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Ehk kuidas me siia jõudsime!



Kandideeris üle 80 õpetaja ja kõige
rohkem laekus kandidaate
kunstiõpetuse, matemaatika ja kehalise
kasvatuse õpetaja kohtadele. 
Kandidaate oli Kuressaarest Sydneyni.
Inspireerivad kandideerimisvestlused
RÕKi kohustuslike ainete õpetajatega
lõppesid märtsis ja kõik sobivad
õpetajad on valitud.
Meeskonda on valitud ka psühholoog-
õppenõustaja ja sotsiaalpedagoog-
õppenõustaja.
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Valik- ja moodulkursuste kavandamisel teeme
koostööd TalTech Kuressaare Kolledžiga, 
Kuressaare Ametikooliga, Kuressaare Teatriga, 
Kaitseliidu Saaremaa Malevaga jpt.
Uued ametid:
• Kogukonnajuht korraldab õpetajate

kogukondlikku tegevust ja kooliüritusi, 
algatab ja viib ellu kooli arengut toetavaid
projekte.   

• Kultuurijuht peab tagama sisukate
kooliürituste läbiviimise, organiseerima
õpilaste huvihariduslikku tegevust, ellu viima
mitmekülgseid arengut toetavaid projekte.
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Meie koolis saab alates uuest
õppeaastast võtta ka valikainet "Jaapani
kultuur ja ühiskond" ning keerutame
tulevikumõtteid jaapani keele õpetamise
osas. Koolimaja ehitust külastas ka 
Jaapani Suursaatkond Eestis, eesotsas
suursaadik Hajime Kitaoka ja dr Hiroshi 
Takenaka, poliitika valdkonna spetsialist. 
Koos Mikk Lauriga Nordeconist rääkisime
koolimaja ehitamisest ja laiemast
kontseptsioonist, nii füüsilisest kui ka 
vaimsest.
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10. klass on tähistatud lühendiga G1, 11. klass
on G2, 12. klass on G3.

Klasside nimed:

• G1.j – jänesepütt ehk suureõieline kellukas

• G1.k – kirburohi ehk keskmine värihein

• G1.m – möögaroos ehk iiris

• G1.n – narrarohi ehk põldosi

• G1.o – oomadar ehk hobumadar
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Unt ja Tammik / Elu ätsed



Soovime kujundada ühtset arusaama, kuidas sobilikult
uues õpikeskkonnas riietuda, selleks sobib hästi stiil
smart casual ehk mõõdukalt pidulik. Etteantav
raamistik ei peaks tunduma kuidagi isiksust ahistav, 
vaid pigem vaimu vabastav, sest annab piisavalt palju
valikuid ja vabadust.
Mis on smart casual?
Oxfordi sõnastiku kohaselt on tegemist korraliku, 
traditsioonilise, kuid samas mitteametliku riietusega. 
Stiil, mis jääb ametliku ja liiga vaba ning mugava
vahele. Seega ei saa see olla spordidress aga ei pea 
ilmtingimata olema kaelasidemega ülikond! Selle stiili
juures peaks aga silmas pidama ühte kindlat reeglit: 
üks osa on klassikat ja kaks osa vaba stiili!
Loodame varsti jagada ka fotonäidiseid jalasõbralike
jalanõude kohta.
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Saaremaa Gümnaasiumi on omandanud
baasteadmisi selleks, et juba 
septembrist alustada aineõpetajatest
mentoritena väiksemate gruppide ees
(15–18 õpilast).
Viimsi Gümnaasiumi koolijuht Karmen 
Paul ja Moreno Keskuse haridussuuna
juht Tuuli Vellama tõid hulga praktilisi
näiteid selle kohta, millisel viisil
toimetada uues rollis ning kuidas erineb
mentorlus klassikalisest klassijuhataja
tööst.
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Aktused toimuvad II korruse
auditooriumis.
9.00 G3 ehk 12. klassid
11.00 G2 ehk 11. klassid
14.00 G1 ehk 10. klassid
Riietus on pidulik. Soovituslik on 
kanda vahetusjalanõusid. Aktusele
järgnevad mentortunnid.
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