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Kõiki lahtiste uste päe-
va esinejaid.

Rahvusvahelisel laste
ja noorte loomingukonkur-
sil "Vetevald läbi laste sil-
made 2002" uurimistööd
koostanud õpilasi Helery
Homutov'i ja Sirle
Kruuser'it auhinnalise I
koha ning Katrin Kiirend'it
ja Helen Kereme't auhinna-
lise II koha eest (saavutas ka
eesti ajalooalaste uuri-
mistööde võistlusel "Eesti
Nõukogude Sotsialistlik Va-
bariik" raamatupreemia).
Tänu tööde juhendajale
õpetaja Sirje Kereme'le.

Kooliraamatukogus on
avatud Eesti Lastekirjanduse
Teabekeskuse rändnäitus
“100 aastat Eesti lasteajakir-
jandust”.

Lasteajakirjandus on
olnud oma aja peegliks, kajas-
tades laste elu Eestimaal ja
maailmas; on avardanud
noore inimese silmaringi; on
inspireerinud lastekirjandu-
sega tegelema paljusid uusi
autoreid -  kirjanikke ja kunst-
nikke; on innustanud lapsi

omaloomingut harrastama;
on jaganud praktilisi nõuan-
deid ja juhtnööre igapäeva-
eluks, meisterdamiseks,
käsitööks jms.

Saja aasta jooksul on
eesti lasteajakirjandus ku-
junenud välja nii kindlatele
sihtgruppidele  (algklassi-
õpilased, teismelised noo-
rukid, tütarlapsed, skaudid
jne.) mõeldud kui ka selge-
piirilise teemasuunitlusega
(lastekirjandus, koomiks

100 aastat Eesti lasteajakirjandust
Külas olid Soome korvpallurid. 2.-3. juunil olid Kuressaare Gümnaasiumis külas Klaukkala kooli (Soome)tüdrukute ja poiste korvpallivõistkonnad. Sõpruskohtumistes olid edukamad Soome tüdrukud ja Kuressaare poisid.Suur tänu meie võistkondade treeneritele Sirje Metsküllile ja Andres Aderile. Foto: Maidu Varik.

Ootame Teid nel-
japäeval, 16.05 kell 18.00
Kuressaare Gümnaasiumi
aulasse kevadkontsertile!
Teile esinevad meie kooli
parimad tegijad!

Armsad raamatukogu
külast ajad!

Peagi hakkab lõpule
jõudma käesolev kooliaasta
ning aeg jõudmas sinna-
maale, et võiks mõelda oma
laenutustele raamatuko-
gust. Kui teil on käes mõni
raamat, mida te enam ei
vaja, olge head ja tagastage
see raamatukokku.

Aeg on üle vaadata ka
oma õpikud, sest järgmine
aasta soovib keegi teine
nendest õppida. Õpikud
peavad olema heas korras ja
tagastatud aineõpetajale.

Urve Aedma

laste omalooming, karskus,
religion jne.) perioodika.

Sajandi jooksul on an-
tud välja sadu lastele
mõeldud ajalehti-ajakirju-
lendlehti. Ajas on kõige
kauem vastu pidanud “Pio-
neer” 45 a., “Säde” 44 a.,
“Lasteleht” 40 a., “Täheke” 40
a. Näitus jääb avatuks mai-
kuu lõpuni, tulge vaatama!

Urve Aedma

Austatud
lapsevanemad,
õpetajad ja
õpilased!

Laupäeval, 4. mail toi-
mus lahtiste uste päev X klas-
si astujatele. Lisaks õppekor-
ralduse tutvustusele esinesid
lahtiste uste päeval KG
showgrupp, ansambel "Quis
cura" ,näidati KG õpilaste
poolt tehtud filme ja tutvuti
uute klassijuhatajatega
(Maren Asumets, Ave Jõgi,
Marit Tarkin) .

Meie kooliga olid tutvu-
ma tulnud Aste, Kaarma,

Lahtiste uste päev
Kahtla, Kihelkonna, Kures-
saare Põhikooli, Kärla, Lü-
manda, Muhu,  Orissaare
Gümnaasiumi, Salme, SÜG-i,
Tornimäe, Valjala õpilased ja
Vanalinna kooli õpilased.

