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Teated
Lastevanemate üldkoosolekud toimuvad aulas kell
18.00 - 19.00 järgmiselt:
1.-2. kooliastme (1.-6.
klassid) vanematele 21. septembril. 3. kooliastme (7.-9.
klassid) vanematele 27. septembril. Gümnaasiumiastme (10.-12. klasside) vanematele 28. septembril.

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.

Anu Saabas,
õppealajuhataja

Taimeseade konkurss
Ülekooliline taimeseade
konkursi võistlustööde valmistamine toimub 27. septembril ‘05 I korruse algklasside koridoris, mitte kooli
aulas.
Ärgem unustagem end
registreerida ;) !
Renate Pihl,
huvijuht

Palju
õnne! Eksamiperioodid 2005/2006 õ-a

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

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

22.09
22.09
23.09
23.09
23.09
23.09
23.09
24.09
24.09
24.09
24.09
24.09
24.09
25.09
25.09
25.09
26.09
26.09
27.09
27.09
27.09
27.09
28.09
28.09
28.09
28.09

Töötajate sünnipäevad
Gert Lutter

24.09

2005/2006. õppeaasta eksamiperioodid põhikooli
ja gümnaasiumi lõpetamiseks on järgmised.
(Haridus- ja teadusministri 25. mai 2005. a määrus nr 17):
1) põhikooli lõpetamiseks 3.–15. juuni 2006. a;
2) gümnaasiumi lõpetamiseks 29. aprill – 14. juuni
2006. a.
Riigieksamite õppeained,
vormid ja ajad on järgmised:
vaata kõrvalolevat tabelit.
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus väljastab
riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juunil 2006. a.
Põhikooli
ühtlustatud
küsimuste ja ülesannetega
lõpueksamite
õppeained,
vormid ja ajad on järgmised:
vaata kõrvalolevat tabelit.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

1
2
3
3a
4
5
5a
6
6a
7
8
9
10
11

eesti keel (kirjalik)
matemaatika (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena (suuline)
ühiskonnaõpetus (kirjalik)
saksa keel võõrkeelena (kirjalik)
saksa keel võõrkeelena (suuline)
vene keel võõrkeelena (kirjalik)
vene keel võõrkeelena (suuline)
ajalugu (kirjalik)
geograafia (kirjalik)
bioloogia (kirjalik)
keemia (kirjalik)
füüsika (kirjalik)

22. aprill 2006. a
2. mai 2006. a
6. mai 2006. a
8.–12. mai 2006. a
15. mai 2006. a
19. mai 2006. a
20. ja 22. mai 2006. a
19. mai 2006. a
20. ja 22. mai 2005. a
24. mai 2006. a
29. mai 2006. a
2. juuni 2006. a
6. juuni 2006. a
9. juuni 2006. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad.

1
2
3
4
5
6
7
8
8a
9
9a
10
10a
11

eesti keel ja kirjandus (kirjalik)
matemaatika (kirjalik)
bioloogia (kirjalik)
keemia (kirjalik)
füüsika (kirjalik)
geograafia (kirjalik)
ajalugu (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena (kirjalik)
inglise keel võõrkeelena (suuline)
saksa keel võõrkeelena (kirjalik)
saksa keel võõrkeelena (suuline)
vene keel võõrkeelena (kirjalik)
vene keel võõrkeelena (suuline)
ühiskonnaõpetus (kirjalik)

5. juuni 2006. a
9. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14.–15. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14.–15. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a
14.–15. juuni 2006. a
14. juuni 2006. a

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad.
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Põhikooli
teatriõhtu

Meie KG, 21. september 2005

Suur Teatriõhtu 2005

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

24. 11. 2005 kell 17.00 toimub meie koolis seitsmendat korda Suur Teatriõhtu,
mis on pühendatud teatrimehe ja kirjaniku Mati
Undi loomingule.
Ajaloost

Teatriõhtu 2004. Foto: Gert Lutter

Põhikooli teatriõhtu toimub 23. novembril algusega kell 17.00 kooli aulas.

Osalema on oodatud
õpilasi 6-9 klassini. Õhtu
on pühendatud maailmakuulsa taani muinasjutumeistri H. Cr. Anderseni
200. sünniaastapäevale.
Esitada tuleb 5-7 minutiline instseneering H. Cr.
Anderseni loomingu põhjal.
Osavõtuks registreerida 16. novembril õp. Malle Tustiti, Maret Laursoni,
Heidi Truu juures ruumis 302. Esitada näidendi
pealkiri ja rollide nimed
koos esitajatega.
Heidi Truu,
emakeeleõpetaja

