees on direktor O. Ojaveer, liikmed õpetajad A. Tartu, H. Kiisel, K. Punga, S. Kaarna, K. Rootsi, O. Kornilova, Ü. Roostoja. 
	Ruumis 308 toimub 07. juunil kell 10.00 – 14.00 ühiskonnaõpetuse korduseksam ja 08. juunil kell 10.00 – 14.00 ajaloo korduseksam. Nimetatud päevadel on õpilaste puhkeruum suletud.
6. juunil toimub kella 10.oo – 13.oo ruumides 221 ja 220 keemia riigieksam. Eksamikomisjoni esimees on direktor, liikmed õpetajad M.Reemann, E.Nõlvak-Donohoe, M.Savi, K.Rootsi, E.Paabo ja H.Pähno.
	Reedel, 9. juunil  toimuvad koolieksamid järgmistes ainetes:
	kell 14.00 muusika  -  ruumis 220

kell 11.00 kirjandus  -  ruumis 105
kell 11.00 vene keel  -  ruumis 301
kell 13.00 rootsi keel  -  ruumis 204
kell 11.00 ajalugu ja ühiskonnaõpetus  -  ruumis 141
kell 14.00 prantsuse keel  -  ruumis 312
	Õpikuid saab tagastada 06.-14. juunini tööpäeviti kell 9.00 – 14.00.
Teated
	Eelmisel nädalal said 81 treffneristi kätte kooli teklid. 13 aastat on möödunud ajast, mil õpilased viimati endale kooli mütsi tellisid. HTG tekkel ei ole lihtsalt üks müts, vaid pikkade traditsioonide ja kindlate reeglitega ühtsust ning üksmeelt rõhutav sümbol, mida kandes peaks iga treffnerist tundma uhkust ja au. Kooli mütsi kandmise reeglitega saate täpsemalt tutvuda kooli koduleheküljel.

Õpilaste riidekappide üleandmine toimub 5.-7. juunini järgmistel aegadel:
Esmaspäeval, 5. juunil
kell 12.00 – 11a, 11b, 11c
kell 12.30 – 10e, 10b
kell 13.00 – 10d, 11d
Teisipäeval, 6. juunil
kell 9.00 – 10a, 10c
kell 10.00 – 11e
Kolmapäeval, 7. juunil
kell 9.00 – 12a, 12c
kell 9.30 – 12b, 12d
kell 10.00 – 12e
Võtmete vastuvõtmist organiseerivad klassijuhatajad.
NB! 12. juunil kell 12.00 - 13.00 võtab huvijuht vastu kapivõtmeid õpilastelt, kes seda klassile määratud ajal ei saanud teha. Kui kapi võti on kadunud, tuleb pöörduda huvijuhi poole.
Eelmisel nädalal varastati kooli hoovist kaks jalgratast. Võimalusel palume mitte panna rattaid kooli  söökla seina ääres olevasse parklasse.
5. juunil kell 14.00 toimub laiendatud juhtkonna nõupidamine. Arutatakse õpilaste tunnustamist eduka esinemise eest olümpiaadidel ja erinevatel konkurssidel.
Ölümpiaadid
18.-22. mail Soomes (Heinolas) toimunud Balti informaatika-olümpiaadil saavutas Laur Tooming 9. koha, mis andis talle hõbemedali. Balti informaatikaolümpiaadi ja Eesti-siseste võistluste tulemuste kokkuvõttes sõidab  Laur Tooming ülemaailmsele olümpiaadile, mis peetakse 13.-20. augustil Meridas (Mehhikos).
Õpilased
	Betti Alveri 100. sünniaastapäeva puhul kuulutasid Jõgeva Linnaraamatukogu ja Betti Alveri Fond välja üleriigilise omaloomingu-konkursi gümnasistidele “Kiri Betti Alverile“. Konkursist võttis osa 19 õpilast. Kolmanda koha sai Kaisa Kulasalu (11e). 

	TÜ Kliinikumi koolituskeskuses lõppes 35-tunnine kursus "Hooldustöö 

alused". 24. ja 25. mail toimus teadmiste testimine. Kursuse 46 lõpetaja hulgas on 10 HTG õpilast. Kursuse lõpetasid hindega „5+”:
Hodarenkova, Kristiina (11c), Käppa, Katre-Helena (11c), Mitt, Liis (11c), Noortoots, Aveli (10c), Oja, Mare (10c), Org, Anette (11c), Paltsar, Teele (10c),  Reinmann, Kristen (12b), Schotter, Vlada (11b) ja Uibokand, Keiti (10c). 
Õnnitleme!
Kursusest osavõtjad tänavad korraldajaid, loengute  ja praktikumide läbiviijaid TÜ Kliinikumist.
Klasside tegemised
Reedel, 26. mail käisid 11. klasside õpilased ning õpetajad A. Saarva, H. Tering ning A. Roots väga huvitaval ning harival õppeekskursioonil Vargamäel.







