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Armsad
kümnendikud!
Sel aasta poeb teid meie
hubase katuse alla tervenisti kuus klassi. See tähendab
hirmsuurt arvu uusi ja põnevaid õpilasi. Veel enam, olete vast isegi märganud , et
koolimaja on teie ajaks pooleldi üles vuntsitud ja küllap
näete ka seda aega, mil kõik
meie koridorid ja klassid saavad täiesti uue kuue. Ühesõnaga-te olete õnneseened.
Seda juba sellepärast, et järgmised kolm aastat õpite te ülimalt paindlikus keskkonnas,
kus saate teha endale meelepäraseid valikuid ja olla tublid ning aktiivsed noored. See,
millise tundega te iga päev
kooli tulete, on juba teie enda teha. Elu peab olema tasakaalus-huvialad ja õppimine. Inimene , kes jõuab palju
ja on oma tegemistes hea, on
meie armsas koolis alati väga hinnatud. Aga loomulikult
ei tohi ära unustada, et ka enne esimest tundi unise peaga
klassiukse taga passimine tuleb lõbusaks teha,ning peale
viimast tundi kambaga ajaloo
tööks õppimine peab olema
isikupärane. Ja loomulikulthaarake kõike , mida teile lahkelt meie koolis pakutakse.
Alates ainetundidest, lõpetades taidlemisega. Mitte miski
ei jookse külge mööda maha,
aga sealjuures pidage meeles,
et ka nalja peab saama. Loomulikult oleme siin koolis üks
suur pere, ning oleks väga tore , kui suudaksite teiste pereliikmetega suhelda naeratuste
, lehvituste , kallistuste ja loomulikult sõbralike vestluste
kaudu.Ja kui teinekord lähebki kibedaks kätte , siis laduge kaardid lauale ja vaadake,
mis seisud on, aga seda rahumeelselt , sest pere peab alati
kokku hoidma.
Suvekoolis jätsite te andekate ja tublide inimeste mulje.
Olete õigel rajal! Lubame , et
teil tuleb ka raskeid takistusi,
kuid neid ületades ärge mitte
mingil juhul unustage rokkida! Tere tulemast meie sekka!
KG Õpilasesinduse nimel
Helena Pihel,
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Lugupeetav koolipere!

Hall väljak on saanud täiesti uue näo. Foto: Gert Lutter

Tänavune sügis on meie
jaoks kahtlemata eriline. Tavapärasele koolialguse melule lisandub kooli ajaloo kõige
mahukamate remonditööde
segadus. Uue väljanägemise,
sisustuse ja mööbli saavad väga paljud ruumid koolis. Suuremahuliste töödega kaasnev
kiirustamine ja segadused
käivad paratamatult asja juurde. Kutsungi siinkohal toimuvasse suhtuma rahulikult
ja konstruktiivselt. Katsume
koos kujunenud olukorras lahendused leida. Tulemuseks
on lõppude lõpuks olulisest
meeldivam õppimis- ja töökeskkond.
Raamatukogu on tänase info alusel kooli alguseks
täiesti valmis. Bioloogiaõpetajate tööruum saab sisustatud 8.09.Akvaarium bioloogiaklassi saabub mõnevõrra
hiljem. Õpetajate toa sisustus peaks paika saama 12.09.
Õppeköök 13.09. Enam- vähem valmis saab peasissekäik. Hiljem valmivad teise ja
kolmanda korruse vitriinid ja
halduspersonali tööruumi sisustus. Aula põrand saab maha 15.09., aula tehnika 15.10.
Õppekorpuse keldris valmib uus individuaalkappidega garderoob ja remonditud
saab töömeeste ruum. Tööd ja
sisustuse paigaldamine jätku-

