
Austatud lapsevanemad!
Järgmise üheksa aasta

jooksul omandab Teie laps
meie riigis kohustusliku põhi-
hariduse. Teile on tähtis, et
Teie laps saaks hea hariduse,
oleks terve ja viibiks turvali-
ses arengukeskkonnas. Mida
meie Kuressaare Gümnaasiu-
mis teha saame, et lapsed
saaksid Teie ootustele vasta-
va hariduse?

Oleme püüdnud Kures-
saare Gümnaasiumis saavu-
tada arukat tasakaalu konser-
vatiivsuse ja muudatuste va-
hel. Me peame oluliseks kon-
servatiivsust põhiväärtustes,
eriti  kasvatuslikes taotlustes.
Meie kooli missioonilause
“Vabadus. Ilu. Tõde.”  räägib
väärtustest, mille poole me
püüdleme ja millest lähtudes
oma õpilasi püüame kasvata-
da. Meie kool on noor, kuid,
hoolimata sellest, on meil väl-
ja kujunenud omad tradit-
sioonid, sümboolika ja rituaa-
lid. Meil on oma lipp, kooli-
laul, õpilaste ja õpetajate tun-
nustamise viisid. Me peame
oluliseks kooli pidevat in-
novaatilist arengut. Koolis
sisseviidud muudatused (pe-
rioodõpe, õppesuunad güm-
naasiumis, oma koolitusosa-
konna ja KG Sihtasutuse
loomine jms.) on andnud
soovitud tulemusi. Oma tuge-
vamateks külgedeks peame
just tulevikku suunatud os-
kuste andmist ( heal tasemel
arvutiõpe ja majandushari-
dus, millega tulevikuühiskon-
nas on kergem hakkama saa-
da).

Meie kooli soovib üle
maakonna tulla üha arvuka-
malt häid ja väga häid õpila-
si. Kuressaare Gümnaasiumi
õpilaste tulemused maakon-
na ja vabariigi olümpiaadidel,
konkurssidel on head.  Riigi-
eksamite tulemused on üle

vabariigi keskmise, arvesta-
tav on kõrgkooli sissesaanute
arv.  Kuressaare Gümnaa-
siumist saab hea hariduse.

Sportimis- ja tervise-
edendamise võimalused koo-
lis on head. Võimla, ujula,
staadion, kooli kõrval asuv
männik (jooksu- ja suusara-
jad, võimlemislinnak) ja väike
jõusaal moodustavad spordi-
kompleksi, mida linnas mu-
jalt ei leia.2001.a. suvel teos-
tati ujula renoveerimise esi-
mene etapp ja sellega seoses
paranesid märgatavalt õpilas-
te sportimise ja hügieeni
tingimused. Meeldiv on ka
asukoht äärelinnas, kus on
puhtam õhk ja vähem müra
ning liiklust.

Õpilaste turvalisuse
paremaks tagamiseks oleme
sõlminud koostöölepingu
turvafirmaga “Securitas” ja
mõlemad pooled töötavad
selle nimel, et suuremate lin-
nade “halvad asjad” vähemas-
ti koolist võimalikult eemal
hoida.

Kooli juhtkonna ja lap-
sevanemaid esindava hoole-
kogu koostöö on tihe ning töi-
ne. Esimesest jaanuarist
2000 tegeleb kooli majanda-
misega KG Sihtasutus ja selle
tulemusena on kooli vilis-
tlaste ja lapsevanemate side
oluliselt tugevam kui seni.

   Õpilasi toitlustav KG

Sihtasutuse söökla eristub
enamikust Eesti koolide
sööklatest laia toiduvaliku ja
pika lahtiolekuaja poolest.

Kuressaare Gümnaasium
on alati arvestanud õpilast.
Meil töötavad õpilasomava-
litsused kolmes kooliastmes.
Arvukalt töötab tasuta huvi-
alaringe (sport, muusika, ai-
neringid jms.) Meie õpilased
kannavad meelsasti kooli tek-
lit - see on kinnituseks, et nad
on oma kooliga rahul ja tun-
nevad uhkust selle üle, et nad
õpivad Kuressaare Gümnaa-
siumis. Ja neil on selleks ka
põhjust. Õpilaste hulgas
läbiviidud kooli slogani
konkursil parimaks tunnis-
tatud “Kuressaare Gümnaa-
sium – ja tahadki koolis käia”
väljendab nii õpilaste
hoiakuid kooli suhtes kui ka
meie oleviku ja tulevikupüüd-
lusi. Me teeme tööd selle
nimel, et see tõesti nii oleks.
Kõigi jaoks.

