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Lõppenud ja veel lõp-
pemata remonditöö-
dest koolimajas. Lk. 3

Infot söökla 
tegemistest uuel 
õppeaastal. Lk. 4

Kümnendikud 
laagerdusid 
Tornimäel.

Anneli 
Meisterson 
tänab
Suvekooli korraldamise 
eest:

Mai Rand, Merle Rätsep, 
Ellen Kask, Merike Kivilo, 
Anne Mets ja Signe Vahkal, 
Maidu Varik ja noored: Ai-
nar, Ats, Ele, Heidi, Heli, Im-
mo, Kadri, Laura-Liisa, Mari, 
Maarja, Marja, Mikk R, Mikk 
T, Roland, Sten, Tiit, Tiiu, 
bussifirmat GOBus ning DJ 
Kristjan Lillimägi ja Renate 
Pihl.

Tänu �. septembri aktuse 
korraldamise eest:

Laura-Liisa Perova 11c, 
Timo Rist 10c, Kadri Palju-
maa 11a, Minni Meisterson 
5a, Laura Oolop 5a, Veikko 
Lehto, Malle Tustit, Tarmo 
Matt, Külli Mänd, Kerli Koo-
visk 11a ja Renate Pihl.

Anneli Meisterson, 
huvijuht

Lugupeetav koolipere
Kena suvi on seljataga. 

Alustame jälle koos uusi toi-
metamisi. Koolis on mitmeid 
uusi töötajaid ja ligikau-
du 260 uut õpilast. Loodan, 
et kõigil läheb sisseelamine 
meie suurde kooliperre ke-
nasti.  Loodan, et leiate siit 
majast uusi sõpru ja toetust 
oma tegemistele. 

Koolimajas toimusid su-
vekuudel mahukad uuen-
dustööd. Mitmetes piirkon-
dades jätkuvad tööd ka kooli 
ajal. Selle tõttu on meie tava-
pärased liikumisteed paa-
ri esimese kuu vältel veidi 
teistsugused. Jälgige hooli-
kalt juhiseid ja hoiduge mi-
nemast ehitustsooni. Meie 
õpilased on viimastel aas-
tatel näidanud väga hea-

peremehelikku suhtumist 
koolimaja kordatehtud ruu-
midesse. Näiteks kolm aas-
tat tagasi remonditud söökla 
on endiselt uus ja kena nagu 
vahetult pärast tööde lõppu. 
Loodan, et olete ka edaspi-
di sama tublid ja oskate teie 
jaoks korrastatud koolima-
ja hoida.

Usun, et meie õpetajad ja 
töötajad on endiselt tasemel 
ja hakkajad. Et kõik meie ini-
mesed on endiselt valdavalt 
probleemide lahendajad, 
mitte nende tekitajad. Ees 
ootavad mitmed uued ja hu-
vitavad tegemised, mis pa-
kuvad piisavalt väljakutseid 
ja arenguvõimalusi kõigile, 
kes seda soovivad. Meie ha-
ridussüsteem pole mitte vi-

lets, meie lapsed pole mit-
te „hukas“, meie õpetajad ja 
töötajad pole mitte pensio-
nieelikud, keda ajakirjandu-
ses sõnavõtjate arvates tu-
leks kohe koju saata. Meie 
siin Roomassaare karjamaal 
võime nii oma õpilaste, oma 
töötajate, oma kooli kui ka 
oma linna üle küll uhkust 
tunda. Saab olla, et ka edas-
pidi jääb see nii. 

Soovin kõigile kooliga 
seotuile kena kooliaastat. 

Ja ehitajatele tänud seni-
tehtu eest ning jõudu ja jak-
su kooliremondi lõpetami-
seks.

Toomas Takkis, 
koolijuhataja 
3�. 08. 2006

KG huvikooli Inspira se-
gaansambel Sa:rlaine võ-
tab vastu uusi liikmeid nii 
nais- kui meeshäältesse.

Kasuks tuleb noodistlu-
gemisoskus, vajalik eelnev 
laulukogemus ansamblis, 
kooris või solistina. Tõsistel 
huvilistel palun pöörduda 
Laine Lehto poole!

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

Teated

NB! Gümnasistid! Algavad 
prantsuse keele tunnid!

Õp. Kersti Randmaa oo-
tab prantsuse keelt õppima:

1) algajaid  - teisipäeval, 
12.sept. k. 15.45 (kl. 300)

2) edasijõudnud - kol-
mapäeval, 13. sept., k. 15.45 
(kl.300)

Kursuse hinnet arvesta-
takse ka kooli õppekava ai-
nena.

