
Kooli 13 tööt ajat käisid 15.-
16.02 õppereisil T artus.
Põhieesmärgiks oli külas-
tada messi, INTELLEKTIKA
2002.

Messi sihtgrupiks olid
õpilased, üliõpilased, õpeta-
jad, lapsevanemad, firmaju-
hid ja teised haridushuvilised.

Kümneaastasel tead-
miste messil tutvustasid
kõrg- ja kutsekoolid ning
koolitusasutused õppimis-,
täiend- ja ümberõppevõi-
malusi, õppevahendid ja
moodsaid õppemeetodeid,
teadlased andsid edasi uudis-
eid ja rääkisid sellest, kuidas
innovatsioon meie igapäevae-
lu mõjutab. Erinevad kirjas-
tused tutvustasid teadus-,
õppe- ja teabekirjandust. In-
teraktiivse võrgu üritus – võr-
gupidu  – oli mõeldud ar-
vutimängu- ja internetihuvi-
listele. Õpilasfirmade laadal
tutvustasid erinevatest
koolidest pärit õpilased oma
loodud firmasid ja nende

toodangut. Seminariruumis
ja halli laval toimus kahe päe-
va jooksul üle paarikümne
esitluse, presentatsiooni
erinevatel teemadel. Meie
õpetajad said osaliseks järg-
mistest seminaridest ja ette-
kannetest: avastusõppe näi-
distund; Eesti Energia
tänapäevast; Voldemar Kolga
ettekanne teemal: Profes-
sorite surm; Geenivaramust;
E-õppest Tartu Ülikoolis; ar-
vuti loodusteaduste õpetajate
koolituses jm.

Kooli toodi kaasa hul-
galiselt erinevate õppeasut-
suste infobuklette, mis tut-
vustavad edasiõppimise või-
malusi põhikooli lõpetajale,
gümnaasiumi lõpetajale, või-
malusi ümber- või täiendõp-
peks õpetajale.

Meie kooli õpetajatel
õnnestus võita esimese päeva
õhtuks välja kuulutatud tor-
dioksjon, mida viis läbi kut-
sekool, kelle üheks erialaks on
kondiitrite koolitamine. Oli

Õppereis Tartusse

8. veebruaril toimus maa-
kondlik saksa keele olüm-
piaad.

Tulemused essee kirjuta-
misel: Kadri Salumaa (12c
klass) 2.-3. koht ja Leila
Maimann (12a klass) 4. koht.

Marika Varjas

KG vilistlane Lauri Rannama masseeris Veerpalu olümpiavõitjaks. “Pahas vormis Lauri küll pole,” ütlebAndrus Veerpalu. “Kord pani ta alpimajas 4000 meetri kõrgusel lõunast õhtuni järjest massaa•i! Nagu järgmiselhommikul ärkasin, nii helistasin talle - et kas on ikka elus. Oli küll.”

9.veebruaril toimus maa-
kondlik keemiaolümpiaad.

Meie koolist osales olüm-
piaadil 16 õpilast. Esikuuikusse
jõudsid:

12.klass - Sigmar Vahkal
I-II koht, Henri Alas 4.-5.koht;

11.klass - Jaan Õun I
koht, Elona Metsalu II koht,
Liisi Saar 4.koht; 10.klass - Rei-
go Timm I koht, Luigi Heinmaa
4.koht;

9.klass - Mario Rauk ja
Anton Lember III-IV koht,
Jaak Randmets 5.koht.

Tartusse üleriigilisele
komisjonile lugemiseks saade-
ti järgmiste õpilaste tööd:
S.Vahkal, J.Õun, E.Metsalu,
R.Timm, L.Heinmaa, M. Rauk,
A. Lember, J. Randmets.
Lähinädalatel selgub, kas ja kes
nendest saab osaleda vabariik-
likul keemiaolümpiaadil.

Suur tänu kõigile osale-
jatele! Olite väga tublid!

Marju Kirss

Teated!

väga maitsev ja imekaunis
sefiiritort.

Reedel külastasime ka
Tartu Kommertsgümnaa-
siumit. Direktor Priit Hänni
tutvustas koolimaja (ana-
loogne projekt meie koolima-
jaga) ja õppimisvõimalusi.
Kool on majandussuunaga
alates 1.klassist kuni gümnaa-
siumi lõpuni välja. Suurt rõh-
ku pööratakse ka veel võõr-
keelte süvaõpetamisele. Üld-
juhul tegutseb kool riikliku
õppekava alusel, millega
tagatakse kõikides üldainetes
programmilised teadmised.
Kooli eesmärgiks on kasvata-
da elus toimetulevaid, töötu-
rul konkurentsivõimelisi, ise-
seisva mõtlemisega teo-
tahtelisi noori inimesi.

