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Teated
KG 9. klassi lõpuaktus
toimub kolmapäeval, 20.
juunil kell 16.00 Kuressaare
Kultuurikeskus. 12. klasside
lõpuaktus toimub neljapäeval, 21. juunil kell 16.00 Kuressaare Spordikeskuses.
Anneli Meisterson,
huvijuht

Lk. 2

Koolis meisterdati
tervisenädalal maitsvaid tervisesalateid!

Lk. 3

Esmaabiviktoriinil selgusid parimad oma
ala asjatundjad

Lk. 4

Milline näeb sel aastal
välja meie põhikooli
praktikanädal?

Jama majas
Esimesse klassi soovib
sellel aastal jälle rohkem lapsi, kui vastu võtta tohime.
Lubatud meil vastu võtta 48
last kahte klassi. Soovijaid
on 68. Kas poleks aeg, et linnavalitsus hakkaks lugu pidama vanemate soovidest?
Ja lubaks koolil vastu võtta
kõik lapsed, kes meile tahavad õppima tulla?
Toomas Takkis,
koolijuhataja

Palju
õnne!

Õpilaste sünnipäevad

Kerolin Kuusk 6a
26.04.
Katri Hoogand 11e 26.04.
Liis Ilus 10b
27.04.
Susanna-liis Seppel 8b28.04.
Edgar Koppel 11c
28.04.
Taavi Tanila 11c
28.04.
Kätlin Aas 8b
28.04.
Alex Toni
Kristian Lahtinen 2b 29.04.
Kadi Sink 11d
29.04.
Tanel Saar 9c
30.04.
Indrek Kruuser 11a 30.04.
Karina Klais 7a
30.04.
Sissel-maria Mägi 4b 30.04.
Triine Puppart 1a
30.04.
Eliisa Maria Kattai 2b 30.04.
Mai Soom 12b
01.05.
Kai Kask 11b
01.05.
Rutt Tarus 8a
01.05.
Kerti Ruttu 10a
02.05.
Kristi Sepp 10d
02.05.
Töötajate sünnipäevad
Leili Võrel
Lea Rooda
Ariita Sepp
Siivi Kaasik
Anna Adamson

27.04.
28.04.
29.04.
30.04.
01.05.

Kui ma oleksin suur, siis abielluksin ja ma võtaks naiseks niisuguse tüdruku, kes kiljub küll, kui konna
näeb, kuid ei ütle vastik ja vuih; kes oskab niisuguseid seebimulle puhuda, mis katki ei lähe, kes ehmatab, aga ei vihasta, kui paberikott otse ta kõrva ääres lõhki lüüakse. Me roniksime neljakäpakil põrandal nii
palju, kui tahame, ja ühtlasi tuututaksime paberist pasunat nii valjusti, kui jaksame. Me oleksime mõlemad
suured, ja keegi ei saaks öelda, et jätke järele, see ajab hulluks. Meie lapsed võivad alati teha nii palju pahandust kui mina ja see tüdruk, kelle ma naiseks võtan, kuid mitte rohkem, sest see poleks õiglane. Külas
hakkame kõik ühteviisi toolil istudes jalgu kõlgutama, enne lõunasööki jagame omavahel suure tahvli šokolaadi ära ja... Janikovszky. Palju õnne meie kooli suurimatele õpilastele, elluastujatele! Foto: Gert Lutter

Tore kogemus koolipäevast!
Peaaegu kõiki meid on
elus mingil ajal kiusatud:
kas vendade ja õdede, naabrite, täiskasvanute või kaasõpilaste poolt. Kui sind kiusatakse, võid kogeda hirmu ja
abitust ning tunda end täiesti jõuetuna. Seda toredam oli
ühel koolipäeval kogeda, et
meie koolis on üks niisugune klass, kus ollakse sõbrad
ning üksteist ei kiusata. Nimelt II b klass! Küsisin selle klassi õpilastelt, mida nad

soovitavad teistele, et ei tekiks tahtmist üksteist kiusata. Nemad pakkusid välja
järgmist: olla ise rahulik, olla
teiste koolilaste vastu sõbralik, tuleb viisakas olla, hästi
käituda, aidata teisi, ise mitte teisi kiusata, olla hea laps,
ei osaleks teiste kakluses,
ei tohi narrida teisi, muidu
hakkavad teised mind narrima, tuleb omavahel rääkida,
näiteks sõprusest, kui näed
kiusamist pealt, tuleb õpeta-

jale rääkida!
Ja lisaks rääkisid lapsed
veel loo, kuidas ükskord
klassis tüli oli ja siis õpetaja
nad klassi ette kutsus ja palus teha üks suur kalli. Pärast seda ei saa ju enam teistele halvasti ütelda :)
Võtkem II b klassist eeskuju ning järgigem nende
soovitusi!
Kaja Puck,
psühholoog



Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Meie KG, 25. aprill 2007

Juht tänab
Tutipäeva aktusel esinemise ja korraldamise eest:
M.Tustit ja vahvad esinejad 1. klassist ning rahvatantsijad 12. klassist, aktuse
läbiviijale Kristjan Saarele,
helitehnikule A.Tanilale, fotograafile Gert Lutterile, sõnavõtjatele Kadri Pajumaale, Maidu Varikule, Toomas
Takkisele ning kõikidele, kes
osalesid spaleeris.
Anneli Meisterson,
huvijuht

Tänan Ülle Jasminit, kelle
juhendamisel 2B klassi õpilased esinesid edukalt maakondlikul algklasside isetegevuspäeval.
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja

Tänan tervisenädala ürituste korraldajaid Renate
Pihl, Grete Pihl, Raili Kaubi, Pia Maidsaar, Endel Tustit, Kaja Puck, Gert Lutter ja
Arvi Tanila ning kõiki nende
töörühmadesse
kuulunud
kolleege. Tervis eelkõige!
Sirje Metsküll,
ürituse peakorraldaja

Täname õpetaja Sirje
Metsküll’i ja tema abilisi sisutiheda KG tervisenädala
2007 korraldamise eest!
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Kiitus kõigile õpilastele,
kelle kunsti, käsi- ja tööõpetuse tööd olid eksponeeritud
maakondlikul õpilastööde
näitusel ÕUEPUU. Tänud juhendajatele-õpetajatele Elle
Jurkatam’ile, Raili Kaubi’le,
Heimar Siirk’ule ja Heiko
Kull’ile.
Anu Saabas,
õppealajuhataja

Lühidalt
On selgunud parimad koomiksid
Žürii (Kaja Puck, Heiko Kull, Leelo Laus) selgitas välja parimad koomiksid esimese korruse stendil
asuvalt näituselt. Parimate
koomiksite autorid on: Riin
Maripuu, Elis Ramst, Jana
Smidt, Aare Tuulik.
Palju õnne võitjatele!
Kaja Puck,
ÕNN-e esimees

Laupäeval, 21. aprillil Alatskivil korraldatud vendade Liivide vabariiklikul etlemiskonkursil sai meie kooli
õpilane Hanna Martinson (7b) publiku preemia Juhan Liivi luuletuse esitamise eest. Konkursil osalejad said
ringi vaadata Juhan Liivi muuseumis (pildil) ja käia luuletaja haual. Palju õnne Sulle, Hanna! Eve Paomees

Maitsev tervisesalatite võistlus
Teisipäeval, 17. aprillil
2007 toimus võistlus “Tervisesalat” 4. - 8. klassidele. Seekord toimus võistlus kooli sööklas, kuhu jagus nüüd
rohkesti ka pealtvaatajaid.
Osales 11 võistkonda,
kes pidid kohapeal valmistama ning serveerima tervisliku salati.
Seekordseteks
üllatusvõistlejateks oli võistkond
“Mehed” koosseisus direktor Toomas Takkis, õppealajuhataja Maidu Varik ning
tööõpetuse õpetaja Heiko
Kull, kes lähenesid salati
valmistamisele väga loominguliselt ning selle tulemusena valmis väga tervislik salat “KG mets”.
Võistlustöid hindas žürii
koosseisus
õpetajad
Tiina Käen, Raili Kaubi, Sirje Metsküll, KG söökla juhataja Tiiu Smidt ning peakokk
Anu Rüütel.
Tulemused 4.-6. klasside
arvestuses: I koht 5. b klass
(Heelika Aavik; Eva-Maria
Viidik, Johanna Suurhans),
II koht 4. b klass (Liisel Nelis, Joanna Kajak, Liina Salonen), III koht 4a klass (Heleri
Sepp, Maarja Toplaan, Maarit Meola).
7.-8. klasside arvestuses:
I koht 7a klass (Eliisa Annusver, Eliis Pint, Kristi Koert),
II koht 7a klass (Laura Laaster, Merilin Nõgu, Stina Sil-