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

1. septembri aktus. Foto: Gert Lutter
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Hurraa, kool remonditud, elagu ehitajad!
No päris nii veel hüüda 

ei saa. Vahest midagi sar-
nast õppekorpuse aadressil, 
mis tõepoolest päevapealt 
1. septembriks valmis sai. 
Ja nii täpselt kooli alguseks, 
et klassimööbli sissetassimi-
se kõrghetk jääb esimesse 
koolinädalasse. Loodetavas-
ti põhjustab kolimisprotsess 
toredat segadust, mis jääb 
kooliperele kauaks meelde, 
toob kõikvõimalike raskus-
te ilmsikstulekul välja iga-
ühe tõelise iseloomu, annab 
hea võimaluse aidata naa-
berklasse ja -õpetajaid  ning 
(NB!) täita kohe septembris 
auga ära kõik kooliaasta töö-
tunnid.

Tasub tähele panna, et 
päris alguses ei pääse keld-
rikorruse A- ja B-tiiva garde-
roobidesse. Klassidel I-VI on 
muret vähem, sest neile on 
loodud võimalus üleriideid 
ja jalatseid klassides hoida. 
Peakorpuse garderoob on 
küll käigus, aga poole väik-
semas mahus ja mõelduna 
VII-VIII klasside õpilaste-
le. Siit üleskutse vanemate 
klasside rahvale: ärge koor-
make garderoobi üle, vaid 
üritage septembris (veel ker-
ged) joped-kampsunud en-
daga kaasas kanda!

Ka peakorpuse trepp on 
põhjalikuks noorenduskuu-
riks ajutiselt suletud, niisiis 
kulgeb kogu liiklus trassil 
fuajee-koridor-õppekorpuse 
trepikojad.

Osiliasse, seega ka au-
ditooriumisse, pääseb läbi 
raamatukogu. Jälgige juhi-
seid ja hoiduge ehitajaid se-
gamast. Punane lint tähen-
dab läbipääsukeeldu. Kile 
akna ees hoiab ära välisseina 
värskeltpaigaldatud kroh-
vi pähekukkumise. Akende 
pesu väljastpoolt tellib ehi-
taja kohe pärast krohvitööde 
lõppu. Ehitusperioodil sise-

hoovidesse autosid parkida 
ei tohi, jalgrattaid aga küll. 
Veidi on muutunud ruumi-
numbrid, eeskätt esimesel 
korrusel, nii et olge hooli-
kad õige klassi leidmisel... Ja 
kui olete ka õige klassi leid-
nud, võib juhtuda, et seal on 
seinal veel värske värv või 
puuduvad näiteks lauad. 
Ärge sellepärast veel meelt 
heitke, sest värv kuivab tä-
napäeval kiiresti ja klassi-
mööbel on kas saalinurgas 
peidus või parajasti kooli 
poole teel. Kõik saab lõpuks 
korda, ka kõik need sajad 
iluvead ja pisitööd, mis ehi-

tuse ja kolimisega ikka kaa-
sas käivad.

Olge vaprad ja pidage 
vastu! Sest see, mis sel aastal 
ette võeti, on üks Tõeliselt 
Suur Remont, mille nimel 
tasub nii mõnigi ebamuga-
vus ära kannatada. Õppe-
korpuse nelja (koos keldriga 
koguni viie!) korruse reno-
veerimine, kogu vee- ja küt-
tetorustiku väljavahetamine, 
uudse ventilatsioonisüstee-
mi rajamine, ujula- ja keldri-
kompleksi ümberehitamine, 
talveaia konstruktsioonide 
püstitamine ja lisaks veel ko-
gu katusekatte vahetus koos 
väliskrohviga on aukartust-
äratav ettevõtmine, mille 
sarnast meie koolimaja veel 
näinud pole ja ega ilmselt lä-
hema kümmekonna aasta 
jooksul näegi.

Nonii. See kõik kokku tä-
hendab, et tegelikult oli õi-
gus neil väikestel vahvatel 
pessimistidel, kes KG kodu-
lehe küsitlusele remondi lõ-
pulejõudmise tähtaja koh-
ta vastasid üksmeelselt, et 
millalgi oktoobris (ja mööbel 
nagu ikka detsembris). Ok-
toober peab vett selles mõt-
tes, et selle kuuga peaks val-
mima ka kõik muud eelpool 
loetletud tööd. Aga mööblit 
küll jõulukuul enam näha ei 
tahaks...

Au ja kiitus esimestele 
sissekolijatele! Parimat,

Külli Mänd, 
haldusjuht

Meie KG, 6. september 2006

Panevad katust. Foto: Külli Mänd

I korrus. Foto: Gert Lutter
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Kel suu matsub, sel jalg tatsub 
ehk teated sööklast

Natuke vana ja natuke 
uut infot sööklast kooliaasta 
alguseks.

Algklassiõpilasi püüame 
sel aastal toitlustada ühes 
vahetuses. Sööklas on 190 
istekohta, algklassides õpib 
200 last, seega kümnele õpi-
lasele paigutame söögivahe-
tunniks lisatooli. Algklassi-
dele on söökla  reserveeritud 
10.15-11.00. Algklassiõpilase 
päevane toiduraha on ka sel 
aastal 11.40. 