Teatriõhtu idee kasvas
välja kooliteatri Ubinamoos
sünnipäevapeost,
mida
trupp igal aastal teatritegemisega tähistas.
Võrreldes
möödunud
teatriõhtuid, on etenduste
tase igal aastal tõusnud. Alati on olnud üllatajaid, originaalseid lahendusi, vaimukaid rolle. Igal aastal on
olnud teatriõhtul kindel teema, mille põhjal klassid etendused ette valmistavad.
zürii annab välja Grand
Prix´i, 3 laureaati ning hulgaliselt Parimaid.
Grand
Prix´i võitjatel on võimalus
esindada enda kooli märtsis
toimuvatel ülevabariigilistel
Saaremaa Miniteatripäevadel Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Teatrimehest ja kirjanikust
Mati Undist
Suur Teatriõhtu 2005 on
pühendatud kirjaniku ja
teatrimehe Mati Undi (19442005) loomingule.
Unt oli igas suhtes äärmiselt viljakas looja: üle saja lavastuse, poolesaja dra-

matiseeringu, arvustused,
romaanid,
proosatekstid.
Lävides ülikooli ajal tihedalt Vanemuise teatriga,
oli tema üks võtmekuju 60.
- 70. aastate teatriuuenduses. Unt oli suur piiride ületaja nii ajas kui ruumis. Tema loomingu võtmesõnad
on üksildus, juhus, paratamatus, võlatunne, aja kaduvus, isiksuslikkus. Professor
Rein Veidemann on märkinud, et kuigi Undi kuninglik tee on lõppenud, avanevad tema „hullud jutud“,
eesti elu kommentaarid, lavastused ühtäkki hoopis teises valguses- enesestmõistetavus, harjumus pöördub
nüüd taasavastuseks ja Undi
ajatu looming üllatab meid
veel tulevikuski.
Juhend
Teatritulle astuvad kõik
10. – 12. klassid, kelle ülesandeks lavaküpseks harjutada kuni 10minutiline näitemäng 1960. aastate
keskpaiku eesti proosasse
tulnud noorte autorite loomingust. Dramatiseerida ja
interpreteerida võib seega
Mati Undi ja tema kaasaegsete: Arvo Valtoni, Enn Vetemaa, Mats Traadi, Teet
Kallase, Aimee Beekmani,
Jüri Tuuliku ja Ülo Tuuliku
loomingut.
Kuna gümnaasium on sel

aastal rohkearvulisem kui
varem, kontrollime eriti täpselt, et trupid aega ei ületaks.
Olge täpsed – 10 minutit! Samuti on kohustuslik valmistada- kujundada etenduse
kavaleht züriile (10 eksemplari). Soovijatel on võimalus Meie KG veergudel enda
truppi ja etenduse tagamaid
tutvustavaid- avavaid kirjutisi avaldada. Parimat lugu
ootab preemia!
Osavõtu
registreerimise viimane tähtaeg on
08. 11, olge täpsed - hilinejatel ei ole võimalik teatriõhtul
osaleda.
1.Registreerimiseks saatke palun kiri e-maili aadressil marit@oesel.edu.ee märgusõnaga Suur Teatriõhtu
2005. Kirjas peab olema:
Etenduse pealkiri ja märge,
millise autori ja teose ainetel
on lavatükk valminud. Osatäitjate nimed ja nende rollinimed.
2.Kavalehed ( 10 eksemplari) tuleb tuua ümbrikus,
millel on klassi number ja
etenduse pealkiri huvijuhtide ruumi hiljemalt 11. novembriks.
Esinemisjärjekord ilmub
16. novembri Meie KG-s ja
kooli koduleheküljel. Huvitavat ettevalmistusperioodi!
Marit Tarkin,
ürituse peakorraldaja

Meie KG, 21. september 2005
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KG Tervisespordipäeva info
Tegevus
Bowling + ujumine
Jõusaal + ujumine
Tennis
Lauatennis
Võrkpall
Lasketiir
Yoga
Country line-dance
Enesekaitse
Jalgsimatk
Jalgrattamatk
Jalgrattakross
Purjetamine
Poiste jalgpall
Tüdrukute jalgpall
Rahvastepall
Pesapall
Aeroobika
Step-aeroobika
Vesiaeroobika
Extreemne liikumine
Male
Orienteerumine
Showtants

Koht
Saaremaa Valss
SPA Rüütli
Saaremaa Valss
SPA Meri
SPA Rüütli
Linna staadioni kõrval

Aeg
12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00
12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00
12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00
12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00
12.00 – 13.00 + 13.00 – 14.00

Spordihoone
Põhikooli taga, Väljaku tänav
KG aula
Linna staadion
Spordihoone
Algab linna staadionilt
Algab linna staadionilt
KG tervisepark
Kuressaare jahisadam
Kunstmuruväljak
Kunstmuruväljak
KG võimla
KG staadion
Spordihoone
Spordihoone
KG ujula
Spordihoone
KG 225 klassis
Algab ARK tagant (Upal)
Revalia saalis, Pihtla tee

11.00 - ...
11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00
11.00 - ...

Teedevalitsuse saalis, Pihtla tee

10.30 – 11.30; 11.30 – 12.30
11.00 – 12.00 poisid,12. 00 – 13.00 tüdrukud

10.30 – 11.45; 12.00 – 13.15

11.00 – 12.00; 12.00 – 13.00
10.30 - ...
10.30 - ...
11.00 - ...
11.00 – 12.30; 12.30 – 14.00
11.00 - ...
11.00 - ...
10.30 - ...
10.30 - ...
11.00 - ...
11.00 - ...
10.30 – 11.15; 11.15 – 12.00
10.30 - 11.30; 11.45 - 12.45
10.30 - ...
11.00 - ...
10.30 - 11.15; 11.30 - 12.15; 12.30 - 13.15

Treener

A. Auga
G. Usin
G. Sepp
M. Kosemets
M. Seema
I. Jalakas
E. Kips
Sirje Azarov
G. Noa
J. Kaju
A. Laus
S. Ashford
J. Meet
M. Baran
M. Baran
T. Käen
A. Oolup
N. Helde
H. Kull
R. Aru
T. Tilk
I. Roomets

I korruse stendil on nimekiri registreerunud õpilastest. Palun kontrollida oma nime olemasolu! Kuna gümnaasiumiastmes on palju klasse, kus vähe noormehi, siis koosneb pendelteatejooksu võistkond 7T + 7P. NB! Kehtib ainult gümnaasiumiastmes! Peale pendelteatejooksu köievedu gümnaasiumiastme klasside vahel. Võistkonnas 3T + 3P! NB!
Kõikidel sisealadel peavad olema vahetusjalanõud! Õpetajad kontrollivad sisenemisel ja kedagi ilma vahetusjalanõudeta 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!

