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Juhtkond tänab 

 õpetajaid Ülle Hüva, Anneli Mägi, Kerli Orav-
Puuranda, Kristiina Pungat, Ülli Roostojat, Ülle 
Seevrit, Ehtel Timakut ja vilistlast Oliver Issakut 
õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest; 
 kõiki treffneriste, kes aitasid 1. veebruaril läbi 
viia Tartu Rahu 99. aastapäevale pühendatud 
kõnekoosolekut; 
 Hanna Simona Allast (11.d), Kirke Laura 
Allikut (10.c) ja Aksel Joonas Reedit (10.a) ning 
kõiki õpilaskogu liikmeid, kes korraldasid kahel 
järjestikusel reedel kooli lahtiste uste päevi 
9. klasside õpilastele. 

Õppetöö 

 IV perioodi õnnetunnid toimuvad 13.03. (45 
min), 20.03. (90 min), 27.03. (45 min) ja 3.04. (90 
min). 
 IV perioodil alustavad tööd järgmised 
vabaainete kursused: 
joonestamine 1 (loodus- ja humanitaarsuuna 
õpilastele) õp Raimond Lepiste – 202 
karjääriplaneerimine (IÕ4) psühholoog Triin Ulst 
– 227 
ladina keel 1 (A-tase) õp Marcus Hildebrandt – 
220 
orgaaniline keemia (KE4 humanitaarsuuna 
12. klassi õpilastele, kes soovivad sooritada kooli 
lõpueksamit või jätkata õpinguid meditsiini vallas) 
õp Helgi Pähno – 203 
prantsuse keel 6 (A-tase) õp Tiina Niitvägi-
Hellamaa – 139 
saksa keel 15 (6. kursus edasijõudnutele, A-tase) 
õp Mall Matto – 204  
saksa keel 12 (3. kursus algajatele, A-tase) 
õp Aive Roots – 301 
riigikaitse 1 erukolonelleitnant Tõnis Asson – 105 
Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 8.00 – 9.15 
(1. tund), kolmapäeviti ja neljapäeviti kell 14.25 – 
15.40 (5. tund) 
 Teisipäeval, 19. veebruaril kell 15.45 – 16.15 
toimub laiendatud juhtkonna nõupidamine, kus 
arutatakse õpilaste autasustamist olümpiaadidel ja 
võistlustel osalemise eest. 
 Neljapäeval, 21. veebruaril kell 16.15 algab 
õppenõukogu, kus kinnitatakse 2019. a. 

koolieksamite nimistu ning otsustatakse õpilaste 
vabastamine koolieksami II osast. 
 Kolmapäeval, 20. veebruaril pärast viiendat 
tundi saavad klassis 303 sooritada oma UPT 
testi need 11. klassi õpilased, kes õigel päeval 
puudusid. 
 Reedel, 22. veebruaril viivad vene keele 
õpetajad Ljubov Titova ja Olga Titova ruumis 
303 läbi vene keele olümpiaadi piirkondliku 
vooru. 
 Neljapäeval, 21. veebruaril kell 13.15 
vaatavad kinos „Ekraan“ filmi „Tõde ja õigus“ 
12. klasside õpilased ja reedel, 22. veebruaril kell 
8.30 kinos „Ekraan“ ja „Elektriteatris“ 10. ja 11. 
klasside õpilased. Kuna kino ühiskülastus toimub 
tundide ajal, on see kõigile õpilastele 
kohustuslik. Klassides palutakse koguda pileti 
raha 2.70 eurot ja hiljemalt teisipäeval, 
19. veebruaril see toimetada õpetaja Kristiina 
Punga kätte.  
 IV perioodil 
toimuvad infominutid järgmistes ruumides: 
10.a  -  141 11.a  -  227 12.a  -  225 
10.b  -  217 11.b  -  102 12.b  -  135 
10.c  -  213 11.c  -  202 12.c  -  107 
10.d  -  220 11.d  -  136 12.d  -  144 
10.e  -  105 11.e  -  139 12.e  -  203 
õpilased lõunatavad: 
I vahetunnil (pärast 2. tundi) söövad lõunat 10.d, 
10.e, 11.a, 11.c, 11.d, 12.a ja 12.b klasside 
õpilased; 
II vahetunnil (pärast 3. tundi) söövad lõunat 10.a, 
10.b, 10.c, 11.b, 11.e, 12.c, 12.d ja 12.e klasside 
õpilased. 