Alates kella üheteistküm-
nest saab sooja toitu kogu 
ülejäänud koolipere.

Tasuta toitlustamine põ-
hikooliõpilastele toimub sar-
naselt eelmise õppeaastaga, 
see tähendab magnetkaardi 
esitamisel. Uue magnetkaar-
di saavad endale õpilased, 
kes eelmisel aastal oma kaar-
di ära kaotasid (otsi hoole-
ga, võib-olla leiad  üles) või 
kelle kaart oli praak. Meie  
kooli uued õpilased saavad 
magnetkaardi septembrikuu 
jooksul. Tasuta koolilõuna 
maksumus on ka sel aastal 
13 krooni. Tuletan meelde, et 
tasuta koolilõunaks ette näh-
tud raha eest saab osta sooja 
söögi ning sinna juurde saia-
kese, jogurti või kohukese.  
Ainult saia  või  nänni  koo-
lilõuna raha eest osta ei ole 
võimalik. Õpilasele kantak-
se kaardile üheks päevaks 
ette nähtud tasuta toitlus-
tamise summa. Kui õpilane 
selle päeva raha ära ei kulu-
ta, nullitakse jääk enne uue 
tasuta summa lisamist. Järg-
mistel päevadel kasutama-
ta toiduraha kasutada ei 
saa. Magnetkaart on seotud 
konkreetse õpilasega ja se-
da ei ole lubatud anda teise-
le isikule kasutamiseks. 

Kuna kaartide tellimise-
ga läheb natuke aega, tuleb 
senikaua tasuta koolilõuna 
saamiseks kassas öelda oma 
nimi ja klass. Magnetkaarti-
dega seoses palve klassiju-
hatajatele, et esimese sep-
tembri nädala jooksul saaks 

sööklasse nimekiri nendest 
õpilastest, kes vajavad uut 
kaarti. 

Väga populaarseks said 
magnetkaardid eelmisel õp-
peaastal ka gümnasistide 
seas.  Selleks, et gümnaasiu-
miõpilane saaks kaardiga 
sööklas maksta, kannab lap-
sevanem raha KG Sihtasu-
tuse arveldusarvele vastava 
kuu 1.- 3. kuupäevani. Üle-
kande summa suuruseks on 
arvestatud 400  krooni  kuus 
ehk  umbes 20 krooni päe-
vas. Kaardilt raha kasuta-
mise päevalimiit ei ole piira-
tud. Raha jääki oma kaardil 
on igal õpilasel võimalik ala-
ti kontrollida söökla kassas 
ning kuu lõpus kulutamata 
jäänud summa kandub eda-
si järgmisesse kuusse. Raha, 
mis on kaardile kantud, ei 
ole võimalik tagasi maksta 
ega kanda ettemaksuna järg-
misesse õppeaastasse. See-
tõttu on vaja jälgida, et raha 
jääk kaardil oleks õppeaasta 
lõppedes ära kasutatud.

Raha kanda: KG Siht-
asutus a/a 10220012766018, 
märgusõna:  õpilase nimi ja 
klass.

Soodustoidust

Õpilased, kes on teinud 
eelmisel õppeaastal Kures-
saare Linnavalitsuse sot-
siaalosakonnale avalduse 
toetuse saamiseks koolilõu-
na maksmisel, saavad sa-
made avalduste alusel ta-
suta süüa kuni 30.09.2006 a. 
Tasuta lõuna neile õpilaste-
le on 13.-. Soodustoidu toe-

tuse avaldused selleks õp-
peaastaks  tuleb esitada 15. 
septembriks. Avaldus teha 
kindlasti ka põhikooliõpilas-
tel. Avalduse blankette saab 
söökla juhataja käest.

Menüüst  

Tulles vastu rahva soo-
vile, on nüüd võimalik prae 
juurde valida ise lisand, mil-
leks on kartul, kartulipüree, 
riis või tatar. Suurele prae-
le on lisandi kaaluks 200g, 
väiksele 150g. Kõike nelja 
lisandit ei ole küll iga päev 
menüüs, aga areneme tasa-
pisi. Siinkohal väike nõuan-
ne: kui oled jõudnud väljas-
tusletini, ütle oma prae  ja 
lisandi soov  selgelt ja aru-
saadavalt, siis on müüjatel 
hea teenindada ja ka järje-
kord liigub kiiresti.

Kohviku poolelt ei ole 
alates sügisest võimalik osta 
Coca-Colat. See uudis rõõ-
mustab kindlasti vähem lap-
si kui lapsevanemaid, aga 
kokkuvõttes  kasulik kõigi-
le.

Üle ega ümber ei saa ka 
hindadest. Miskit pole para-
ta, tooraine kallinemine sun-
nib ka meid mõningaid  hin-
du tõstma. Söökla menüüs 
on kuuskümmend nimetust 
praade ja neist umbes küm-
nel on sügisest hind ühe 
krooni võrra tõusnud. 

