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Lugupeetud
koolipere,
lapsevanemad
Päikeseline suvi möödunud, meid kõiki ootab ees
üheksa kuud õppetööd, mis
nõuab nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka lastevanematelt järjepidevust, suurt tahtejõudu, koostöövalmidust,
kannatlikkust ning meelekindlust.
Lastevanematele panen
südamele suhtuda suurema
huviga oma laste kooliellu,
kuna koolil on hindamatu
roll meie elus. Kool on koht,
kus käiakse tarkusi omandamas, koht, kus kujundatakse iseloomujooned, luuakse
väärtushinnangud.
Koolikaaslased, olgem
tänulikud suurevaevanägijatele- õpetajatele, hinnakem
vääriliselt seda tööd ja vaeva, millel on äärmiselt üllas
eesmärk- olla kujundajaks
meie eluteel. Olgem avatud
kõigele sellele, mida koolis
pakutakse. Õppida, ainult
õppida, ütles Demokritos juba 3000 aastat tagasi.
Õpetajatele soovin palju
enesetäiendamise võimalusi meie kiirelt arenevas ühiskonnas, kannatlikkust oma
teadmiste
edasiandmises.
Teguderohket ja meeldejäävat kooliaastat kõigile!
Imre Kuusk,
ÕE esimees, abiturient

Juhtkond tänab
Õpetaja Elle Jurkatam’e
ja tema õpilasi, kes võtsid
osa Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud joonistusvõistlusest “Ohustatud taime- ja loomaliigid” ja sealt
tunnustuse pälvisid.
1. septembri aktuste
korraldajaid Inge Jalakat,
Laine ja Veikko Lehtot ja
Merle Rätsepat.
AS Hansapank Kuressaare kontorit kooli esimese klassi õpilastele tehtud
meeldivate kingituste eest!
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Tere, meie kooli pere!

Selle suve suurim töö koolimajas oli kohvik-söökla ”Noorus” renoveerimine. Foto: Maidu Varik.

Taas on sügis ja jällegi
kohtume meile armsaks
saanud koolis. On suviste
toimetamiste kokkuvõtmise aeg.
Suvistest
remonditöödest rääkides kulus kogu
“aur” kooli söökla renoveerimisele. Ega vanast sööklast enam midagi alles ei
saanudki jätta, sest kõik seal
oli lootusetult amortiseerunud. Põrandad, seinad, laed,
sanitaartehnilised seadmed
ja torustik, elekter, köögija
ventilatsiooniseadmed,
mööbel- kõik on uued. Mõte
on ju selles:kui üldse midagi
teha, siis nii, et ta oleks ilus,
kaasaaegne ja kestaks aastaid. Samuti võimaldavad
uued paigaldatud köögiseadmed teha veelgi suuremas valikus veelgi maitsvamaid toite ja kergendavad
tunduvalt söökla töötajate
tööd. Söökla renoveerimise
peatööettevõtjaks oli Primus
PR OÜ, sisekujunduse autor
on Vello Liiv. Köögiseadmete hankijaks oli Hacman Metos Eesti AS, uue mööbli tegi meile Kalla Mööbel OÜ.

Nüüd on sööklas kaasaegsetele nõuetele ning normidele vastav ventilatsioon ja
elektrivalgustus. Koos söökla renoveerimisega ehitasime uue soojussõlme, mis
toidab ventilatsiooniseadmeid ja kogu esimese korpuse kütmist. Nüüd on majas
kolm soojussõlme (õppekorpus, ujula, söökla ), mis võimaldab eri aastaaegadel kogu hoonet paindlikumalt,
kokkuhoidlikumalt kütta.
Samuti lahutasime õppekorpuse ja peakorpuse veetrassid, st. ühe veehaarde avarii korral ei kao kogu majast
vesi. Kogu söökla renoveerimine läks maksma üle nelja
miljoni krooni. Selleks otsustas KG Sihtasutuse juhatus
võtta pangalaenu.
Kuna iga töö võtab oma
aja, siis saame õpilastele
avada söökla 8. septembril.
Esimesel koolinädalal tutvustab söökla juhataja Reet
Sepp õpetajatele ja õpilastele söökla kodukorda.
Teine hea uudis on see, et
ehitasime arvutiklassi konditsioneeri, mis tagab klas-

