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Juhtkond õnnitleb
	õpetajaid Ülle Seevrit ja Helgi 
Teringut, kellele haridus- ja teadusministri atesteerimiskomisjon omistas pedagoog-metoodiku ametijärgu.

Juhtkond tänab
	11.b klassi ja nende klassijuhatajat Kristiina Pungat, väga hästi ettevalmistatud ning läbiviidud jõulupäeva ja -peo korraldamise eest õpilastele!

Õppetöö 
	Teisipäeval, 6. jaanuaril on 

tundide ajad muudetud: 
1.-2. tund	08.10 – 09.40
3. tund	09.50 – 10.35
	I söögivahetund
4. tund	11.00 – 11.45
	II söögivahetund
5.-6. tund	12.15 – 13.45
	hinnete teatamine
7.-8. tund	14.15 – 15.45

Pärast  6. tundi, kell 13.45 – 14.10 kannavd õpetajad II perioodi hinded õpinguraamatutesse. Õpetajad ootavad õpilasi järgmistes ruumides:
Priidu Beier			203
Marcus Hildebrandt	309
Merille Hommik		304
Ülle Hüva			136
Anna – Liisa Jõgi		202
Liile Jõgi			303
Toomas Jürgenstein 	203
Saima Kaarna		225
Ülle Keerberg		220
Hele Kiisel			135
Olga Kornilova		301
Danica Kubi		221
Maia Käppa			141
Mall Matto			204
Anneli Mägi		206
Katrin Ojaveer		312
Siim Oks			213
Eha Paabo			217
Priit Parisoo		228
Tiina Pluum		102
Kristiina Punga		144
Madis Reemann		212
Aare Ristikivi		141
Ülli Roostoja		308
Aive Roots			227
Külli Rootsi			221
Anneli Saarva		228
Age Salo			107
Anne Tartu			221
Helgi Tering		105
Ehtel Timak		139
Ljubov Titova		302
Helmet Toots		209
Õpetajad Tiiu Kreegipuu, Ülle Seevri, Märt Kask ja Urmas Kokassaar teatavad hinded ainetundides. 
	8.-9. jaanuaril toimuvad Viljandi C. 

Robert Jakobsoni nim. Gümnaasiumis 44. korda viie kooli võistlused reaalainetes. Võisteldakse matemaatika, füüsika ja keemia ülesannete lahendamises.
Meie kooli võistkonda kuuluvad:
10. klass
Hans-Kristjan Kask
Ants Remm
Urmet Lepasson
Artur Pata
11. klass
Aarene Lees
Roland Matt
Katrin Kalind
Anna Smertina
Vahur Steinberg
Robert Oppar
12. klass 	
Kairi Kangro
Heino Soo
Ardi Loot
Martin Meisalu
Mark Gimbutas
Siim Rinken
Linda Rusalepp
Kaarel Siim
Lauri Hämarik
Kai Tiitsaar
Võistkonna liikmetel palun koguneda auditooriumisse kolmapäeval, 7. jaanuaril pärast 3. tundi.
Kuna reaalainete õpetajad viibivad 
viie kooli võistlusel on tunniplaanis järgmised muudatused:
N 08.01.
10.a	5.-6. tund matemaatika õp. Ü. Hüva - 136
11.b	3. tund	iseseisev töö kirjandusest õp. A. Salo – 213
R 09.01.
10.a 	5.-6. tund geograafia õp. Ü. Seevri - 227
10.b	3.-4. tund kunst õp. P. Beier - 135
10.c	1.-2. tund keemia õp. H. Pähno - 217
11.a	1.-2. tund matemaatika õp. E. Timak – 135
	3.-4. tund keemia õp. H. Pähno - 217
11.b	5.-6. tund matemaatika õp. L. Jõgi – 135
11.c	3.-4. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
	5.-6. tund kirjandus õp. H. Tering - 102
11.d	3.-4. tund kirjandus õp. H. Tering – 105
	5.-6. tund keemia õp. H. Pähno – 102
12.a	3.-4. tund matemaatika õp. L. Jõgi  - 136
12.b	1.-2. tund kunst õp. P. Beier - 136
12.c	5.-6. tund jääb ära 
Keemia eksamikursus 7.-8. tund jääb ära
	Keemia eksamikursusel, mis toimub 

valiktundide aegadel, on kohustatud osalema reaal- ja humanitaarsuuna 12. klasside õpilased, kes soovivad kevadel sooritada keemia riigieksamit.
	11.c klassil algab keemia praktikum, 

mida juhendab TÜ õppejõud Aime Lust. Sissejuhatav praktikum toimub kogu klassile kolmapäeval, 14. jaanuaril kell 15.45 TÜ keemiahoone (Jakobi 2) ruumis nr. 325. Õppealajuhataja ootab praktikumigruppide nimekirju!

