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INFO


7.märtsist alustas eelkool 2018/2019 õa Iisaku Gümnaasiumi 1.klassi tulevatele
õpilastele ja lapsevanematele. Õppetöö hakkab toimuma üle nädala kolmapäeviti kell
16.00-17.25. Eelkooli õpetaja on Eda Välimets.



20. veebruar - 30.märts toimub üleriigiline Haridus- ja Teadusministeeriumi
korraldatav rahulolu-uuring. Uuringu käigus kogutakse infot lastevanemate kooli ja
õpikeskkonnaga rahulolu kohta. Lapsevanemad saavad küsitlusele vastata kuni 30.
märtsini 2018.a kolmes erinevas keeles avades üks järgnevatest veebilinkidest:
o eesti keeles: bit.do/innove-rahuloluLV-est
o vene keeles: bit.do/innove-rahuloluLV-rus
o inglise keeles: bit.do/innove-rahuloluLV-eng
Küsitlusele vastamine võtab aega ca 20-30 minutit. Küsimustikule vastamine on
anonüümne, ühegi vastaja vastuseid ei ole võimalik tema isikuga seostada. Üksiku
lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta.



Eesti Pereteraapia Ühingu pereterapeudid kingivad EV 100 sünnipäeva puhul Eestimaa
inimestele sada tundi tasuta koolitusi erinevatel peresuhete alastel teemadel. 21.märtsil
kell 17.30 on külas pereterapeut Maarika Kongi. Teema „Suhete vastastikkusus
peresüsteemis“.



27.aprillil korraldab õpilasesindus kevadballi. Oodatud on õpilased (alates 6.kl),
lapsevanemad, vilistlased, õpetajad ning teised huvilised väljastpoolt kooli. Pilet on
eelmüügist 2€ ja kohapeal 3€. Piletid on müügil kooli kantseleis või võttes ühendust
karljoosep81@gmail.com.



9.juunil 2018 tähistame Iisakusse kooli loomise 230.aastapäeva vilistlaste
kokkutulekuga.

Kooli veebilehele on lisatud kooli aastapäeva ja vilistlaste

kokkutuleku info (päevakava, registreerimine, vilistlaste nimekirjad jms).

ÜRITUSTE EELINFO


21.märts kell 17.30 – Kohtumine pereterapeut Maarika Kongiga „Suhete
vastastikkusus peresüsteemis“



23.märts – e-õppe päev (iseseisva õppe päev)



27.aprill – Iisaku Gümnaasiumi kevadball.



21.aprill – 1.mai 2018 kevadvaheaeg



5.mai – sisehoovi talgupäev koos lastevanematega



9.juunil 2018 tähistame Iisakusse kooli loomise 230.aastapäeva vilistlaste
kokkutulekuga.



Lõpuaktused:
9. klassi lõpuaktus on 16. juunil 12.00 kooli aulas.
12. klassi lõpuaktus on 22. juunil kell 16.00 kooli aulas. (NB! Kuupäeva muutus).

ETTEVÕTMISED // MÄRTS
20. veebruar - 30.märts Lastevanemate rahuloluküsitlus
6.märts Võrkpall miniliiga ja Pallilahing; Miksteatri etendus "Prometheus" (5.-9.kl)
7.märts TTÜ Tartu kolledži tutvustus (10.-12.kl); Matemaatika päev (5.-7.kl); E-külalistund:
Miks toimub globaalne soojenemine? (7.kl); Eelkool.
8.märts
Dumle
rahvastepalli
piirkonnavõistlus
Jõhvis
(1.-3.kl);
piirkondlik
majandusolümpiaad (10.kl); E-külalistund: Miks inimesed kasutavad vihakõnet? (7.kl).
9.märts piirkondlik matemaatika olümpiaad (4.-6.kl); piirkondlik inglise keele olümpiaad (8.9. kl).
12. - 16.märts Emakeelenädal
12.märts Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli ja Sillamäe Vanalinna Kooli
mudilaskooride ühiskontsert Mätegusel
13.märts Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli ja Sillamäe Vanalinna Kooli
mudilaskooride ühiskontsert Iisakus; Hoolekogu esimehe ja direktori vastuvõtt.
14.märts Emakeele päeva tähistamine ja Iisaku kodukoha aabitsa esitlus; Korvpallivõistlused
Jõhvis.
15.märts Matemaatikavõistlus "Känguru"; piirkondlik algklasside eesti keele olümpiaad;
16.märts Iisaku Gümnaasiumi, Mäetaguse Põhikooli ja Sillamäe Vanalinna Kooli
mudilaskooride ühiskontsert Sillamäel
21märts Rahatarkuse loeng (10.-12.kl); Eelkool; Kohtumine pereterapeut Maarika Kongiga
(lapsevanemad, õpetajad).
22.märts VAT teatri külastus; FER projekti koolide kontaktseminar Iisakus (3.-4.kl)
23.märts Iseseisva õppe päev; Õpetajate koolitus "Õpetaja vaimne tervis: depressioon, stress
ja läbipõlemine“.
28.märts Töötukassa loeng: „Tööturu hetkeolukorrast ja palgastatistikast“ (10.-12.kl).

SAAVUTUSED


Ida-Viru maakondlik muusika olümpiaad (17.02.2018 Jõhvis)

I koht Lisette Nagel (9.kl)
Juhendaja õp Tanja Elken


Postimehe olümpiaesseede konkurss (2.09 - 31.12.2017)

II-III koht Karl-Joosep Karp (12.kl)
Juhendaja õp Saale Kivi


Ida-Viru maakondlik ajaloo olümpiaad (10.02.2018 Jõhvis)

I koht Hagen Mathias Aamer (6.kl)
5.koht Luise Järve (6.kl)
III – IV koht Annika Kaljumäe (7.kl)
5.koht Elisaveta Päll (7.kl)
IV koht Johanna Karp (8.kl)
Juhendaja õp Reet Kirsipuu

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID


3. ja 4.klass osaleb FER projektis: „Noored ja ettevõtlus // Youth and
Entrepreneurship".



Osaleme oktoober 2016 kuni oktoober 2018 koos Ida-Viru Lõunaregiooni
koostöögrupiga, kuhu kuuluvad Alajõe, Iisaku, Illuka, Tudulinna vallad (Alutaguse
vald) ja Avinurme (Mustvee vald) programmis Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine.

MEELDETULETUSEKS


Koolimenüü.



Õppeaasta ürituste plaan leitav on kooli kodulehel IG Ettevõtmiste kalendris ja
Stuudiumi kalendris.



Käimasolevad projektid



Toimunud sündmustest, külalistest ja muust huvitavast annab ülevaate kooli kodulehe
pealehel asuv uudiste rubriik ning kooli ajaleht IG Sõnumikuulutaja.



Koolis toimunud ürituste fotod on leitavad kodulehel rubriigis Galerii SIIN



Ilmunud infokirjad on leitavad kooli kodulehel lingi Üldinfo alt Infokirja arhiivi
rubriigist SIIN



IG kodulehekülg www.iisaku.edu.ee



Kooli uudised FB-s https://www.facebook.com/iisakugymnaasium

Teie Iisaku Gümnaasium

