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Õpilastelt “KG – ja
tahadki koolis käia!”
1A klassi poisid Alex,
Vahur, Tauri, Martin ja
Kaur arvavad, et meie
koolis on …
Palju õpilasi, tubli direktor, targad õpetajad,
suur võimla, palju klassiruume, uus ja sügav ujula,
ilus raamatukogu, toredad
klassikaaslased ja sõbrad.
1B klassi tüdrukud Sigrid,
Elariin, Kätlin, Anli, Janet
ja Kadrin arvavad:
Kui õpin hästi, saan targaks. Koolis on kõik väga
tore. Koolitunnid on huvitavad. Ka vahetunnid on
toredad. Koolis on sõbralikud õpetajad. Meil on koolis palju häid sõpru.
1A ja 1B õpilasreeglitest
Õpin ja käitun hästi, olen viisakas, tervitan
tuttavaid, olen töökas ja
aus, täidan liikluseeskirju, olen tunnis tähelepanelik, hoian oma klassi ja
kooli vara, armastan puhtust ja korda, austan vanemaid inimesi, hoian loodust, austan leiba.

Algklasside
üritused
Peale õppetöö toimuvad
koolis veel ka mitmed klassivälised üritused: tervisespordipäevad, Leivanädal,
Jõulunädal ja jõulukontsert
kirikus, sõbrapäeva lauluvõistlus, Rahvatantsupäev,
Kevadkontsert, õpilastööde näitused ja algklasside
nädal. Nimetatud üritused on traditsioonilised, aga
iga klass koos oma klassijuhatajaga organiseerib veel
palju huvitavat.
Grete Pihl ja Kati Haamer,
algklasside õpetajad
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Hea haridus Kuressaare Gümnaasiumist
Järgmise üheksa aasta
jooksul omandab Teie laps
meie riigis kohustusliku põhihariduse. Teile on tähtis, et
Teie laps omandaks hea hariduse, oleks terve ja viibiks
turvalises arengukeskkonnas. Mida meie Kuressaare
Gümnaasiumis teha saame,
et lapsed omandaksid võimalikult hea hariduse?
Kuressaare Gümnaasiumis oleme püüdnud saavutada arukat tasakaalu
konservatiivsuse
ja
muudatuste vahel. Me peame oluliseks konservatiivsust põhiväärtustes, eriti kasvatuslikes taotlustes.
Meie kooli missioonilause
“Vabadus. Ilu. Tõde.” räägib väärtustest, mille poole me püüdleme ja millest
lähtudes oma õpilasi püüame kasvatada. Meie kool
on noor, kuid hoolimata sellest on meil välja kujunenud
omad traditsioonid, sümboolika ja rituaalid. Meil on
oma lipp, koolilaul, õpilaste ja õpetajate tunnustamise
viisid. Me peame oluliseks
kooli pidevat innovaatilist
arengut. Koolis sisseviidud
muudatused (perioodõpe,
õppesuunad gümnaasiumis,
oma koolitusosakonna ja KG
Sihtasutuse loomine jms.) on
andnud soovitud tulemusi.
Oma tugevamateks külgedeks peame just tulevikku
suunatud oskuste andmist
(heal tasemel arvutiõpe ja
majandusharidus, millega
tulevikuühiskonnas on kergem hakkama saada).
Meie kooli soovib üle
maakonna tulla üha arvukamalt häid ja väga häid õpilasi. Kuressaare Gümnaasiumi
õpilaste tulemused maakonna ja vabariigi olümpiaadidel, konkurssidel on head.
Riigieksamite
tulemused on üle vabariigi keskmi-