vad ka poiste tööõpetuse klassis. Valmis ei saa pesemisruumid ja võimlemissaal võimla
otsas ega kehalise kasvatuse õpetajate tööruumid. Sügisesel koolivaheajal vahetame
maja põhjapoolsel fassaadil
enamiku aknaid. Kindlasti on
uudistamist mõnel pool mujalgi. Tänusõnad tehtud tööde eest saame ehitajatele lõpuks öelda kui maja valmis,
aga ka siinkohal on paslik kõiki asjaosalisi tehtu ja normaalse koostöö eest tänada.
Oleme alustanud juba suvel järgmise aasta remonditööde ettevalmistust. Nendest
saate edaspidi rohkem informatsiooni. Loodan, et oskame
kõik oma uuenenud kooliruume hästi ja puhtana hoida.
Koolis alustavad tööd mitmed uued õpetajad ja töötajad.
Küllap saate lehe vahendusel
varsti nendega tuttavamaks.
Loodan, et võtate nad meie
majas kenasti vastu.
Õppekorraldus ja kooli kodukord jäävad valdavalt samaks. Viiendad klassid
saavad koduklassid kolmandal korrusel. Poiste tööõpetuse tunnid esimesel perioodil
tuleb seoses remondiga korraldada teises vormis ja mujal. Muudatusi on hindamisjuhendis. See puudutab kõiki
õpilasi ja õpetajaid. Loodan,

et kõigile asjaosalistele nendest muudatustest põhjalikult
teada antakse. Laialdasemalt
peavad hakkama toimuma
arenguvestlused.
Kooli huvitegevus koondub suvel koolitusloa saanud
meie oma huvikooli Inspira tiiva alla. Muusika, käsitöö
ja kunsti ning tantsu ja spordiosakonna alla koonduvad
vastava valdkonna huviringid, aga ka muu selle valdkonna töökorraldus. Pakume huvitegevuseks võimalusi
kõigile soovijatele, osa ringe
tegutseb ka koolimajast väljaspool.
Ootan uuel kooliaastal
nii õpilastelt, kooli töötajatelt
kui lapsevanematelt vastastikku lugupidavat ja rahulikku koostööd. Kui igaüks ajab
oma asjad korda ja teeb lisaks
veel midagi kasulikku, siis on
meil kõigil koolis meeldiv olla. Kuressaar Gümnaasium on
päris normaalne kool. Samas
on meil hulganisti lahendamata probleeme ja korrastamist vajavaid asju. Et siis tegijad ja kooliskäijad ei väsiks ja
et tegemised algaval kooliaasta kõik korda läheksid.
Selleks teadaolevalt on
kasta tarvis.
Toomas Takkis,
koolijuhataja
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Palju
õnne!
Palju õnne kõigile õpilastele- sünnipäevalastele!
Seoses andmebaaside korrastamisega ei ole hetkel
võimalik Teie nimesid avaldada. Esimesel võimalusel
alustame sellega taas!
Sirje Kereme
Kersti Randmaa
Tiia Sepp
Arvi Tanila
Merike Kivilo
Merle Rätsep
Ly Mägi
Varje Raamat
Norma Helde
Elvi Berens
Ester Kuusik
Viive Käiro
Toomas Takkis
Pilvi Karu
Vilma Kuiger
Tatjana Kivi
Irja Karu
Age Kallus
Kati Haamer
Asta Kuuseok
Merike Kivi
Leegi Randmets
Taimi Aru
Reet Sepp
Ruth Jasmin
Signe Vahkal
Urve Aedma
Anneli Meisterson
Riina Soon
Madli Varik
Malle Tiitson
Ave Jõgi
Toivo Liigsoo
Merle Sullakatko
Marit Tarkin
Margit Düüna
Marvi Mäeots
Gert Lutter
Riina Mägi

02.06
04.06*
05.06*
11.06*
26.06
29.06
03.07
05.07
07.07
12.07
13.07
16.07
17.07
19.07
27.07
29.07*
01.08
02.08
09.08
15.08
16.08
18.08*
19.08
24.08
24.08
25.08
28.08
29.08
29.08
30.08
01.09
09.09
17.09
21.09
21.09
21.09
21.09
24.09
29.09*

Teated
Töö -ja tehnoloogiaõpetus
Seoses sellega et, tööõpetuse klassiruumid ei ole veel
valmis ja inventar ning töövahendid saabuvad teiseks
perioodiks toimuvad tunnid
esialgselt järgnevalt.
4 kl. - tunnid toimuvad
kas õp. Raili Kaubi ruumis
201 või 4 kl. ruumis.
8 – 9 kl. - toimuvad esialgu tunnid arvutiklassis. Täpsemalt info esimesel tunnil.
5,6, 7 kl – toimuvad tunnid metsas takistusrajal või
siis arvutiklassis.
Heiko Kull,
tööõpetuse õpetaja