Muudatused tunniplaanis  

esmaspäev, 18.02 
10.a 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 

rühmal jääb tund ära 
10.b 5. tund inglise keel õp H. Köhleri rühmal 

jääb tund ära 
10.e 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 

rühmal jääb tund ära 

teisipäev, 19.02 
10.a 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 

rühmal jääb tund ära 
10.b 5. tund inglise keel õp H. Köhleri rühmal 

jääb tund ära 
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10.e 5. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühmal jääb tund ära 

11.a alates 3. tunnist on klass Jääaja Keskuses 
õppekäigul 

11.d 4. tund ajalugu õp K. Punga – 144 
5. tund Innove rahulolu küsitlus õp A. 
Ristikivi - 303 

11.e 5. tund ajalugu õp K. Punga - 144 
12.a 2. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 

rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 308, 
õp. H. Köhleri rühma tundi õp K. Ojaveer 
– 135 
4. tund kirjandus õp T. Pluum – 141 

12.b 3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 308, 
õp. H. Köhleri rühma tundi õp K. Ojaveer 
– 135 

12.c 3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 308, 
õp. H. Köhleri rühma tundi õp K. Ojaveer 
– 135 

12.d 2. tund muusiak õp Ü. Keerberg – 220 
3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 308, 
õp. H. Köhleri rühma tundi õp K. Ojaveer 
– 135 
4.-5. tund kunstiajalugu õp M. Jõgiste - 141 

12.e 2. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 308, 
õp. H. Köhleri rühma tundi õp K. Ojaveer 
– 135 

kolmapäev, 20.02 
10.a 4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 

rühmal jääb tund ära 
10.b 2 tund inglise keel õp H. Köhleri tundi 

asendab õp K. Ojaveer - 312 
10.c 3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 

rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 309, 
õp H. Köhleri rühma tundi asendab õp E. 
Hunt - 308 

10.d 3. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja - 309, 
õp H. Köhleri rühma tundi asendab õp E. 
Hunt - 308 

10.e 3. tund keemia õp H. Pähno - 203 
4. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühmal jääb tund ära 

11.a 2.-3. tund ajalugu õp A. Pettai – ERMis 
11.e 4. tund Innove rahuloluküsiltus õp A. 

Ristikivi - 303 
12.a alates 3. tunnist on klass Jääaja keskuses 

õppekäigul 

neljapäev, 21.02 
10.c 4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma 

tundi asendab õp E. Hunt – 312, õp M. 
Hildebrandti ja H. Köhleri rühmadel jääb 
tund ära 

10.d 4. tund inglise keel õp K. Ojaveeri rühma 
tundi asendab õp E. Hunt – 312, õp M. 
Hildebrandti ja H. Köhleri rühmadel jääb 
tund ära 

11.b alates 3. tunnist on klass Jääaja keskuses 
õppekäigul 

12.a 3. tund eesti keel õp T. Pluum - 102 
4.-5. tund film „Tõde ja õigus“ kinos 
„Ekraan“ 

12.b 2. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 
309, õp H, Köhleri tundi õp K. Ojaveer – 
141 
4.-5. tund film „Tõde ja õigus“ kinos 
„Ekraan“ 

12.c  2. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 
309, õp H, Köhleri tundi õp K. Ojaveer – 
1414.-5. tund film „Tõde ja õigus“ kinos 
„Ekraan“ 

12.d  2. tund inglise keel õp M. Hildebrandti 
rühma tundi asendab õp Ü. Roostoja – 
309, õp H, Köhleri tundi õp K. Ojaveer – 
141 
3. tund eesti keel õp K. Soodla – 105 
4.-5. tund film „Tõde ja õigus“ kinos 
„Ekraan“ 

12.e 2.-3. Tund matemaatika õp H. Kiisel - 
135 
4.-5. tund film „Tõde ja õigus“ kinos 
„Ekraan“ 

reede, 22.02 
10. ja 11. Klassid 
Kell 8.30 – 11.15 vaatavad 10. ja 11. klasside 
õpilased kinos “Ekraan” ja “Elektriteatris” filmi 
“Tõde ja õigus”. 
kell 11.30- 12.00 lõuna kooli sööklas. 