Foto: Raili Kaubi

luste), III koht 8c klass (Mikk
Sepp, Kristjan Lindau, Siim
Usin).
Pärast pingelist võistlust
said kõik osalejad salatitest
kõhud täis süüa.
Suur tänu söökla kollektiivile, kelle abiga sai võistlus teoks ning loomulikult
kõigile osalejatele ning žüriiliikmetele.
Kõigi valmistatud salatite retseptidega saate tutvuda sööklas asuvas kaustas.
Loodame, et mõnda neist sa-

latitest võime peagi leida ka
kooli söökla menüüst.
7a võistkonna maitsev salat “Kevadväsimuse vastu”
½ õuna, 1 sibul, 1,5 viilu
ananassi, 250 g hapukapsast,
3 redist.
Kaste: 1 spl lahjat majoneesi, 4 spl rõõska koort, 1 tl
suhkrut, 1 spl sidrunimahla,
soola, pipart. Head isu!
Raili Kaubi,
kunsti ja käsitööosakonna
juhataja
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Punase Risti esmaabiviktoriinist
4.- 6. klass
I 5A 25p Liis Lepik, Laura Oolup, Kelly Talvistu,
Birgit Verbitski, Kati Vahter, Hanna Lena Kesküla.
II 5B 23p Gita Siimpoeg,
Tairica Taavita, Priit Aavik,
Marleen Kubits, Sten Rosljuk.
III 6B 22p Enel Põld, Helena Pihlas, Ingrid Kaare,
Kristi Lepp, Getter Must,
Renate Aavik.
IV 6A 21p Eliise Kõiv,
Johanna Sepp, Merili Põldema, Hanna Liisa Luik,
Riin Oeselg, Kristiin Mets.
V 4B 19p Marek Kesküll,
Ralf Heinsoo, Mihkel Truu,
Henri Lepik, Liisel Nelis,
Liina Salonen.
VI 4A 15p Karl Martin
Lember, Kristo Ader, Carl
Vaher, Tristan Tamm, Mauri Pihlas, Alari Adoson.
7. – 8. klass
I 8A 23p Rutt Tarus, Riina Kuusk, Kadi Ilmjärv, Elina Kadaja.
II 8B 21p Ines Vapper,
Imbi Võrel, Aiki Allik, Tiiu
Jõgi, Johanna Toplaan, Erko Tsernobrovkin.
III 7A 20p Taavi Saar,
Karel Ellermaa,
Endrik

Puntso, Sten Rassel, KarlAlbert Keskküla.
IV – V 7B 19p Sabine Suuster, Elisabet Välbe, Loore Paist, Grete Laak,
Liisi Smidt, Kadri Kula.
8C 19p Henri Kaus, Martin Merilo, Martin Valge,
Krõõt Lõbus Reelika Kask,
Liina Sepp.
9. – 12. klass
I 11C 30p Anette Turu, Katrina Kaljuste, Laura Süld, Kaidi Sink, Anni
Tuulmägi.
II 10D 29p Pille Alasi,
Kristi Sepp, Liina Harjus,
Eivo Purga, Sander Laide,
Riho Arva.
III 10A 28p Mari Pajussaar, Marko Mereäär, Hannes Lõhmus, Triin Jõgi, Kea
Õispuu, Anita Hansen.
IV 11B 27p Hanna Tasa,
Kai Kask, Liina Mets, Katre Kirst.
V 10E 25p Bret Maidsaar,
Mirjam Ool, Helena Ramst,
Sander Maasik, Urmo Saar,
Cristo Klettenberg.
11A 25p Jaana Kurgpõld, Siim Maripuu, Maarja Viidik, Taavi Ilves, Marek Laul, Heikki Hiiuväin.
10C 25p Katri Kask,

Markus Sepp, Priit Paakspuu, Mari Maripuu, Silvar
Vahkal, Silver-Mikk Raik.
10B 25p Maarja Saat, Ingel Kadarik.
IX 9C 19p Häli Nelis, Jaana Smidt, Silja Mägi, Epp Mänd, Ann Teresk,
Anni Tuulmägi.
X 9A 18p Alan Väli, Rauno Rüütel.
9B18p Erik Arro, Triin
Kand, Sandra Tiitson, Egle Lõuk, Kertu Saar, Gettel
Sink.
Autasustamine
teisipäeval 10.45 aulas.
Pia Maidsaar,
korraldaja