se, arvestatav on kõrgkooli
sissesaanute arv. Kuressaare
Gümnaasiumis saab soovija
omandada hea hariduse.
Sportimis- ja terviseedendamise võimalused koolis
on head. Võimla, ujula, staadion, kooli kõrval asuv männik (jooksu- ja suusarajad,
võimlemislinnak) ja väike
jõusaal moodustavad spordikompleksi, mida linnas
mujalt ei leia. 2001. a. suvel
teostati ujula renoveerimise
esimene etapp ja sellega seoses paranesid märgatavalt
õpilaste 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
linnade “halvad asjad” vähemasti koolist võimalikult
eemal hoida.
Kooli juhtkonna ja lapsevanemaid esindava hoolekogu koostöö on tihe ning töine. Esimesest jaanuarist 2000
tegeleb kooli majandamisega KG Sihtasutus ja selle tulemusena on kooli vilistlaste
ja lapsevanemate side oluliselt tugevam kui seni.
Õpilasi toitlustav KG
Sihtasutuse söökla eristub

enamikust Eesti koolide
sööklatest laia toiduvaliku ja
pika lahtioleku aja poolest.
Kuressaare Gümnaasium
on alati arvestanud õpilast.
Meil töötavad õpilasomavalitsused kolmes kooliastmes. Arvukalt töötab tasuta
huvialaringe (sport, muusika, aineringid jms.) Meie
õpilased kannavad meelsasti kooli teklit - see on kinnituseks, et nad on oma kooliga rahul ja tunnevad uhkust
selle üle, et nad õpivad
Kuressaare Gümnaasiumis.
Ja neil on selleks ka põhjust.
Õpilaste hulgas läbiviidud
kooli slogani konkursil parimaks tunnistatud “Kuressaare Gümnaasium – ja tahadki koolis käia” väljendab
nii õpilaste hoiakuid kooli
suhtes kui ka meie oleviku ja
tulevikupüüdlusi. Me teeme
tööd selle nimel, et see tõesti
nii oleks. Kõigi jaoks.
Kuressaare Gümnaasiumis on arvukalt tugevaid,
Vabariigi tasemel õpetajaid.
Teie laste õpetajad suudavad ajaga kaasas käia, tegelevad aktiivselt täiendõppega ja seetõttu olen kindel, et
ka Teie lapsed tulevad meilt
saadava haridusega elus toime.
Toomas Takkis,
Kuressaare Gümnaasiumi
direktor
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2003/2004 õ. a. võetakse Koolivalmiduse katse 1.
vastu kaks esimest klassi klassi astujatele
1.A, majandusklass, 28
õpilast. Klassijuhataja Eve
Sepp.
Eesmärk: õpetada lisaks
üldhariduskooli õppeplaanile ja õppeprogrammidele Eesti Junior Achievement
koostatud
majandusõppe
programme.
Sisuks: majandusalaste
põhimõistete selgitus; probleemülesannete
lahendamine; situatsioonimängud;
põhjus-tagajärg seoste leidmine; praktiliste aastatööde
koostamine.
NB! Valitud klassi niinimetatud suunatunnid algavad alates 2. klassist.

1. B, kunstide klass, 28
õpilast.
Klassijuhataja
Merle Tustit.
Eesmärk: rõhu asetamine lapse õpetamisele ja kasvatamisele läbi mitmete
kunstiliste tegevuste.
Sisuks: õppeplaan suunatud erinevate lastegruppide arendamisele ja õpetamisele vastavalt nende
huvidele, eeldustele – kellele rohkem laulmist ja
rõõmu tegelemisel muusikaga (muusikagrupp), kellele rohkem käelisi tegevusi
– käsitöö, töö- ja kunstiõpetus (kunstigrupp). Kõigile
rahvatants ja rütmika, emakeeles rõhuasetus sõna- ja
näitekunstile.

Kooli vastuvõtt eeldab lapse osalemist koolivalmiduse katsel või AB-Koolis.
Mis on koolivalmidus?

Lapse valmisolek üle
minna mänguliselt tegevuselt õppetegevusele; muutused lapse kehalises, sotsiaalses ja vaimses arengus.
Eelregistreerimine

Eelregitreerimine koolivalmiduse katsele (ei osale AB-Kooli läbinud lapsed)
toimub 25. veebruarist kuni 12. märtsini kooli kantseleis tööpäevadel kella 8.00
– 16.30 kooli sekretäri juures (võtta kaasa lapse sünnitunnistus).