Söökla on avatud kell 10.00 – 13.00. 
Kell 12.00-14.05 toimub kaks tundi ning kell 
14.15 – 15.15 EV 101. aastapäeva aktus. 
10.a kell 12.00-13.00 matemaatika õp Ü. Hüva 

– 136 
kell 13.05-14.05 kunstiajalugu õp P. 
Beier – 141 

10.b kell 12.00-13.00 keemia õp E. Paabo – 
217 
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kell 13.05-14.05 eesti keel õp A. Salo – 
135 

10.c kell 12.00-13.00 matemaatika õp E. Timak 
– 139 

 kell 13.05-14.05 füüsika õp S. Oks – 213 
10.d kell 12.00-13.00 ajalugu õp A. Pettai – 203 

kell 13.05-14.05 matemaatika õp E. Timak 
– 139 

10.e kell 12.00-13.00 kunstiajalugu õp P. Beier 
– 141 
kell 13.05-14.05 matemaatika õp K. Orav-
Puurand – 202 

11.a kell 12.00-13.00 matemaatika õp K. Orav-
Puurand – 202 

 kell 13.05-14.05 ajalugu õp A. Pettai – 203 
11.b kell 12.00-13.00 füüsika õp S. Oks – 213 

kell 13.05-14.05 bioloogia õp S. Kaarna – 
225 

11.c kell 12.00-13.00 eesti keel õp A. Salo – 
135 
kell 13.05-14.05 keemia õp E. Paabo – 217 

11.d kell 12.00-13.00 bioloogia õp S. Kaarna – 
225 
kell 13.05-14.05 ajalugu õp K. Punga – 144 

11.e kell 12.00-13.00 ajalugu õp K. Punga – 144 
kell 13.05-14.05 matemaatika õp Ü. Hüva 
– 136 

12. klassid kirjutavad eesti keele proovieksamit 
kell 8.00 – 14.00 ning kell 14.15 – 15.15 toimub 
EV aastapäeva aktus. 
Proovieksami ruumides viibivad: 
221 - õp H. Kiisel ja M. Reemann – proovieksamit 
kirjutavad 12.a ja 12.b klassi õpilased ning 
üksteist 12.d klassi õpilast; 
105 - õp K. Soodla – proovieksamit kirjutavad 
12.c klassi õpilased ning kaheksa 12.d klassi 
õpilast; 
107 - õp T. Pluum – proovieksamit kirjutavad 12.e 
klassi õpilased ja viisteist 12.d klassi õpilast 
12. klasside õpilastel on võimalus lõunatada kell 
10.00–11.30 ja 12.00-13.00. 

esmaspäev, 4. märts 
11.b 5. tund Innove rahuloluküsiltus õp A. 

Ristikivi - 303 

Olümpiaadid ja võistlused 

 16. veebruaril toimus Eesti informaatika-
olümpiaadi lõppvoor, kuhu oli kutsutud 35 
õpilast. Meie õpilastest parimad olid:  
1. koht ja I järk Richard Luhtaru (12.a) ja Toomas 
Tennisberg (12.b), Artur Avameri (11.a) saavutas 
4. koha ja III järgu diplomi.  