Tervisenädala viktoriin
1.-3.klassile:
1.-2. koht: 2A klass
(Henri Kelder, Grete Kaal
ja Karolin Kärm) ja 3A
klass (Kert Mandel, Hanna-Liis Mitt, Eliis Mets),
3. koht: 3B klass (Sigrid
Palts, Kristel Sepp ja Siiri
Sünd).
Grete Pihl,
klassiõpetajate osakonna
juhataja



Toimetaja
veerg
Ka sisaliku tee kivil jätab jälje, kuigi me seda ei
näe. Meie, abiturientide tee
lõpp paistab ja taas jääb
järgi vaid märk meie olemasolust Kuressaare Gümnaasiumis. Pingiread hõrenevad, kevad on südames
ja eksamid mõtetes. Üks
lend lõpetab ning senised kohustused langevad
taas järgmiste, 11. klasside
õlule. Algab taas uus rada
gümnaasiumi lõpule.
Nii me kasvame virnrohu kombel, kinni hakates
siit ja sealt. Ja need lõputud
keerlevad teed ja need kauguses sinavad metsad, unistuste mägedest rääkimata,
võõrad paigad ja võõrad nimed saavad omaks ja uuesti
võõraks. Oleks justkui seos
meie elude ja nende Ristikivi sõnade vahel. See,
mis ees, on meie jaoks
tundmatu, samas uudne
ja põnev maa. Kel siht silme ees, kel tühi ja sihitu
rada.
See, kellele on vähe antud, kannab seda oma südame kohal. Siit, Kuressaare
Gümnaasiumist lahkume
kõik millegagi, kes mõne suursuguse saavutuse,
kes tugeva õppepagasiga,
kes lihtsalt heade mälestustega. See on meie algkapital algavaks uueks
eluetapiks, mida pole küll
palju, kuid on eelseisvale
aluseks.
Raskused ja rõõmud
on varsti siinkohal läbi,
tulevad uued ja suuremad, mida ületada juba
uute inimestega. Ei tasuks
aga unustada neid, kes on
olnud seni meiega, et läbida need 3, 8 või 12 aastat,
nemad on alati teiega.
Aitäh Sulle, kallis Kuressaare
Gümnaasiumi
pere, et oled lihtsalt olemas, nagu Notsu omas
sõpra Puhhi.
Heli Vaher,
12A klass

Punase Risti esmaabiviktoriin. Foto: Gert Lutter
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Kolmapäevast
kolmapäevani
“Prille valides ära vaata peeglisse , vaid ka õue.”Postimees. 28.03.07, lk.25
Kõige lihtsam viis kaitsta silmi päikese eest on kanda päikeseprille. Tavalisest
poest ostetud prillid kaitsevad küll silmi, kuid kuna tegu on masstootega, pole nende kvaliteet tagatud nii kui
optikapoe prillidel.
Prille valides tuleb peale
tumeduse ning värvi valiku
mõelda ka sellele, kas polaroidklaasid või fotokroomsed ja äärmiselt tähtis on, et
prillid vastaksid oludele, kus
neid kasutatakse.
“Töövestlusele kerge südamega.”- Eesti Naine. aprill 2007, lk.122-123
Suvi on tulekul ja paljudel soov tööle minna. Ametikohale kandideerimine on
ühtaegu põnev ja närvesööv
kogemus. Siit saad mõningaid nõuandeid, kuidas valmistuda vestluseks. Tööintervjuu on kahesuunaline
protsess tööandja valib ja uurib ning sina valid ja uurid.
Intervjuule minejale on oluline olla aus, pingevaba ja ennasthindav.
“Kuidas kasvatada tarka koera.”- Hea Laps. Aprill
2007, lk.36
Suur aktiivne koer peab
päevas kõndima vähemalt
10 km, kuid paraku ei ole
peremeestel aega nii pikkadeks jalutuskäikudeks. Tõhus väljapääs on koerte oma
spordisaal. Reval Dreami nimelises koerteklubis saavad
koerad lisaks sportimisele
ka käitumistunde. Iga loom
on erineva iseloomu ja harjumustega ning nõuab seega individuaalset lähenemist. Mida pidada meeles,
kui võtta kutsikas ja kuidas
käituda oma lemmikuga, et
teda mitte ära hellitada? Loo
lõpus on paar nippi, kuidas
käituda, kui kardad tänaval
kõndivaid koeri.
Noorsootöö leht Aken.
nr 16, aprill 2007, lk.4-5
Fookuses on Saaremaa.
Sellelt kahelt lehelt saad teada, et Saaremaal koolitati telforiteks 20 noormeest ja neidu.
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Põhikooli praktikanädalast 2007
Ka käesoleva õppeaasta viimasel nädalal (28.
maist kuni 01.juunini) toimub koolis traditsiooniline praktikanädal.
Praktikanädala läbiviimise eesmärgiks on luua
aktiivne õpikeskkond, mis
aitab õpilastel seostada koolitundides omandatud teadmisi nii, et see soodustaks
juurdlemist, otsimist, leidmist, rakendust. Praktikanädala tegevused võimaldavad rakendada kooli
õppekavas määratletud läbivaid teemasid: keskkond ja
säästev areng; tööalane karjäär ja selle kujundamine; infotehnoloogia ning meedia;
turvalisus.
Praktikast on osavõtt kohustuslik kõigile 1.- 8. klasside õpilastele. Praktikalt
puudunud õpilane täidab
tegemata tööülesandeid pikendatud õppetöö ajal.
28. mail ülekooliline
spordipäev kõigile. 29. maist
kuni 01. juunini toimuvad
praktilised tegevused klassiti erinevalt.
Praktikapäeva pikkuseks
on 1.-6.klassidele 4 tundi ja
7.-8.klassidel 5 tundi.
Praktikast osavõtja täidab igal päeval Praktikapassi (s.o. osalemise-tagasisidehinnangu kaart), millesse
teeb päevast sissekande kas
praktika juht või selleks vo-