12. klasside juhatajad said kokku 29. augustil, et ühiselt mõelda selle õppeaasta toimetamiste peale, mida
12. klassid hakkavad ette valmistama. Õpetajate kostüümivalik näitab, et on tulemas lõbus aasta. Jõudu
selleks nii abiturientidele kui ka ülejäänud kooliperele! Foto: Ave Jõgi

Õppeaasta korraldusest 2005/06
Õppeaasta
jaguneb
kuueks perioodiks: 1.-4. on
õppeperioodid (tunnijaotuse
alusel), 5. on eksami-, arvestuste - ja praktikaperiood, 6.
on pikendatud õppetöö periood. Õppeaastasse on planeeritud ka 4 tegevuspäeva. Õppeaastas on õpilastel
4 vaheaega.
Õppeperioodid:
1. õppeperiood
02.09. - 21.10.2005
2. õppeperiood
31.10 – 23.12.2005
3. õppeperiood
09.01. - 17.03.2006*
4. õppeperiood
27.03. - 05.06.2006*
* tulenevalt gümnaasiumiastmes rakendavatavast
perioodõppest muutub kogu kooli tunniplaan 1. ja 2.
õppeperioodi järel, 3. perioodil- pärast 24. veebruari
ja 4. perioodil pärast 28.aprilli. Klasside õpitulemuste kokkuvõtted tehakse perioodi lõpul.
Eksami- ja arvestuste perioodil (22.05.- 26.05.2006)
sooritavad
kõik
8.,10.11.klasside õpilased 2 eksamit (üks kohustuslik ja üks

valikeksam) ja 4.-7.klasside õpilastel 2 õppeaasta materjali hõlmavat hindelist
arvestustööd. Eksamid ja arvestused määratakse 1. õppeperioodi alguses (erandiks
6.kl.) Eksamite ja arvestuste
hinded on võrdväärsed õppeperioodide hinnetega ja
arvestatakse aastahinde väljapanekul.
Praktikaperiood (29.05.05.06.2006) on õppeaasta viimane nädal, kus üks päev
kuulub sportimisele ja neli päeva planeerib ning viib
läbi klassi juhataja koostöös
aineõpetajatega.
Pikendatud õppetöö periood (06.06.- 16.06.2005) on
õpilastele, kellel on õppeaasta jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavatest teadmistest ja oskustest.
Aluseks õppenõukogu otsus
(uuest hindamisjuhendist).
Tegevuspäevad(töö on
planeeritud teistel alustel
võrreldes
tunniplaaniga):
22.09.2005 – tervisespordi
päev, 07.10.2005 – õpetajate päev, 23.12.2005 – jõulupäev, 07.02.2006 – talispordipäev (kuupäev võib seoses
ilmastikutingimustega muu-

tuda).
Päevade korralduslik info antakse eelnevalt klassijuhatajatele.
Põhikooli lõpetajate eksamiperiood.05.- 15.06.2006.
Eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks 29. aprill
– 14. juuni 2006. a.
Koolivaheajad:
Sügisvaheaeg
24.10. - 30.10.2005
Talvevaheaeg
24.12. 2005 – 08.01.2006
Kevadvaheaeg
18.03.- 26.03.2006
Suvevaheaeg
06.06. - 31.08.2006
Tundide ajagraafik:
1. tund 08.10 – 08.55
2. tund 09.00 – 09.45
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
Õppepäevade kalender
kooli interneti kodulehel.
Anu Saabas, Maidu Varik,
õppealajuhatajad
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Lasteaialaste ja kooliõpilaste
toitlustamisest Kuressaare linnas
Vastavalt
Kuressaare
Linnavolikogu 25.mai 2000.
a määrusele nr 14 “Sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste
osutamise korrale” võivad
lasteaias ja koolis toidu eest
tasumiseks toetust taotleda lastega perekonnad, kelle sissetulek ühe pereliikme
kohta on allpool ½ kehtestatud miinimumpalka (2005.a
miinimumpalk on 2690 kr).
Lapsevanem,
hooldaja
eestkostja või vajadusel pedagoog või lastekaitsetöötaja esitab toetuse taotluse
koos tõenditega pere sissetulekute kohta koolile või lasteaiale 12.septembriks 2005.
a, kes edastab taotlusavaldused koos omapoolsete
märkustega Kuressaare Linnavalisuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale kabinetti nr
7 ühe nädala jooksul.
NB! Avalduse blanketid
toiduraha maksmise soodustuse saamiseks saavad lapsevanemad lasteasutusest.
Erandkorras, pere sisse-

