INFOKS!

SÜNDMUSTE KALENDER

- MUUTUNUD ARAVETE KESKKOOLI "ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE JA
KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD"
!

-

Distantsõppe korralduse põhimõtted Aravete Keskkoolis.

-

Õpilastransport 2020/2021 õppeaastal .

- Uus liikluskorraldus
ümbruse

Aravete KK juures. ( Ekspertarvamus Aravete keskkooli
liikluskorralduse kohta. )

- Aravete Keskkool on vastu võetud Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikku. Seega on meid
nüüdseks juba 77 kooli üle Eesti.
Meil on väga hea meel, et meie seniseid tegevusi ja pingutusi on märgatud! Suured tänud
kõikidele kaasaaitajatele, toetajatele, ideede generaatoritele ja teostajatele!
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Teha on veel palju, selleks kõigile mõttelendu ja jõudu!
- Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse
koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu
temperatuuri.
- Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv
välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise
võimaluseni erinevaid tegevusi.
Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse
Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel
http://www.emhi.ee
avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma
indeksi tabeli alusel, mida saab vaadata
siin
Väljaavõte sotsiaalministri määrusest 01.09.2010 "Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja
õppekorraldusele"

- Õhtuoode!
Kõikidel õpilastel on võimalik koos pikapäeva rühma õpilastega süüa õhtuoodet kell 13.45.
Registreeri sekretäri juures millistel päevadel järgmisel nädalal soovid süüa ja maksa toidu eest
(0,40 EUR üks söögikord), hiljemalt reedel kella 12.00-ks.
- 2018. AASTAL MÖÖDUB 160 AASTAT KOOLIHARIDUSE ANDMISE ALGUSEST
ARAVETEL (
loe edasi siit... ). Kava leiad siit !

Vanemad sündmused
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2017-2018 õppeaasta
- Aravete KK õpilane T.Tuisk saavutas Järvamaa õpilaste kevadnäitusel "Eesti
Vabariik 100" I koha (4-6 klass) ja M.-H. Tääkre 3 eripreemia.
- Aravete KK võistkond koosseisus K. Kork, A.-L. Kirsipuu ja Aiki Jalakas saavutas
Ambla LPK VII ristsõna lahendamise võistlusel KUMA rändkarikale II koha.
- Riiklikul emakeeleolümpiaadil saavutas Aravete KK 11 klassi õpilane Erik Vilbu 1112 klasside arvestuses III koha
!
- Maakondlikul ajaloo olümpiaadil saavutas Aravete KK 11 klassi õpilane E. Vilbu I
koha!
- Maakondlikul kunstiolümpiaadil saavutas Aravete KK 7 klassi õpilane M.-H. Tääkre V
koha!
- Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Aravete KK 8 klassi õpilane R. Rohi 8
klasside arvestuses IV-VI koha!
- Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutasid oma vanuserühmades Aravete KK 8
õpilane R.Rohi I koha, 9 klassi õpilased A.Jalakas III koha ja T.Siska VI-VII koha ning 7 klassi
õpilane Õ.Rodendau IV-V koha.
- Võistulugemisel „Hansenist Tammsaareni" saavutas K. Tihane keskmises vanuserühmas
II koha!
- 7. klassi parim peastarvutaja maakondlikul NUPUTA viktoriinil on Õ. Rodendau!
- Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Aravete KK 8 klassi õpilane Rico Rohi 7-8
klasside arvestuses I koha ja 11 klassi õpilane Erik Vilbu 11-12 klasside arvestuses I koha!
- Aravete KK võistkond koosseisus K.Keerberg, R.Laugus, A.Tokaruk, K.Lepasepp,
R.Tommula, M.A.Metso ja A.Homin saavutas Järvamaa koolide 4-5 klass
- ide saalijalgpalli karikavõistlustel III koha.Aravete KK võistkond koosseisus E.Tuisk,
R.Rohi ja K.-L.Pitk saavutasid Imaveres,
- Järvamaa 6-9 klasside mälumängu turniiril II koha.Inimeseõpetuse ainepäeval Väätsal,
saavutas Aravete KK võistkond koosseisus Emma Tuisk, Eliise Tuisk ja Maris Toropov III koha.
- Koolinoorte jutuvestjate konkursil „Kratilood“ saavutasid Aravete KK õpilased M. A. Lepik
1.-3. vanuseklassis II koha ning R. Tommula 4.-6. vanuseklassis III koha ja Järvamaa
muuseumi sõprade seltsi eripreemia.Aravete KK võistkond koosseisus E.Tuisk, R.Rohi,
A.Jalakas ja K.-L.Pitk saavutasid Järvamaa 6-9 klasside mälumängu turniiri 1 voorus I-II koha.
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