litatud juhendaja. Üldhinnangu kogu nädalale annab klassijuhataja vastavalt
praktikapassi kantule. Praktikanädal on arvestatud, kui
õpilane on osalenud ja täitnud kõik ette nähtud ülesanded.
Tegevuspäevad klassiti:
1.-3.klassidele toimuvad
päevad järgmistel teemadel: Turvalisus; Keskkond ja
säästev areng; Karjäär ja selle kujundamine; Infotehnoloogia ja meedia. Külla on
kutsutud erinevad külalisesinejad; viiakse ellu projektitöid; toimuvad võistlused
ja viktoriinid; käiakse tutvumas erinevate ettevõtetega
Kuressaares jm.
4.-6.klassidele
toimuvad praktikapäevad teemadel: Karjäär ja selle kujundamine; Keskkond, turvalisus
(keel, kultuur); Keskkond ja
säästev areng; Kultuuri-, koduloo-, keele- ja ajaloopraktika; Eesti keele õuetund;
Infotehnoloogia ja meedia.
Toimuvad õppeekskursioonid Kuressaare ettevõtetesse, Muhusse (5.klassid),
Põhja- ja Kirde – Eestisse või
Ventspilsi (6.klassid); võetakse vastu külalisi; osaletakse projektitöös.
7.-8.klasside korraldatavad praktikapäevad on mitmekülgsete tegevusvaldkondadega. Üks päevadest on

vaatluspraktika (nn. Töövarju päev õpilase enda poolt
valitud ettevõttes). 7.klassidele toimuvad veel keeltepäev, infotehnoloogia- ja
matemaatikapäev ning kultuuripraktika päev. 8.klassidele toimuvad looduspraktika päev, sotsiaalteaduste
päev ning karjääri ja selle
kujundamise päev. Päevade
korraldajateks on erinevate
ainete õpetajad ja ka klassijuhatajad. Seikluskasvatuse
valikaine õpilased lähevad
kahepäevasele matkale.
Praktikanädalal
koostatud töölehtedest jm. materjalidest pannakse kokku
mapid, stendid, mida presenteeritakse sügisel toimuval
praktikakonverentsil.
7.-8.kl. õpilastel on võimalik konverentsil tutvustada
vaatluspraktikal nähtut suuliste ettekannetega.
Loodame, et uuendused
praktikanädala korralduses
ja sisus toovad rõõmu ning
rahulolu nii osalejatele kui
ka korraldajatele. Edu kõigile!
Tänud
praktikanädala
korraldust ettevalmistavale
töörühma liikmetele Anneli
Meistersonile, Grete Pihlale,
Eve Paomehele, Merike Kivilole.
Anu Saabas,
põhikooli õppealajuhataja