Klassidevahelise võistluse juhend 2005/2006
Eesmärgid:
Tekitada koolielus lustakat
võistlusmomenti ja sõbralikku klassidevahelist konkurentsi, mis aitaks tulevikus noortel tänapäeva ühiskonnas läbi
lüüa ja tähtsustada tulemuslikku kollektiivset tööd; samuti distsiplineerida õpilasi koolikohustuse täitmisel.
Valdkonnad, mida võistluses
arvestatakse:
Ainealased ja klassivälised üritused (konkursid, viktoriinid, megaaju, ainenädalad
jms.); sport (spordipäev, klassidevahelised spordivõistlused jms.); õppetöö tulemused
(st. I ja II kooliastmes kvaliteet;
III kooliastmes ja gümnaasiumi arvestuses õppeedukus ja
kvaliteet).
Vt. ürituste plaanis märgitud tärnikesega üritused.
Hindamine:
Klassidevahelises võistluse
arvestust peetakse kooliastmete 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 arvestus sisaldab nii üritusi kui
ka õppetöö kvaliteeti; III kooliastme ja gümnaasiumi puhul arvestatakse lisaks üritustele eraldi õppeedukust ja
kvaliteeti.
Punkte arvestatakse kohapunktide alusel vastavalt klassikomplektide arvule konkreetses 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 klassikomplekti): I koht 10p., II koht 9p., III
koht 8p. jne.;
gümnaasiumiaste (16 klassikomplekti): I koht 16 punkti,
II koht 15p., III koht 14p. jne.
Omaalgatuslik üritus annab 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 tehakse iga õppeperioodi lõpuks
ja lõplik kokkuvõte kooliaasta
lõpuks. Tulemused kantakse
vastavasse tabelisse, mida on
kõigil võimalik jälgida II korruse õpilaste stendil ja kooli
nädalalehes „Meie KG“.
Autasustamine:
I ja II kooliastme auhinnafond (a´- 2300 EEK) jaotub järgnevalt: I koht 1100 EEK, II koht
700 EEK, III koht 500 EEK.
Auhinnafond III kooliastmes (4200 EEK) jaotub ürituste
ja õppetöö vahel alljärgnevalt:
I koht 1100 EEK, II koht 700
EEK, III koht 500 EEK.
Eraldi arvestatakse III kooliastme puhul ka õppeedukust
ja kvaliteeti, auhinnaraha jaotub: I koht 900 EEK, II koht
600 EEK, III koht 400 EEK.
Gümnaasiumi
auhinnafond (6000 EEK) jaotub: I koht
2000 EEK, II koht 1000 EEK, III

koht 500 EEK.
Ka gümnaasiumi astmes
arvestatakse üritustest eraldi
õppeedukust ja kvaliteeti, auhinnaraha jaotub: I koht 1200
EEK, II koht 800 EEK, III koht
500 EEK.
NB! Ideepreemia – kooliaasta jooksul korraldatud üritustest valitakse välja kõigekõige-kõige parem ükskõik
millise klassi poolt korraldatud
üritus ning määratakse klassile
preemiaks 1000.- krooni. Üritusel peab olema konkreetne
eesmärk ning määratud sihtgrupp, kellele üritus suunatud
on. Ideepreemia saaja selgitab
välja Õpilasesindus koostöös
huvijuhtidega.
Muudatusettepanekud arutatud läbi metoodika nõukogu
ja ainekomisjonide esimeeste
koosolekul 07.09.2005
Kinnitatud
direktsiooni
koosolekul 12.09.2005
Renate Pihl,
huvijuht
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Lühidalt
Laupäeval,
17.septembril ‘05 toimus Upal Suure
Tõllu puhkekülas Noor
Rammumees 2005 jõukatsumine.
Osa
võtsid ja saavutasid auväärseid kohti ka
meie kooli õpilased. Kergemas 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 võistkondlik rändkarikas. Oma
panuse karika võitmisesse
andsid kaks kergema ja kaks
raskema kaalu esindajat: Rait
Sagor, Taavi Põri, Janar Kolk
ja Andri Vanem. Aplaus tublidele rammumeestele! :)
Renate Pihl,
huvijuht