Hääd isu!

Tiiu Smidt, 
söökla juhataja

Tulge laulma!
Uut hooaega alustab ka  

meie kooli segakoor “Ave”. 
Eelmise  hooaja  huvitava-
maid üritusi oli kahtlemata 
osalemine vabaõhumuusi-
kalis “Kaua võib”, mis lavas-
tati suvel 10. vabariiklikus  
noorte tantsijate suvelaagris 
Viimsis. Sel aastal ootab ees 
koolinoorte laulupidu Tal-
linnas, milleks on vaja hulk 
toredaid laule selgeks õppi-
da. Aasta tuleb tihe, plaanis 
on veel teisigi ettevõtmisi. 

Esimene proov toimub 
esmasp., 18. sept. kl. 17.30 
kooli aulas. Uusi lauljaid oo-
tan kl. 17.00.

Sel aastal on plaanis luua 
ka neidudekoor gümnaasiu-
mis käivatele tüdrukutele. 
Ka selle kooriliigi suvise lau-
lupeo laulud on väga vahvad 
ja ootavad  huvilisi! Alus-
tame kolmapäeval, 20.sept. 
kl.17.30 kab.101.  Tulge osa-
lema!

Mai Rand, 
muusikaõpetaja

Personali muudatused. 
Uued töötajad Kuressaare 
Gümnaasiumis:

Sirje Mehik klassiõpe-
taja, Anna Adamson saksa 
keele õpetaja, Marika Paas 
keemiaõpetaja, Kaarin Peet 
geograafiaõpetaja, Heimar 
Siirak kehaline kasvatus ja 
poiste tööõpetus.
KG Sihtasutuses:

Kersti Põder füsiotera-
peut, Marika Pärtel söökla 
abitööline, Arkadi Klimov 
remonditööline. Tere tule-
mast!
Töökohavahetus:

Ester Kuusik, Aivar Laus, 
Age Kallus, Astra Truumu-
re, Valve Rauna, Aino Val-
mas, Valdur Jõelaid, Toivo 
Liigsoo. Täname tehtu eest ja 
soovime edu edaspidiseks!

Ursula Rahnik, 
personalijuht

Teated

Söökla. Foto: Gert Lutter
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Mida Juku ei õpi seda Juhan ei tea...
Ehk kümnendike tutvu-
mislaager 30. – 3�. august 
2006 Tornimäel.

Toimus traditsioonili-
ne suvekool, milles osalesid 
meie kooli kümnendikud. 
Kuuest paralleelklassist oli 
kohal 101 õpilast! Osalejad 
olid kõik väga erilised ja kor-
dumatud - nagu dalmaats-
laste võrratu täpimustergi -
101 Jukut Tornimäel.

Asjad lahti pakitud, ma-
gamisase valmis tehtud, asu-
ti oma klassiga tutvuma, val-
mistati ette klassi tutvustus. 
Iga esitluse juures oli mida-
gi mäletamisväärset ja isiku-
pärast.

Järgmiseks jaotati asja-
osalised gruppideks ja nad 
said ülesandeks kokku pan-
na kava, mis iseloomustaks 
neid. Enim punkte kogus 
grupp „Dekalistid“. Punkte 
jagas žürii koosseisus: Mai 
Rand, Merle Rätsep, Ellen 
Kask, Merike Kivilo, Anne 
Mets, Signe Vahkal ja õpilas-
te esindaja Laura-Liisa. Kil-
luke 9. grupi nimega 9-heksa 
(loe: ööheksa) esinemisest.

Ma ei tea, aga kuulsin küll, / 
Tornimäel on vinge möll, / siin 
on palju kümnendikke, / lühi-
kesi ja ka pikke, / neist parimad 
on lava peal, / ülejäänud eemal 
seal. / Ma ei tea, aga kuulsin 
küll, 9.-heksas grupp on täitsa 
pull!

Järgmisena näitasid 
kümnendikud oma võimeid 
spordis. Toimus köievedu, 
kus võitjameeskond 3. rühm 
„Stiilsed siilid“ tegid mäng-
leva kerglusega ära ka kor-
raldajate poolt välja pandud 
esindusele. Veel toimus tea-
tevõistlus, milles saavutas 
kiireima aja 6. grupp „Pont-
sikud“. Spordivõistluste ül-
diseks võitjaks osutus üle-
kaalukalt 3. grupp “Stiilsed 
siilid“.

Järgmiseks proovikiviks 
sai loositud teemal etteval-
mistatud näidend, võitjaks 
osutusid taas „Dekalistid“. 
Küll aga eripreemia rolli eest 
oleks pidanud saama 1. gru-
pi „Juntsude“ Mikk. Mikk 

oli mees, kes tahtis olla nai-
ne, vähemalt kandis ta nais-
teriideid. Kümnendik Siim: 
“Näitlemine on tore. Näi-
dendi tegemine oligi kõige 
parem!”