Maren Aaviste,
raamatukoguhoidja
Õpilased praktikal. Foto: Gert Lutter
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Huvitavaid fakte KG Sihtasutuse
majandusaasta tegevusaruandest
On lõppenud KG Sihtasutuse 2006 majandusaasta, millega kaasnes põhjalik analüüs tehtud töödest
ja toimetustest. Järgnevalt
lühiülevaade tähtsamast.
Kõigepealt meeldetuletuseks kõige tähtsam - KG
Sihtasutus on asutus, mis
on loodud Kuressaare Gümnaasiumi majandustegevuse
ning õppe- ja kasvatustööd
toetava tegevuse korraldamiseks ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste finantseeringute vahendamiseks.
Kogu sihtfinantseerimisest- ja ettevõtlusest teenitud
tulu kasutatakse KG Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.
2006. aastaks seatud eesmärgid olid:
1) Renoveerimistööd kogu õppekorpuses, juurdeehituste ja 2005. aastal lõpetamata jäänud tööde
valmimine.
2) Koolituskeskuse Osilia ülevõtmine Kuressaare
linnalt KG Sihtasutuse koosseisu.
Eesmärkide täitmine:
1. Koolihoone renoveerimispakkumise
võitnud
OÜ Primus PR teostas töid
kokku 29,2 milj. krooni ulatuses. Renoveeriti kogu õppekorpuse klassid, trepikojad, koridorid ja tualetid.
2005. aastast lõpetamata töödest valmis ujula ja võimlakorpuse juurdeehituse kolmas korrus, kuhu sisustati
kaasaegne
aeroobikasaal.
Täielikult vahetati välja kogu hoone vee – ja küttetorustik ning rajati uus ventilatsioonisüsteem. Uuendati
kogu keldrikompleks (garderoobid õpilastele, abiruumidest puiduhoidla, keemia õppevahendite ladu ja
serveriruum) ning ujula teenindusruumid. Samuti renoveeriti kogu hoone katus,
välisfassaad ning avatäited.
Õppekeskkonna väärtustamiseks ehitati õpilastele ja

töötajatele juurde täiendav
puhkekoht- talveaed.
2. Uuendati keemiaklassi mööbel ja laboriosa, mille
parimaks pakkujaks osutus
TMJ Invest OÜ, kogumaksumusega 358,6 tuhat krooni. Sisustati kaasaegne labor
ja paigaldati seni puudunud
tõmbekapp ning ventileeritavad kemikaalide hoiukapid.
3. Erinevat koolimööblit soetati kokku 2,1 milj.
krooni väärtuses. Suurimateks ostudeks olid garderoobikapid, koridoride vitriinkapid, ujula riietusruumide
kapid ning klassimööbel.
Uute toolide, laudade ja seinakappidega sisustati 10
klassikomplekti. 2006. aastal
osteti juurde mööblit ka õpetajate tuppa, raamatukokku
ja tütarlaste õppekööki.
4. Õppeinventari osteti juurde 182,4 tuh. krooni
eest. Sellest suuremad ostud
olid muusika-klassidesse digitaalne klaver ja pianiino
väärtusega 37,6 tuh. krooni.
Osaliselt uue õppeinventariga sisustati ka jõusaal ja
võimlemissaal summas 75,4
tuh. krooni. Kõik klassiruumid said uued klassitahvlid.
5. Infotehnoloogia arendamiseks koolis investeeriti 434,3 tuh. krooni. Sellest summa 157,5 tuh. krooni
eest ehitati üle kogu koolimaja välja arvutivõrk ja
nõrkvoolusüsteem. Vahetati välja ühe arvutiklassi arvutid ja soetati 30 uut terminalarvutit, mis paigutati üle
koolimaja klassidesse ja ainekabinettidesse. 2006. aastal hakati ette valmistama
VoIP telefonidele üleminekut. Suurendati vabatarkvara kasutamist- OpenOffice,
Firefox, Thunderbird, mis
võimaldab kulude kokkuhoidu suurel määral. E-kooli käivitamine jäi seoses ehituse valmimise viibimisega
2006. aastal ära.
6. Muudatused ja areng