Samas jätkub ka aval-
duste registreerimine inter-
neti kaudu kooli kodulehe-
küljel:
http://www.oesel.ee/kg

Maidu Varik
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3.2. Hoolsuse hindamine
(1) Hoolsuse hindamise
aluseks on õpilase suhtumine
õppeülesannetesse, tema ko-
husetundlikkus, töökus ja jär-
jekindlus õppeülesannete
täitmisel.
(2) Hoolsushindega «eesku-
julik» hinnatakse õpilast, kes
suhtub õppeülesannetesse
alati kohusetundlikult, õpib
kõiki õppeaineid võimeteko-
haselt, on ülesannete täit-
misel püüdlik, hoolas ja ise-
seisev, ilmutab omaalgatust
ja viib alustatud töö lõpuni.
(3) Hoolsushindega «hea»
hinnatakse õpilast, kes suh-
tub õppeülesannetesse ko-
husetundlikult, on iseseisev ja
hoolikas ning õpib võime-
tekohaselt.
(4) Hoolsushinde «rahul-
dav» saab õpilane, kes üldi-
selt täidab oma õppeülesan-
deid ja muid kohustusi, kuid
ei ole piisavalt järjekindel ega
õpi kõiki aineid oma tegelike
võimete ja arengutaseme ko-
haselt.
(5) Hoolsushindega «mitte-
rahuldav» hinnatakse
õpilast, kes ei õpi võimeteko-
haselt, suhtub õppeülesan-
netesse lohakalt ja vastutus-
tundetult, ei täida tundides
õpetajate nõudmisi, jätab
sageli täitmata oma kodused
õpiülesanded.
3.3. Käitumise ja hoolsuse
hindamise korraldus
(1) Põhikoolis hinnatakse
õpilase käitumist ja hoolsust,
gümnaasiumis hinnatakse
õpilase käitumist.
(2) Käitumist ja hoolsust
hindab klassijuhataja koos-
töös aineõpetajatega.
(3) Põhikooliõpilase käitu-
mist ja hoolsust hinnatakse
igal õppeveerandil, õppepe-
rioodil, gümnaasiumiõpilase
käitumist kord poolaastas.
(4) Käitumis- ja hoolsushin-
ded märgitakse klassipäe-

Väljavõtted KG hindamisjuhendist
(järgneb; algus “Infoleht” nr.14, 12.12.01)

vikusse ja õpinguraamatusse,
käitumishinne ka õpilas-
raamatusse. Põhikooli ja
gümnaasiumi lõputunnis-
tusele märgitakse ainult käi-
tumishinne.
(5) Käitumise aastahindeks
pannakse «mitterahuldav»
kooli õppenõukogu otsuse
alusel.
Selleks esitab klassijuhataja
õppenõukogule põhjenduse,
milles on arvestatud ka
õpilasesinduse seisukohti ja
ettepanekuid.
4. Hinde vaidlustamineja vaidlusküsimuste la-hendamine
4.1. Hinde vaidlust amine
Õpilasel ja lapsevanemal on
õigus arvestuslikke ja kokku-
võtvaid hindeid vaidlustada
ja taotleda nende muutmist.
4.2. Vaidlusküsimuse la-
hendamine
(1) Õpilase hindamisel koolis
tekkinud eriarvamusi ja vaid-
lusküsimusi lahendavad
õpilase või lapsevanema
nõudmisel aineõpetaja,
klassijuhataja ja/või direktor
(direktori asetäitja õppe- ja
kasvatustegevuse alal).
(2) Hinde pannud õpetaja on
kohustatud selgitama hin-
damise põhimõtteid, korda ja
hindekriteeriume ning
põhjendama hinde õigsust ja
nõuetele vastavust.
(3) Vajaduse korral vaatab
vaidlusaluse küsimuse läbi
kooli õppenõukogu, teeb ot-
suse ja teavitab sellest õpilast
ja lapsevanemat kolme
tööpäeva jooksul pärast ot-
suse vastuvõtmist.
(4) Kui õpilane või lapse-
vanem ei ole kooli juhtkonna
või õppenõukogu otsusega
nõus, võib ta pöörduda kooli
õppe- ja kasvatustegevuse üle
riiklikku järelevalvet teostava
ametniku poole viie tööpäeva
jooksul arvates otsusest

