PÄEV

KOOSOLEKUD, ÕPPEPÄEVAD, KURSUSED
jms. ÕPETAJATELE, LASTEVANEMATELE

KLASSIVÄLISED ÜRITUSED, ÕPPEPÄEVAD, OLÜMPIAADID
ÕPILASTELE

1.

*Rhea ülikoolis

*10:00 Järvamaa koolinoorte sügiskross Aravete suusa- ja
terviserajad
*10.-11. klass õppepäeval Niguliste ja Kumu
kunstimuuseumis (start kell 8:00 kooli juurest)
*7. kl eesti keele tasemetöö PK ja JJG (kell 8:00)

2.
3.
4.

*Rhea ülikoolis

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

*Lia koolitusel
*Kogu kooli infotund 11:35
*Leivanädal (loovsuuna sissejuhatav esitlus
algklassidele)
*Õpetajate päeva väljasõit
*Leivanädal

* 7. kl loodusõpetuse tasemetöö PK ja JJG (kell 9:15)
* 7. - 12. kl õpilased kohtuvad Uku Suvistega 10.30

*Õpetajate päeva väljasõit
*Leivanädal
*Ebe koolitusel
*Leivanädal

Õpilastel e-õppepäev.

*Ebe koolitusel
*Leivanädal

*Kogu kooli infotund 11:35
*Karolit ei ole
*Karolit ei ole
*Õpetajate infominutid 11:35
*Karolit ei ole
*Rhea ülikoolis
*Karolit ei ole

*4. kl loodusõpetuse tasemetöö PK ja JJG (kell 9:15)
*Lahe koolipäev Tln Alexelas 8:00-17:00 (Tristan, Marii-Eleen,
Crister, Eliise)
* 7. kl inglise keele (kirjalik/suuline) tasemetöö

*TÕN tunnustusüritus
(Agnes ja Maris)

*Juhtkonna koosolek 15:00

* 7. kl inglise keele (suuline) tasemetöö
*Aasta õppijasõbralik
tööandja 2021 (Agnes ja
Maris)
„Sinasõprus pärimuspillidega“ JJG kell 8.00 ja PK kell 9.15

*Kogu kooli infotund 11:35
*Tarmot ei ole
*Tarmot ei ole
Lastevanemate koosolek (1.-6. klassid)
*Õpetajate infominutid 11:35
*Kaasava hariduse koolitus - Ele, Karoli, Külli,
Greete, Riina, Heivi
*Tarmot ei ole
*Lastevanemate koosolek (7.-12. klassid)
*Kaasava hariduse koolitus - Ele, Karoli, Külli,
Greete, Riina, Heivi
*Tarmot ei ole

*Õpilasfirma MÜNT 12:40 (8-9. kl + Gümn)

Ainekavade parendamine
Ainekavade parendamine
Ainekavade parendamine
*Koostöökoolitus õppimisest, ajust ja
koolikeskkonnast, kell 11:00-17:00
Koolitaja: Jaan Aru Koht: Koeru Kultuurimaja
*Ainekavade parendamine
*Rhea ülikoolis
*Ainekavade parendamine
*Rhea ülikoolis
*Rhea ülikoolis

*Juhtkonna koosolek kell
15:00

Õpetajate päeva väljasõit 8:15 start JJG juurest

*Rhea ülikoolis
*Karolit ei ole
*Rhea ülikoolis

*Tarmot ei ole
*Ebe koolitusel

SISEKONTROLL
JUHTKONNA TÖÖ

*Juhtkonna koosolek 15:00

*10:00 Järvamaa maakoolide 4.-5.kl rahvastepalli KV poisid ja
tüdrukud Imavere spordihoone
*Järva valla sünnipäev
*Mälu- ja matkamäng
Loov- ja uurimistööde pealkirjade esitamise tähtaeg

*Juhtkonna koosolek