siruumis normaalse temperatuuri õppetööks - töö läks
maksma 36000 krooni.
Sel õppeaastal on meil
koolis algamas uus ajastu!
Kahes klassis (103 ja 106) on
nüüdsest arvutid, mis teeb
õpetajale tunni läbiviimise hoopis tõhusamaks. Igal
aastal oleme suurt tähelepanu pööranud kooli tuleohutusnõuetele, ka sel suvel paigaldasime 5 uut tuletõkke
ust 57910 krooni eest.
Ma loodan, et järgmisel
aastal saame tööjärjega edasi minna. Järge ootavad aula- ja spordikompleksi renoveerimine ning muidugi
kogu õppekorpuse kaasaegseks muutmine.
Osa meie ruume on jällegi muutunud kaasaaegsemaks. Täiustunud on tehniline baas ja see kõik peaks
meie enesetunde paremaks
tegema. Tahan loota, et olete sellele varale head peremehed. Head uue kooliaasta algust!
Heimar Põld,
haldusdirektor
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Täname...
Täname kooli juubeliaasta
meeldivaks muutnud inimesi ja asutusi.
Kooli töötajaid: Inge Jalakas, Raili Kaubi, Endel
Tustit, Ursula Rahnik, Margit Düüna, Veikko Lehto,
Heimar Põld, Valdur Jõelaid, Marit Tarkin, Gert Lutter, Signe Vahkal, Maret
Laurson, Maria Pärn, Maren
Asumets, Taimi Aru, Merle Rätsep, Kaja Puck, Elle
Jurkatam, Toomas Takkis,
Maidu Varik, Ave Jõgi, Anne Mets, Anne Kilumets, Vilma Kuiger, Astra Truumure,
Mai Rand, Merle Tustit, Siret Aavik, Arvi Tanila, Ivar
Metsküll, Heldur Hurt, Eve
Sepp, Sirje Kereme, Herman
Keidong, Hugo Õun, Sirje
Metsküll, Toivo Liigsoo, Raina Rääp, Inga Engso, Grete Pihl, Urve Aedma, Maren Aaviste, Mare Milter,
Marjaana Kuusnõmm, Genadi Noa, Anu Saabas, Kehalise kasvatuse ainekomisjon , Õpilased, Imre Kuusk,
11abc esinejad.
Vilistlased: Gerd Vipre,
Paavo Mardi, Urmas Saks,
Riivo Allik, Fred Nelma,
Margus Mägi, Kaspar Kamsakann
(pronkssponsor),
Tiit Aavik (hõbesponsor),
Lea Loodma-Rettau (kuldsponsor).
Janar Lind ja Ivo Aksiim,
Indrek Hüüdma ja Kuressaare Sanatoorium, Ando
Pulk ja Saare Õlu, Ansambel
Cosmoskva, Ansambel Merry-go-Arnaund, Ansambel
Mõnusad, Ivo Linna ja Anti
Kammiste, AS Maiasmokk,
Saarte Trükikoda.
Kuressaare Gümnaasium
tänab kõiki, kes meid juubeli puhul õnnitlesid ja meeles
pidasid.
Tänu Kuressaare Linnavalitsusele koolile 25. juubeliks tehtud hinnalise kingituse eest ja abi eest 10. klasside
õppetöö tagamisel.
Kooli direktsioon

Koolitundide
algusajad
1. tund 8.10 - 8.55, 2.
tund 9.00 - 9.45, 3. tund 10.00
- 10.45, 4. tund 11.00 - 11.45,
5. tund 12.00 - 12.45, 6. tund
13.00 - 13.45, 7. tund 14.00 14.45, 8. tund 15.00 - 15.45.
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Austatud Meie KG lugejad!
Meie KG alustab kooliaastat nagu kogu koolipere.
Leht ilmub endiselt kolmapäeviti ja jõuab klassijuhatajate kaudu kõigi õpilasteni
ning kodudeni. Kuressaare
Gümnaasium on suur kool ja
iganädalane kirjasõna on ainsaks võimaluseks üksteise tegemistest, saavutustest ning
nõuannetest teadasaamiseks.
Seda võimalust tasub targalt
kasutada. Et leht oleks sisukam, parem ja värskem selleks saavad kaastööd teha

