
2019/2020. õppeaasta lõpetamine Gustav Adolfi Gümnaasiumis  
COVID-19 viiruse leviku piirangute tingimustes 

 

Gustav Adolfi Gümnaasium jätkab pärast 15. maid distantsõppega, mis toimub kuni 9.            
juunini 2020.  Õppevõlgnevustega õpilastele määratud täiendav õppetöö algab 10. juunist.  

Üleminekueksameid ja tasemetöid sel õppeaastal ei toimu. 

8. klasside loovtööde kaitsmine toimub septembris 2020.  

Gümnaasiumi sisseastumiskatsete info saadetakse ühiskatsetele registreerunutele ühiskatsete       
infosüsteemi kaudu maikuu esimesel nädalal. Käesoleva õppeaasta gümnaasiumi esimese         
astme vastuvõtutingimused sätestatakse muudetud ühiskatsete korraldamise korras ja kooli         
vastuvõtukorras hiljemalt 11. mail 2020. 

G3 astme riigieksamid ja koolilõpueksamid toimuvad vastavalt HTMilt saadud juhistele ja           
SA Innove määratud aegadel. Alates 18. maist jätkuvad konsultatsioonid videosilla          
vahendusel G3 riigieksamiteks, G3 koolilõpueksamiteks. 

7. reaalklassi kandideerivad õpilased saadavad kandideerimisdokumendid kooli 11. maiks.         
Vestlused toimuvad alates 19. maist 2020. Täpsem info siin:         
https://gag.ee/sisseastumine/7-klass/  

25. mail algab Kotzebue maja õpilastel õpikute tagastamine õpikeskuse poolt koostatud           
graafiku alusel. 

29. mail algab peamaja õpilastel õpikute tagastamine õpikeskuse poolt koostatud graafiku           
alusel. 

1.–5. juunil on 1.–3. klasside õpilastel projektinädal, mida juhendavad klassiõpetajad. 

4. juunil pannakse 4.–8. klasside õpilastele välja III trimestri hinded („AR“ või „MA“) ja              
kokkuvõtvad aastahinded (tähthindena). 1.–3. klasside õpilastele antakse tagasiside II         
poolaasta õpitulemustele. 9. klasside õpilastele pannakse välja III trimestri hinded („AR“ või            
„MA“) ja kokkuvõtvad aastahinded (tähthindena) ning kokkuvõtvad hinded teisendatakse         
põhikooli lõputunnistusel numbrilisteks hinneteks. G1 ja G2 õpilastele pannakse välja          
kursusehinded („AR“ või „MA“). 

Õpilased, kes jäetakse täiendavale õppetööle, peavad sooritama selle perioodil 10.–19. juuni           
või hiljemalt 21.–28. august 2020. 

5. juunil toimub ülekooliline distantsspordipäev. Täpsem info kehalise kasvatuse õpetajatelt. 

6. juunil kell 18.00 GAG 389. sünnipäev videosilla vahendusel (sh Gustav Adolfi            
Sihtasutuse stipendiaatide autasustamine).  

8. juunil toimuvad õppenõukogud (1.–6. klass kell 9.00, 7. kl–G2 aste kell 12.00), kus              
otsustatakse järgmisse klassi üleviimine, täiendavale õppetööle jäämine, kiituskirjaga klassi         
lõpetamine (2.–8. klass ja G1–G2 aste),  9. klassi täiendav õppetöö ja ainealased kiituskirjad.  

https://gag.ee/sisseastumine/7-klass/


8. juunil toimub õpilastele koolist laenutatud IT vahendite tagastamine graafiku alusel. 

9. juunil toimuvad selle õppeaasta viimased üleminekuklasside klassijuhatajatunnid        
videosilla abil. Klassitunnistusi kool üldjuhul välja ei prindi. Kiituskirjad õppeedukuse ja           
saavutuste eest prinditakse välja ja õpilased saavad need kätte 1. septembril 2020. 

10. juunil toimub G2 astme uurimistööde järelkaitsmine. 

11.–12. juunil toimuvad G3 koolilõpueksamid vastavalt HTMist saabuvatele juhistele. 

15. juunil kell 9.00 toimub õppenõukogu, kus otsustatakse kõikide klasside täiendava           
õppetöö sooritamine või mittesooritamine, selle alusel järgmisse klassi edasiviimine.         
Otsustatakse põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõpetamine kiitusega. Võimalusel        
otsustatakse ka gümnaasiumi lõpetamine vastavalt HTMist saabuvatele juhistele. 

16. juunil põhikooli lõpetajatele tunnistuste jagamise filmimine lõpuaktuse eelsalvestuseks. 

17. juunil gümnaasiumi lõpetajatele tunnistuste jagamise filmimine lõpuaktuse        
eelsalvestuseks. 

20. juunil kell 12.00 toimub põhikooli distantslõpuaktus sõltuvalt eriolukorra tingimustest. 

21. juunil kell 12.00 toimub gümnaasiumi distantslõpuaktus sõltuvalt eriolukorra         
tingimustest. 

 

 


