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Lk. 2
Suur Teatriõhtu 2005 
on varsti tulemas, 
olge valmis! Lk. 3

Tutvu 
klassidevahelise 
võistluse juhendiga. Lk. 4

I korrusel saab kaeda 
ühte imelikku ja 
imelist fotonäitust.

Lastevanemate üldkoos-
olekud toimuvad aulas kell 
�8.00 - �9.00 järgmiselt:

1.-2. kooliastme (1.-6. 
klassid) vanematele 21. sep-
tembril. 3. kooliastme (7.-9. 
klassid) vanematele 27. sep-
tembril. Gümnaasiumiast-
me (10.-12. klasside) vane-
matele 28. septembril.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Teated

Eksamiperioodid 2005/2006 õ-a
2005/2006. õppeaasta ek-
samiperioodid põhikooli 
ja gümnaasiumi lõpetami-
seks on järgmised.

(Haridus- ja teadusmi-
nistri 25.  mai 2005. a mää-
rus nr 17): 

1) põhikooli lõpetami-
seks 3.–15. juuni 2006. a; 

2) gümnaasiumi lõpeta-
miseks 29. aprill – 14. juuni 
2006. a. 

Riigieksamite õppeained, 
vormid ja ajad on järgmised:  
vaata kõrvalolevat tabelit.

Riiklik Eksami- ja Kvali-
fikatsioonikeskus väljastab 
riigieksamitunnistused hil-
jemalt 20. juunil 2006. a. 

Põhikooli ühtlustatud 
küsimuste ja ülesannetega 
lõpueksamite õppeained, 
vormid ja ajad on järgmised:  
vaata kõrvalolevat tabelit.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

� eesti keel (kirjalik) 22. aprill 2006. a
2 matemaatika (kirjalik)  2. mai 2006. a
3 inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 6. mai 2006. a
3a inglise keel võõrkeelena (suuline) 8.–12. mai 2006. a
4 ühiskonnaõpetus (kirjalik) 15. mai 2006. a
5 saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 19. mai 2006. a
5a saksa keel võõrkeelena (suuline) 20. ja 22. mai 2006. a
6 vene keel võõrkeelena (kirjalik) 19. mai 2006. a
6a vene keel võõrkeelena (suuline) 20. ja 22. mai 2005. a
7 ajalugu (kirjalik) 24. mai 2006. a
8 geograafia (kirjalik) 29. mai 2006. a
9 bioloogia (kirjalik) 2. juuni 2006. a
�0 keemia (kirjalik) 6. juuni 2006. a
�� füüsika (kirjalik) 9. juuni 2006. a

� eesti keel ja kirjandus (kirjalik) 5. juuni 2006. a
2 matemaatika (kirjalik) 9. juuni 2006. a
3 bioloogia (kirjalik) 14. juuni 2006. a
4 keemia (kirjalik) 14. juuni 2006. a
5 füüsika (kirjalik) 14. juuni 2006. a
6 geograafia (kirjalik) 14. juuni 2006. a
7 ajalugu (kirjalik) 14. juuni 2006. a
8 inglise keel võõrkeelena (kirjalik) 14. juuni 2006. a
8a inglise keel võõrkeelena (suuline) 14.–15. juuni 2006. a
9 saksa keel võõrkeelena (kirjalik) 14. juuni 2006. a
9a saksa keel võõrkeelena (suuline) 14.–15. juuni 2006. a
�0 vene keel võõrkeelena (kirjalik) 14. juuni 2006. a
�0a vene keel võõrkeelena (suuline) 14.–15. juuni 2006. a
�� ühiskonnaõpetus (kirjalik) 14. juuni 2006. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad.

Taimeseade konkurss
Ülekooliline taimeseade 

konkursi võistlustööde val-
mistamine toimub 27. sep-
tembril ‘05 I korruse algklas-
side koridoris, mitte kooli 
aulas.

Ärgem unustagem end 
registreerida ;) !

Renate Pihl, 
huvijuht

Õpilaste sünnipäevad

Siim Albert 12C 22.09
Triin Saarma 11C 22.09
Andri Aus 7C 23.09
Sten Lember 11B 23.09
Jarmo Lindmäe 12E 23.09
Kertu Reinväli 7C 23.09
Tiina Riis 2B 23.09
Laura Gerassimova 5B 24.09
Birgit Killandi 8B 24.09
Raivar Pihl 11D 24.09
Minni Tang 1B 24.09
Kätlin Tänak 10A 24.09
Kristi Väli 12C 24.09
Karli Allik 3A 25.09
Ave Mägi 1A 25.09
Ines Vapper 7B 25.09
Silver Mägi 8A 26.09
Liina Paju 9A 26.09
Hedi Kereme 3B 27.09
Hindrik Kipper 7B 27.09
Aadi Rahula 11C 27.09
Kadri Tang 11A 27.09
Aiki Allik 7B 28.09
Juta Altmets 8B 28.09
Ruuben Liiv 3A 28.09
Liina Sepp 7C 28.09

Töötajate sünnipäevad

Gert Lutter 24.09

Palju
õnne!

Uue aula esimesed kasutajad. Segakoori “Ave” proov tundus kohe palju paremini sujuvat! Foto: Gert Lutter
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Suur Teatriõhtu 2005

24. ��. 2005  kell �7.00 toi-
mub meie koolis seitsmen-
dat  korda Suur Teatriõhtu,  
mis on pühendatud teat-
rimehe ja kirjaniku Mati 
Undi loomingule. 

Ajaloost

 Teatriõhtu idee kasvas 
välja kooliteatri Ubinamoos 
sünnipäevapeost, mida  
trupp igal aastal  teatritege-
misega tähistas. 

Võrreldes möödunud 
teatriõhtuid, on etenduste 
tase igal aastal tõusnud. Ala-
ti on olnud üllatajaid, ori-
ginaalseid lahendusi, vai-
mukaid rolle. Igal aastal on 
olnud teatriõhtul kindel tee-
ma, mille põhjal klassid eten-
dused ette valmistavad.

zürii annab   välja Grand 
Prix´i, 3 laureaati ning hul-
galiselt Parimaid.  Grand 
Prix´i  võitjatel on võimalus 
esindada enda kooli märtsis 
toimuvatel ülevabariigilistel 
Saaremaa  Miniteatripäeva-
del Saaremaa Ühisgümnaa-
siumis. 

Teatrimehest ja kirjanikust 
Mati Undist

Suur Teatriõhtu 2005 on 
pühendatud kirjaniku ja 
teatrimehe Mati Undi (1944- 
2005) loomingule. 