tuleku olulisel vähenemisel,
võib taotleja esitada avalduse koos koolipoolsete märkustega otse Kuressaare
Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonnale väljaspool kehtestatud tähtaegu.
NB! Kuressaare linna
õpilased, kes käivad koolis
väljaspool Kuressaare linna
territooriumi, samuti Kuressaare Ametkooli põhikoolijärgses õppes õppivad õpilased, kelle vanemad soovivad
esitada toetuse avaldust, esitavad avalduse otse Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonda
kabinetti nr 7 üldkorra alusel 12. septembriks 2005.aks.
NB! Varasematel aastatel
on olnud probleemiks soodustoidu tagamine septembrikuus.
Käesoleval aastal on
koolidel ja lasteaedadel esmakordselt võimalus toitlustada eelneval õppeaastal soodustuse saanud lapsi
2005.a septembris vastavalt

2005.a jaanuaris kinnitatud
nimekirjadele.
Lapsed kes alustavad
õpinguid 5. ja 10. klassis, samuti lapsed kes teistel põhjustel on vahetanud kooli või
käivad koolis väljaspool Kuressaare linna esitavad toetuse taotluse avalduse üldkorra alusel.
NB! Avalduse täitjatel palume vastata põhjalikult kõigile blanketile esitatud küsimustele. Komisjonil
on õigus puudulikult täidetud avaldused jätta rahuldamata.
Avaldused vaatab läbi ja
kinnitab soodustuse protsendi Kuressaare Linnavalitsuse sotsiaaltoetuste komisjon, esitades protokollid
lasteasutusele 27. septembriks 2005.a
Lugupidamisega
Helle Kahm,
lastekaitse spetsialist,
info 45 33678,
helle.kahm@kuressaare.ee

talle koolitee selgeks õpetada. Soovitatav oleks koolitee
koos lapsega läbi käia ning
lasta tal ise valida ja otsustada, kust kohast ja millal sõiduteed ületada.
Laps peab teadma, kelle poole pöörduda abi saamiseks. Laps peaks teadma,
kus on vanemad ja kuidas
neid leida. Samuti võiks mu-

Lennu parimad lõpetajad
27. lennu lõpetasid kuldmedaliga: Meriliis Varilepp, Anni Viskus, Anu
Heinsalu,
Ilona
Käsk,
Kristiina Kruuse (12c).
Hõbemedaliga lõpetasid:
Birgit
Poopuu
(12a)
Mario Rauk, Merlii Mihkelson, Helin Vahter (12c).
27. lennu preemiad: Kuressaare Gümnaasiumi meediastipendiumi koolielu kajastamise eest meedias Krõõt
Tarkmeel’ile.
Hildegard
Silvoneni stipendium
Merlii
Mihkelson’ile.
Kusti Koka nimeline stipendium Ilona Käsk’ile.
Kuressaare Gümnaasiumi Lennukirjandi preemia
Helin Vahter’ile.
Nimeline käekella kooli
tulemusliku esindamise eest
Kristiina Kruusele.
Arensburger Wochenblatti preemia parimale saksa keele tundjale- Meriliis
Varilepp’ale.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

retseda lapsele telefonikaardi, et ta saaks vajadusel helistada.
Lapsele peaks meelde
tuletama, et võõrastega suheldes tuleb olla ettevaatlik
ning nendega ei tohi kaasa
minna.

2005/06 õppeaasta vabariiklikud tasemetööd:
1. eesti keel/vene keel –
3. klass – 26. aprill 2006. a;
2. matemaatika – 3. klass
– 3. mai 2006. a;
3. eesti keel/vene keel –
6. klass – 27. aprill 2006. a;
4. matemaatika – 6. klass
– 11. mai 2006. a;
5. tasemetöö, mille õppeaine teatatakse koolidele maavalitsuste kaudu
2005/2006. õppeaasta 15.
märtsiks – 6. klass – 4. mai
2006. a.
PISA 2006 põhitest viiakse läbi 25. ja 28. aprillil 2006.
PISA 2006 uuringu põhirõhk
on loodusainetel.