	Õpetaja Hele Kiisel viib esmaspäeval,

12.01. läbi täiendkoolitust, tema tunde asendab Kaido Kariste. 
	Esmaspäeval, 12.01. toimub Tartu 

Raatuse Gümnaasiumis Saksa keelediplomi eksami suuline osa. Eksamit sooritavad Enno Kirsimäe, Siiri Seping, Kertu Tikkop, Teet Smidt, Teele Saarestik, Helge Lilleorg, Lyana Peedo, Jakov Saltõkov, Lauri Läänelaid ning viivad läbi saksa keele õpetajad Mall Matto ja Aive Roots. 
	Õpetaja Aare Ristikivi osaleb teisipäeval,

6. jaanuaril ainekomisjoni töökoosolekul.

Muudatused tunniplaanis: 
    T 06. 01.
10.d	4. tund matemaatika õp. E. Timak - 141
12.d	1.-2. tund füüsika õp. S. Oks – 213, ära jääb 7.-8. tund
E 12.01.
Saksa keel (c-keelena) 1. tund jääb ära
10.e	2. tund saksa keele rühm tuleb kooli kolmandaks tunniks
11.b	4. tund saksa keele rühmal iseseisev töö – 204
11.c	4. tund saksa keele rühmal iseseisev töö – 204
11.d	4. tund saksa keele rühmal iseseisev töö – 204
12.b	7.-8. tund saksa keele rühmal jääb ära
12.c	7.-8. tund saksa keele rühmal jääb ära
12.d	7.-8. tund saksa keele rühmal jääb ära
	II perioodi järelarvestused 

toimuvad alates 12.01. järgmise graafiku alusel: 
E 12. jaanuar kell 15.45
eesti keel (õp. T. Pluum) - ruum 102 
T 13.jaanuar kell 15.30
bioloogia (õp. S. Kaarna) – ruum 225
K 14. jaanuar kell 15.30
kunstiajalugu (õp. M. Hommik)  – ruum 102
N 15. jaanuar kell 15.30
saksa keel (õp. A.Roots) – ruum 202
Ülejäänud õppeainete järelarvestuste ajad ilmuvad 12. jaanuari infolehes.
Riigieksamid
	20. detsembril jõustus haridus- ja