Unt oli igas suhtes äär-
miselt viljakas looja: üle sa-
ja lavastuse, poolesaja dra-

matiseeringu, arvustused, 
romaanid, proosatekstid. 
Lävides ülikooli ajal tihe-
dalt Vanemuise teatriga, 
oli tema üks võtmekuju 60. 
- 70. aastate teatriuuendu-
ses. Unt oli suur piiride üle-
taja nii ajas kui ruumis. Te-
ma loomingu võtmesõnad 
on üksildus, juhus, parata-
matus, võlatunne, aja kadu-
vus, isiksuslikkus. Professor 
Rein Veidemann on märki-
nud, et kuigi Undi kuning-
lik tee on lõppenud, avane-
vad tema „hullud jutud“, 
eesti elu kommentaarid, la-
vastused ühtäkki hoopis tei-
ses valguses- enesestmõis-
tetavus, harjumus pöördub 
nüüd taasavastuseks ja Undi 
ajatu looming üllatab meid 
veel tulevikuski.

Juhend 

Teatritulle astuvad kõik 
10. – 12. klassid, kelle üles-
andeks lavaküpseks har-
jutada kuni 10minutili-
ne näitemäng 1960. aastate 
keskpaiku eesti proosasse 
tulnud noorte autorite loo-
mingust. Dramatiseerida ja 
interpreteerida võib seega 
Mati Undi ja tema kaasaeg-
sete: Arvo Valtoni, Enn Ve-
temaa, Mats Traadi, Teet 
Kallase, Aimee Beekmani, 
Jüri Tuuliku ja Ülo Tuuliku   
loomingut.  

Kuna gümnaasium on sel 

aastal rohkearvulisem kui 
varem, kontrollime eriti täp-
selt, et trupid aega ei ületaks. 
Olge täpsed – 10 minutit! Sa-
muti on kohustuslik valmis-
tada- kujundada etenduse 
kavaleht züriile (10 eksemp-
lari). Soovijatel on võima-
lus Meie KG veergudel enda 
truppi ja etenduse tagamaid 
tutvustavaid- avavaid kirju-
tisi avaldada. Parimat lugu 
ootab preemia!

Osavõtu  registreeri-
mise viimane tähtaeg on   
08. 11, olge täpsed - hilineja-
tel ei ole võimalik teatriõhtul 
osaleda. 

1.Registreerimiseks saat-
ke palun kiri e-maili aadres-
sil marit@oesel.edu.ee mär-
gusõnaga Suur Teatriõhtu 
2005. Kirjas peab olema: 
Etenduse pealkiri ja märge, 
millise autori ja teose ainetel 
on lavatükk valminud. Osa-
täitjate nimed ja nende rol-
linimed. 

2.Kavalehed ( 10 eksemp-
lari) tuleb tuua ümbrikus, 
millel on klassi number ja 
etenduse pealkiri huvijuh-
tide ruumi hiljemalt 11. no-
vembriks.

Esinemisjärjekord ilmub 
16. novembri Meie KG-s ja 
kooli koduleheküljel. Huvi-
tavat ettevalmistusperioodi!

Marit Tarkin, 
ürituse peakorraldaja

Põhikooli 
teatriõhtu

Põhikooli teatriõhtu toi-
mub 23. novembril alguse-
ga kell �7.00 kooli aulas.

Osalema on oodatud 
õpilasi 6-9 klassini. Õhtu 
on pühendatud maailma-
kuulsa taani muinasjutu-
meistri H. Cr. Anderseni 
200. sünniaastapäevale.    
Esitada tuleb 5-7 minuti-
line instseneering H. Cr. 
Anderseni loomingu põh-
jal.

Osavõtuks registreeri-
da 16. novembril õp. Mal-
le Tustiti, Maret Laursoni, 
Heidi Truu juures ruu-
mis 302. Esitada näidendi 
pealkiri ja rollide nimed 
koos esitajatega.

Heidi Truu, 
emakeeleõpetaja

Suure Teatriõhtu 2004 grand prix`i võitnud 12.b klassi etendus “ Hallivanamehe peatus” . Foto: Gert Lutter

Teatriõhtu 2004. Foto: Gert Lutter
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Tegevus Koht Aeg Treener
Bowling + ujumine Saaremaa Valss 12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00

SPA Rüütli 12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00
Jõusaal + ujumine Saaremaa Valss 12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00

SPA Meri 12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00
SPA Rüütli 12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00

Tennis Linna staadioni kõrval 10.30 – 11.30; 11.30 – 12.30 A. Auga
Lauatennis Teedevalitsuse saalis, Pihtla tee 11.00 – 12.00 poisid,12. 00 – 13.00 tüdrukud G. Usin
Võrkpall Spordihoone 11.00 - ... G. Sepp 
Lasketiir Põhikooli taga, Väljaku tänav 11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00 M. Kosemets
Yoga KG aula 11.00 - ... M. Seema 
Country line-dance Linna staadion 10.30 – 11.45; 12.00 – 13.15 I. Jalakas
Enesekaitse Spordihoone 11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00 E. Kips
Jalgsimatk Algab linna staadionilt 10.30 - ... Sirje Azarov
Jalgrattamatk Algab linna staadionilt 10.30 - ... G. Noa
Jalgrattakross KG tervisepark 11.00 - ... J. Kaju
Purjetamine Kuressaare jahisadam 11.00 – 12.30; 12.30 – 14.00 A. Laus
Poiste jalgpall Kunstmuruväljak 11.00 - ... S. Ashford
Tüdrukute jalgpall Kunstmuruväljak 11.00 - ... J. Meet
Rahvastepall KG võimla 10.30 - ... M. Baran
Pesapall KG staadion 10.30 - ... M. Baran
Aeroobika Spordihoone 11.00 - ... T. Käen
Step-aeroobika Spordihoone 11.00 - ... A. Oolup
Vesiaeroobika KG ujula 10.30 – 11.15; 11.15 – 12.00 N. Helde
Extreemne liikumine Spordihoone 10.30 - 11.30; 11.45 - 12.45 H. Kull
Male KG 225 klassis 10.30 - ... R. Aru
Orienteerumine Algab ARK tagant (Upal) 11.00 - ... T. Tilk
Showtants Revalia saalis, Pihtla tee 10.30 - 11.15; 11.30 - 12.15; 12.30 - 13.15 I. Roomets

KG Tervisespordipäeva info

I korruse stendil on nimekiri registreerunud õpilastest. Palun kontrollida oma nime olemasolu! Kuna gümnaasiumiast-
mes on palju klasse, kus vähe noormehi, siis koosneb pendelteatejooksu võistkond 7T + 7P. NB! Kehtib ainult güm-
naasiumiastmes! Peale pendelteatejooksu köievedu gümnaasiumiastme klasside vahel. Võistkonnas 3T + 3P! NB! 
Kõikidel sisealadel peavad olema vahetusjalanõud! Õpetajad kontrollivad sisenemisel ja kedagi ilma vahetusjalanõu-
deta siseruumidesse ei lasta! Õpilastel, kes suunduvad jalgrattamatkale, on keelatud tuua jalgrattaid linna staadionile, 
s.t. väljakule, rattad peavad jääma aia taha! Iga spordiala juures on vastav registreerimisleht, kuhu tuleb kindlasti enda 
nime taha rist kirja saada! Kelle nime taga risti spordipäeva lõpuks pole, on automaatselt põhjuseta puuduja!