Oli igati kasulik ja infor-
matiivne õppereis.

Osalejate nimel
õppealajuhataja

Anu  Saabas

Õpilaste hea ettevalmistamise
eest ajalooolümpiaadiks õpeta-
jaid: Vilma Kuiger, Anne
Mets, Tiiu Vöö.
Õpetaja Marika Varjast
õpilaste hea ettevalmistamise
eest saksa keele olümpiaadiks.

Juhtkond tänab:

Eesti Vabariigi aast apäeva
aktused:

22.02 9.00 algklassid,
10.45 5.-6., 11.45 7.-9., 12.45
10.-12.klass.

Anneli Meisterson



lk. 2 Kuressaare Gümnaasiumi infoleht 20. veebruar 2002

Väljavõte Haridusministri 24.
detsembri 2001. a määrusest nr
75.
§ 3. Põhikooli lõpuek-
samite eesmärgid ja
vormid.
(1) Põhikooli lõpueksamite ee-
smärgid on:
1) hinnata Vabariigi Valitsuse 6.
septembri 1996. a määrusega nr
228 kinnitatud «Eesti põhi- ja
üldkeskhariduse riiklikus õppe-
kavas» (RT I 1996, 65–69, 1201;
1997, 37/38, 573; 1999, 40, 489)
(edaspidi riiklik õppekava)
määratletud õpitulemuste saa-
vutatust eksamiainetes;
2) saada tagasisidet õppimise ja
õpetamise tulemuslikkusest;
3) suunata eksami sisu ja vormi
kaudu õppeprotsessi;
4) siduda järjestikuseid hari-
dusastmeid ja -tasemeid.
(2) Lõpueksam võib olla:
1) kirjalik;
2) kirjalik ja suuline kaheosalise
eksami puhul.
§ 4. Põhikooli lõpuek-
samid ja lõpueksamitel
osalemine
(1) Põhikooli lõpetamiseks soori-

tab 9. klassi õpilane kolm ek-
samit:
1) kohustuslik emakeeleeksam;
2) kohustuslik matemaatikaek-
sam;
3) õpilase valikul eksam (edaspi-
di valikeksam) järgmiste õp-
peainete hulgast: võõrkeel, bi-
oloogia, keemia, füüsika,
geograafia, ajalugu.
(3) Põhikooli lõpueksamid alga-
vad kell 10.00 ning eksamiks
antakse aega kaks kuni kolm as-
tronoomilist tundi.
(4) Põhikooli lõpueksamitele lu-
batakse õpilane, kelle 9. klassi
aastahinded on vähemalt rahul-
davad.
(5) Kooli õppenõukogu otsusega
võib põhikooli lõpueksamitele
lubada ka 9. klassi õpilase, kellel
on kuni kaks mitterahuldavat
aastahinnet (k.a eksamiained).
(6) 9. klassi õpilane ja ekstern
teatavad kooli juhtkonnale 1.
märtsiks õppeaine, milles nad
soovivad sooritada valikeksami.
(9) Koolid saadavad 15. märtsiks
Eksamikeskusele vormi-kohase
tellimislehe eksamimaterjalide
saamiseks (lisa 1).
(10) Koolid teatavad 15. märtsiks
Eksamikeskusele kirjalikult
erivajadustega 9. klassi õpilaste
eksamineerimiseks vajalikest
tingimustest.

(11) Kui 9. klassi õpilane haiges-
tub põhikooli lõpueksamite ajal,
sooritab ta lõpueksami kooli
direktori määratud ajal ja kinni-
tatud materjalide alusel.
§ 8. Põhikooli lõpuek-samitööde hindamine
(1) Lõpueksamitöid hindab
lõpueksamikomisjon, lähtudes
vastava õppeaine lõpueksamitöö
hindamisjuhendist ning hari-
dusministri 20. septembri 2000.
a määrusest nr 33 «Õpilaste hin-
damise kord» (RTL 2000, 102,
1601) (edaspidi  hindamise
kord).
§ 9. Korduseksamitekorraldamine
Mitterahuldava lõpueksami-
hinde saanud põhikoolilõpetaja
õpilane sooritab korduseksami
kooli direktori kinnitatud mater-
jalide alusel hiljemalt 25. augus-
tiks. Eksami toimumise kuupäev
määratakse kindlaks direktori ja
õpilase vastastikusel kokkulep-
pel.
§10.  Põhikooli lõpeta-mine põhikooli ja güm-
naasiumi riikliku õppe-
kava järgi
(1) Põhikooli lõputunnistus