 Kooli näitering Trupp 11 kooseisus Johanna 
Issak (12.b), Oliver Valk (12.b) ja Mariette 
Põdra (12.d) osales 2.-3. veebruaril Teenifesti 
Teatrifestivalil  ning pälvis seal Ita Everi 
nimelise eripreemia ning Ulme- ja 
impropreemia. Oliver Valk sai näitlejapreemia 
ning kogu trupp hääletati festivali parimateks 
tantsijateks. 
 6. veebruaril toimus matemaatika-
olümpiaadi piirkondlik voor. Meie kooli 
parimad olid: 
10. klass (40 osavõtjat): 1. Andres Sõmer (10.b) 
2.-4. Simon Selg (10.a) ja Jaagup Tamme (10.b) 
6. Priidik Meelo Västrik 7. Grete Paat (mõlemad 
10.a) 8. Kaur Veere (10.b) 9. Mark Theodor 
Jalakas (10.a) 10. Joonatan Ristmäe (10.b); 
11. klass (28 osavõtjat): 2. Artur Avameri (11.a) 
4.-5. Pihla Järv (11.b) ja Kadi Siigur 6. Toomas 
Roosma 7.-8. Kerttu Liisa Lepik (kõik 11.a) 
10. Paula Timmi (11.b); 
 12. klass (26 osavõtjat): 1.-6. Richard Luhtaru 
(12.a), Artur Avameri, Kaarel Kangro (12.a) ja 
Toomas Tennisberg 7. Hannes Kuslap 10. Ellen 
Leib (kõik 12.b). 
 9.-10. veebruaril toimus väitluse kesk- ja 
põhikoolide Eesti meistrivõistluste II etapp, mille 
võitis tiim Toxic Masculinity kahe HTG 
õpilasega - Brett-Peter Rästas (12.d) ja Markus 
Laanoja (11.d). Poolfinaali jõudis ka meeskond 
HTG2 feat TIK, mille koosseisu kuulusid Kätriin 
Pullerits (11.e) ja Juudit Lindsalu (11.d). 
Algajate arvestuses oli parim tiim HTG5000, 
koosseisus Eva Maria Ilves (10.b), Eliise 
Virumäe (10.e) ja Uku Parts (10.b). Algajate 
arvestuses teiseks tuli tiim Rögabert koosseisus 
Helo Laatspera (10.e), Elisabeth Eerme (10.e) ja 
Riko Piirisild (11.b). Individuaalses arvestuses 
pälvis Brett-Peter Rästas 2. koha ja Markus 
Laanoja 3. koha. 
 9. veebruaril toimus üle-eestiline 
õpilasfirmade laat Tallinnas. Meie õpilasfirmad 
kauplesid Kristiine Keskuses. Õpilasfirma C-Bag 
(Ethel Uibo (11.b), Merily Keskküla (11.c) ning 
Mariann Klaassen ja Lotte Vahelaan (11.d)) 
termokott sai kõige innovaatilisema toote tiitli. 
Õpilasfirma Brand (Mihkel Mariusz Jezierski, ja 
Sander Aukust (11.e) ning Markus Jõeveer 
(10.b)) oma juuste viimistlustoodetega sai kolm 
auhinda: parim toode, sotsiaalmeedia kuningas ja 
kõige EBSi-meelsem õpilasfirma. 
 Selgusid Euroopa Komisjoni iga-aastase 
tõlkevõistluse Juvenes Translatores võitjad. 
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Palju õnne kõigile 28 liikmesriigi võitjatele, kelle 
tööd valiti välja 3252 tõlke seast! Seekord tõlkisid 
noored tekste kultuuripärandi teemal. Eesti 
parimaks noortõlkijaks osutus Liisa-Maria 
Komissarov 11.e klassist. Žüriile avaldas muljet 
Liisa-Maria sorav sõnakasutus ja hea 
emakeeleoskus, samuti oskus teksti sisu koos 
emotsioonidega edasi anda. Liisa-Mariat ja tema 
õpetajat ootab kevadel ees auhinnareis Brüsselisse. 
 Sel aastal toimus esimest korda rahvusvaheline 
lingvistika  veebiolümpiaad. Ligi 300 osaleja 
hulgas oli Eestist kokku 12 õpilast, kellest 9 
treffneristi. Meie koolist osalesid ja saavutasid 
märkimisväärse tulemuse Toomas Tennisberg 
(12.b) ja Anna Talas (12.a); kiitust pälvivad ka 
Eva Lotta Tamm (11.d), Hant Mikit Kolk (12.e), 
Kadi Sammul (12.b), Sass Albert Aare, Artur 
Avameri, Toomas Roosma (kõik 11.a) ning Henrik 
Narusberg (12.b). 
 Bioloogiaolümpiaadi vabariiklikku vooru on 
kutsutud järgmised meie kooli õpilased: Hanna-
Riia Allas (11.a), Mari Remm ja Tuule Tars (11.c), 
Kirke Joamets, Richard Luhtaru ja Hannes Kuslap 
(kõik 12.a), Elise Helena Armulik (12.c). 