Meie KG, 21. september 2005

Klassidevahelise võistluse juhend 2005/2006
Eesmärgid:

Tekitada koolielus lustakat 
võistlusmomenti ja sõbralik-
ku klassidevahelist konkurent-
si, mis aitaks tulevikus noor-
tel tänapäeva ühiskonnas läbi 
lüüa ja tähtsustada tulemus-
likku kollektiivset tööd; samu-
ti distsiplineerida õpilasi kooli-
kohustuse täitmisel.

Valdkonnad, mida võistluses 
arvestatakse:

Ainealased ja klassiväli-
sed üritused (konkursid, vik-
toriinid, megaaju, ainenädalad 
jms.); sport (spordipäev, klas-
sidevahelised spordivõistlu-
sed jms.); õppetöö tulemused 
(st. I ja II kooliastmes kvaliteet; 
III kooliastmes ja gümnaasiu-
mi arvestuses õppeedukus ja 
kvaliteet). 

Vt. ürituste plaanis märgi-
tud tärnikesega üritused.

Hindamine:

Klassidevahelises võistluse 
arvestust peetakse kooliastme-
te kaupa eraldi: I kooliaste (1.-

3.kl.), II kooliaste (4.-6.klass), 
III kooliaste (7.-9.klass) ja 
gümnaasiumi arvestuses (10.-
12.klass). I ja II kooliastme ar-
vestus sisaldab nii üritusi kui 
ka õppetöö kvaliteeti; III koo-
liastme ja gümnaasiumi   pu-
hul arvestatakse lisaks üri-
tustele eraldi õppeedukust ja 
kvaliteeti.

Punkte arvestatakse koha-
punktide alusel vastavalt klas-
sikomplektide arvule konk-
reetses kooliastmes: 

I aste (6 klassikomplekti): 
I koht 6 p.,II koht 5p., III koht 
4p. jne.; 

II aste (6 klassikomplekti): 
I koht 6p., II koht 5p., III koht 
4p. jne; 

III aste (10 klassikomplek-
ti): I koht 10p., II koht 9p., III 
koht 8p. jne.;

gümnaasiumiaste (16 klas-
sikomplekti): I koht 16 punkti, 
II koht 15p., III koht 14p. jne. 

Omaalgatuslik üritus an-
nab klassile juurde vastava 
kooliastme 1. koha punktid (nt. 
9. klassi, so. III kooliaste, poolt 
korraldatud omaalgatuslik üri-

tus annab klassile juurde 10 
punkti). 

Kokkuvõtete tegemine:

Kokkuvõte võistlusest te-
hakse iga õppeperioodi lõpuks 
ja lõplik kokkuvõte kooliaasta 
lõpuks. Tulemused kantakse 
vastavasse tabelisse, mida on 
kõigil võimalik jälgida II kor-
ruse õpilaste stendil ja kooli 
nädalalehes „Meie KG“.

Autasustamine:

I ja II kooliastme auhinna-
fond (a´- 2300 EEK) jaotub järg-
nevalt: I koht 1100 EEK, II koht 
700 EEK, III koht 500 EEK. 

Auhinnafond III kooliast-
mes (4200 EEK) jaotub ürituste 
ja õppetöö vahel alljärgnevalt: 
I koht 1100 EEK, II koht 700 
EEK, III koht 500 EEK.

Eraldi arvestatakse III koo-
liastme puhul ka õppeedukust 
ja kvaliteeti, auhinnaraha jao-
tub: I koht 900 EEK, II koht 
600 EEK, III koht 400 EEK.

Gümnaasiumi auhinna-
fond (6000 EEK) jaotub: I koht 
2000 EEK, II koht 1000 EEK, III 

koht 500 EEK.
Ka gümnaasiumi astmes 

arvestatakse üritustest eraldi 
õppeedukust ja kvaliteeti, au-
hinnaraha jaotub: I koht 1200 
EEK, II koht 800 EEK, III koht 
500 EEK.

NB! Ideepreemia – kooli-
aasta jooksul korraldatud üri-
tustest valitakse välja kõige-
kõige-kõige parem ükskõik 
millise klassi poolt korraldatud 
üritus ning määratakse klassile 
preemiaks 1000.- krooni. Üri-
tusel  peab olema konkreetne 
eesmärk ning määratud siht-
grupp, kellele üritus suunatud 
on. Ideepreemia saaja selgitab 
välja Õpilasesindus koostöös  
huvijuhtidega.

Muudatusettepanekud aru-
tatud läbi metoodika nõukogu 
ja ainekomisjonide esimeeste 
koosolekul 07.09.2005

Kinnitatud direktsiooni 
koosolekul 12.09.2005

Renate Pihl, 
huvijuht
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Õpetaja Kellaaeg (algus 
ja lõpp) Koht

Arak Olle T. 15.45 – 16.30 215
Aru Taimi T. 15.45 – 17.00 Võimla
Asford Stacy N. 15.00 – 16.00 410
Asumets  Maren N. 15.00 – 16.30 300
Auväärt Anneli N. 14.30 – 15.30 200A
Baran   Marianne N. 14.00 – 14.45 Ujula
Engso  Inga E. 12.00 – 13.00 209
Haamer   Kati K. 14.00 – 15.00 110
Haljas  Riina Kokkuleppel 411
Hütsi  Karin K. 14.45 – 15.45 304
Jalakas Inge T. 14.00 – 14.45 Võimla

Jasmin Ruth T. 14.00 – 15.00; 
K. 8.00 – 9.00 T. 306; K. 210

Jasmin  Ülle T. 13.00 – 14.00 208
Jõgi  Ave K. 14.45 – 16.00 413
Jurkatam  Elle K. 13.45 – 14.45 101
Kaju Johannes T. 15.00 – 16.00 Staadionil
Kallus  Age K. 14.45 – 16.15 405
Kanemägi  Reene K. 15.45 – 16.45 103
Kask  Ellen T. 15.45 – 17.00 410
Kaubi  Raili N. 14.00 – 15.30 201
Kereme  Sirje T. 14.00 – 15.00 003
Kivi  Merike K. 14.45 – 15.30 400A
Kivilo  Merike T. 15.30 – 16.45 310
Kirss Marju Kokkuleppel
Kuiger  Vilma N. 14.50 – 16.00 309
Kuuseok  Asta T. 14.45 – 15.45 403
Kuusik  Ester N. 14.45 – 15.30 304
Käen Tiina T. 14.45 – 15.45 Väljas
Käiro Viive R. 14.00 – 15.00 403
Laurson  Maret E. 15.45 – 16.45 205
Laus Aivar N. 16.00 – 17.00 221
Leesi  Maret K. 14.45 – 16.00 401
Lehto Laine E. 14.45 – 15.45 408
Lehto  Veikko E. 14.45 – 15.45 409
Lutter Gert K. 14.45 – 16.45 218
Matvejeva  Ursula T. 15.45 – 16.45 204
Mets  Anne N. 15.30 – 16.15 308
Metsküll  Sirje K. 15.00 – 16.00 004