kõik kooliga seotud inimesed,
tasub ainult vaevaks võtta toimetusele kiri saata ja lumepall
hakkab veerema. Kirjutage
meile tekkinud probleemidest, esitage küsimusi ja avaldage arvamusi.
Uusi kaastöid ootab lehetoimetus igaks reedeks e-maili aadressil gL@oesel.edu.ee,
seega kõik, mis nädala jooksul
juhtub, jõuab lugejani järgmise nädala alguses. Hilinenud
kirjad ilmuvasse lehte ei jõua.
Meie KG toimetuse koos-

seis jääb samaks, vahetub ainult õpilastoimetuse eestvedaja – Astra Mõistliku asemel
saab nooreks ajakirjanikuks
Mary Tamsalu 12.a klassist.
Kui õpilaste hulgas on veel
pealehakkajaid ajakirjanikke,
võtke meie toimetusega ühendust (Marit Tarkin ruum 305)
Töid ja põnevaid tegemisi jagub kõigile!
Seega edukat aastat ja
alustame!
Marit Tarkin,
Meie KG peatoimetaja

Meie parimad põhikooli lõpetajad
2002/2003
Kiitusega lõpetavad: 9b
kl. Maarja Link, 9b kl. Katri Mägi.

9d klass: Liisi Kõiv, Tambet Kütt, Aleks Notton, Liisi
Samlik, Anu Tilk, Kerli Vaga.

Kiituskaardiga (hinded “5”
ja “4”) lõpetavad:

Ainekiituskiri (väga heade
tulemuste eest üksikutes
õppeainetes VIII ja IX klassis):

9a klass: Jaanika Aavik,
Maido Hiet, Janar Mahl, Madli Pihel, Peeter Puppart, Pille Sepp, Sander Sink, Taavi
Timm, Geidi Vaan, Mati Vait,
Kristi Väli.
9b klass: Kerli Kakkum,
Veelika Keller, Mart Kõrgesaar, Tuuli Käiro, Epp Lipu,
Karel Mets, Maiken Mändla,
Jan Rauk, Roland Saar, Tenno Saksakulm, Reelika Toomsalu.
9c klass: Siim Albert, Alar
Jõgi, Kairit Kall, Kristi Kokk,
Heleen Lehissaar, Mariliis
Rauk, Heleri Reek, Kristjan
Ruul, Maria Silts, Kerli Tarkin.

9a klass: Peeter Puppart –
matemaatikas, kehalises kasvatuses, ajaloos, geograafias. Pille Sepp – inglise keeles.
Mati Vait – inglise keeles. Taavi Timm – inglise keelse, eesti
keeles ja kirjanduses, geograafias. Jürgo Engso – kehalises
kasvatuses. Geidi Vaan – bioloogias, eesti keeles ja kirjanduses, tööõpetuses, kunstis.
Jaanika Aavik – eesti keeles ja
kirjanduses. Kristi Väli – kehalises kasvatuses. Erko Niit
– muusika.
9b klass: Katri Mägi – eesti
keeles ja kirjanduses. Maiken

Mändla – kehalises kasvatuses. Tenno Saksakulm – ajaloos, geograafias. Mart Kõrgesaar – geograafias. Maarja
Link – keemias, kunstis ja
tööõpetuses. Veelika Keller
– kunstis, tööõpetuses. Margit Vahter – kunstis, tööõpetuses. Reela Toomsalu – inglise keeles.
9c klass: Mariliis Rauk –
vene keeles, ajaloos, bioloogias, geograafias, matemaatikas,
kunstis, kehalises kasvatuses. Kristi Kokk – ajaloos, inglise keeles. Heleen Lehissaar
– inglise keeles. Liia Mets –
inglise keeles, geograafias.
Siim Albert – bioloogias.
9d klass: Marek Niit – kehalises kasvatuses. Anu Tilk –
inglise keeles.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Kooliaasta 2003/2004
Õppeperioodid (5. - 12.
kl.): I periood 01.09. – 17.10. II
periood 20.10. – 12.12. III periood 15.12. – 20.02.2004. IV periood 23.02. – 16.04. V periood
19.04. – 31.05.
Õppeveerandid (1. - 4.
kl.): I veerand 01.09. – 24.10.
II veerand 03.11. – 23.12. III
veerand 12.01. – 19.03.2004. IV
veerand 29.03. – 31.05.
Koolivaheajad: sügisvaheaeg 25.10. – 02.11, jõuluvaheaeg 24.12. – 11.01.2004, kevadvaheaeg 20.03. – 28.03,

suvevaheaeg 05.06. – 31.08.
Õppenõukogud
(planeeritud): 1. 03.11, 2. 22.12,
3. 01.03, 4. 26.04, 5. 02.06, 6.
17.06, 7. 21.06.
Põhikooli lõpueksamid:
eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 07.06, matemaatika (kirjalik) 11.06, valikeksam 16.06.
Riigieksamid:
emakeel
17.04, ajalugu 04.05, inglise
keel 08.05 (kirjalik); 10.- 14.05
(suuline), matemaatika 17.05,
saksa, vene keel 21.05 (kirjalik); 22.,24.05 (suuline), ühis-

konnaõpetus 25.05, bioloogia
29.05, keemia 02.06, geograafia 07.06, füüsika 11.06.
Praktikapäev “Elu meie
ümber” (5.-8.; 10.-11.kl.) 03.06.
Õppeaasta lõpuaktused (üleminekuklassid) 04.06. Pikendatud õppetöö 07. – 18.06.
Põhikooli lõpuaktus 18.06
ja gümnaasiumi lõpuaktus
19.06.
Anu Saabas ja Maidu Varik,
õppealajuahtajad
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Kooli Tervisespordipäevast
Kuna KG on tervist edendav kool tervislikus linnas
Kuressaares, siis on ka meie
koolis teistest koolidest erinev sügisene spordipäev- tervisespordipäev, kus ei ole eesmärgiks võistlussport, vaid
tutvumine erinevate tervisespordialadega tegelemise võimalustega Kuressaares. Selline spordipäev toimub nüüd
juba kuuendat korda.
Sel aastal alustab kogu
koolipere oma tervisespordipäeva 17.septembril Kuressaare staadionil. Peale avamist
toimuvad klassidevahelised
pendelteatejooksu võistlused
vanusegrupiti. Peale seda lähevad 1.-4.kl. õpilased matkale ja 5.kl. maastikumängule.
6.-12.klassi õpilastel on eelnevalt võimalik valida endale

meeldiv spordiala, millega ta
tahab sel päeval tegeleda. Eelmisel aastal oli valida 12 spordiala vahel, millest osavõtt oli
järgmine: aeroobika 173 õpilast, orienteerumine 114, bowling 91, jalgpall 77, matkamine
72, õppematk 36, tennis 36, jalgrattamatk 26, male 26, jõusaal
24, paarisvõrkpall 20, vesiaeroobika 15.
Sel aastal toimuvad veel
mõne ala läbiviimise kohtadega läbirääkimised ja täieliku
informatsiooni alade ja nendele registreerumise kohta saavad klassijuhatajad ja see ilmub ka järgmises lehes.
Eelmisel aastal tehtud küsitlusel õpilaste seas püüdsime selgitada sellise spordipäeva head ja vead. Küsimusele, kas sellises vormis spor-

sel hooajal suuremate purjede
alla. -15 a noorte klassis osales sel suvel 25 võistlejat. KG
õpilastest osales selles vanuseklassis Gregor Kapsta, kellele oli see elu esimene üritus.
Kuna Gregor lülitus võistlustulle 2 võistlusest ja sai endale “kaasavaraks “ 1 võistluse
karistuspunktid, mille tõttu ei
olnud ka oodata kõrget kohta. Lõpptulemus üldarvestuse 20 ei ole aga noormehe reaalne koht selles klassis, kuna
viimasel võistlusel oli Gre-

Uued õpilased
Voldemar Pungar 5A
klass, Reet Salumaa 5C klass,
Kari Uus 5C klass, Martin
Merilo 5C klass, Grete Riim
6A klass, Sander Randma
6C klass, Kristiina Tänav 6C
klass, Holger Part 7A klass,
Sander Maasik 7B klass,
Maarja Uus 7D klass, Maarja Randma 7D klass, Kerti Ruttu 7D klass, Rait Sagor 7D klass, Siim Pärtel 7D
klass, Mario Paiste 8C klass,
Laas Õun 8C klass, Karolin Kruuse 9C klass, Helena
Talk 9D klass, Henri Talk 9D
klass, Andre Paiste 9D klass,
Aksel Meola 9D klass, Jaanika Maimjärv 11A klass, Kati
Niiduväli 11B klass.

