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Vabadus ja
paratamatus
Eelkõige on meil siin ilmas mõttevabadus, vabadus uskuda ja talitada selle kohaselt, millesse usume.
Vabadus olla omanäoline,
olla see, kes ma olen. Vabadus õppida, lugeda, valida
sõpru. Vabadus teha asju,
mida õigeks peame. Siiski,
päris kõike me teha ei saa,
sest meie vabadust piiravad eetika-, moraali- ja käitumisnormid. Vabadus vajab enda kõrvale korda ja
kokkuleppeid, mida võetakse vabatahtlikult. …Koolis
ei ole õpilasel ühtegi valikuvõimalust, mille juures keegi
või miski teda ei mõjutaks;
nii on ka elus. Meile on koolitee paratamatus, aga mitte
sundus, sest gümnaasium ei
ole sunduslik. Paratamatus
on pime vaid seni, kui teda
ei mõisteta. Kui tahad tõelist
vabadust, siis pead teadma
neid nõudeid, mida parajasti
käsib teha paratamatus.
Evelin Voksepp (2003) KG
õpilane, uurimistöö “Vabadus,
paratamatus ja sundus KG’s”

Vastuvõtustatistika 2004
Kool

Avaldus Katsel Sisse

Aste

6

3

3

Kaali

4

4

4

Kaarma

6

6

6

Kahtla

1

1

1

KG

112

107

81

Kihelkonna

10

8

4

KPK

15

9

7

Kullamaa

1

1

1

Kärla

11

8

7

Leisi

7

5

5

Lihula

1

1

1

Lümanda

9

8

6

Muhu

15

9

7

Mustjala

4

3

3

OG

10

9

9

Salme

12

10

8

SÜG

29

16

5

Tln. Arte G

2

2

2

Tornimäe

5

4

3

Valjala

12

11

8

Vanalinna

36

24

14

Torgu

1

muud

16

Kokku

324

250

185
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Vastused küsimustele, mida
sisseastujad kindlasti küsivad
1. Kas siis KG-s ikkagi on
perioodõpe või ei ole?
2004.a. toimunud õppekorralduse muudatused
mitmekesistasid õppetöö läbiviimist ka gümnaasiumiastmes. Kõige lihtsam on
seletada nii – õppeainete tunnid toimuvad erineva sagedusega: kõik ained
on jaotatud kursusteks, mille tunnid toimuvad kas 5,
4, 3, 2, või ka 1 kord nädalas. Kokkuvõtva hinde saavad õpilased läbitud kursuse (üldjuhul 35 tundi) järel.
Vahekokkuvõtteid
tehakse 4 korda aastas, õppeperioodi lõpul.
Seega täpne vastus oleks
nii:
KG-s
rakendatakse
kõrvuti traditsioonilise korraldusega (õppeaine läbi
aasta), ka perioodõpet (aine läbitakse teatud perioodi
jooksul intensiivsemalt ning
ka klassideta kursusõpet
(valikkursused
toimuvad
valitud õppesuuna järgi kujunenud õpperühmas). Selline korraldus annab ka hea
kogemuse kõrgkoolide õppesüsteemi ja kursuste valikuga kohanemiseks tulevikus.
Järgmisest õppeaastast
rakenduv kooliastme hinne
seob ühe aine kõik kursused tervikuks- s.t. lõputunnistuse hinde panemisel arvestab õpetaja kõiki vastava
aine kursuste hindeid.
2. Mis on õppesuund?
Miks ei ole KG-s
eriklasse?
Õppesuund on kohustuslike ja teatud ainevaldkonnaga seotud õpiülesannete (praktika, uurimuslik
projekt) süsteemne kogu,

mis on aluseks õpilase õppekavale.
Õppesuuna
eesmärgiks on võimaluse andmine süvendatud teadmiste
omandamiseks teatud ainevaldkonnas.
Õppesuunda kuuluvad
kohustuslikud ja valikkursused moodustavad terviku, mille eesmärgiks on anda hea ettevalmistus edasi
õppimiseks vastavas ainevaldkonnas, aga samuti ka
vastavateks riigieksamiteks
ning samuti tänapäeva ühiskonnas toimetulekuks vajalike oskuste omandamiseks.
Õppesuunad annavad õpilastele suurema valikuvõimaluse, nn. eriklassides tuleb kõigil õppida kooli poolt
etteantud õppekava järgi.
KG-s on praegu võimalik
valida 7 erineva õppesuuna
vahel:
1. Majandus (suunakursusteks ja praktilisteks ülesanneteks: organisatsioonijuhtimine, turundus, ärikeel,
äriplaan)
2. Riigikaitse (riigikaitse
teooria, enesekaitse, väliõppused)
3. Reaalteadused (informaatika-matemaatika, füüsika, keemia)
4. Loodusteadused (bioloogia, keskkond ja ökoloogia, keemia, geograafia, välipraktikad)
5. Infotehnoloogia (sissejuhatus
informaatikasse, riistvara, arvutivõrgud,
HTML, jms)
6. Humanitaarteadused
(meedia, väitlus, kirjandus,
stilistika)
7. Sotsiaalteadused
(religioonilugu, organisatsioonijuhtimine, Ida filosoofia, sotsiaalpsühholoo-