Õpetaja Kellaaeg (algus 
ja lõpp) Koht

Metsmaa  Hilja K. 15.00 – 16.00 213
Mulenok Irina E. 14.45 – 16.30 002
Mäeots Marvi E. 15.00 – 15.45 307
Niit Madli-maria R. 14.00 – 15.30 309
Nurk Gerta K. 15.45 – 16.45 106
Noa Genadi E. 15.45 – 16.30 200
Paomees Eve E. 15.45 – 16.30 303
Paomees Piret E. 14.00 – 14.45 001
Pesti  Marje T. 15.00 – 16.00 400

Pihl  Grete E. 14.00 – 14.45; 
T. 14.00 – 15.30 206

Puck Kaja T. 15.45 – 16.30 410A

Pärn  Maria E. 15.00 – 16.00; 
K. 14.00 – 15.00 412

Rand  Helle E. 15.15 – 16.05 408
Rand  Mai K. 14.45 – 16.00 407
Rooda Lea N. 13.00 – 14.00 002
Rätsep Merle T. 15.30 – 17.00 301
Rääp   Raina E. 13.00 – 14.00 109
Sepp  Ariita N. 14.45 – 16.00 203
Sepp  Eve E. 12.00 – 13.00 111
Soon Monika K. 15.00 – 16.45 100
Soon Riina R. 15.00 – 16.00 405
Tarkin  Marit N. 15.00 – 16.00 305
Tiidovee Raina K. 13.00 – 14.30 210
Tiitson Malle N. 15.00 – 16.30 103
Truu  Heidi K. 15.00 – 16.00 300A

Truumaa Irja T. 15.00 – 17.00; 
R. 14.00 – 16.00 225

Tustit  Endel R. 16.00 – 18.00 Linnastaadion
Tustit  Malle E. 14.00 – 15.00 303

Tustit  Merle N. 13.00 – 14.00; 
R. 13.00 – 14.00 108

Vahkal  Signe N. 13.00 – 14.30 401
Varik Madli R. 14.00 – 16.00 225
Varik Maidu T. 15.45 – 16.30 238
Varjas Marika E. 15.45 – 16.30 404
Vöö Tiiu T. 15.30 – 16.30 406

I perioodi konsultatsioonide ajad

Laupäeval, �7.septemb-
ril ‘05 toimus Upal Suure  
Tõllu puhkekülas Noor 
Rammumees 2005 jõukat-
sumine.

Osa  võtsid ja saavu-
tasid auväärseid kohti ka 
meie kooli õpilased. Kerge-
mas kaalus (kuni 75 kg) Rait  
Sagor (9d) 1.koht, Taavi  
Põri (11c) 2.koht, Raigo 
Kuusnõmm (11b) 3.koht, 
Madis Merilo (11e) 4.koht. 
Raskemas kaalus ( + 75 kg) 
saavutasid Janar Kolk (10a) 
3.koha ja Andri Vanem (8b) 
4.koha. Lisaks võideti võist-
kondlik rändkarikas. Oma 
panuse karika võitmisesse 
andsid kaks kergema ja kaks 
raskema kaalu esindajat: Rait 
Sagor, Taavi Põri, Janar Kolk 
ja Andri Vanem. Aplaus tub-
lidele rammumeestele! :)

Renate Pihl, 
huvijuht

Imeline ja imelik fotonäitus. 1. korruse koridoris on  avatud meie kooli 9. lennu vilistlase Reet Ranna fotonäitus 
„Ameerika portreed“, mis olid esmakordselt üleval Los Angeles´ i Eesti Majas 2004 aastal. Kes on Reet Rand? Lühidalt 
vastates - saarlane Ameerikas. Pikem intervjuu temaga ilmub järgmises Meie KG-s. Piltidel näeb inimesi nende igapäe-
vas, nende pidupäevas, nende mõttes ja mõttetuses. Reet kirjutab näituse tutvustuses: „Igaüks meist on nii erinev ja 
eriline, imelik ja imeline. Julge olla erinev ja eriline, ära karda olla imelik ega imeline!“ Tekst: Leelo Laus. Foto: Gert Lutter

Lühidalt

Hea  koolirahvas! Algamas 
on selle õppeaasta suitsu-
prii klasside võistlus, mil-
le eesmärkideks on: enne-
tada suitsetamist laste ja 
noorte seas, motiveerida 
suitsetavaid õpilasi loobu-
ma, toetada mittesuitseta-
mist kui elu normi.

Eelmisel aastal oli Eestis 
võistluses osalejaid üle 8000. 
9 kuud kestnud võistluse pi-
das edukalt vastu 40% alus-
tanutest. Saare maakonnas 
alustas  eelmisel aastal võist-
lust 9 kooli 17 klassiga, lõpe-
tas 4 kooli 7 klassiga. Sel aas-
tal on võistluse tingimused 
üldjoontes samad, muudatu-
sed on läbiviimise kestvuses, 
andmete esitamises ja kok-
kuvõtete tegemises. Võist-
lus algab 17. oktoobril ja kes-
tab 17. aprillini, seega kokku 
6 kuud. Vahearuanne osale-
jate tublidusest tehakse 10. 
detsembril. Saaremaa Tervi-
senõukogu premeerib  võist-
lust jätkavate klasside va-
hearuande esitanute vahel 
loosi teel ühte klassi  2 000.- 
krooniga .Võistluse lõpus 
loositakse suitsupriide klas-
side vahel üllatusauhinnad. 
Juhend üleval kooli kodule-
heküljel!

Edu ja vastupidavust 
võistlusel osalemisel soovi-
des

Imbi Jäe, 
tervisedenduse spetsialist
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KG õpetajate suvelõpureisist Kesk-Norrasse
Algus eelmises ajalehes...
Järgmisel hommikul kü-

lastame vana hansalinna 
Bergenit, mis muide on linn, 
kus sajab umbes seitse kor-
da rohkem vihma kui mujal 
Norra linnades. Oleks väga 
kurb, kui meie sellest kuul-
sast vihmast ilma jääme. Õn-
neks toimubki meie hommi-
kune kalatururing mõnusas 
uduvihmas. 

Ent olgem ausad, mis 
õpetajate reis see ikka ilma 
koolita on? Järgmine siht-
punkt ongi Bergeni lähe-
dal asuv kool (Sotra Vidare-
gående skule), kus Andres 
Ader töötab kehalise kasva-
tuse õpetajana.