Kuressaare Gümnaasiu-
mis on arvukalt tugevaid, Va-
bariigi tasemel õpetajaid. Teie
laste õpetajad suudavad aja-
ga kaasas käia, tegelevad ak-
tiivselt täiendõppega ja
seetõttu olen kindel, et ka
Teie lapsed tulevad  meilt saa-
dava haridusega elus toime.

Kuressaare Gümnaasiumi
direktor Toomas Takkis

Hea haridus Kuressaare Gümnaasiumist
Mõtteid 1.a ja 1.b klasside
õpilastelt (sõnastus muut-
mata):
� Koolis on palju sõpru ja siin
saab õppida. Mulle meeldib
matemaatika. Vahetunnis saab
mängida. Mulle meeldib minu
pinginaaber ja oma õpetaja.
Meil on ka väga kena klass.
Mulle meeldib oma kool väga.
(Getter)
� Tundides saab õppida,
mängida, meisterdada, laulda,
lugeda, võimelda ja tantsida.
(Kermo)
� Mulle meeldib see kool, sest
siin on head õpetajad ja toit on
ka hea. Koolis on toredad va-
hetunnid. Need õpetajad, kes
õpetavad meid, on targad. Ka
meie saame targaks siis, kui nad
meid õpetavad. (Grete)
� Koolis saab olla sõpradega.
Mulle meeldib kunstitund. See
tund on lahe, seal saab meister-
dada. Natuke alguses karta ka
pole midagi. (Maris)
� Mulle meeldib kool, sest siin
saab targaks. Mida rohkem käid,
seda targemaks saab. (Margot)
� Koolis on sõbrad. Siin saab
õppida ja on hea õpetaja. Kõik
aitavad kui midagi on vaja. Koo-
lis ei pea midagi kartma. Keegi
ei riidle omavahel. Oleks hea,
kui kõik oleksid head teiste vas-
tu. (Klair)
� Mulle meeldib kool, sest siin
on toredad õpetajad ja toredad
lapsed. Siin koolis on toredad
vahetunnid. Minu lemmiktund
on emakeel, matemaatika ja ku-
jutav tegevus. Siin on lapsed
head ja targad. (Hanna-Liisa)
� Mulle meeldib õpetaja Ene
Riis. Ta on heasüdamlik ini-
mene ja ilus (Merili)
� Kool ja õpetajad on toredad.
Siin saab targaks. Tunnid on ka
toredad. Siin saab tähed selgeks,
lugeda, jutustada. Ainult mulle
jutustamine ei meeldi. (Juulia)
� Mulle meeldib see kool. Siin
on toredad õpetajad. Näiteks 1a
õpetaja Ene Riis ja 1b õpetaja
Ülle Jasmin. Siin on ka tore
direktor Toomas Takkis. See on
väga tore kool. (Kristiina)

Õpilastelt “KG – ja
tahadki koolis käia!”
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1A - majandusklass (28 õpi-
last). Klassijuhat aja Grete
Pihl.
� Eesmärk: õpetada lisaks
üldhariduskooli õppeplaanile
ja õppeprogrammidele Eesti
Junior Achievement koosta-
tud majandusõppe prog-
ramme.
� Sisuks: majandusalaste
põhimõistete selgitus; prob-
leemülesannete lahenda-
mine; situatsioonimängud;
põhjus-tagajärg seosed; prak-
tiliste aastatööde koosta-
mine; ringitööna arvuti alg-
õpetus.

2001/2002 õ.a. võetakse vastu
kaks esimest klassi

Kooli vastuvõtt eeldab
lapse osalemist koolival-
miduse kat sel.
Mis on koolivalmidus ?
� Lapse valmisolek üle
minna mänguliselt tege-
vuselt õppetegevusele
� Muutused lapse keha-
lises, sotsiaalses ja vaimses
arengus
Eelregitreerimine koo-
livalmiduse kat sele
� Toimub 01.märtsist kuni
14.märtsini kooli kantseleis
tööpäevadel   kella 8.00  -
16.30 kooli sekretäri juures.
� Lapsevanemal võtta
kaasa lapse sünnitunnistus
� Registreerimisel:

a) täidab lapsevanem
avalduse blanketi

b) saab sekretärilt katse

Koolivalmiduse katse

1.kl. õpilaste väljaselgitamine
Kokkuvõtted ja esialgsete
õpilasnimekirjade koost a-
mine
� Õpilaskandidaadid
järjestatakse  katse
koondtulemuse punktide alu-
sel, olenemata eelistatud
klassist;
� Üldjärjestusest valitakse
välja vastavalt lapsevanema
eelistusele majandus- ja
kunstide klassi soovijad
� Eraldi arvestust
peetakse klassiti veel tüd-
rukute ja poiste kohta
� Eelisatud olukorras
� on “AB-Kooli” kursused
edukalt läbinud lapsed;
� võrdsete punktide arvuga
tulemuste puhul :