kooli
toitlustamissüsteemis. Alates 2006. aastast
hakkasid tasuta toitu saama
kõik õpilased põhikooli lõpuni (varem ainult algklasside õpilased). Õpilaste kiiremaks ja kvaliteetsemaks
teenindamiseks osteti sööklasse uus kassa- ja lao-arvestuse programm, mis rakendus tööle 2006. aasta
algusest. Programm kiirendas ja täpsustas oluliselt
kaupade arvestuse süsteemi.
Makse- ja arvestusvahendina töötati välja oma kooli
magnetkaardisüsteem, mida
oli võimalik liita kassaarvestussüsteemiga. Magnetkaardi kasutamise eesmärkideks
on omada ülevaadet õpilaste toitlustamisest ja toiduraha kasutamisest isikute ja
artiklite lõikes, läbilaskevõime suurendamine kassades,
aruandluse täpne korraldamine ja väga olulise punktina valikuvabaduse tagamine. 2006. aasta põhjal võib
öelda, et vastav investeering
2005. aasta lõpus on ennast
täielikult õigustanud.
7. KG Sihtasutuse all
tegutseva huvikool Inspira eesmärgiks on pakkuda
noortele võimalikult palju
erinevaid võimalusi huvitegevuseks, toetada õppetegevust ja arendada laste
andeid. Huviringid on kooliringide osas tasuta. Tasulised
ringid on tantsu- ja lauluringid (nt. solistiõpe,väikelaste
laulu- ja tantsuringid ning
karatetreeningud), millest
saavad osa võtta kogu linna
ja maakonna noored ja väikelapsed. Inpiras on praegu kolm erinevat osakonda:
muusikaosakond, tantsu- ja
spordiosakond ning kunsti-ja käsitööosakond. Kokku
on huviringe 83, nendest tasulisi ringe oli 22, mille tegevusest laekus 209 tuh. krooni, lisaks erahuvialakoolide
toetus Kuressaare Linnavalitsuselt summas 20010.krooni. Erinevates ringi-

des osaleb lapsi kokku 1355.
Kõige rohkem tunnustust ja
kõrgeid kohti üle vabariigi
on toonud Inspira muusikaosakond.
8. 2006 aasta lõpus oli
KG Sihtasutuses 56,88 ametikohta.
2006. aastal moodustus
4 ametikohta: 2 ametikohta
seoses koolituskeskuse ülevõtmisega;
füsioterapeut,
kelle ametikoha eesmärgiks
on kehalises kasvatuses erigruppi määratud või osaliselt vabastatud õpilaste
tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalse
võime tugevdamine ja taastamine ning juhiabi- projektijuht, kelle ülesandeks on
võimalikult suur osa rahastamisvahenditest leida väljastpoolt ja kogu projekttegevuse koordineerimine KG
Sihtasutuses. Projektitulude
laekumistest on selgelt näha
selle ametikoha vajalikkus.
Kaotati 3,9 ametikohta: 1 huvijuhi, assistendi ja aedniku koht, 0,5 remonditöölise
koht ja 0,4 laborandi koht.
Töötajate keskmine arv
2005. aastal oli 70,08 inimest
ja 2006. aastal 69,17 inimest.
Sihtasutuse töötajate palgakulu oli 6 002 983.- krooni.
9. Koolituskeskus Osilia võeti 1. jaanuarist 2006.a.
KG Sihtasutuse struktuuriüksuseks.
Koolituskeskuse tähtsamad sündmused 2006 aastal:
1. Kokku korraldas Osilia
87 eri nimetust koolitusüritusi, millest võttis osa 1925
inimest (neist 84% naised);
kokku 21 237 osavõtjatundi, 3 540 inimkoolituspäeva.
Käibest andsid haridusasutused 53%, ärisektor 15%,
riigiasutused ja omavalitsused 12 %jm. See tähendab, et algselt pedagoogide täiendkoolituseks loodud
Osilia on laiendanud jõuliselt
(koolitus)tegevust
ka teistele sihtrühmadele.
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Meie KG, 25. aprill 2007

Huvitavaid fakte KG Sihtasutuse
majandusaasta tegevusaruandest (algus lk 5)
2. 2006.aasta jooksul viis
Eesti Vabaharidusliit läbi
vabahariduslike
koolituskeskuste, sh Osilia, kvaliteedi hindamise. Lõplik kokkuvõte on saabumata, kuid
välishindamise läbi viinud
ekspert Heli Noorsalu andis Osiliale kiitva hinnangu.
3. Osilia tegevuse 10. aastapäeva tähistamine konverentsi ja vastuvõtuga. Osiliat
tunnustas koostööpartnerina Tallinna Ülikool, Tartu
Ülikooli avatud ülikool, Eesti Vabaharidusliit, Kuressaare Vanalinna Kool ja Leisi