Koolialguse pakett Saare
maavalitsuse kodulehelt

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Soovitused esimesse klassi
tulevate õpilaste vanematele
Kuna lapsel tuleb kooliajal senisest enam iseenesega hakkama saada, tuleb
talle anda võimalus olla iseseisev ja jälgida, kuidas tal
see õnnestub.
Esimestel kuudel on lapsele turvalisem, kui keegi teda kooli saadab ja vastu tuleb. Kui aga laps hakkab
käima koolis üksi, siis tuleks

Teated

Muusikaosakond

Tantsu- ja spordi osakond

Kunsti- ja käsitöö osakond

Muusikaring - 3 kuni 5 a., lauluring - 5 kuni 6 a.
edasijõudnutele, solistiõpe, folklooriring põhikooli õpilastele.

Avatud ringe alustab kooliaasta alguses
ainult tantsuosakond, kus antakse teadmisi ja
oskusi erinevatest tantsustiilidest: laste- ja
loovtants, klassikaline tants,
karaktertants, estraad- ja showtants
ning aeroobika. Võetakse vastu igas
vanuses õpilasi alates
4ndast eluaastast.

Kunsti- ja käsitöö osakond ootab oma ringidesse
põhikooli- ja gümnaasiumi õpilasi. Avatavad ringid:
kokandus, taimeseade, stiil ja mood, disain
ja puutöö.

Kuresaare Gümnaasiumi ja Saare Noorte Huvikooli
ühistööna alustab septembrist 2005 tegevust
INSPIRA huvikool.

Õppetöö algab 19. septembrist, registreerumine
07. - 15. septembril tel. 45 56 575 või 51 46 847
või kodulehelt: http://www.oesel.ee/inspira
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KG 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.
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 kor-

ras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest.
2.9. Saada sõidu- ja muid
soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Kuressaare 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.
Uus! 3.4. Põhjuseta puudumise korral muusika,
kunsti, kehalise kasvatuse ja
tööõpetuse tundidest on õpilane kohustatud need tunnid
täies mahus järele tegema ai-
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Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)

neõpetaja määratud ajal. Ainetunnist puudumise põhjuse selgitab välja klassijuhataja
ja teeb vastava märkme klassi õpilaste puudumiste päevikusse puudutud tunni järgseks päevaks.
Uus! 3.5. Tunniks vajalike vahendite puudumise või
mitte kaasatöötamise korral
määrab aineõpetaja õpilasele
uue aja ja mahu tunnis läbitud teema järele tegemiseks.
3.6. Järgib tervislikke eluviise ja ohutusreegleid.
3.7. Riietub puhtalt ja korrektselt, kannab Koolis vahetusjalatseid, mille tald ei määri põrandat.
3.8. Õpilane ei suitseta, ei
tarvita alkohoolseid jooke, ei
kasuta narkootilisi aineid, ei
harrasta hasartmänge.
3.9. Esitab lapsevanema
allkirjaga tõendi kuni kahepäevase Koolist puudumise
korral. Puudumisel kolm ja
enam päeva esitab arstitõendi.
3.10. Põhikooli õpilane kasutab oma Kooli õpilaspäevikut ning järgib selle kasutamise korda.
3.11. Õpilasel on Koolis
kaasas õpilaspilet.
3.12. Lülitab õppetöö ajaks
välja mobiiltelefoni.
3.13. Ei võta Kooli kaasa
relvi, narkootilisi, toksilisi ja
psühhotroopseid aineid ning
muud koolitööks mittevajalikku.
3.14. Pargib oma liiklusvahendi selleks ettenähtud
kohta.
3.15. Tagastab Kooli õpikud ja muud raamatud õppeaasta lõppedes või Koolist
lahkumisel.
3.16. Teeb igal õppeaastal
tööd oma Kooli heaks vastavalt ettenähtud korrale.

õpilaste 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
(seoses uue hindamisjuhendiga 01.09.05 võib tulla
muudatusi; avaldatakse pärast muudatuste tegemist)
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.esildis Alaealiste Komisjonile või Laste Hoolekande Komisjonile – vajadusel.
Eeskirjad Kehtivad õppeaastaks 2005/06.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

4. Õpilaste vastutus
4.1. Hoiab kooli ja kaas-

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Kaastööd ajalehele Meie KG saatke peatoimetajale (marit@oesel.edu.ee) või otse küljendajale (gL@oesel.edu.ee).
Viimane aeg kaastööde saatmiseks järgmise nädala ajalehte on eelmise nädala reedel. Meie KG ilmub iga koolinädala kolmapäeval välja arvatud erijuhtudel.

Saaremaa Kaubamaja