Piljardilauad, ronimis-
sein, karaoke-lava, juuksu-
riõppesalong, mugavad dii-
vanid koridorides, lõbusad 
värvikirevad toolid puhke-
ruumides – on see alles unis-
tus. Kuid kaugeltki mitte ai-
nult. Sotra Vidaregående  
kool just selline ongi. Kuid 
Merle Rätsep väidab, et kool 
ei tekita temas kadedust, ku-
na „see on ju poolametikoo-
li stiilis keskkool ja meil siin 
Saaremaal on ametikoolis 
põhimõtteliselt samad tin-
gimused. Ilus oli küll, aga 
meie kool on ka ilus!“ Veel 
lisab ta, et kutse omandami-
seks on neil Norras head tin-
gimused, kuid kirjanduses 
ja keeleõpetuses ei ole mida-
gi erilist. Pigem tundub oo-
tamatu see, et erinevalt meie 
kirjandustundidest pööra-
vad norrakad põhitähelepa-
nu oma autoritele, maailma-
kirjandus jääb tagaplaanile.

Marika Varjasele jääb 
koolist aga meelde eelkõi-
ge ruumiküllus ja ootama-
tud elemendid koridorides: 
piljardilauad ja ronimis-
sein. Samas näitavad usal-
dust õpilaste vastu ka lahtis-
te ustega arvutiklassid ning 
hubased rühmatööruumid. 
Marje Pesti lisab, et sealses 
koolis saadakse kõik õppe-
vahendid, mida tahetakse. 
Õpetajatele on loodud meel-
div koht kooskäimiseks. Igal 

õpetajal on oma töölaud ja 
enamasti ka arvuti. Eriti vah-
va on muidugi vaadata, kui-
das õpetajate oma „boksid“ 
on kaunistatud lähedaste 
inimeste fotode või laste teh-
tud töödega. Laudadel va-
litseb armas segadus, ühel 
klaviatuuril on prillid kohe-
kohe maha libisemas. 

Põnev on ka kooli õp-
pesüsteem. Esimesel aastal 
õpivad kõik koos, järgmi-
sel aastal tuleb õpilasel va-
lida üldsuund või kutsekoo-
lisuund (käsitöö, juuksur, 
ehitus vms). Õpilasi toeta-
takse ka lisa-aasta võimalu-
sega. Kui õpilane tunneb, et 
enne kõrgkooli astumist on 
vaja täiendada oma teadmi-
si mingis valdkonnas, siis 
on tal selleks täielik õigus ja 
võimalus.

Erilist tähelepanu pööra-
takse koolis erivajadustega 
lastele, kelle jaoks on ehita-
tud lausa eraldi ruumid. Seal 
saavad nad õppida elus va-
jalikke tegevusi: pesupese-
mist, söögitegemist jms. Siis-
ki ei tähenda eraldi ruumid 
seda, et erivajadustega õpi-
lased ei puutu kokku teiste 

õpilastega. Vastupidi, nen-
devaheline suhtlemine on 
tihe. Õpilased peavad har-
juma, et ühiskonnas on ini-
mesi, kes on neist erinevad.

Ainulaadne on koolis ka 
tööõpetusklass, millel on 
klaasist sein – koolikaasla-
sed näevad, mida tundides 
parasjagu meisterdatakse. 
Kõige uskumatum on seal-
ses koolis aga see, et õpilas-
tele on loodud võimalused 
raskest koolipäevast puh-
kamiseks magamiskohtade 
näol. Just-just. Magamisko-
had. Õpilaste individuaal-
kappide kohale on ehitatud 
„rõdud“, mille põrandatel 
on võimlemismatid. Kui õpi-
lane tunneb, et tahab end pi-
kal visata, siis on tal selleks 
võimalus.

Pärast kooliskäimist 
suundume tagasi Berge-
nisse, tõsi, seekord natu-
ke kõrgemale – funikulööri-
ga Fløyeni mäe tippu (u 320 
meetrit merepinnast). Sealt 
avaneb vaade Bergenile üle-
valtpoolt.

Järgmise päeva tipphet-
keks on vaieldamatult hele-
sinine Briksdal. See on või-

mas üle tuhande aasta vana 
liustik, mis on aastasadade 
jooksul tublisti sulanud. An-
ne Metsa arvates võimen-
davad liustiku eripära lius-
tikumuuseumist saadud 
teadmised. Ilma nendeta ei 
oleks kogemus olnud kau-
geltki see. Mõned uljaspead 
jäljendavad eemal tegutse-
vaid jääronijaid ja ronivad 
ka ise liustikule. Ilma kassi-
de ja kirkata on sealt tagasi-
tulek aga üpriski vaevaline.

Järgmisel päeval sõidame 
praamiga mööda Geiranger-
fjordi, mille ääres vallatle-
vad Seitse Õde ühe Peigme-
he ees. Nimetatud kosed on 
vaid üks põnev osa praami-
sõidust. Erilist hämmingut 
tekitavad aga üksikud ma-
jad kõrgetel mäeseintel või 
all fjordi kaldal, milleni ei 
paista viivat ühtegi teed. Ke-
set järske seinu, tihedat met-
sa üksikud farmid seal, kus 
neid üldse oodata ei oska. 
Jääb arusaamatuks, kuidas 
inimesed nendes veel aasta-
kümneid tagasi elada said.

Jätkub järgmises lehes...

Eve Paomees, 
emakeeleõpetaja

“Mõned meist omandasid nendel mägiteedel paa-paa keele (Paa-paa-palun, laske mind bussist välja, ma enam ei taha!), mõned  
aga  määgimise  (ma ei taha enam neid mää-mää-mägesid!)” Foto: Piret Paomees
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Praktikakonverents 2005/06
I – II kooliaste

Toimumise aeg: Teisi-
päev, 27. september 2005, 
kell 9.00.-10.00. Koht: Ku-
ressaare Gümnaasiumi aula. 
Eesmärgid: tagasiside saa-
mine 2004/05 õ.-a. toimu-
nud praktika- ja klassipäe-
vadest ülevaate koostamise 
oskus, töö vormistamise os-
kus, rühmatöö koos teatme-
teoste kasutamise oskusega.

Korraldus: 4.-6.kl.: iga 
klass koostab stendiettekan-
de kevadel praktika- ja klas-
sipäevadel toimunu kohta. 
Ettekandes peab kajastuma 
ka see, mida nende päevade-
ga õpiti, milliseid uusi tead-
misi saadi.

Stendiettekanded pan-
na üles aulasse 27.09. hom-
mikul kella 9.00..-ks, ära viia 
29.09. hommikul. 

Igast klassist on valitud 2 
õpilast, kes on valmis huvi-
listele oma klassi väljapane-
kut tutvustama. Need õpi-
lased on aulas 27.09. kell 
9.15.-10.00.

Iga klass esitab oma väl-
japaneku (või selle temaati-
kaga seonduva) kohta eelne-
valt kirjalikult 1-2 küsimust, 
klassijuhatajad toimetavad 
need (koos vastustega) õp. 
Grete Pihla kätte hiljemalt 
reedel, 23.09. kell 14.00. Sa-
mas teatada ka õpilaste ni-
med, kes oma klassi stendi 
tutvustavad.

