NÕO REAALGÜMNAASIUMI INFOLEHT

KONTAKT:
reino@nrg.tartu.ee
Tel. 745 5247, 56357190 (kantselei, 8.15-16.00)
58554948 (ühiselamu kasvataja, vastab ainult õhtul)
7455244 (administraator ; 8.15-15.00 õppehoones, muul ajal ühiselamus)
Koduleht www.nrg.tartu.ee
Direktor
Õppealajuhataja
Õppejuht
Huvijuht

Jaanus Järveoja jaanus@nrg.tartu.ee
Svetlana Keisk sveta@nrg.tartu.ee
Tiina Perkson tiina@nrg.tartu.ee
Krista Bergmann krista@nrg.tartu.ee

Klassijuhatajad: 10A Veronika Uibo 11A Meeli Lepisk 11A Ene Soolepp
10B Peet-Märt Irdt 11B Anne Kasesalu 12B Ruth Maal
10C Aivar Vinne
11C Epp Vinne
12C Kaja Kasak
Kasvatajad ühiselamus : Tiina Kasak, Maire Ulst, Kaidi Rist, Taimi Saluste.
Hoolekogu esimees : Üllar Kukk
ÕPPETÖÖ
Õppetunni pikkus on 75 minuti.

1. 8.20 – 9.35
2. 9.50 – 11.05
3. 11.20 – 12.35
LÕUNASÖÖK

12.35 – 13.05
12.50 – XL lõuna

4. 13.05 – 14.20
5. 14.35 – 15.50
6. 16.00 – 17.15
NB! 15 minutilises vahetunnis õpilased üldjuhul ühiselamusse ei lähe (ühiselamus tohib viibida
kehalise kasvatuse tunniga seoses ja erakorralise vajaduse korral).
Õppetöö kohta saavad õpilane ja tema vanemad infot e-kooli keskkonnas (Stuudium).
Vanematel tuleb esitada Stuudiumile vastav taotlus.
Puudumisel või töö ebaõnnestumisel saab järelevastamist sooritada kokkuleppel aineõpetajaga
vastavalt koolis kehtivale korrale.
Palume vanematel pidevalt jälgida oma lapse õppetöö tulemuslikkust ja probleemide ilmnemisel
või selgituste saamiseks koheselt pöörduda klassijuhataja või aineõpetaja või juhtkonna liikme
poole.
Kooli poolt valitud tasuliste õppematerjalide (töövihikud, töölehed, …) soetamine on õpilasele
kohustuslik. Õppekava toetavatest loengutest ja õppeekskursioonidest ning -matkadest osavõtt
ning sellega seonduvate kulude osaline katmine on õpilasele kohustuslik.
TOITLUSTAMINE
Õpilasi toitlustatakse Nõo Põhikooli sööklas.
Hommikul toitlustamist kooli poolt ei korraldata (ühiselamus on köök, spordihoones kohvik).
Lõunasöök ( kahel päeval supp, kolmel päeval praad) on õpilastele tasuta .
Alates 11.09 on õpilastel võimalik tellida XL lõunat, mille eest tuleb tasuda 43 senti päevas.
Õhtusöögi maksumus on 1.48 eurot.
Toidutellimust saab tühistada/muuta eelmise päeva 13.00-ni.
TRANSPORT
Kool kompenseerib kodu ja kooli vahel sõitmise sõidupiletite alusel (igapäevasel sõitjal kuni viis
korda, teistel üks kord nädalas kuni 4 korda kuus). Aruanne tuleb esitada järgmise kuu alguses.

ÜHISELAMU
Nädalavahetuseks õpilane üldjuhul ühiselamusse ei jää. Nädala sees õpilane väljaspool
ühiselamut ööbida ei tohi (tohib lapsevanema etteteatamisel või mõjuval põhjusel, kui on
eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud).
Laupäeviti päevavalvet majas ei viibi ning välisuksed on lukustatud.
Tuleb järgida ühiselamu sisekorrareegleid ning nende korduval rikkumisel jääb õpilane
ühiselamukohast ilma.
PUUDUMISED
Õppetundides viibimine on kohustuslik. Kui õpilane on puudunud, tuleb kooli tulles esitada
koheselt tõend. Pikem puudumine (4 või enam päeva) tuleb eelnevalt kokku leppida (v.a.
haigus) ning täita vastav avaldus.
Kui õpilane koolist puudumise ajal viibis ühiselamus, siis saab puudumist põhjendada
klassijuhataja. Lapsevanema tõendit sellise puudumise kohta ei arvestata.
Põhjuseta puudumiste vähendamiseks rakendab kool meetmeid vastavalt korrale.
5 hilinemist võrdsustatakse ühe põhjuseta puudumisega.
MATERJALIDE TRÜKKIMINE
Kooli fuajees asub veebipõhine printer, kus õpilased saavad õpilaspileti või ID –kaardi alusel
mõõduka tasu eest trükkida nii õppematerjale kui ka isiklikke dokumente.
TERVISHOID
Koolis töötab tervisõde Helina Pedak, kes vastavalt graafikule võtab õpilasi vastu kabinetis ja
võimalusel jagab nõuandeid telefoni teel (51935232).
NB! Tervisõde ei asenda perearsti!

LASTEVANEMATE KOOSOLEK
Nõo Reaalgümnaasiumi lastevanemate koosolek toimub 8. detsembril. Algus kell 15.00.
NÕO PÕHIKOOL
Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased kasutavad Nõo Põhikooli sööklat, aulat. spordihoonet. Kuna
Nõo PK õppehoones toimub remont, on ajutiselt liikumisteed ümber korraldatud.

Nõo Reaalgümnaasium- reaalne edu alus