Hea koolirahvas! Algamas
on selle õppeaasta suitsuprii klasside võistlus, mille eesmärkideks on: ennetada suitsetamist laste ja
noorte seas, motiveerida
suitsetavaid õpilasi loobuma, toetada mittesuitsetamist kui elu normi.
Eelmisel aastal oli Eestis
võistluses osalejaid üle 8000.
9 kuud kestnud võistluse pidas edukalt vastu 40% alustanutest. Saare maakonnas
alustas eelmisel aastal võistlust 9 kooli 17 klassiga, lõpetas 4 kooli 7 klassiga. Sel aastal on võistluse tingimused
üldjoontes samad, muudatused on läbiviimise kestvuses,
andmete esitamises ja kokkuvõtete tegemises. Võistlus algab 17. oktoobril ja kestab 17. aprillini, seega kokku
6 kuud. Vahearuanne osalejate tublidusest tehakse 10.
detsembril. Saaremaa Tervisenõukogu premeerib võistlust jätkavate klasside vahearuande esitanute vahel
loosi teel ühte klassi 2 000.krooniga .Võistluse lõpus
loositakse suitsupriide klasside vahel üllatusauhinnad.
Juhend üleval kooli koduleheküljel!
Edu ja vastupidavust
võistlusel osalemisel soovides
Imbi Jäe,
tervisedenduse spetsialist

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 igapäevas, 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

I perioodi konsultatsioonide ajad
Kellaaeg (algus
ja lõpp)
Arak Olle
T. 15.45 – 16.30
Aru Taimi
T. 15.45 – 17.00
Asford Stacy
N. 15.00 – 16.00
Asumets Maren N. 15.00 – 16.30
Auväärt Anneli
N. 14.30 – 15.30
Baran Marianne N. 14.00 – 14.45
Engso Inga
E. 12.00 – 13.00
Haamer Kati
K. 14.00 – 15.00
Haljas Riina
Kokkuleppel
Hütsi Karin
K. 14.45 – 15.45
Jalakas Inge
T. 14.00 – 14.45
T. 14.00 – 15.00;
Jasmin Ruth
K. 8.00 – 9.00
Jasmin Ülle
T. 13.00 – 14.00
Jõgi Ave
K. 14.45 – 16.00
Jurkatam Elle
K. 13.45 – 14.45
Kaju Johannes
T. 15.00 – 16.00
Kallus Age
K. 14.45 – 16.15
Kanemägi Reene K. 15.45 – 16.45
Kask Ellen
T. 15.45 – 17.00
Kaubi Raili
N. 14.00 – 15.30
Kereme Sirje
T. 14.00 – 15.00
Kivi Merike
K. 14.45 – 15.30
Kivilo Merike
T. 15.30 – 16.45
Kirss Marju
Kokkuleppel
Kuiger Vilma
N. 14.50 – 16.00
Kuuseok Asta
T. 14.45 – 15.45
Kuusik Ester
N. 14.45 – 15.30
Käen Tiina
T. 14.45 – 15.45
Käiro Viive
R. 14.00 – 15.00
Laurson Maret
E. 15.45 – 16.45
Laus Aivar
N. 16.00 – 17.00
Leesi Maret
K. 14.45 – 16.00
Lehto Laine
E. 14.45 – 15.45
Lehto Veikko
E. 14.45 – 15.45
Lutter Gert
K. 14.45 – 16.45
Matvejeva Ursula T. 15.45 – 16.45
Mets Anne
N. 15.30 – 16.15
Metsküll Sirje
K. 15.00 – 16.00
Õpetaja

Koht

Õpetaja

215
Võimla
410
300
200A
Ujula
209
110
411
304
Võimla

Metsmaa Hilja
Mulenok Irina
Mäeots Marvi
Niit Madli-maria
Nurk Gerta
Noa Genadi
Paomees Eve
Paomees Piret
Pesti Marje

T. 306; K. 210

Puck Kaja

208
413
101
Staadionil
405
103
410
201
003
400A
310

Pärn Maria

309
403
304
Väljas
403
205
221
401
408
409
218
204
308
004

Pihl Grete

Rand Helle
Rand Mai
Rooda Lea
Rätsep Merle
Rääp Raina
Sepp Ariita
Sepp Eve
Soon Monika
Soon Riina
Tarkin Marit
Tiidovee Raina
Tiitson Malle
Truu Heidi
Truumaa Irja
Tustit Endel
Tustit Malle
Tustit Merle
Vahkal Signe
Varik Madli
Varik Maidu
Varjas Marika
Vöö Tiiu

Kellaaeg (algus
ja lõpp)
K. 15.00 – 16.00
E. 14.45 – 16.30
E. 15.00 – 15.45
R. 14.00 – 15.30
K. 15.45 – 16.45
E. 15.45 – 16.30
E. 15.45 – 16.30
E. 14.00 – 14.45
T. 15.00 – 16.00
E. 14.00 – 14.45;
T. 14.00 – 15.30
T. 15.45 – 16.30
E. 15.00 – 16.00;
K. 14.00 – 15.00
E. 15.15 – 16.05
K. 14.45 – 16.00
N. 13.00 – 14.00
T. 15.30 – 17.00
E. 13.00 – 14.00
N. 14.45 – 16.00
E. 12.00 – 13.00
K. 15.00 – 16.45
R. 15.00 – 16.00
N. 15.00 – 16.00
K. 13.00 – 14.30
N. 15.00 – 16.30
K. 15.00 – 16.00
T. 15.00 – 17.00;
R. 14.00 – 16.00
R. 16.00 – 18.00
E. 14.00 – 15.00
N. 13.00 – 14.00;
R. 13.00 – 14.00
N. 13.00 – 14.30
R. 14.00 – 16.00
T. 15.45 – 16.30
E. 15.45 – 16.30
T. 15.30 – 16.30