Väljapanekutega tutvu-

mine toimub järgmiselt:
2.-3.klassid 3.tunni ajal: 

2A kl. 10.25.-10.35. (koos 
klassijuhatajatega), 2B kl. 
10.35.-10.45. 3A kl. 10.15.-
10.25. 3B kl. 10.05.-10.15. 
9.15.- 9.30. - 4A ja 4B kl. 
(+ õp.G.Pihl, K.Haamer) 
9.30.- 9.45. - 5A ja 6B kl. (+ 
õp.R.Jasmin, R.Kaubi ja 
H.Kull) 9.45.-10.00.- 5B ja 6A 
kl. (+ õp.M.Mäeots, H.Truu)

Väljapanekuga tutvumi-
se järel saab klass teemade-
kohaste küsimustega lehe, 
küsimustele vastamiseks on 
aega 30.septembrini. Vastu-
sed tuua hiljemalt kell 10.00. 
Grete Pihla kätte. Parimatele 
vastajatele üllatus!

Grete Pihl, 
II kooliastme juht

III kooliaste 

Kevadel oli võimalus 
ühendada nii praktika- kui 
klassipäevad ühtseteks te-
gevuspäevadeks ja nen-
de päevade kohta saab üle-
vaate praktikakonverentsil, 
mis toimub 3. kooliastme-
le (7.-9. klass) kolmapäeval, 
28.09.2005 vahetundidel (ja 
veidi ka järgmise tunni al-
gusest) aulas: 7. klassid 9.45, 
8. klassid 10.45, 9. klassid 
11.45.

Igast klassist teevad õpi-
lased (üks või mitu) ettekan-
de kevadel toimunud klas-
sipraktika kohta. Ettekanne 
kestab maksimaalselt 5 mi-

nutit, kasutada on mikro-
fon ja soovi korral projek-
torid (vajadusest teavitada 
M.Tiitsonit hiljemalt esmas-
päevaks, 26. septembriks). 

Soovitusi ettekande si-
suks: mida tehti – nähti; mi-
da õpiti (vt praktikapäevade 
eesmärke);  õnnestumised; 
soovitusi teistele klassidele 
praktika läbiviimiseks.

Jagame oma häid ideid ja 
tegemisi teistega!

Malle Tiitson, 
III kooliastme juht

Gümnaasiumi kooliaste

2005.a. kevadel toimu-
nud praktikapäevade üle-
vaatega esinevad 11.klas-
side õpilased ettekandega 
(a´5min) 10.klassidele,   kol-
mapäeval, 28.septembril k. 
14.45 aulas.

Ettekande esitajate arv 
ei ole piiratud. Esitlustehni-
ka (arvuti, projektor) ja sten-
dide soovidest teavitada 
26.septembriks M. Varikut. 

Soovitusi ettekande si-
suks: mida tehti – nähti; mi-
da õpiti; õnnestumised; soo-
vitusi teistele klassidele 
praktika läbiviimiseks.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Sihtkapital “Andekas õpilane”
Kuressaare Linnavoli-

kogu asutatud sihtkapital 
“Andekas õpilane” toetab 
Kuressaare linna üldhari-
duskoolide andekaid, min-
gis õppeaines või loomingu-
lises tegevuses väga edukaid 
õpilasi. Toetusi määratakse 
andekatele õpilastele edu-
ka osalemise eest rahvusva-
helistel, vabariiklikel ja maa-
kondlikel olümpiaadidel või 
konkurssidel, samuti pari-
mate hulka jõudmise eest 
näiteks uurimistööde kirju-
tamisel või muudel juhtu-

del.
Edukaks loetakse õpilast, 

kes on saavutanud 1. koha 
maakondlikul olümpiaadil 
ja/või 1.-6. koha vabariik-
likul olümpiaadil. Toetuse 
taotlemisel muudel juhtudel 
hindab nõukogu iga taotlust 
kui üksikjuhtu eraldi. 

Taotlused ja ettepanekud 
toetuse määramiseks tuleb 
esitada 22. septmbriks kirja-
likult Kuressaare linnavoli-
kogule (Tallinna tn 10) mär-
kusega sihtkapital “Andekas 
õpilane”.

Taotluses tuleb ära näida-
ta järgmised andmed: toeta-
tava ees- ja perekonnanimi; 
• kontaktandmed (aadress, 
telefoninumber, elektron-
posti aadress, pangarekvisii-
did); •taotlusele tuleb lisada 
seda toetavad ja põhjenda-
vad materjalid.

Vaata lähemalt ka Inter-
netist: www.kuressaare.ee

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Muusikaring – 3-5 
aastase lapsed õp. Helle 
Rand. Lauluringi – 5-6 

aastased lapsed - 
edasijõudnutele – õp. Pilvi 

Karu. Jätkub töö 
solistiõppes - õp. Pilvi 

Karu, Laine Lehto. 
Folklooriring – õp. Helle 

Rand.

Tantsutrennidesse 
võetakse vastu igas 

vanuses õpilasi alates 
5ndast eluaastast. 

Põhiõpetajateks Liis 
Ojasaar ja Inge Jalakas 
ning külalisõpetajad.

Tekstiilitööd - õpetaja 
Raili Kaubi, 7 -11 a. 

noored. 
Õmblemine-stiil-mood 

- õpetaja Raili Kaubi, 
5.-9. klassi noortele, 

10.-12. klassi noortele. 
Ilukiri - õpetaja Elle 

Jurkatam, 7.- 12. klassi 
noortele. Kokandus – 
õpetaja Heli Õun, 5.- 9. 

klassi poistele ja 
tüdrukutele. Ring alustab 

oktoobrist! Puutöö 
tüdrukutele – õpetaja 
Heikko Kull, 5.-9. klassi 

tüdrukutele. Ring alustab 
jaanuarist.

Õppetöö INSPIRAS algab 19. 
septembrist, registreerimine 
ja info telefonil 52 91 299, 
tantsu- ja spordiosakond  

telefonil 5163401 või 
kodulehel 

http://www.oesel.ee/inspira

Esimesed 
kokkusaamised olid:

Muusika osakond - 13. 
september kell 18.00.

Kunsti- ja käsitöö osakond 
- 14. september kell 18.00.

Tantsu- ja spordi osakond 
- 15. september kell 18.00.
Kokkusaamised Kuressaare 

Teatrimajas.

Muusika-
osakond

Tantsu- ja
spordi-

osakond

Kunsti- ja
käsitöö-
osakond
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Mitmekülgne õpiabi Kuressaare Gümnaasiumis
Käesoleval õppeaastal on 
riikliku järelevalve priori-
teediks koolides iga õpi-
lase individuaalse arengu 
toetamine.