1. klassi õpilaste väljaselgitamine
Kokkuvõtted ja esialgsete
õpilasnimekirjade koostamine

Õpilaskandidaadid järjestatakse katse koondtulemuse punktide alusel olenemata eelistatud klassist.
Üldjärjestusest valitakse välja vastavalt lapsevanema eelistusele majandus- ja
kunstide klassi soovijad.
Eraldi arvestust peetakse klassiti veel tüdrukute ja
poiste kohta.
Eelisatud olukorras on
“AB-Kooli” kursused edukalt läbinud lapsed.
Võrdsete punktide arvuga tulemuste puhul on eelistatud olukorras KG töötajate
lapsed ja need lapsed, kelle
õed-vennad õpivad Kuressaare Gümnaasiumis.
Lapsed, kes langevad esimesest klassieelistusest väl-

ja paigutatakse võimalusel
ja vanema soovil teise klassi nimekirja.
Klasside esialgsed nimekirjad pannakse kooli valvelaua juurde välja 19. märtsil
(info ka sekretärilt tel. 56575).
Õpilasnimekirjas olevate (n. ö. kooli sisse saanud)
laste ümberotsustamise korral mõne teise kooli kasuks,
tehakse ettepanek järgmisele esialgu nimekirjast väljajäänud lapsele.
Kes jääb 1. klassi õpilaste
nimekirja?

Esialgsetesse nimekirjadesse kantud õpilaskanditaatide lastevanematele antakse järelemõtlemise aeg
19.-25. märtsini. Kas soov
saada KG õpilaseks on
kindel?
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Laps kantakse lõplikult
õpilaste nimekirja 27. märtsil juhul, kui:

Lapsevanem on 25. märtsiks: toonud kooli kantseleisse lapse tervisekaardi
ja 2 fotot; valla sissekirjutusega lastele valla garantiikiri; kandnud kooli pangaarvele järgmise õppe- ja
koolivahendite raha 417.00
krooni: 1. kl. töövihikud (7
nimetust) – 210.00, KG õpilaspäevik – 30.00 ja kooli
tekkel – 177.00.
Juhul, kui 25. märtsiks ei
ole eelnimetatud toiminguid
tehtud: kustutatakse esialgses nimekirjas olnud õpilaskandidaat klassi nimekirjast ning antakse meile
teadaoleval kontakttelefoni
teel võimalus kooli saamiseks nimekirjast väljajäänud
järgmistele lastele.
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Koolivalmiduse katse läbiviimine

Koolivalmiduse
katse
toimub 17. märtsil (alguse
kellaaeg antakse igale lapsele isiklikult eelregistreerimisel).
Lapsed kogunevad kooli
garderoobis.
Mida võtta lapsel kaasa? Vahetusjalatsid, pliiatsid
(harilik ja värvilised), rahulik, rõõmus tuju.
Millest koosneb koolivalmiduse katse?

Individuaalne
vestlus
(õpetaja – laps), kirjalik töö
(käeline tegevus, õppeülesanded).
Kooli tutvustav Infotund
1. klassi astuda soovijate
lastevanematele...
... toimub kolmapäeval,
26. veebruaril kell 17.30 auditooriumis. Kohapeal on
võimalik täita ka avalduse
blankett.
Esimene kohtumine klassikaaslaste ja õpetajaga!
Neljapäeval, 27. märtsil kell 18.00 ootame kooli oma tulevasi 1. klasside õpilasi koos vanematega: õpilaskontsert aulas ja
klassijuhataja tund. Tutvumine. Soovitusi koolitulijale.
Kooli pangarekvisiidid
Ühispank kood 401, arve nr. 10220007768018, KG
Siht-asutus,
märgusõna
“Aabits”, lapse ees- ja perekonnanimi, kelle eest tasutud, summa 417.00 krooni.
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