INFOKIRI
Nr 10/28 (28.06.2018)

INFO

Iisaku Gümnaasiumi 2017/18 õppeaasta tegu on Ülekooliline koosolek gümnaasiumiastme
säilitamiseks.
Iisaku Gümnaasiumi Aasta Õpetaja´2018 – Aili Reiman.


Aitäh kõigile vilistlastele, õpilastele, külalistele, kooli töötajatele, endistele ja
praegustele õpetajatele! Tänu teile õnnestus aastapäeva tähistamine suurepäraselt!
Fotomeenutused kokkutulekust siin. Vilistlaste jalutuskäik Iisaku alevikus fotod ja
videod.



Juunis soetati sööklasse sügavkülmik ning paigaldati uus elektripliit, elektripann ja kaks
keedukatelt. Maksumus 23 287,63 eurot. Rahastaja Alutaguse vallavalitsus läbi kooli
eelarve.



Töö- ja tehnoloogiaklassi paigaldati puidutolmuimuri süsteem. Maksumus 23 721,00
eurot. Rahastaja Alutaguse vallavalitsus läbi kooli eelarve.



Juulis on koolimaja asjaajamiseks suletud. Kooli ruumides toimub värskendav remont:
algklassid saavad uue värvikatte ning uues korpuses õlitatakse põrandaid.



Pakume

alates

2018/2019

õppeaastast

tööd

aktiivsetele

ja

innovaatilistele

pedagoogidele: õppejuht (0,5 kohta); huvi-ja projektijuht (1,0 koht); klassiõpetaja (1,0
koht). Rohkem infot CV keskus.


Avaldusi 2018/2019. õppeaastal kooli astuda soovijatelt võtame vastu kooli kantseleis
25.-29. juuni ja 1.-17.august kell 09.00-14.00. Info dokumentide ja muude tingimuste
kohta siin.

ÜRITUSTE EELINFO


2018/2019 õa avaaktus 3.septembril kell 9.00.



Osaleme rahvusvahelises Nordplus Juniori projektis "Let's explore, discover, create!"
("Uurime, avastame, loome!"). Projektis osalevad kolm riiki: Eesti, Leedu ja Soome.
Osalevad õpilased vanuses 11a-15a. Kohti projektirühmas on 15. Septembri esimesel
nädalal palume õpilastel, kes sooviksid projektis osaleda, teha väikese ennast tutvustava
ettekande inglise keeles. Ettekanne ei pea olema pikk. Soovime, et õpilane tutvustaks

ennast, räägiks paari lausega oma huvialadest ning põhjendaks, et miks just tema peaks
selles projektis osalema. Hindame õpilase motivatsiooni, suulist eneseväljendusoskust
inglise keeles ja esinemisoskust. Täpsem info ettekannete toimumise kohta avaldatakse
augustis Stuudiumis.

ETTEVÕTMISED // JUUNI
25.mai – 1.juuni IG Õppeaasta tegu 2017/2018 valimine
1.juuni 9.klassi eesti keele lõpueksam; 1. ja 3.klass matkal
4.-5.juuni Rattamatk Karjamaale (5.-12.kl)
5.juuni majandusõpetuse õppekäik Ida-Virumaal (3.-4. kl)
6.juuni ühiskonnaõpetuse (kooli)eksam (12.kl)
7.-8.juuni KEAT laager Kauksis (6.kl)
8.juuni 2017/2018 lõpuaktus (1.-8.kl ja 10.-11.kl); 9.klassi matemaatika lõpueksam
9.juuni
Iisakusse kooli loomise 230. aastapäeva ja Iisaku Gümnaasiumi 50. aastapäeva
tähistamine ning vilistlaste kokkutulek
12.juuni KUMU ja Kadrioru kunstimuuseumi külastus. Michael Sittowi ja Ivan Aivazovski
näitus.
13.juuni 9.klassi valikeksam 9.klass
14. juuni Uurimistööde järelkaitsmine (12.kl)
16.juuni 9. klassi lõpuaktus
20.juuni gümnaasiumiastmesse kandideerivatele õpilaste sisseastumisvestlus ning kehalised
katsed (korvpalli suunale õppima asujatele)
22.juuni 12. klassi lõpuaktus
25.-29.juuni ja 1.-17.august sisseastujate avalduste vastuvõtt

SAAVUTUSED


KEAT Kaitse End ja Aita Teist Ida-Virumaa piirkonna võistlus (7.-8.juuni
Kauksi)

I koht Hagen Mathias Aamer, Inos Hinno, Emma Labe, Sandra Lehtla, Rainer Mändmets, Asko
Pärnpuu, Richard Pärnpuu, Reimo Reiska, Liisbeth Rääst.



Projekt Iisaku Gümnaasiumi sisehoov on esitatud Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted
2018 konkursile kandidaadiks. Konkursi komisjon valis Iisaku Gümnaaiumi kolme
nominendi hulka kategoorias Ida-Viru Aasta Noorte Ettevõtlik tegu 2018. Võitjad
kuulutatakse välja ja nominatsioonid antakse kätte 04.oktoobril 2018.a Saka Mõisas.

KÄIMASOLEVAD PROJEKTID


Osaleme rahvusvahelises Nordplus Juniori projektis "Let's explore, discover, create!"
("Uurime, avastame, loome!"). Projektis osalevad kolm riiki: Eesti, Leedu ja Soome.



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

Mõnusat suve!
Teie Iisaku Gümnaasium