teadasaamisest.
(5) Kooli õppe- ja kasvatuste-
gevuse üle riiklikku järeleval-
vet teostav ametnik on ko-
hustatud vaidlusküsimuse la-
hendama kümne tööpäeva
jooksul arvates avalduse
saamisest ja teavitama sellest
õpilast ja lapsevanemat ning
direktorit kolme tööpäeva
jooksul.
5. Õpilase järgmisseklassi üleviimine,täiendavale õppetööleja klassikursust kor-dama jätmine
5.1. Õpilase järgmisse klas-
si üleviimise, täiendavale
õppetööle või klassikur-
sust kordama jätmise ot-
sust amine
(1) Õpilase järgmisse klassi
üleviimise, täiendavale õp-
petööle või klassikursust kor-
dama jätmise otsustab kooli
õppenõukogu numbrilise hin-
damise korral aastahinnete
alusel.
(2) Täiendavale õppetööle
jäetud õpilase järgmisse klas-
si üleviimine otsustatakse
pärast täiendavat õppetööd.
(3) Õpilase üleviimine järg-
misse klassi või klassikursust
kordama jätmine otsus-
tatakse hiljemalt 25. augus-
tiks.
5.2. Õpilase järgmisse klas-
si üleviimine õppeperioodi
lõpul
(1) Põhikooli 1. - 8. klassi ja
gümnaasiumi 10. - 11. klassi
õpilane viiakse üle järgmisse
klassi, kui tema aastahinne on
kõigis õppeainetes vähemalt
«rahuldav».
(2) Õpilane, kelle käitumise
aastahinne on «mitterahul-
dav», viiakse üle järgmisse
klassi, kui ta õppeedukus on
vähemalt rahuldav.

Järgneb...

Kuressaare Gümnaasiumi
2002.aasta kergejõustiku
meistrivõistlused toimuvad
15.05. 2002 Kuressaare lin-
na st aadionil kell 12.00.

Alad: poisid: 100m,
1500m, kaugus, kõrgus, kuul,
ketas, oda, V-rootsi
teatejooks,tütarlapsed: 100m,
800m, kaugus, kõrgus, kuul,
ketas, oda, V-rootsi teate-
jooks. Võistlustest saavad osa
võtta 8- 12. klasside õpilased.
Iga klass paneb välja 3 võistle-
jat, iga võistleja saab startida
kolmel alal + teatejooks.
Klassidevahelises võistluses
arvestatakse kahe parema
võistleja tulemust. Eraldi hin-
natakse 8. - 9. klasse ja 10.-
12. klasse.

Endel Tustit
KG õpet ajate päeva filmi
näidati T allinnas

Paavo Mardi sai Eesti
amatöörfilmide festivali eri-
diplomi noortefilmi eest ja
tema filmi "Õpetajate päev"
näidati festivali valikprog-
rammis Tallinna Kinomajas.
Zürii (eesotsas filmirezissöör
Peep Puksiga) analüüsis mär-
gitakse: "Intervjuud filmis
annavad hea ülevaate ühes
Eestimaa koolis toimivast
noortevahelisest atmos-
fäärist".

Maidu Varik
Õpetajad osalesid koolitu-
sel

2., 3., 4. mail toimus
Osilias koolitus "Lapse aren-
gu vestlus lapsevanematega".
KG-st osales erinevatel päe-
vadel ühtekokku 36 õpetajat.
Saadi teavet arenguvestluse
ettevalmistamisest ja läbivii-
misest. Osalejad said kogu
vajamineva materjali arengu-
vestluse edukaks läbivii-
miseks ja jäid koolitusega
väga rahule. Aitäh kõigi osale-
jate poolt lektor Kersti
Türgile!

Kaja Puck,
KG psühholoog
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