VäRKS.
10. 2007. aastal kavandatavad olulisemad ettevõtmised:
10.1 2005. aastal toimunud koolihoone renoveerimise garantiitööde tegemine (vigade parandamine) ja
2006. aastal toimunud renoveerimise lõpetamisel fikseeritud vaegtööde teostamine tähtajaga 01.09.2007.a.
10.2 Liitumine e-Kooli
keskkonnaga.
10.3 Kooli staadioni – ja
välisspordibaasi projekti tellimine, sealhulgas kohalike-

Lühidalt

Rahvatantsijad said kiita!

20. aprillil külastasid
meie kooli Kuressaare linna koolide huvijuhid, huvikeskuse töötajad ning linnavalitsuse
esindaja Lindia Lallo.
Tiia Leppik tutvustas
KG Huvikooli Inspira tegevust, tutvuti koolimajaga ning kooskõlastati aastalõpu üritusi ja arutati
tulevikuplaane.
Anneli Meisterson,
huvijuht

Teisipäeval, 17.04.2007
külastas
meie
kooli Tartu Hugo Treffneri
Gümnaasiumi juhtkond
eesotsas direktor Ott
Ojaveerega.
Külalised tundsid huvi
meie kooli juhtimise vastu. Eelmisel päeval olid
nad külas SÜG-is. Kolm
kooli leppisid kokku ka
ühiskonverentsi korraldamise 2008. aasta augustis.
Toomas Takkis,
koolijuhataja

18. aprillil toimus meie
koolis X Vabariikliku Noorte Tantsupeo “Lävel” teine ülevaatus, kus tantsupeo
rühmade üldjuhtide ette astusid 3.- 4. klasside, 7.- 9.
klasside ja gümnaasiumi
noorte C- segarühmad. Ette
tuli tantsida kogu omandatud repertuaar: 3.- 4. klassidel 3 tantsu, 7.- 9. klassidel
4 tantsu ja C- segarühmadel 5 tantsu, lisaks suurte ja
väikeste poiste tants “Vändra metsas”. Meie koolist on
peole pürgimas 3.- 4. klassi
rühm ja gümnaasiumi C- segarühm.
3.- 4. klasside rühmade üldjuht Margus Toomla
ei olnud kiidusõnadega kitsi. Ta kiitis Saaremaa rühmade ühtlaselt head taset.
Ka C- segarühmade üldjuht
Kadri Tiis jäi ülevaatusel
nähtuga rahule, sest kõik
rühmad olid palju vaeva näinud. Tulemused rühmadest,
kes Tallinnasse nn “suurele peole” pääsevad, tehakse
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Peatoimetaja Marit Tarkin (Marit.Tarkin@oesel.edu.ee)
Korrektuur eesti keele osakond

le jõu-struktuuridele harjutusbaasi loomine. Projekti
tellimine on oluline erinevatest fondidest vahendite
taotlemisel.
Sõltuvalt Kuressaare Linnavalitsuse otsusest tulevase maakonna esindusstaadioni asukoha
kohta
võivad avaneda koostöövõimalused selles vallas.
10.4 Võimalusel tellida
kooli territooriumi detailne
haljastusprojekt.
10.5 Teha taotlus (leida
võimalusi) Kuressaare Linnavalitsusele kooli võimla

remondiks.
10.6 Taotleda Kuressaare
Linnavalitsuselt kooli territooriumil olevate asfaltpindade remonti.
Lühidalt kokku võttes
kõik.
Huvitatud saavad täpsemalt KG Sihtasutuse majandusaasta aruandega tutvuda
õige varsti meie koduleheküljel.
Siivi Kaasik,
juhatuse liige

Foto: Merle Tustit

teatavaks 9. mail.
Tahan tänada kõiki meie
kooli tantsurühmade tantsijaid ilusa tantsu eest! Olite tublid!
Jääme lootma parimat!
Aitäh õpetajatele mõist-

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

va suhtumise eest, kes lubasid tantsijatel oma tundidest
puududa, sest ülevaatus toimus keset koolipäeva.
Merle Tustit,
KG tantsurühmade juhendaja
Ajalehte toetavad:

Tesman AS

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