Kuressaare Gümnaasiu-
mis on loodud juba aastaid 
võimalusi õpilaste õppetöö 
toetamiseks (tugiõpetus, kon-
sultatsioonid, logopeediline 
abi jms.). Suur õpilaste arv  
klassis raskendab iga konk-
reetse õpilase individuaalse 
arengu toetamist. Järjekind-
lalt on õpetajad püüdnud 
aga leida lapse individuaal-
sust arvestavaid õpimeeto-
deid. Mõnikord õnnestusid 
ettevõetud individuaalplaa-
nid rohkem, mõnikord oli ka 
ebaõnnestumisi. Õnnestusid 
koolipoolsed pingutused ja 
lisaabi rohkem siis, kui leid-
sime ka kodu, s.t. lapsevane-
ma toetuse meie plaanidele. 
Seega vaid kool ja kodu ühes-
koos saavad olla lapse kas-
vatamisel-õpetamisel eduka-
mad.

Sellel õppeaastal on meie 
nn. õpiabisüsteem veelgi laie-
nenud.

�. Aineõpetaja konsultat-
sioon (id)

Iga aineõpetaja (5.-12.kl.) 
on kohustatud läbi viima vä-
hemalt kord nädalas konsul-
tatsioonitunni. Paljudel õpe-
tajatel on neid aegu ka mitmel 
erineval päeval ja ajal. Kon-
sultatsioonitunni graafiku 
koostab õppetöö korralda-
ja Pilvi Karu iga õppeperioo-
di esimesel nädalal, mis ava-
likustatakse kooli infolehes 
„Meie KG“ ja klasside tunni-
plaani stendil.

2. Tugiõpe 

Tugiõpetus toimub vasta-
vate ainetundidega üheaeg-
selt, 6.-7.klassidele eesti kee-
les ja kirjanduses kab. 300A 
(õpetaja Heidi Truu ja 6a.kl. 
Ilse Au) ning 8.-9.kl. mate-
maatikas kab. 400 (õpeta-
ja Merike Kivi). Tugiõpetuse 
rühma suunatakse õpilane ai-
neõpetaja ettepanekul. Rüh-
ma koosseis kinnitatakse iga 
uue õppeperioodi alguseks. 
Kuna võib olla tegemist liit-

klassi tunniga (s.t. üheskoos 
õpivad 8. ja 9.kl. õpilased), siis 
ühest klassist ei suunata rüh-
ma üle viie õpilase. Tugiõpe-
tuse tööd koolis koordineerib 
psühholoog Kaja Puck.

3. Logopeediline abi

Kooli logopeed Leelo 
Laus moodustab logopeedi-
list abi vajavate laste töörüh-
mad koostöös klassijuhataja-
te ja aineõpetajatega. Tema 
juures saavad abi ka õpila-
sed, kellel on eriarsti soovi-
tuskiri individuaalõppekava 
rakendamiseks. Tema töö-
ruum asub kab. 102.

4. Pikapäeva rühm I koo-
liastmes (NB! Uuendatud!)

Lisaks vabaaja sisustami-
sele õppepäeva järgsel ajal, 
saavad kõik 1.-3.klasside õpi-
lased sealt abi ka raskusi val-
mistavate õppetööde tege-
misel. 4.klasside õpilasedki, 
kellel on kodutööde tegemi-
sel raskusi, saavad siin teatud 
päevadel õppimistunnis osa-
leda (vt. Õpiabi rühma plaa-
nist).

Rühma eesmärk on si-

sustada järelvalvega väikese 
koolilapse päev seni, kuni va-
nemad on veel tööl.

Toimumise aeg, kasvata-
ja-õpetaja, õpperuum: esmas-
päev,  kell 12.00 – 17.00, õp. 
Kati Haamer, ruum 208, tei-
sipäev, kell 12.00 – 17.00, õp. 
Raina Tiidovee, ruum 207, 
kolmapäev, kell 12.00 – 17.00, 
õp.Valve Rauna, ruum 207, 
neljapäev, kell 12.00- 17.00, 
õp. Valve Rauna, ruum 207, 
reede, kell 12.00 – 15.00, õp. 
Kati Haamer, ruum 208

Pikapäevarühma päeva-
kava

12.00-12.45 Puhketund 
(õues), 13.00- 13.45 Õppimis-
tund , 13.45- 14.00 Vahetund, 
14.00- 14.30 Organiseeritud 
tegevus (mängud, viktorii-
nid, ettelugemised, raamatu-
kogu jms.), 14.30- 15.00 Eine 
sööklas kõigile osalejatele (vt. 
Maksmise kord!), 15.00- 15.45 
Õppimistund, 15.45- 16.00 
Vahetund, 16.00- 16.45 Palli-
mängud, sport, 17.00 Koju.

Eine sööklas: alates 
12.09.2005 söövad kõik pika-
päevarühma õpilased söök-

las einet. Eine maksumus 7 
krooni päev. Septembrikuus 
(14 päeva)  tuleb vanemal 
maksta 98 krooni.  Septemb-
rikuu raha palume üle kanda 
esmaspäevaks, 12.09.

Maksmise kord: Lapseva-
nem kannab raha KG Sihtasu-
tuse pangaarvele: Eesti Ühis-
pank, a/a 10220012766018 , 
märgusõna: pikapäevarühm, 
õpilase nimi ja klass.

Õpilase koolist puudumi-
se korral tehakse tagasiarves-
tus. 

Info edastamine toimub 
pikapäevarühma õpetaja 
poolt õpilase päeviku kaudu. 
Ülekanne palume teha iga 
kuu esimese nädala jooksul.

Pikapäevarühma töös osa-
lemiseks palume vanematel 
esitada avaldus kooli direk-
tori nimele hiljemalt  09. sep-
tembriks 2005 a.  ja saata see 
klassijuhataja kätte. 

Täpsem info klassijuhata-
jatelt. 

Tööd koordineerib I koo-
liastme juht Eve Sepp.

ÕNN-e toa perenaine Ilse Au ja matemaatika tugiõpetuse õpetaja Merike Kivi. Foto: Gert Lutter
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

5. Õpiabirühm II kooliast-
mes (NB! Uus!)

Alates 12.septembrist 2005 
töötab koolis õpiabi rühm II 
kooliastme (4.-6.kl.) õpilaste-
le. 

Selle vanuseastme õpilas-
tel on võimalik saada õpeta-
jatelt abi järgmise päeva ko-
dutööde tegemisel (mistahes 
õppeaines), samuti konsultat-
siooni, kui midagi sellel päe-
val tundides õpitust on jää-
nud arusaamatuks, tegemata 
kodutööde ärategemiseks (ai-
neõpetaja suunamiskirjaga).

Õpetaja suunamisel on 
õpilasel rühmas osalemine 
kohustuslik!

Rühmas ei tehta järeltöid 
arvestustöödele.

Rühma töö toimumine:
Esmaspäeval 6. tund (k. 