gia, poliitika).
3. Mis on KG-s järgmisel
õppeaastal uut?
Suve jooksul peaks koolimajas toimuma põhjalik remont. Aga just kümnendikele on uueks asjaks see, et
koostöös Kuressaare Ametikooliga pakume võimalust
KG õpilastele omandada
eelkutsealane ettevalmistus:
kelneri, autoõpetuse ja rõivaõmbluse erialal. S.t kutseõppe tunnid sobitatakse
gümnaasiumi õppekavaga,
õppepraktikad
toimuvad
suvel. Eelkutseõppeala soovijatel tuleb see ära märkida
ka avaldusel.
4. Kuidas KG-sse sisse
saab?
Õpilased, kelle hinneteks
on ainult “5” ja “4”, saavad
meie X klassi avalduse ja lõputunnistuse alusel (tuua
hiljemalt 20.juunil).
Vabad kohad täidetakse
sisseastumiskonkursil, kus
arvestatakse: • Lõputunnistuse hinnete keskmine • Lõpueksamite keskmine • Sisseastumistesti tulemus (vt.
näidis- www.oesel.ee/kg- X
klassi astumine; test toimub
20. juunil). • lisapunkti annab A-kooli tunnistus.
Eelmise aasta vastuvõtustatistika oli järgmine vaata tabelit vasakul!
5. Kas KG on ikka hea
kool?
On küll. Ära kahtle, tule kohe – sest hiljem ei ole
enam kohti.

2

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Meie KG, 13. mai 2005

Kuressaare Gümnaasiumi 30. lennu X klasside
juhatajad 2005/2006 õppeaastal
10A klass

10D klass

Marit
Tarkin:
sünd.
21.09.1968, Tallinna Pedagoogikaülikool, eesti keel, lisaeriala- näitejuhtimine

Reene
Kanemägi:
05.10.1968, Kingissepa linn
Tartu Ülikool, BioloogiaGeograafia teaduskond, bioloogia erialal.

Milliseid lapsi ootan oma
klassi?
Ootan enda klassi õpilasi,
kes teavad, mida teevad ja on
oma tegemistes teisi arvestavad. Ning nagu ütles kodanik Karlsson: nalja peab saama muidu mina ei mängi!

10F klass

Ave Jõgi (sündinud Pärn)
09.septembril 1962.a. Pärnus.
Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli (tolleaegse
nimega E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut)
1985. a. Diplomijärgne eriala:
vene keele ja kirjanduse õpetaja rahvuskoolis.

Maren Asumets, 10B klassijuhataja

märgata ja tunnustada.

10C klass
Marit Tarkin, 10A klassijuhataja

Milliseid lapsi ootan oma
klassi?
„Kõik mered on alanud
osava ojana, „ on öelnud Leelo Tungal. Ootan enda klassi
inimesi, kes on valmis kokku
voolama, seiklema tormisel
veel ja hoidma tuulevaikust.
Kasuks tuleb loomingulisus, väike teatripisik (saaks
luua klassiteatri) ja väga armas, kui tulijatelegi meeldivad Jaan Tätte laulud, siis on
meis juba alustades midagi
ühist. Ootan Teid!

Malle Tiitson: sünd. 01.09.
1969 Kuressaares (tookord
küll Kingissepa haiglas).
Lõpetasin Tartu Ülikooli
bioloogia-geograafia teaduskonna geograafia eriala 1994.

Reene Kanemägi, 10D klassijuhataja

Milliseid lapsi ootan oma
klassi?
Oma klassi ootan õpihimulisi ja teotahtelisi noori.

10E klass

Gerta Nurk: Sünd. 02.oktoober 1968 Kingissepas.
Lõpetanud Tartu Ülikooli 1997 a., bakalaureuse kraad
zooloogia erialal.

Ave Jõgi, 10F klassijuhataja

Milliseid lapsi ootan oma
klassi?

10B klass

Maren Asumets: sünd.
23.03.1961, Tartu Ülikool (vene keel), Avatud ülikool inglise keel.

See on raske küsimus, sest
tegelikult ootan igasuguseid
lapsi, peaasi, et nad ei oleks
virrpotid ja vingujad ja oleksid tolerantsed teiste suhtes.
Loodetavasti ei ole neil midagi teatriskäimise vastu ja jagaksid minuga reisikirge.

Malle Tiitson, 10C klassijuhataja

Milliseid lapsi ootan oma
klassi?

Milliseid lapsi ootan oma
klassi?

Õpilased olgu kohusetundlikud, erksa vaimu ja
püsiva suhtumisega töösse,
kes teevad vahet tööl ja lõbul,
oskavad enda kõrval ka teisi

Ootan inimesi, kes teavad eelkõige, et nad tahavad
omandada Kuressaare Gümnaasiumis pakutavat väga
head haridust.
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Gerta Nurk, 10E klassijuhataja
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Fotod: 6x Gert Lutter
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