Kümne minutiga valmis-
tasid grupid endid iseloo-
mustava taiese. Taiese eest  
enim punkte kogunud mees-
kond oli „Püha müristus“. 
Selle taiese kohta võiski öel-
da: “PÜHA MÜRISTUS!” 
See oli vägev asi, meenutas 
hiiglaslikku õlgedest meis-
terdatud inimkujutist. Häs-
ti tabas teemat ka kaheksas 
tiim „Armastuse vili“. Kunst 
sündis kohapeal leiduvatest 
materjalidest ja seda oleks 
pidanud ise nägema!

Tornimäe Miss ja Mister 
oli kahtlemata kõige meel-
dejäävam üritus. Korralda-
ja Immo: “No need olid ikka 
kõige lahedamad. Nalja sai 
ja kogu aeg käis lahe möll!” 
Misse hinnati kolmes voo-
rus: riietuse stiilsus, oskus 
vastata päevakohastele kü-
simustele ja talendivoor. Pa-
rimaks paariks sai 5. kollek-
tiiv „5+“. Tornimäe Missiks 
sai väga seksikas, eriti ilus 
Arik ja Misteriks väga mehe-
lik Kaisa. Võrratu kooslus! 
Ja muidugi sooviti: “Maail-
ma rahu!”

Enne kui uus päev alata 

sai, aeti magajad üles ja see 
ei meeldinud kellelegi, kui 
äratajad välja arvata. Küm-
nendik Bret: “Öine äratus 
jääb veel kauaks meelde, see 
ei olnud tore, nii raske oli  
hommikul laulu mõelda.”

Viimane proovikivi oligi 
omaloominguline laul, mis 
oli vaja teha kindlate reeg-
lite järgi. Võitjaks osutus 4. 
grupp “Lähme poodi”. Kõik 
laulud olid kenad, 45 minu-
tiga valmisid vahvad regi-
värsilised viisid. Võidulaul 
oli siis järgnev, laulge ise!

Siis kui kooli läheme / Sõp-
ru uusi leiamegi / Tüdrukuid 
nii toredaidki / Poisse pikki põ-
nevaidki / Kooli raskust tunne-
me / Koos see kõik meil unu-
neb / Meil on mitmeid tegevusi 
/ Nendest osa võtame / Laul-
mine on lemmik meil / Tantsi-
da on tore ju / Koos meil õppida 
on hea / Tarkust taga nõudma 
pean.

Üldvõitjaks sai 8. grupp 
„Dekalistid“. Aga tublid 
olid kõik!

Muljeid avaldasid ka 
klassijuhatajad. Nendel on 
juba mitmeaastane kogemus 
selliste laagritega ja iga aas-
ta on olnud omamoodi tore. 
Sel aastal aga nähti väga pal-
ju andekaid, lausa kadesta-
misväärseid noori.

Laagri jooksul omanda-

sid õpilased kiirsöömise os-
kuse, sest pidevalt oli vaja 
tegutseda ja söömisega läks 
kiireks või ununes sootuks. 
Nii mõnigi kümnendik mai-
nis, et ei jõudnud keha kin-
nitada.

Minule endale jääb 
see vahva tutvumine veel 
kauaks meelde! Sain ka ise 
uusi sõpru ja loodan, et koo-
lis käia on nüüd uutel õpilas-
tel lihtsam - kõik pole enam 
nii võõras. Kui midagi hir-
mutab või on küsimusi, siis 
võib alati ju minult ja ka kõi-
gilt teistelt laagris osalejatelt 
abi küsida. Igal juhul parim 
sissejuhatus sellesse meele-
olukasse kooliaastasse! To-
re oli!

Suur aitäh korraldajatele! 
Huvijuhid: Anneli ja Rena-
te. 31. lennu klassijuhatajad: 
Mai Rand, Merle Rätsep, El-
len Kask, Merike Kivilo, An-
ne Mets ja Signe Vahkal. Ja 
ringi toimetasid ka tublid 
noored: Ainar, Ats, Ele, Hei-
di, Heli, Immo, Kadri, Lau-
ra-Liisa, Mari, Maarja, Mar-
ja, Mikk R, Mikk T, Roland, 
Sten, Tiit ja Tiiu.

Aitäh kool! Ja nüüd hak-
kab meie koolis õppima pal-
ju tublisid õpilasi!

Olge muhedad!

Laura-Liisa Perova, 
��C klass

Foto: erakogu
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Õppeaasta korraldusest 2006/07
Õppeaasta jaguneb 
kuueks perioodiks:

1.-4. on õppeperioodid 
(tunnijaotuse alusel). 5. on 
eksami-, arvestuste - ja prak-
tikaperiood. 6. on pikenda-
tud õppetöö periood.

Õppeaastasse on planee-
ritud ka 5 tegevuspäeva. Õp-
peaastas on 4 vaheaega.