13.00 – 13.45) ruum 208 õp. 
Kati Haamer (koos Pikapäe-
va rühmaga)

7. tund (k.14.00 – 14.45) 
ruum 306 õp. Ruth Jasmin 
8.tund (k.15.00 – 15.45) ruum 
306 õp. Ruth Jasmin ja Riina 
Soon.

Teisipäeval 6. tund (k. 
13.00 – 13.45) ruum 207 õp. 
Raina Tiidovee (koos Pika-
päeva rühmaga).

7. tund (k. 14.00 – 14.45) 
ruum 306 õp. Ruth Jasmin.

8. tund (k.15.00 – 15.45) 
ruum 306 õp. Ruth Jasmin.

Kolmapäeval 7. tund (k. 
14.00 – 14.45) ruum 306 õp. 
Piret Paomees.

8. tund (k. 15.00 – 15.45) 

ruum 306 õp. Eve Paomees.
Neljapäeval 6. tund (k. 

13.00 – 13.45) ruum 207 õ p . 
Valve Rauna  (koos Pikapäe-
va rühmaga).

7. tund (k.14.00 – 14.45) 
ruum 306 õp. Ruth Jasmin ja 
Riina Soon.

8. tund (k.15.00 – 15.45) 
ruum 306 õp. Ruth Jasmin.

Reedel 6. tund (k. 13.00 – 
13.45) ruum 306 õp. Ruth Jas-
min.

7. tund (k. 14.00 – 14.45) 
ruum 306 õp. Ruth Jasmin.

Rümast osavõtt registree-
ritakse ja kokkuvõte tehakse 
rühmatöö jätkamiseks järg-
misel õppeperioodil 20.ok-
toobril (rühmaõpetajate ja 
aineõpetajate tagasiside põh-
jal).

Tööd koordineerib II ast-
me juht Grete Pihl.

6. ÕNN-e (Õpiabi ja nõus-
tamise nõukogu) tuba (NB! 
Uus!)

Selles ruumis töötab õpe-
taja abina Ilse Au (ruum asub 
kooliraamatukogu kõrval). 
Aineõpetaja saatekirjaga saa-
detakse õppetunnist sinna 
õpilane, kes pahatahtlikult 
häirib tunnitööd  ehk ise ei 
tööta tunnis kaasa ja ka teis-
tel segab õppimast. Õpilane 
täidab iseseisvalt õpiülesan-
ded, mida ta tunni lõppedes 
on kohustatud esitama oma 
aineõpetajale. Iseseisvalt teh-
tud tööd hinnatakse ja tule-
mused kajastuvad nii klas-

Mitmekülgne õpiabi Kuressaare Gümnaasiumis

KG õpiabi ja nõustamise nõukogu liikmete kontaktandmed 

si- kui ka õpilaspäevikus. 
Korduva nn. tunnirahu rik-
kuja käitumist arutatakse di-
rektsiooni tasandil. Vt. korda 
kooli kodulehelt.

7. Individuaalplaan

Aineõpetaja koos õpila-
sega koostab pärast esimest 
„nõrka“ või „puudulikku“ 
õppeperioodi koondtulemust 
personaalse individuaalplaa-
ni järgmiseks õppeperioo-
diks. Individuaalplaani 
eesmärgiks on ühiselt (õpe-
taja-õpilane) kokkulepitud 
meetmeid rakendades, saa-
vutada uuel perioodil vähe-
malt rahuldavad tulemused 
antud aines. Individuaalplaa-
ne võib koostada ühele õpila-
sele kuni kolmes õppeaines. 
Individuaalplaani tutvus-
tab õpilane kodus ka perioo-
di alguses ja lõpus lapseva-
nemale, kes omakorda saab 
ning annab tagasisidet antud 
plaani lehele. Õppeperioodi 
lõppedes tagastatakse indi-
viduaalplaani täidetud ja lõ-
petatud vorm õppealajuha-
tajale.

8. Individuaalne õppeka-
va (IÕK)

Koostatakse vastava KG 
juhendi alusel õpilasele, kel-
lele määratakse vastavalt va-
jadusele kooli õppekavaga 
võrreldes kõrgendatud või 
vähendatud nõudeid õppe-
sisule ja õpitulemustele ühes 
või mitmes aines. IÕK koos-

• Kaja Puck, psühholoog 
(ruum 410a) kaja@oesel.edu.
ee, telefon: 5209914, vastu-
võtt: K. 15.00-16.30, R. 9.00-
11.00.

• Leelo Laus, logopeed 
(ruum 102), leelo@oesel.edu.
ee.

• Katrin Keso-Vares, ka-
plan (Koolituskeskus “Osi-
lia”), Katrin221@hot.ee, tele-
fon koolis: 455 6575, kodus: 
455 6771, vastuvõtt: K. 10.00-
12.00, N. 14.00-16.00.

• Merike Kivi, tugiõpe-
taja (matemaatika), kivi@oe-

sel.edu.ee.
• Ilse Au,  õpetaja abi, il-

se@oesel.edu.ee.
• Pia Maidsaar, velsker, 

pia@oesel.edu.ee.
• Kai Saar, sotsiaaltöötaja 

(ruum 410a), kai@oesel.edu.
ee, telefon: 56985022, koolis 

esmaspäeviti.
• Heidi Truu, tugiõpetaja 

(eesti keel ja kirjandus).
• Õnne Kane, assistent.

Kaja Puck, 
psühholoog

tamise aluseks on aineõpe-
tajate poolt koostatud õpila-
se vaatluskaart, millega on 
tutvunud kooli logopeed, 
psühholoog ja vajadusel and-
nud soovituse lapsevane-
male pöördumiseks lapsega 
lastepsühhiaatri või eriarsti 
poole. IÕK koostatakse juhul, 
kui muud õppetööd toetavad 
tugisüsteemid ei ole taganud 
vähemalt rahuldavaid õppe-
töö tulemusi. IÕK  rakenda-
mise otsuse kinnitab koolidi-
rektor käskkirjaga.

IÕK tööd juhib koolis lo-
gopeed Leelo Laus. Vt. korda 
kooli kodulehelt.

9. Koduõpe

Koduõppe korraldami-
se aluseks on haridusministri 
vastav määrus. Üldjuhul ra-
kendatakse koolis koduõpet 
õpilasele tervislikel põhjus-
tel perearsti või eriarsti tõen-
diga. Koduõppel olev õpi-
lane peab omandama kooli 
õppekavaga määratud vas-
tava klassi õppesisu vähen-
datud tundide mahuga, s.t. 
põhirõhk on õpilase iseseis-
val individuaaltööl. Õppe-
töö toimub vastavalt õpilase 
tervislikule seisundile koolis 
või õpilase kodus. Õppetöö 
toimub individuaalse tunni-
plaani alusel.

Koduõppel oleva õpilase 
esimene kontaktisik koolis on 
tema klassijuhataja.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja


