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Uudiskiri toob teieni Järve Gümnaasiumi varakevadised uudised.

EELINFO
 Aprillis toimuvad koolis digipädevuse katselised tasemetööd 9. ja 12.klassile.
 11. aprillil kell 16.00 toimub Järve Gümnaasiumis õpilasesinduse poolt korraldatav 7.
MOEDEMM.
 17. aprillil kell 11.15 on 12. klassi lõpukella aktus.
 18. aprillil kell 18.00 toimub Kohtla-Järve kultuurikeskuses Järve Gümnaasiumi 53.
rahvatantsupidu (peaproov toimub 16. aprillil).
 21. aprillil kell 14.00 koguneb haridus- ja teadusministeeriumi poolt kokku pandud
huvigruppide töörühm arutama Kohtla-Järve riigigümnaasiumi teemat.
 16.-19. aprillil toimub koolis SÜDAMENÄDAL.
 17.-18. aprillil on koolis külas Oru kooli pere Läänemaalt.
 19.- 28. aprillil on KOOLIVAHEAEG.
 29. aprillil kell 18.00 toimub Järve Gümnaasiumi hoolekogu koosolek.
 12. kl riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde kuupäevad leiab SIIT
 6. mail toimub 10.-11. klassi uurimistööde/praktiliste tööde kaitsmine.
 23. mail toimub 8. klassi loovtööde kaitsmine.
 30.-31. mail toimub 11. kl RIIGIKAITSELAAGER.
 Mais ja juunis toimuvad vestlused 1. klassi astuvatele õpilastele.
 6.-7. juunil toimub 6.kl Kaitse End ja Aita Teisi (KEAT) laager Läsnal.
 2018/19. õppeaasta lõpuaktused toimuvad 7. juunil
LÕPUAKTUSED:
9. klassile 20. juunil 2019 kell 14.00
12. klassile 21. juunil 2019 kell 14.00

INFO
 11.-15. märtsil toimusid koolis ILUSA EESTI KEELE NÄDALA üritused.

 19. märtsil alustab Järve Gümnaasiumis tööd psühholoog Ene Mändla.
 25. märtsil tutvustavad Jõhvi Gümnaasiumi esindajad õppimisvõimalusi Jõhvis.
 11. aprillil tutvustavad Iisaku Gümnaasiumi esindajad 9. klassidele õppimisvõimalusi
Iisakus.
 Paljud kooli jäetud riideesemed on omaniku juurde tagasi jõudnud pärast leitud
asjade fotogalerii jagamist Stuudiumis. Palju asju ootab veel omanikke. Kui leiate
oma kaotatud eseme, teatage majandusjuht Jana Laur`ile Stuudiumi vahendusel.
 Värskeid uudiseid saab Coolilehe vahendusel lugeda siin

 Kuu ürituste tabel on leitav kooli kodulehelt siin
 Õpilaste saavutustega saab tutvuda siin
 Kooli fotogalerii on leitav siin Vaatame üritusi pildis.

PROJEKTID
 KIK projekt „Teadlik laps looduses“ 1.- 12. klass II etapp (koordinaator T. Kivirand)
“Pankranniku veed“ Toilas ja Valastel
 08.04.2019 4. klassid
 09.04.2019 5. klassid
 10.04.2019 6. klassid
„ Loodust avastama“ Martiska järve ääres
 03.06.2019 1. klassid
 04.06.2019 2. klassid
 05.06.2019 3. klassid
 Ära viska patareid prügikasti, vaid selleks ette nähtud konteinerisse. Koolis toimub
„Patareijaht“ - konteiner asub fuajees. Hoiame loodust!
Toredat kevade algust kõigile!
Teie Järve Gümnaasium