Põhikooli lõpueksamite korraldamise ning põhikooli lõpetamise
tingimused ja kord

antakse õppenõukogu otsusega
põhikooli ja gümnaasiumi  riik-
liku õppekava järgi õppinud 9.
klassi õpilasele, kelle õppeainete
aastahinded
 on vähemalt rahuldavad ja kes
on positiivselt sooritanud
lõpueksamid.
(2) 9. klassi õpilasele, kellel on
põhikooli lõpetamisel kuni kahes
õppeaines puudulik aasta- või
eksamihinne, põhikooli lõputun-
nistuse väljaandmise otsustab
õppenõukogu pärast täiendava
õppetöö või korduseksami soori-
tamist.
(3) Erandina võib lapsevanema
kirjaliku avalduse põhjal õp-
penõukogu otsusega  anda
põhikooli lõputunnistuse ka 9.
klassi õpilasele, kellel on puudu-
lik aasta- ja/või eksamihinne
kuni kahes õppeaines ja kes kor-
duseksameid pole  sooritanud.
NB! Kuressaare Gümnaasiumi
9.kl. õpilased: valikeksami õp-
peaine palun teatada klassiju-
hatajale hiljemalt 26.veebruar-
iks!

Anu Saabas
õppealajuhataja

14. 02 sai 12d klass  kokku
Millingu ja Normanniga
Kuressaare Linnateatris.

Õpilased kogunesid
Linnateatri kohvikusse 17.00,
et  kohtuda Maiet ja Valdurit
kehastavate näitlejatega  ja
süüa vastlakukleid. Peale
väikest ekskursiooni oli või-
malik küsida- intervjuu oli lõ-

Vastlapäev sõbrapäeval
bus ja teemad olid mitmeke-
sised. Aktiivsemaks küsitle-
japooleks oli Kertu Kivi.

Kes tulemata jättis,
peaks kahetsema, sest jäi ilma
temperatuuri poolest küll
külmast, kuid väga hu-
moorikast õhtust.

Katrin Lipp

22.-23.02 Emakeele abi- jatugiõppe valikküsimusi II (le-
ktor Kaja Plado)
22.-23.02  Sõna ja keel suht-
lemisel (lektor Viigi Viil)01.-02. 03 Eripedagoogika
kursuse õppepäevad (lektor
Ants Reinmaa)
02.03 Akvarellmaalitehnilised võimalused (lektor
Vello Liiv)
08.03 Enesekontrolliplaani
koostamise õppepäev(toitlustus, lektor Leili Kasak)
09.03 Pakendidisain ( lektor
Anu Kabur)
15.03 Meisterdamine: omakäega kingitusi (Katrin Va-
her)
15.-16.03  Sotsiaaltöö ter-

Koolituskeskus Osilia kursused
vishoius (lek. Indira Viiralt,
Margit Veesaar)16.03 Värv ja tegelikkus (lek-
tor Vello Liiv)
18.03  Toiduhügieeni algkur-
sus (lektor Raivo Vokk)18.-19.03 Õpilaste aktiviseer-
imine vene keele tunnis (lek-
tor Nadezda Soosaar)
19.-20.03 Hääle kasutamine,tervishoid ja liikumine (lek-
torid A. Aimla ja M. Tomberg)
21.-22.03 Lugemine ja kir-
jutamine iseseisva mõtlejakujunemiseks (läbiviijad Heli
Maajärv ja Signe Söömer)
Info ja reg tel 56 576, e –postosilia@oesel.edu.ee

Maie Meius

Meie õpilased olid ajaloo-olümpiaadil edukad!
Ajaloo-olümpiaadi maakonnavoorus saavutasid oma

vanuseastmes  I koha Katrin Kiirend (7. kl.), Liis Madisson (10.kl.)
ja  Egne Viilup (12.kl.). II koha Piret Puppart (10. kl.), Merko Mägi
(11. kl.), Irena Vasur (12. kl.). III koha Annemari Vessik (11. kl.) ja
Lennely Saar (12. kl.).

Teated!

Maidu Varik