Koht
213
002
307
309
106
200
303
001
400
206
410A
412
408
407
002
301
109
203
111
100
405
305
210
103
300A
225
Linnastaadion
303
108
401
225
238
404
406
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KG õpetajate suvelõpureisist Kesk-Norrasse
Algus eelmises ajalehes...
Järgmisel hommikul külastame vana hansalinna
Bergenit, mis muide on linn,
kus sajab umbes seitse korda rohkem vihma kui mujal
Norra linnades. Oleks väga
kurb, kui meie sellest kuulsast vihmast ilma jääme. Õnneks toimubki meie hommikune kalatururing mõnusas
uduvihmas.
Ent olgem ausad, mis
õpetajate reis see ikka ilma
koolita on? Järgmine sihtpunkt ongi Bergeni lähedal asuv kool (Sotra Vidaregående skule), kus Andres
Ader töötab kehalise kasvatuse õpetajana.
Piljardilauad, ronimissein, karaoke-lava, juuksuriõppesalong, mugavad diivanid koridorides, lõbusad
värvikirevad toolid puhkeruumides – on see alles unistus. Kuid kaugeltki mitte ainult. Sotra Vidaregående
kool just selline ongi. Kuid
Merle Rätsep väidab, et kool
ei tekita temas kadedust, kuna „see on ju poolametikooli stiilis keskkool ja meil siin
Saaremaal on ametikoolis
põhimõtteliselt samad tingimused. Ilus oli küll, aga
meie kool on ka ilus!“ Veel
lisab ta, et kutse omandamiseks on neil Norras head tingimused, kuid kirjanduses
ja keeleõpetuses ei ole midagi erilist. Pigem tundub ootamatu see, et erinevalt meie
kirjandustundidest pööravad norrakad põhitähelepanu oma autoritele, maailmakirjandus jääb tagaplaanile.
Marika Varjasele jääb
koolist aga meelde eelkõige ruumiküllus ja ootamatud elemendid koridorides:
piljardilauad ja ronimissein. Samas näitavad usaldust õpilaste vastu ka lahtiste ustega arvutiklassid ning
hubased rühmatööruumid.
Marje Pesti lisab, et sealses
koolis saadakse kõik õppevahendid, mida tahetakse.
Õpetajatele on loodud meeldiv koht kooskäimiseks. Igal

“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

õpetajal on oma töölaud ja
enamasti ka arvuti. Eriti vahva on muidugi vaadata, kuidas õpetajate oma „boksid“
on kaunistatud lähedaste
inimeste fotode või laste tehtud töödega. Laudadel valitseb armas segadus, ühel
klaviatuuril on prillid kohekohe maha libisemas.
Põnev on ka kooli õppesüsteem. Esimesel aastal
õpivad kõik koos, järgmisel aastal tuleb õpilasel valida üldsuund või kutsekoolisuund (käsitöö, juuksur,
ehitus vms). Õpilasi toetatakse ka lisa-aasta võimalusega. Kui õpilane tunneb, et
enne kõrgkooli astumist on
vaja täiendada oma teadmisi mingis valdkonnas, siis
on tal selleks täielik õigus ja
võimalus.
Erilist tähelepanu pööratakse koolis erivajadustega
lastele, kelle jaoks on ehitatud lausa eraldi ruumid. Seal
saavad nad õppida elus vajalikke tegevusi: pesupesemist, söögitegemist jms. Siiski ei tähenda eraldi ruumid
seda, et erivajadustega õpilased ei puutu kokku teiste

õpilastega. Vastupidi, nendevaheline suhtlemine on
tihe. Õpilased peavad harjuma, et ühiskonnas on inimesi, kes on neist erinevad.
Ainulaadne on koolis ka
tööõpetusklass, millel on
klaasist sein – koolikaaslased näevad, mida tundides
parasjagu meisterdatakse.
Kõige uskumatum on sealses koolis aga see, et õpilastele on loodud võimalused
raskest koolipäevast puhkamiseks magamiskohtade
näol. Just-just. Magamiskohad. Õpilaste individuaalkappide kohale on ehitatud
„rõdud“, mille põrandatel
on võimlemismatid. Kui õpilane tunneb, et tahab end pikal visata, siis on tal selleks
võimalus.
Pärast
kooliskäimist
suundume tagasi Bergenisse, tõsi, seekord natuke kõrgemale – funikulööriga Fløyeni mäe tippu (u 320
meetrit merepinnast). Sealt
avaneb vaade Bergenile ülevaltpoolt.
Järgmise päeva tipphetkeks on vaieldamatult helesinine Briksdal. See on või-