Tiina Käen,
kehalise kasvatuse õpetaja

Maili Rasva,
sekretär

gor 10 koha piirimail. Edukalt
lõpetas hooaja ka KG endised
õpilased Joosep Kaju, kes üldarvestuses -17 a klassis tuli hõbedasele kohale ja Siim
Nettan saavutas üldarvestuses juunioride meistritiitli.
Saaremaa Surfiklubi võtab trenni ka uusi kasvandikke vanuses 10-14a. Kellel surfispordi vastu huvi, sel palun
pöörduda õpetaja Johannes
kaju poole.
Johannes Kaju,
Saaremaa Surfiklubi treener

Õpilaste sisekorraeeskirjad
1. Üldosa
1.1. Kuressaare Gümnaasiumi (edaspidises tekstis
Kooli vastavas käändes) õpilaste käitumist reguleerivad
üldinimlikud eetika-, moraali- ja käitumisnormid, käesolevad eeskirjad, Kooli põhimäärus, Eesti Vabariigi seadused
ja nende alusel välja antud õigusaktid.
1.2. Õpilased juhinduvad
Kooli visioonist: “Vabadus.
Ilu. Tõde.”

2. Õpilaste õigused
2.1. Saada tasuta õpetust
Kooli õppekavas ettenähtud
programmi ulatuses.

2.2. Valida Kooli õppekavas fikseeritud vabaaineid või
õppida individuaalõppekava
järgi haridusministri määrusega kehtestatud korras.
2.3. Saada täiendavat abi
õpetajatelt vastavalt õppekavas ettenähtud võimalustele.
2.4. Moodustada koolis õpilasesindus, kes esindab
õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike
ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
Õpilasesinduse ülesanded ja
valimise korra sätestab Kooli
õpilasesinduse põhimäärus.
2.5. Gümnaasiumiõpilastel on õigus olla valitud Kooli
hoolekogusse.

Lühidalt

dipäev õpilastele meeldib,
vastati 100% jaatavalt. Iga ala
ja korralduse juures oli õpilastel oma soovitusi, kuidas seda
veel paremini läbi viia. Püüame neid sel aastal arvestada,
sest eks vigadest õpita. Mõista tuleb aga seda, et alad, mis
on piiratud kohtade arvuga, ei
ole tingitud meie saamatusest,
vaid võimaluste vähesusest.
Eeldame, et kõik õpilased
osalevad tervisespordipäeval
ja saavad hea sportliku elamuse. Klassidevahelises võistluses arvestatakse klassi osalemise protsenti.
Head sportlikku õppeaastat soovides

KG õpilased parimad surfispordis
Suvehooajal toimunud 3
võistluse üldarvestuses kuulutati meie kooli 6A klassi
noormees ja Saaremaa Surfiklubi kasvandik John Kaju
parimaks -12 a klassis võistlevaks surfisportlaseks. Hooaja
alguses tehtud plaanid minna rahulikult klass haaval
võistlustel
ülespoole(kuigi
võinuks osaleda ka -15 a.
klassis), õigustas end igati. 12
võistlejaga klassis saavutatud
ülekaalukas võit annab hea
enesetunde minekuks järgmi-
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2.6. Moodustada ühinguid,
klubisid, stuudioid ja ringe,
mille sihid ja tegevus ei ole
vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega ning osaleda
nende töös.
2.7. Kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- , spordi-, tehnilisi
ja muid vahendeid vastavalt
Koolis kehtestatud korrale.
2.8. Saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest.
2.9. Saada sõidu- ja muid
soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Kuressaare...
Jätkub lk. 4...