Teated 

 Ajavahemikus 18.02.-10.03. viiakse meie 
koolis läbi Innove üleriigiline 11. klasside rahulolu 
küsitlus. 
 Täna kell 16.00 algab auditooriumis 
klassidevahelise mälumängu V voor. 
 Teisipäeval, 19. veebruaril ootab ajalooring 
kõiki huvilisi kell 15.45 ruumi 141 tuletama 
meelde Eesti Vabariigi algusaegasid, abiks seriaali 
„Tuulepealne maa“ esimesed osad. 
 19. veebruaril kell 15.45 on laiendatud 
juhtkonna nõupidamine, kus arutatakse 12. kl. 
õpilaste ja õpetajate tunnustamist saavutatud 
tulemuste põhjal erinevatel konkurssidel, 
olümpiaadidel ja ainevõistlustel. 
 23. veebruaril kell 10-23 toimub kooli aulas 
UPT raames võrgupidu, kuhu on oodatud kõik 
huvilised. Lisainfo FB lehel „HTG LAN 2019“. 
 XXVII üldlaulupeo ja XX üldtantsupeo „Minu 
arm“ I ülevaatus on lõppenud. II vooru pääsesid 
nii segakoor ANIMA lauljad kui kõik 
tantsuansambli TANTSUTALLAD tantsijad. 
 Tartu linn valis taaskord kultuurivaldkonna 
esinduskollektiive ja 2019. aasta 
esinduskollektiiviks rahvatantsu alal valiti HTG 
tantsuansambel TANTSUTALLAD. Õnnitleme! 

 2. ja 3. märtsil toimuvad kooli aulas kella 
10.00 -19.00ni XX tantsupeo „Minu arm“ 
mentorseminarid. 
 Järgmine infoleht ilmub talvevaheaajajärgsel 
esmaspäeval, 4. märtsil. 
 Arstikabinet on 4. märtsil suletud, kuna 
kooliõde Jaanika Saarepuu viibib seminaril. 

Õpilased 

 12.a ja 12.b klassil toimus 7. veebruaril 
õppepäev Tallinna Tehnikaülikoolis, kus tutvuti 
õppekavade ja sisseastumistingimustega ning 
toimusid huvitavad töötoad majandus-, 
infotehnoloogia- ja inseneriteaduskonnas. Õhtul 
nauditi Linnateatri suurepärast lavastust 
“Igatsus”.  
 Neljapäeval, 14. veebruaril osalesid Ethel 
Uibo (11.b), Heili Aavola, Merily Keskküla ja 
Ketlin Peldes (kõik 11.c) ning Lotte Vahelaan 
(11.d) NordPlus projekti sotsiaalse ettevõtlikkuse 
teemalisel videoseminaril. 
 15. veebruaril toimus Grete Isabel Huiki ja 
Emma Belinda Semilarski (mõlemad 11.d) 
praktilise töö raames D-klasside ööakadeemia. 
Tutvumismängudele järgnes meeleolukas 
„deelaseks“ ristimine koolimaja keldris, mille 
viis läbi 12.d klass. Elust ja tegemisest rääkis 
isiklike kogemuste põhjal muusik ja saatejuht 
Mihkel Raud, improteatri Ruutu10 näitleja 
Jürmo Mehine andis ülevaate selle teatrižanri 
saamis- ja ajaloost ning viis läbi töötoa, kus 
õpilased kogesid improvisatsiooni kui 
loomingulist meetodit. Elamusterohke õhtu 
lõpetas fotojaht koolimajas. 

Õpetajad 

 Koos õpilastega sõidavad pärast teist tundi 
õppekäigule Jääaja Keskusesse õpetajad Karin 
Soodla 19. veebruaril, Trine Uusen 
20. veebruaril ja Katrin Ojaveer 21. veebruaril. 
Õpetaja Andre Pettai viib 11.a klassi ajaloo tunni 
läbi ERMis 20. veebruaril. Õpetajad Helen 
Köhler ja Marcus Hildebrandt on haigestunud, 
huvijuht Uve Saar viibib korralisel puhkusel 
21. veebruarist kuni 12. märtsini. 