mas üle tuhande aasta vana
liustik, mis on aastasadade
jooksul tublisti sulanud. Anne Metsa arvates võimendavad liustiku eripära liustikumuuseumist
saadud
teadmised. Ilma nendeta ei
oleks kogemus olnud kaugeltki see. Mõned uljaspead
jäljendavad eemal tegutsevaid jääronijaid ja ronivad
ka ise liustikule. Ilma kasside ja kirkata on sealt tagasitulek aga üpriski vaevaline.
Järgmisel päeval sõidame
praamiga mööda Geirangerfjordi, mille ääres vallatlevad Seitse Õde ühe Peigmehe ees. Nimetatud kosed on
vaid üks põnev osa praamisõidust. Erilist hämmingut
tekitavad aga üksikud majad kõrgetel mäeseintel või
all fjordi kaldal, milleni ei
paista viivat ühtegi teed. Keset järske seinu, tihedat metsa üksikud farmid seal, kus
neid üldse oodata ei oska.
Jääb arusaamatuks, kuidas
inimesed nendes veel aastakümneid tagasi elada said.
Jätkub järgmises lehes...
Eve Paomees,
emakeeleõpetaja
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Tantsu- ja
spordiosakond
Tantsutrennidesse
võetakse vastu igas
vanuses õpilasi alates
5ndast eluaastast.
Põhiõpetajateks Liis
Ojasaar ja Inge Jalakas
ning külalisõpetajad.

Muusikaosakond
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.

Kunsti- ja
käsitööosakond
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.
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Praktikakonverents 2005/06
I – II kooliaste
Toimumise aeg: Teisipäev, 27. september 2005,
kell 9.00.-10.00. Koht: Kuressaare Gümnaasiumi aula.
Eesmärgid: tagasiside saamine 2004/05 õ.-a. toimunud praktika- ja klassipäevadest ülevaate koostamise
oskus, töö vormistamise oskus, rühmatöö koos teatmeteoste kasutamise oskusega.
Korraldus: 4.-6.kl.: iga
klass koostab stendiettekande kevadel praktika- ja klassipäevadel toimunu kohta.
Ettekandes peab kajastuma
ka see, mida nende päevadega õpiti, milliseid uusi teadmisi saadi.
Stendiettekanded panna üles aulasse 27.09. hommikul kella 9.00..-ks, ära viia
29.09. hommikul.
Igast klassist on valitud 2
õpilast, kes on valmis huvilistele oma klassi väljapanekut tutvustama. Need õpilased on aulas 27.09. kell
9.15.-10.00.
Iga klass esitab oma väljapaneku (või selle temaatikaga seonduva) kohta eelnevalt kirjalikult 1-2 küsimust,
klassijuhatajad toimetavad
need (koos vastustega) õp.
Grete Pihla kätte hiljemalt
reedel, 23.09. kell 14.00. Samas teatada ka õpilaste nimed, 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 tutvumise järel saab klass teemadekohaste küsimustega lehe,
küsimustele vastamiseks on
aega 30.septembrini. Vastused 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 tegevuspäevadeks ja nende päevade kohta saab ülevaate praktikakonverentsil,
mis toimub 3. kooliastmele (7.-9. klass) kolmapäeval,
28.09.2005 vahetundidel (ja
veidi ka järgmise tunni algusest) aulas: 7. klassid 9.45,
8. klassid 10.45, 9. klassid
11.45.
Igast klassist teevad õpilased (üks või mitu) ettekande kevadel toimunud klassipraktika kohta. Ettekanne
kestab maksimaalselt 5 mi-

nutit, kasutada on mikrofon ja soovi korral projektorid (vajadusest teavitada
M.Tiitsonit hiljemalt esmaspäevaks, 26. septembriks).
Soovitusi ettekande sisuks: mida tehti – nähti; mida 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 toimunud praktikapäevade ülevaatega esinevad 11.klasside õpilased ettekandega
(a´5min) 10.klassidele, kolmapäeval, 28.septembril k.
14.45 aulas.
Ettekande esitajate arv
ei ole piiratud. Esitlustehnika (arvuti, projektor) ja stendide soovidest teavitada
26.septembriks M. Varikut.
Soovitusi ettekande sisuks: mida tehti – nähti; mida õpiti; õnnestumised; soovitusi teistele klassidele
praktika läbiviimiseks.
Maidu Varik,
õppealajuhataja

Sihtkapital “Andekas õpilane”
Kuressaare
Linnavolikogu asutatud sihtkapital
“Andekas õpilane” toetab
Kuressaare linna üldhariduskoolide andekaid, mingis õppeaines või loomingulises tegevuses väga edukaid
õpilasi. Toetusi määratakse
andekatele õpilastele eduka osalemise eest rahvusvahelistel, vabariiklikel ja maakondlikel olümpiaadidel või
konkurssidel, samuti parimate hulka jõudmise eest
näiteks uurimistööde kirjutamisel või muudel juhtu-

del.
Edukaks loetakse õpilast,
kes on saavutanud 1. koha
maakondlikul olümpiaadil
ja/või 1.-6. koha vabariiklikul olümpiaadil. Toetuse
taotlemisel muudel juhtudel
hindab nõukogu iga taotlust
kui üksikjuhtu eraldi.
Taotlused ja ettepanekud
toetuse määramiseks tuleb
esitada 22. septmbriks kirjalikult Kuressaare linnavolikogule (Tallinna tn 10) märkusega sihtkapital “Andekas
õpilane”.