Õppeperioodid:

1. õppeperiood
04.09. - 27.10.2006
2. õppeperiood
06.11 - 22.12.2006
3. õppeperiood
08.01. - 16.03.2007*
4. õppeperiood
26.03. - 18.05.2007*
*tulenevalt gümnaasiu-

miastmes rakendatavast pe-
rioodõppest muutub kogu 
kooli tunniplaan 1. ja 2. õp-
peperioodi järel, 3. perioo-
dil- 26. veebruarist ja 4. pe-
rioodil 23. aprillist. Klasside 
õpitulemuste kokkuvõtted 
tehakse perioodi lõpul.

Eksami- ja arvestuste pe-
riood

Eksami- ja arvestuste pe-
rioodil (21.05.- 25.05.2007) 
sooritavad kõik 8., 10.-11. 
klasside õpilased kaks eksa-
mit (üks kohustuslik ja üks 
valikeksam) ja 4.-7. klassi-

de õpilased kaks õppeaasta 
materjali hõlmavat hindelist 
arvestustööd. Eksamite ja 
arvestuste õppeained kinni-
tatakse 1.õppeperioodil. Ek-
samite ja arvestuste hinded 
on võrdväärsed õppeperioo-
dide koondhinnetega ja ar-
vestatakse aastahinde välja-
panekul. Aluseks Juhend.

Praktikaperiood

Praktikaperiood (28.05.- 
04.06.2007) on õppeaasta vii-
mane nädal, kus üks päev 
kuulub sportimisele ja ne-
li päeva toimub nii aine- kui 
ka klassipraktika. Aluseks 
Juhend.

Pikendatud õppetöö pe-
riood

Pikendatud õppetöö pe-
riood (05.06.- 15.06.2007) on 
õpilastele, kellel on õppe-
aasta jooksul omandamata 
jäänud õppekavaga nõuta-
vatest teadmistest ja oskus-
test.  Aluseks õppenõukogu 
otsus.

Tegevuspäevad

Tegevuspäevad (aluseks 
Juhendid): 20.09.2006 – ter-
visespordi päev, 05.10.2006 
– õpetajate päev, 22.12.2006 
– jõulupäev, 15.02.2007 – ta-
lispordipäev (kuupäev võib 
seoses ilmastikutingimuste-

ga muutuda).
Päevade korralduslik in-

fo antakse eelnevalt klassiju-
hatajatele.

Põhikooli lõpetajate eksa-
miperiood

04.- 16.06.2007

Eksamiperiood gümnaa-
siumi lõpetamiseks

25.04 – 15.06 2007. a.

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg
28.10. - 05.11.2006. 
Talvevaheaeg
23.12. 2006 – 07.01.2007
Kevadvaheaeg
17.03.- 25.03.2007
Suvevaheaeg
05.06. - 31.08.2007 

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 

on kooli kodulehel. Õppe-
nõukogus 30.08.2006.

Anu Saabas ja Maidu Varik, 
õppealajuhatahad

Kuressaare Gümnaasiumi 
28. lennu tublid lõpetajad
�) Medalistid:

Kuld: Helen Tiitma 12d 
Hõbe: Seila Kastein 12a, 

Tuuli Käiro 12a, Ivar Laes 
12a, Kaimar Lomp 12a, Epp 
Mänd 12a, Maiken Mändla 
12a, Kaidi Salong 12a, Taavi 
Timm 12a, Geidi Vaan 12a, 
Evelin Voksepp 12d, Mariliis 
Rauk 12c, Pille Sepp 12c, Ag-
ne Vaher 12e
2) Stipendiumid, autasud: 

Hildegard Silvoneni sti-
pendium– Mariliis Rauk.

Kusti Koka nimeline sti-
pendium– Tuuli Käiro.

Kuressaare Gümnaasiu-
mi Lennukirjandi preemia– 
Helena Pihel.

Nimeline käekell kooli 
tulemusliku esindamise eest 
– Kristi Väli.

Nimeline käekell kooli 
tulemusliku esindamise eest 
– Helena Pihel.

Arensburger Wochenb-
latti preemia parimale saksa 
keele tundjale– Evelin Vok-
sepp.
Koolisümboolika kooli 
esindamise eest: 

Kooli püksirihm – Mih-
kel Miller 12b, Kooli lipsu-
nõel - Martin Laes 12a, Kooli 
rinnanõel - Karmen Riik 12d, 
Kooli rinnanõel - Madli Pihel 
12c, Kooli rinnanõel – Maar-
ja Link 12b, Kooli rinnanõel - 
Kadri Naanu 12b.
Parimad riigieksamitule-
mused 2006.a.:

Mihkel Miller- kirjand – 
100p. Maarja Link- kirjand- 
100p. Sofia Hratkevitš- vene 
keel- 100p.

Kõrgeim sooritatud rii-
gieksamite keskmine tu-
lemus: Annes Aus – 89,3 
(kirjand, inglise keel, mate-
maatika).