a) KG töötajate lapsed;
b) lapsed, kelle õed-

vennad õpivad meie koolis.
� Lapsed, kes langevad esi-
mesest klassieelistusest välja
paigutatakse võimalusel ja
vanema soovil teise klassi
nimekirja
� Klasside esialgsed
nimekirjad pannakse kooli
valvelaua juurde välja
20.märtsil kella 12.00-ks.
� Õpilasnimekirjas olevate
(n.ö. kooli sisse saanud) laste
ümberotsustamise korral
mõne teise kooli kasuks, te-
hakse ettepanek järgmisele
esialgu nimekirjast väljajää-
nud lapsele.
Kes jääb 1.klassi õpilaste
nimekirja?
Esialgsetesse nimekirjadesse
kantud õpilaskandidaatide

lastevanematele antakse
järelemõtlemise aeg 20.-
26.märtsini. Kas soov saa-
da KG õpilaseks on kindel?
Laps kantakse lõplikult
õpilaste nimekirja 28.märtsil
juhul, kui:
Lapsevanem on 26.märtsiks:

1) toonud kooli kant-
seleisse lapse tervisekaar-
di ja 2 fotot;

2) valla sissekirjutusega
lastele valla garantiikiri;

3) kandnud kooli pan-
gaarvele järgmise õppe- ja
koolivahendite raha 415
krooni:
· 1.kl. töövihikud (7 nime-
tust) – 184.00
· KG õpilaspäevik – 30.00
· kooli tekkel – 177.00
· kooli õpinguraamat –
24.00
Kooliarve:
Ühispank  kood 401;
 arve nr. 10220007768018;
KG Sihtasutus;
märgusõna “Aabits”;
lapse ees- ja perekonnanimi,
kelle eest tasutud;
summa 415 krooni.
Juhul, kui 26.märt siks ei
ole eelnimet atud toimin-
guid tehtud:
� kustutatakse esialgses
nimekirjas olnud õpilaskan-
didaat klassi nimekirjast;
� antakse meile teadaoleval
kontakttelefoni teel võimalus
kooli saamiseks nimekirjast
väljajäänud järgmistele laste-
le.

1B, kunstide klass, 28
õpilast, k lassijuhat aja Kati
Haamer.
� Eesmärk: rõhu aseta-
mine lapse õpetamisele ja
kasvatamisele läbi mitmete
kunstiliste tegevuste.
� Sisuks: õppeplaan suu-
natud erinevate lastegrup-
pide arendamisele ja
õpetamisele vastavalt nende
huvidele, eeldustele:
ü kellele rohkem laulmist ja
rõõmu tegelemisel muusika-
ga (muusikagr.)
ü kellele rohkem käelisi te-
gevusi (kunstigr.)
ü kõigile rahvatants ja rüt-
mika, emakeeles rõhuasetus
sõna- ja näitekunstile.

algusaja meelespea
Koolivalmiduse kat se läbi-
viimine
Koolivalmiduse katse
toimub 18.märtsil (alguse
kellaaeg antakse igale
lapsele isiklikult eelregist-
reerimisel). Lapsed kogune-
vad kooli garderoobis.
Mida võtt a lapsel kaasa?
� Vahetusjalatsid
� Pliiatsid (harilik ja värvi-
lised).
� Rahulik, rõõmus tuju
Millest koosneb koo-
livalmiduse kat se?
1. Individuaalne vestlus
2. Kirjalik töö
3. Käeline tegevus
4. Õppeülesanne � Spordiringid (pallimän-

gud, võimlemine, ujumine;
ravivõimlemine)
� Muusikaringid (mudilas-
koorid, rahvapill, plokkflööt,
solistid; ansamblid)
� Arvutiring (kõigile 2. ja
3.klasside õpilastele)
� Loodussõbrad

Algklasside õpilasringid
� Rahvatants
� Male (3.kl. kõigile ja 4.kl.
soovijatele)
� Sõnakunsti- ja näiterin-gid
� Kunstiring
� Käsitöö (4.kl. tüdrukud)
� Puutöö (4.kl. poisid)
NB! Ringidest osavõtt on
õpilastele tasuta!

ü NB! Infotund koolivalmiduse katsetele tulijate lastevane-
matele toimub kolmapäeval, 06.märtsil kell 18.00 auditooriumis.
ü Esimene kohtumine klassikaaslaste ja õpetajaga! Kol-
mapäeval, 03.aprillil kell 18.00 ootame kooli oma tulevasi 1.klas-
side õpilasi koos vanematega: õpilaskontsert aulas, klassijuhataja
tund, tutvumine, soovitusi koolitulijale.