Taotluses tuleb ära näidata järgmised andmed: toetatava ees- ja perekonnanimi;
• kontaktandmed (aadress,
telefoninumber,
elektronposti aadress, pangarekvisiidid); •taotlusele tuleb lisada
seda toetavad ja põhjendavad materjalid.
Vaata lähemalt ka Internetist: www.kuressaare.ee
Maidu Varik,
õppealajuhataja
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Mitmekülgne õpiabi Kuressaare Gümnaasiumis
Käesoleval õppeaastal on
riikliku järelevalve prioriteediks koolides iga õpilase individuaalse arengu
toetamine.
Kuressaare Gümnaasiumis on loodud juba aastaid
võimalusi õpilaste õppetöö
toetamiseks (tugiõpetus, konsultatsioonid, logopeediline
abi jms.). Suur õpilaste arv
klassis raskendab iga konkreetse õpilase individuaalse
arengu toetamist. Järjekindlalt on õpetajad püüdnud
aga leida lapse individuaalsust arvestavaid õpimeetodeid. Mõnikord õnnestusid
ettevõetud individuaalplaanid rohkem, mõnikord oli ka
ebaõnnestumisi. Õnnestusid
koolipoolsed pingutused ja
lisaabi rohkem siis, kui leidsime ka kodu, s.t. lapsevanema toetuse meie plaanidele.
Seega vaid kool ja kodu üheskoos saavad olla lapse kasvatamisel-õpetamisel edukamad.
Sellel õppeaastal on meie
nn. õpiabisüsteem veelgi laienenud.
1. Aineõpetaja konsultatsioon (id)
Iga aineõpetaja (5.-12.kl.)
on kohustatud läbi viima vähemalt kord nädalas konsultatsioonitunni. Paljudel õpetajatel on neid aegu ka mitmel
erineval päeval ja ajal. Konsultatsioonitunni
graafiku
koostab õppetöö korraldaja Pilvi Karu iga õppeperioodi esimesel nädalal, mis avalikustatakse kooli infolehes
„Meie KG“ ja klasside tunniplaani stendil.
2. Tugiõpe
Tugiõpetus toimub vastavate ainetundidega üheaegselt, 6.-7.klassidele eesti keeles ja kirjanduses kab. 300A
(õpetaja Heidi Truu ja 6a.kl.
Ilse Au) ning 8.-9.kl. matemaatikas kab. 400 (õpetaja Merike Kivi). Tugiõpetuse
rühma suunatakse õpilane aineõpetaja ettepanekul. Rühma koosseis kinnitatakse iga
uue õppeperioodi alguseks.
Kuna võib olla tegemist liit-

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

klassi tunniga (s.t. üheskoos
õpivad 8. ja 9.kl. õpilased), siis
ühest klassist ei suunata rühma üle viie õpilase. Tugiõpetuse tööd koolis koordineerib
psühholoog Kaja Puck.
3. Logopeediline abi
Kooli logopeed Leelo
Laus moodustab logopeedilist abi vajavate laste töörühmad koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega. Tema
juures saavad abi ka õpilased, kellel on eriarsti soovituskiri individuaalõppekava
rakendamiseks. Tema tööruum asub kab. 102.
4. Pikapäeva rühm I kooliastmes (NB! Uuendatud!)
Lisaks vabaaja sisustamisele õppepäeva järgsel ajal,
saavad kõik 1.-3.klasside õpilased sealt abi ka raskusi valmistavate õppetööde tegemisel. 4.klasside õpilasedki,
kellel on kodutööde tegemisel raskusi, saavad siin teatud
päevadel õppimistunnis osaleda (vt. Õpiabi rühma plaanist).
Rühma eesmärk on si-

sustada järelvalvega väikese
koolilapse päev seni, kuni vanemad on veel tööl.
Toimumise aeg, kasvataja-õpetaja, õpperuum: esmaspäev, kell 12.00 – 17.00, õp.
Kati Haamer, ruum 208, teisipäev, 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 päevakava
12.00-12.45
Puhketund
(õues), 13.00- 13.45 Õppimistund , 13.45- 14.00 Vahetund,
14.00- 14.30 Organiseeritud
tegevus (mängud, viktoriinid, ettelugemised, raamatukogu 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 Pallimängud, sport, 17.00 Koju.
Eine
sööklas:
alates
12.09.2005 söövad kõik pikapäevarühma õpilased söök-

las einet. Eine maksumus 7
krooni päev. Septembrikuus
(14 päeva) tuleb vanemal
maksta 98 krooni. Septembrikuu raha palume üle kanda
esmaspäevaks, 12.09.
Maksmise kord: Lapsevanem kannab raha KG Sihtasutuse pangaarvele: Eesti Ühispank, a/a 10220012766018 ,
märgusõna: pikapäevarühm,
õpilase nimi ja klass.
Õpilase koolist puudumise korral tehakse tagasiarvestus.
Info edastamine toimub
pikapäevarühma
õpetaja
poolt õpilase päeviku kaudu.
Ülekanne palume teha iga
kuu esimese nädala jooksul.
Pikapäevarühma töös osalemiseks palume vanematel
esitada avaldus kooli direktori nimele hiljemalt 09. septembriks 2005 a. ja saata see
klassijuhataja kätte.
Täpsem info klassijuhatajatelt.
Tööd koordineerib I kooliastme juht Eve Sepp.
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5. Õpiabirühm II kooliastmes (NB! Uus!)
Alates 12.septembrist 2005
töötab koolis õpiabi rühm II
kooliastme (4.-6.kl.) õpilastele.
Selle vanuseastme õpilastel on võimalik saada õpetajatelt abi järgmise päeva kodutööde tegemisel (mistahes
õppeaines), samuti konsultatsiooni, kui midagi sellel päeval tundides õpitust on jäänud arusaamatuks, tegemata
kodutööde ärategemiseks (aineõpetaja 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 Pikapäeva 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 Pikapäeva 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 Pikapäeva 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 Jasmin.
7. tund (k. 14.00 – 14.45)
ruum 306 õp. Ruth Jasmin.
Rümast osavõtt registreeritakse ja kokkuvõte tehakse
rühmatöö jätkamiseks järgmisel õppeperioodil 20.oktoobril (rühmaõpetajate ja
aineõpetajate tagasiside põhjal).
Tööd koordineerib II astme juht Grete Pihl.
6. ÕNN-e (Õpiabi ja nõustamise nõukogu) tuba (NB!
Uus!)
Selles ruumis töötab õpetaja abina Ilse Au (ruum asub
kooliraamatukogu kõrval).
Aineõpetaja saatekirjaga saadetakse õppetunnist sinna
õpilane, kes pahatahtlikult
häirib tunnitööd ehk ise ei
tööta tunnis kaasa ja ka teistel segab õppimast. Õpilane
täidab iseseisvalt õpiülesanded, mida ta tunni lõppedes
on kohustatud esitama oma
aineõpetajale. Iseseisvalt tehtud tööd hinnatakse ja tulemused kajastuvad nii klas-