Käesolevast õppeaastast
on meie koolis ÕNN.
KG-s on algavast aastast uus töögrupp - õpiabi ja nõustamise nõukogu
(ÕNN). ÕNN-e kuuluvad
kooli psühholoog Kaja Puck,
logopeed Leelo Laus, kaplan
Katrin Keso-Vares, tugiõpetajad Merike Kivi ja Ilse
Au ning velsker Pia Maidsaar. Nõukogu abistab õpilasi, kellel on ühel või teisel
põhjusel raskusi õppimisega ning nõustab õpetajaid ja
lapsevanemaid.
Kaja Puck,
töögrupi juht

Edukas
joonistuskonkurss.
Eesti Noorsootöö Keskus korraldas möödunud
kevadel joonistuskonkursi
”Ohustatud taime- ja loomaliigid”. Meie koolist autasustati ühise tänukirjaga järgmiste õpilaste töid: 6. klass:
Kaisa Õunpuu, Jaana Asumets, Mirjam Ool, Sigrid
Osa, Maris Tustit, Helerin
Udrik. 7. klass: Hella-Liisa
Aavik. 8. Klass: Liisi Balin,
Maarja Tamm.
Erilise
tänu
pälvis
8a klassi tütarlaps Keit
Mäeots oma joonistusega
“Ilves”. Keit kutsuti juunikuus ka autasustamisele
Tallinna. Tänutäheks saadeti
Keidile kooli veel ilus raamat
kodumaa käpalistest.
Elle Jurkatam,
kunstiõpetaja
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Õpilaste sisekorraeeskirjad (algus lk. 3)
Linnavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
2.10. Saada kooli juhtkonnalt ja õpetajatelt teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet
õppimisvõimaluste kohta.
2.11. Saada teavet hindamise korra ja hinnete kohta
õpetajatelt ja klassijuhatajalt.
2.12. Avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid
muutusteks koolikorralduses.
2.13. Saada meditsiinilist ja
psühholoogilist abi Koolis viibimise ajal.
2.14. Kasutada õppepäevadel einestamiseks Kooli kohvik-sööklat.
2.15. Kanda Kooli teklit
vastavalt tekli statuudile.
2.16. Pöörduda oma õiguste kaitseks Kooli õpilasesinduse, Kooli direktori, Kuresaare
Linnavalitsuse, lastekaitseorganisatsioonide, Saare maavanema või haridusministeeriumi poole.

3. Õpilaste kohustused
3.1. Täidab koolikohustust
põhihariduse omandamiseni
või 17-aastaseks saamiseni.
3.2. Esindab kõikjal väärikalt ennast, oma kooli ja oma
maad.
3.3. Suhtub õppetöösse kohusetundlikult. Viibib õppetöö
ajal tunniplaanis ettenähtud
õpperuumis või –väljakul.
3.4. Järgib tervislikke eluviise ja ohutusreegleid.
3.5. Riietub puhtalt ja korrektselt, kannab Koolis vahetusjalatseid, mille tald ei määri põrandat.
3.6. Kooli aktustel ja parimate õpilaste pildistamisel
kannab õpilane pidulikku riietust (valge pluus ja tume ühevärviline seelik või püksid).
Gümnaasiumi lõpuaktuse riietuseks on talaar.
3.7. Õpilane ei suitseta, ei
tarvita alkohoolseid jooke, ei
kasuta narkootilisi aineid, ei

harrasta hasartmänge.
3.8. Esitab lapsevanema
allkirjaga tõendi kuni kahepäevase Koolist puudumise korral. Puudumisel kolm ja enam
päeva esitab arstitõendi.
3.9. Põhikooli õpilane kasutab oma Kooli õpilaspäevikut ning järgib selle kasutamise korda.
3.10. Õpilasel on Koolis
kaasas õpilaspilet.
3.10. Lülitab õppetöö ajaks
välja mobiiltelefoni.
3.11. Ei võta Kooli kaasa
relvi, narkootilisi, toksilisi ja
psühhotroopseid aineid ning
muud koolitööks mittevajalikku.
3.12. Pargib oma liiklusvahendi selleks ettenähtud kohta.
3.13. Tagastab Kooli õpikud ja muud raamatud õppeaasta lõppedes või Koolist lahkumisel.
3.14. Teeb igal õppeaastal
tööd oma Kooli heaks vastavalt ettenähtud korrale.

4. Õpilaste vastutus
4.1. Hoiab kooli ja kaasõpilaste vara. Süüliselt tekitatud
kahju hüvitab õpilane, tema
vanemad või neid asendavad isikud vastavalt kehtivale
seadusandlusele.
4.2. Õpilasi laidetakse koolikohustuse täitmata jätmise
eest vastavalt Kooli sisekorraeeskirjadele, nende vanematele kohaldatakse haldusõigusrikkumiste seadustiku sätteid.