Sport 

 Tartu- ja Põlvamaa koolidevahelisel 
lauatenniseturniiril saavutas teise koha HTG 
noormeeste I  võistkond koosseisus Priidik 
Meelo Västrik (10.a), Lauri Leppik (10.b) ning 
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David Ryabchikov (12.e). Lisaks osalesid seal 
meie noormeestest Gregory Torim (10.a), Robert 
Puhk (10.e), Fred Kaldre (10.e), Lauri Kuresoo 
(11.a) ja Georg Elias Humal (11.a). 
 Õpilaste ning lisajõududega õpetajate äärmiselt 
põneva ja võitlusliku saalihokikohtumise võitsid 
seekord õpetajad seisuga 16:15. 
 Eesti meistrivõistlustel petangi üksikmängus 
saavutas kolmanda koha Aimar Poom. 
 14. veebruaril toimus meie koolis kõige 
suurema osavõtjate arvuga lahtine 
siseorienteerumisvõistlus kooli ajaloos, mille 
korraldasid praktilise töö raames Markus Sulg 
(11.b) ja Toomas Roosma (11.a). Kohal oli üle 
saja inimese ja kõik lahkusid uue kogemuse ja 
rõõmsa meelega. Võistluse tulemused on 
järgnevad: Meeste gümnaasiumi võistlusklassis 
võidutsesid järgmised HTG õpilased: 1. Rasmus 
Kruusa 2. Toomas Tennisberg (mõlemad 12.b) 
3. Karl-Martin Voovere (11.a). Kooli õpilaste 
paremus jätkus ka naiste gümnaasiumi 
võistlusklassis: 1. Kirke-Maria Leppik (12.c) 
2. Anna Talas (12.a) 3. Iris Kreinin (10.a). Meeste 
põhiklassis: 1. koht Aleksandr Šved 2. koht Tomi-
Andre Piirmets ja 3. koht vilistlane Georg Caius 
Kutsar. Naiste põhiklassis: 1. koht Nele Taba, 
2. koht Madli-Johanna Maidla ja 3. koht Kati Iher 
(kõik meie vilistlased). Veterani võistlusklassis: 
1. koht Juhan Liivamägi (vilistlane), 2.koht Indrek 
Mahla ja 3. koht Juhan Aasaru. Suurima osalusega 
klasside arvestuse esikoha nimel võistlesid tihedalt 
A-klassid. 10.a võitis 7 osalejaga, järgnesid 11.a ja 
12.a (vastavalt 6 ja 5 osalejat). Eriline tänu 
11.b klassi õpilastele, kes olid abiks võistluse 
korraldamisel.  

Kooli hoolekogu 

 Hoolekogu oma 5. veebruari koosolekul   
- kooskõlastas kooli sisehindamise korra ja võttis 
teadmiseks „Kooli sisehindamise aruande 2015 – 
2018“ ; 
- arutas kooli õppekava ja selle võimalikku 
muutmist; 
- arutas õppetundide alguse aja kehtestamist. 
Hoolekogu volitas kooli juhtkonda otsustama 
koolipäeva alguse kellaaega, kaasates aruteludesse 
ka õpilasomavalitsuse, kui kavandatav 
sotsiaalministri määrus võetakse vastu; 
- kuulas õppealajuhataja ülevaadet õpilaste 
õppeedukusest I ja II õppeperioodi tulemuste 
põhjal; 

- arutas Mauruse stipendiumi väljaandmisega 
seonduvat ning Stuudiumi kasutamise, õpilaste 
toitlustamise ja koolimaja 
hoolduskoristusteenusega seonduvaid küsimusi. 

Raamatukogu teated 

 Stuudiumis on nüüd nähtavad ka kooli 
raamatukogust laenutatud õpikud, raamatud ja 
muud teavikud. Palun seda jälgida. 
 Õpikute tagastamisel õppeaasta jooksul palun 
lähtuda kooli kodukorra järgmisest punktist: 
perioodõppest tingitult on õpilane kohustatud 
uue perioodi alguseks tagastama raamatukokku 
tema jaoks mittevajalikud õpikud, et uuel 
perioodil oleks võimalik neid laenutada teistele 
õpilastele. 

Koolivaheaeg 

 Talvevaheaeg on 25. veebruarist 3. märtsini. 
 Õpilastel palutakse enne vaheajale minekut 
rõivistu kapid korda teha: kapipealne ja -
alune peab olema tühi, koju tuleb viia 
vahetusjalanõud, õppematerjalid ja muud 
isiklikud asjad, mis ei mahu kappi.  
 Vaheajal on koolimaja avatud reeglina kell 
9.00 - 13.00.  

Söökla teated 

Orientiiriks lapsevanematele märtsikuu 
toiduraha: 
* tava- ja taimetoit 20 päeva x 0.70 eurot = 14.00 
eurot;  
* poisteports 20 päeva x 1.05 eurot = 21.00 
eurot. 
 

 

KOSUTAVAT TALVEVAHEAEGA! 