Maidu Varik, 
õppealajuhataja
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Aasta

Lapse kümme käsku vanemale
1. Mina olen alles laps, sinu 

kaudu olen olemas; ära hülga 
mind, sest mul ei ole muid va-
nemaid.

2. Ära mind asjata noomi, 
sest mida enam sa mind noo-
mid, seda vähem su sõnad 
mulle tähendavad.

3. Pühenda minulegi ae-
ga, sest kuidas sa oma aega 
kasutad, nõnda jagad sa oma 
südant, ja kui sa mind ei ar-
masta, ei saa minust kunagi 
armastavat inimest.

4. Austa oma poega ja tü-
tart, et minagi õpiksin austa-
ma elu nii endas kui teistes.

5. Ära tapa mu tundeid, 
mu mõtteid, mu püüdlusi 
oma halvustamise, ükskõik-

suse, ähvardamise ja pilkami-
sega, sest minu väikesed asjad 
on minu jaoks suured, ja ega 
sinagi osanud väiksena kõike.

6. Ära riku abielu, sest mi-
na saan sellest kõige rohkem 
kannatada.

7. Ära varasta – pannes mi-
nu kanda oma täitumatuid 
lootusi, viha või eksitusi, sest 
minul tuleb teha oma enda vi-
gu.

8. Ära võltsi tõelisust, sun-
dides mulle peale oma seisu-
kohti, sest mina pean saama 
uskuda isegi siis, kui sina ei 
usu, loota isegi siis, kui sina ei 
looda, ja armastada isegi siis, 
kui sina ei armasta.

9. Ära himusta asju, mis ei 

ole seda väärt, sest sinu soovid 
ei jäta minu elu mõjutamata.

10. Ära anna mulle kõike, 
mida ma tahan, sest sinu vaba-
meelsus on nii tihti ainult üks-
kõiksus, sinu heldus must sü-
dametunnistus, sinu sallivus 
ideaalide puudusest sündi-
nud nõrkus, sinu järeleandlik-
kus arvamusepuudus.

Selle väikese kodutööga 
soovin kõigile lastevanematele 
ilusat algavat kooliaastat, pik-
ka meelt ja osavõtlikku sooja 
südant, kõigile lastele aga vä-
simata innukust käia oma ra-
da säravail silmil.

Katrin Keso-Vares, 
kaplan
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

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

Peatoimetaja Leelo Laus (Leelo.Laus@oesel.edu.ee)
Korrektuur emakeele osakond  (evepa@oesel.edu.ee)

Avaldamiseks mõeldud materjalid tuleb saata iga nädala reede õhtuks. Hiljem saabunud materjalid avaldatakse
järgmise nädala lehes. Materjalid tuleb saata toimetaja või küljendaja e-posti aadressile.

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

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

Ajalehte toetavad:

Õpilaste sisekorraeeskirjad 2006/07
�. Üldosa

1.1. Kuressaare Güm-
naasiumi (edaspidises teks-
tis Kooli vastavas käändes) 
õpilaste käitumist regulee-
rivad üldinimlikud eetika-, 
moraali- ja käitumisnormid, 
käesolevad eeskirjad, Kooli 
põhimäärus, Eesti Vabarii-
gi seadused ja nende alusel 
välja antud õigusaktid.

1.2. Õpilased juhindu-
vad  Kooli visioonist: “Va-
badus. Ilu. Tõde.”

 2.  Õpilaste õigused

2.1. Saada tasuta õpetust 
Kooli õppekavas ettenäh-
tud programmi ulatuses.

2.2. Valida Kooli õppeka-
vas fikseeritud vabaaineid 
või õppida individuaalõp-
pekava järgi haridusminist-
ri määrusega kehtestatud 
korras.

2.3. Saada täiendavat abi 
õpetajatelt vastavalt õppe-
kavas ettenähtud võimalus-
tele.

2.4. Moodustada Koolis 
õpilasesindus, kes esindab 
õpilaskonda koolisisestes 
suhetes ning suhetes rah-
vuslike ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, asutuste 
ja isikutega. Õpilasesinduse 
ülesanded ja valimise kor-
ra sätestab Kooli õpilasesin-
duse põhimäärus.

2.5. Gümnaasiumiõpi-
lastel on õigus olla valitud 
Kooli hoolekogusse.

2.6. Moodustada ühin-
guid, klubisid, stuudioid 
ja ringe, mille sihid ja tege-
vus ei ole vastuolus Kooli ja 
kodu kasvatustaotlustega 
ning osaleda nende töös.

2.7. Kasutada klassivä-
lises tegevuses tasuta oma 
Kooli rajatisi, ruume, raa-

matukogu, õppe- , spordi-, 
tehnilisi ja muid vahendeid 
vastavalt Koolis kehtesta-
tud korrale.