si- kui ka õpilaspäevikus.
Korduva nn. tunnirahu rikkuja käitumist arutatakse direktsiooni tasandil. Vt. korda
kooli kodulehelt.
7. Individuaalplaan
Aineõpetaja koos õpilasega koostab pärast esimest
„nõrka“ või „puudulikku“
õppeperioodi koondtulemust
personaalse individuaalplaani järgmiseks õppeperioodiks.
Individuaalplaani
eesmärgiks on ühiselt (õpetaja-õpilane) kokkulepitud
meetmeid rakendades, saavutada uuel perioodil vähemalt rahuldavad tulemused
antud aines. Individuaalplaane võib koostada ühele õpilasele kuni kolmes õppeaines.
Individuaalplaani
tutvustab õpilane kodus ka perioodi alguses ja lõpus lapsevanemale, kes omakorda saab
ning annab tagasisidet antud
plaani lehele. Õppeperioodi
lõppedes tagastatakse individuaalplaani täidetud ja lõpetatud vorm õppealajuhatajale.
8. Individuaalne õppekava (IÕK)
Koostatakse vastava KG
juhendi alusel õpilasele, kellele määratakse vastavalt vajadusele kooli õppekavaga
võrreldes kõrgendatud või
vähendatud nõudeid õppesisule ja õpitulemustele ühes
või mitmes aines. IÕK koos-

tamise aluseks on aineõpetajate poolt koostatud õpilase vaatluskaart, millega on
tutvunud kooli logopeed,
psühholoog ja vajadusel andnud soovituse lapsevanemale pöördumiseks lapsega
lastepsühhiaatri või eriarsti
poole. IÕK koostatakse juhul,
kui muud õppetööd toetavad
tugisüsteemid ei ole taganud
vähemalt rahuldavaid õppetöö tulemusi. IÕK rakendamise otsuse kinnitab koolidirektor käskkirjaga.
IÕK tööd juhib koolis logopeed Leelo Laus. Vt. korda
kooli kodulehelt.
9. Koduõpe
Koduõppe
korraldamise aluseks on haridusministri
vastav määrus. Üldjuhul rakendatakse koolis koduõpet
õpilasele tervislikel põhjustel perearsti või eriarsti tõendiga. Koduõppel olev õpilane peab omandama kooli
õppekavaga määratud vastava klassi õppesisu vähendatud tundide mahuga, s.t.
põhirõhk on õpilase iseseisval individuaaltööl. Õppetöö toimub vastavalt õpilase
tervislikule seisundile koolis
või õpilase kodus. Õppetöö
toimub individuaalse tunniplaani alusel.
Koduõppel oleva õpilase
esimene kontaktisik koolis on
tema klassijuhataja.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

KG õpiabi ja nõustamise nõukogu liikmete kontaktandmed
• Kaja Puck, psühholoog
(ruum 410a) kaja@oesel.edu.
ee, telefon: 5209914, vastuvõtt: K. 15.00-16.30, R. 9.0011.00.
• Leelo Laus, logopeed
(ruum 102), leelo@oesel.edu.
ee.

• Katrin Keso-Vares, kaplan (Koolituskeskus “Osilia”), Katrin221@hot.ee, telefon koolis: 455 6575, kodus:
455 6771, vastuvõtt: K. 10.0012.00, N. 14.00-16.00.
• Merike Kivi, tugiõpetaja (matemaatika), kivi@oe-

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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)

sel.edu.ee.
• Ilse Au, õpetaja abi, ilse@oesel.edu.ee.
• Pia Maidsaar, velsker,
pia@oesel.edu.ee.
• Kai Saar, sotsiaaltöötaja
(ruum 410a), kai@oesel.edu.
ee, telefon: 56985022, koolis

Kuressaare Gümnaasium
kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee
Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

esmaspäeviti.
• Heidi Truu, tugiõpetaja
(eesti keel ja kirjandus).
• Õnne Kane, assistent.
Kaja Puck,
psühholoog

Ajalehte toetavad:

Tesman AS

Saaremaa Kaubamaja