5. Õpilaste tunnustamine
5.1. Õpilasi tunnustatakse
pidevalt õppetöö käigus väga hea ja hea õppimise, käitumise ning Kooli eduka esindamise eest.
5.2. Eduka õppimise ja
eeskujuliku või hea käitumise eest tunnustatakse õpilast
järgmiselt:
5.2.1. kuldmedal – gümnaasiumi lõpetamisel;
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5.2.2. hõbemedal – gümnaasiumi lõpetamisel;
5.2.3. kiituskiri “Väga hea
õppimise eest” – klassi lõpetamisel;
5.2.4. kiituskiri “Väga
heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” – põhikooli
või gümnaasiumi lõpetamisel;
5.2.5. kiitusega lõputunnistus - põhikooli lõpetamisel.
5.3. Edukal osalemisel
olümpiaadidel, võistlustel ja
konkurssidel
tunnustatakse
õpilast järgmiselt:
5.3.1. nimetus “Parim õpilane” – õppeaasta lõpul;
5.3.2. vastuvõtt “Pärlipäeval” oma Koolis – õppeaasta lõpul;
5.3.3. tänukiri esindamise
eest – õppeaasta lõpul;
5.3.4. nimetus “…Kuu Tegija” – järgmisel kuul;
5.3.5. graafiline leht “Tantsijatar ja tinasõdur” – õppeaasta lõpul.
5.4. Õppeperioodi lõpuks
hinnetele “4” või “5” õppimise eest tunnustatakse õpilast
järgmiselt:
5.4.1. kiitus;
5.4.2. fotografeerimine lendude kaupa;
5.4.3. kiituskaart – õppeaasta lõpul;
5.4.4. tänukiri lapsevanemale – õppeaasta lõpul;
5.4.5. tänukiri eelmisele
koolile – õppeaasta lõpul;
5.5. Muud tunnustamise
vormid:
5.5.1. suuline ja kirjalik kiitus;
5.5.2. stipendiumid – lõpuaktusel;
5.5.3. meediapreemia – lõpuaktusel;
5.5.4. Silvoneni stipendium
– lõpuaktusel
5.5.5. Kusti Koka stipendium - lõpuaktusel
5.5.6. seeriajooksu preemia
– lõpuaktusel;
5.5.7. saksa keele preemia –
lõpuaktusel;

���������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������

5.5.8. nimelised autasud –
lõpuaktusel;
5.5.9. nimeline käekell – lõpuaktusel;
5.5.10. 100-liste klubi – uue
õppeaasta algul;
5.5.11.
klassidevahelise
võistluse preemia – õppeaasta lõpul: algklasside preemia;
põhikooli preemia; gümnaasiumi preemia;
5.5.12. diplomid – spordivõistlustel;
5.5.13. meistrimedalid –
Kooli meistrivõistlustel

6. Õpilaste laitmine
6.1. Õpilaste käitumisest ja
hoolsusest tulenevalt:
6.1.1. õppeperioodi käitumishinne “mitterahuldav”;
6.1.2. õppeperioodi hoolsuse hinne “mitterahuldav”;
6.1.3. õppeaasta käitumishinne “mitterahuldav”;
6.1.4. Koolist väljaheitmine
õppeaasta lõpul õppenõukogu
otsusega.
6.2. Muud Kooli sisekorraeeskirjade rikkumised koolikohustuse mittetäitmisel:
6.2.1. suuline märkus, suuline noomitus;
6.2.2. arutelu õpilasesinduses – vajadusel;
6.2.3. kirjalik märkus, kirjalik noomitus – vajadusel;
6.2.4. kirjalik vali noomitus
– vajadusel;
6.2.5. lapsevanema Kooli
kutsumine – vajadusel;
6.2.6. lapsevanema trahvimine – vajadusel;
6.2.7. esildis Laste Hoolekande Komisjonile – vajadusel;
Läbi vaadatud metoodika nõukogu koosolekul
31.01.2002. Läbi vaadatud õpilasesinduse koosolekul.
Korduvalt arutatud direktsiooni koosolekul. Kinnitatud
09.04.2002.
Anu Saabas,
õppealajuhataja
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