2.8. Saada ettenähtud 
korras ainelist abi selleks 
eraldatud summadest või 
fondidest.

2.9. Saada sõidu- ja muid 
soodustusi Vabariigi Valit-
suse ja Kuressaare Linna-
volikogu poolt kehtestatud 
ulatuses ja korras.

2.10. Saada kooli juht-
konnalt ja õpetajatelt tea-
vet koolikorralduse ja õpi-
lase õiguste kohta, samuti 
esmast teavet õppimisvõi-
maluste kohta.

2.11. Saada teavet hinda-
mise korra ja hinnete koh-
ta õpetajatelt ja klassijuha-
tajalt.

2.12. Avaldada oma ar-
vamust ja teha ettepane-
kuid muutusteks koolikor-
ralduses.

2.13. Saada meditsiinilist 
ja psühholoogilist abi Koo-
lis viibimise ajal.

2.14. Kasutada õppepäe-
vadel einestamiseks Kooli 
kohvik-sööklat.

2.15. Kanda Kooli teklit 
vastavalt tekli statuudile.

2.16. Pöörduda oma õi-
guste kaitseks Kooli õpila-
sesinduse, Kooli direktori, 
Kuresaare Linnavalitsuse, 
lastekaitseorganisatsiooni-
de, Saare  maavanema või 
haridusministeeriumi poo-
le.

3. Õpilaste kohustused

3.1. Täidab koolikohus-
tust põhihariduse omanda-
miseni või 17-aastaseks saa-
miseni. 

3.2. Esindab kõikjal vää-
rikalt ennast, oma kooli ja 

oma maad.
3.3. Suhtub õppetöös-

se kohusetundlikult. Viibib 
õppetöö ajal tunniplaanis 
ettenähtud õpperuumis või 
–väljakul.

3.4. Põhjuseta puudu-
mise korral muusika, kuns-
ti, kehalise kasvatuse ja 
tööõpetuse tundidest on 
õpilane kohustatud need 
tunnid täies mahus järele 
tegema aineõpetaja määra-
tud ajal.

Ainetunnist puudumi-
se põhjuse selgitab välja 
klassijuhataja ja teeb vas-
tava märkme klassi õpilas-
te puudumiste päevikus-
se puudutud tunni järgseks 
päevaks.

3.5. Tunniks vajalike va-
hendite puudumise või 
mitte kaasatöötamise korral 
määrab aineõpetaja õpilase-
le uue aja ja mahu tunnis lä-
bitud teema järele tegemi-
seks. 

3.6. Järgib tervislikke 
eluviise ja ohutusreegleid.

3.7. Riietub puhtalt ja 
korrektselt, kannab Koolis 
vahetusjalatseid, mille tald 
ei määri põrandat.

3.8. Kooli aktustel ja pa-
rimate õpilaste pildistami-
sel kannab õpilane pidu-
likku riietust (valge pluus 
ja tume ühevärviline seelik 
või püksid). Gümnaasiumi 
lõpuaktuse riietuseks on ta-
laar.

3.9. Õpilane ei suitseta, 
ei tarvita alkohoolseid joo-
ke, ei kasuta narkootilisi ai-
neid, ei harrasta hasartmän-
ge.

3.10. Esitab lapsevanema 
allkirjaga tõendi kuni kahe-
päevase Koolist puudumi-
se korral. Puudumisel kolm 

ja enam päeva esitab arsti-
tõendi.

3.11. Põhikooli õpilane 
kasutab oma Kooli õpilas-
päevikut ning järgib selle 
kasutamise korda.

3.12. Õpilasel on Koolis 
kaasas õpilaspilet ja Kooli 
magnetkaart.

3.13. Lülitab õppetöö 
ajaks välja mobiiltelefoni.

3.14. Ei võta Kooli kaasa 
relvi, narkootilisi, toksilisi 
ja psühhotroopseid aineid 
ning muud koolitööks mit-
tevajalikku.

3.15. Pargib oma liiklus-
vahendi selleks ettenähtud 
kohta.

3.16. Tagastab Kooli õpi-
kud ja muud raamatud õp-
peaasta lõppedes või Koo-
list lahkumisel.

3.17. Teeb igal õppeaas-
tal tööd oma Kooli heaks 
vastavalt ettenähtud korra-
le.

�. Õpilaste vastutus

4.1. Hoiab Kooli ja kaa-
sõpilaste vara. Süüliselt te-
kitatud kahju hüvitab õpila-
ne, tema vanemad või neid 
asendavad isikud vastavalt 
kehtivale seadusandlusele.

4.2. Õpilasi laidetakse 
koolikohustuse täitmata jät-
mise eest vastavalt Kooli si-
sekorraeeskirjadele, nende 
vanematele kohaldatakse 
haldusõigusrikkumiste sea-
dustiku sätteid.

�. Õpilaste tunnustamine

(kord ümbertöötamisel)

6. Õpilaste laitmine  

(kord ümbertöötamisel)

Anu Saabas, 
õppealajuhataja