teadusministri uus, 3.12.2008 .a. määrus nr. 70 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite korraldamise ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise tingimused ja kord“. Määrus on kättesaadav Riigi Teataja kodulehel. Põhilised muudatused võrreldes senikehtinud määrusega:
1) eksamivaliku tähtaja pikendamine.
Gümnaasiumilõpetaja teatab oma
eksamivaliku kooli juhtkonnale hiljemalt 20. jaanuariks. 
Kuna eksamivaliku aega on pikendatud, on meie kooli õpilastel võimalik oma valikuid muuta kuni 16. jaanuarini. Soovides eksamivalikut muuta, tuleb pöörduda õppealajuhataja poole hiljemalt 16. jaanuaril. 19. ja 20. jaanuaril toimub eksamivalikute kontroll. Pärast 20. jaanuari ei ole võimalik enam eksamivalikuid muuta.
2) Koolieksami sooritamine ainealase uurimusena või praktilise tööna
Ühe koolieksami võib lõpetaja
sooritada ainealase uurimuse või praktilise tööna. 
Avaldus eksami sooritamiseks
praktilise tööna või ainealase uurimusena tuleb esitada kooli direktori nimele ja tuua õppealajuhatajale hiljemalt 20. jaanuariks. Loa eksami sooritamiseks praktilise tööna või ainealase uurimusena annab kooli direktor, arvestades aineõpetaja soovitusi.
Koolieksami sooritaja abistamiseks
praktilise töö tegemisel või ainealase uurimuse kirjutamisel määratakse hiljemalt 1. märtsiks juhendaja.
Praktiline töö peab kajastama
koolieksami sooritaja oskusi kavandada ja teostada töö, töö kaitsmisel on nõutud kirjalik teoreetiline osa koos töö protsessi kokkuvõttega. 
Ainealane uurimus peab kajastama
koolieksami sooritaja oskust iseseisvalt mõtelda, näha ja luua seoseid, teha järeldusi ja kokkuvõtteid, ainealane uurimus peab sisaldama õpilase oma seisukohti.
Praktiline töö peab vastama
juhendaja poolt tööle esitatud nõuetele. Ainealane uurimus peab olema korrektselt vormistatud ning vastama žanri nõuetele.
Praktilisele tööle või ainealasele
uurimusele hinnangu andmiseks määratakse kuni kaks retsensenti. Ainealane uurimus esitatakse retsensentidele hiljemalt kaks nädalat enne kaitsmist.
ainealast uurimust või praktilist
tööd kaitstakse koolieksamikomisjoni ees.
Õpilasel on õigus oma otsust enne
jooksva õppeaasta 1. märtsi muuta ning sooritada samas õppeaines koolieksam.
Õppealajuhataja ootab avaldusi koolieksami sooritamiseks ainealase uurimusena või praktilise tööna hiljemalt 20. jaanuariks. Kõigil uurimistööde kirjutajatel on soovitatav osaleda III perioodil toimuval teadustööde aluste valikkursusel.
3) Võõrkeele suulise osa lindistamine
Alates sellest õppeaastast
salvestatakse võõrkeele riigieksamil kõikide õpilaste vastused.
4) Koopiate tegemine
Õpilastel on soovi korral võimalik
saada koopia oma eesti keele kirjandist, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse arutlusosast ning võõrkeelte eksamite kirjutamisosast.
Koopiate tegemise tingimused meie koolis kinnitatakse õppenõukogus 29. jaanuaril.
5) Kooli lõpetamine
Kool väljastab lõputunnistuse 12.
klassi õpilasele, kellel on kõikide õppeainete kooliastmehinded vähemalt rahuldavad ja kes on kõik valitud lõpueksamid (nii kooli- kui ka riigieksamid) sooritanud positiivselt.
Seega ei ole alates sellest kevadest enam võimalik olukord, 	kus õpilane valib eksameid esialgu rohkem, kui kooli lõpetamiseks vajalik ning kevadel loobub mõne eksami sooritamisest. Kõik valitud eksamid tuleb sooritada.
6) Eksamitöödega tutvumine
Alates sellest kevadest on võimalik
oma riigieksamitöödega tutvuda juba koheselt pärast riigieksamitunnistuse väljastamist.
Teated:
Jaanuarikuu toidutalonge (2. - 4. nädal) väljastatakse kantseleist 7.-9. jaanuarini.
III perioodi ülekoolilised üritused:
	2.-3.01. Tantsulaager
	7.-8.01. Viie Kooli Võistlus reaalainetes

13.01. Klassidevaheline mälumäng
15.01. Esmaabi tund
16.01. Kunstiringi I aastanäituse avamine
22.01. Kooli kõnevõistlus
22.01. Gümnaasiumiõpilaste etluskonkurss Tartu Kommertsgümnaasiumis
23.-24.01. Laululaager
29.01. Humanitaarainete õpilaskonverents
30.01. Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäeva tähistamine
01.02. Tantsupeo I ülevaatus
02.02. Tartu rahu aastapäev
05.02. Inglise keele kõnevõistlus
05.02. Kooli Missi valimised
05.02. Tartu linna kõnevõistlus M. Reiniku Gümnaasiumis
12.02. XVII Vello Saage etluskonkurss Tartu Kirjanike Majas
13.-14.02. Intellektika Mess Tartu Näituste hallis
14.02. Laulupeo I ülevaatus
Sport
	Arvestuste nädalal käis uisutamas 

166 treffneristi, neist kümnendatest klassidest 78 õpilast, üheteistkümnendatest klassidest 46 õpilast ja 42 abiturienti. 84 õpilast kasutas uisutamisvõimalust kaks või enam korda. Arvukamalt olid esindatud 10.b klass (osavõtt 54%), 10.e klass (47%) ja 10.d klass (40%). Madalaima osavõtuaktiivsusega paistsid silma 12.d (14%) ja 12.e klass (14%). Siim Rinken (12.a) kasutas uisutamisvõimalust igal hommikul. Õpetajatest käisid uisutamas Danica Kubi, Liile Jõgi, Age Salo ja Ehtel Timak.
Kooliarsti teated
	Profülaktilisele läbivaatusele on oodatud järgmiste klasside õpilased:

T 06.01. - 11.e 
K 07.01. - 11.e 
N 08.01. - 12.b 
R 09.01. - 11.e
Klasside tegemised:
	Reedel, 9. jaanuaril toimub 12.a klassi ööakadeemia.




