
10b klassijuhataja

Sündinud: 09.09.1962. Hari-
dus: lõpetanud Tallinna
Pedagoogikaülikooli. Olen
õpetaja olnud seitseteist
aastat ja kõik need aastad
siin, Kuressaare Gümnaasiu-
mis. Ootan järgnevalt kolmelt
aastalt klassijuhatajana mi-
dagi erilist, mida suudavad
pakkuda sallivad, hu-
moorikad, kindlad inimesed.
Ma ootan oma klassi neid, kes
enne mõtlevad ja siis hüppa-
vad. Põhjuseta puudujatel ja
tigedikel mitte tülitada.

Ave Jõgi

2001.a. Kuressaare linna
gümnaasiumide lõpetajate
õpingute jätkamine suuremates
kõrgkoolides

10c klassijuhataja

Sündinud: 21.09.1968. Hari-
dus: Tallinna Pedagoogika-
ülikool, eesti filoloog, lisaeri-
ala näitejuhtimine. Töökoge-
mus: Kuressaare Gümnaa-
siumi emakeele ja kirjanduse
õpetaja alates 1994. aastast.
KG väitlusklubi juhendaja.
Vanemõpetaja. Milliseid
õpilasi ootan enda klassi?
Koostöövalmeid head huu-
morit hindavaid sõbralikke
ning õpihimulisi õpilasi.
Newton on öelnud: "Mida me
teame, on ainult üks tilk, ja
mida me ei tea, on terve
ookean" - Koos uue klassiga
tahan kolme aasta jooksul
ookeani avastada, et tilkasid
juurde tuleks. Ootan teid!

Marit Tarkin
10a klassijuhataja

Sündinud: 23.03.1961. Hari-
dus: lõpetanud Tartu Ülikoo-
li, filoloog. Alates 1986. a.
töötan Kuressaare Gümnaa-
siumis, kus olen jõudnud olla
nii õpilane kui õpetaja.
Suurim rõõm on kui õpilaste
ja õpetajate eesmärgid ühti-
vad. Pakun omalt poolt
õpilastele arusaamist, mõist-
mist ja kaasalöömist ühistes
ettevõtmistes. Õpilastelt ootan
teadmishimu, algatusvõimet,
kohusetunnet ja optimist-
likku suhtumist.

Maren Asumets

Klassijuhatajad uuel õppeaastal

Kolme aasta jooksul on klassijuhatajatel plaanis kor-
raldada mitmeid ühiseid üritusi. Meie kolme sooviks on üht-
ne sõbralik lend ning selle nimel asume koos Teiega - noored
gümnasistid - tööle!

KG parimad tulemused
riigieksamitel

KG lõpetajad kõrgkoolides
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X klassi vastuvõetud
õpilaste päritolu

KG õppesüsteem on
paindlik. Õppija huvidest läh-
tuvalt pakub kool omalt poolt
parimat: lisaks kohustus-
likule õppeprogrammile on
igal õpilasel võimalus valida
endale lisakursusi. Valiku
kergendamiseks oleme
lisakursused ühendanud ter-
viklikeks moodustisteks-
õppesuundadeks.

Praegu saavad meie
õpilased valida 6 erineva
õppesuuna vahel:
1. majandus: lisaks ma-
jandus- ja juhtimisalastele
teadmistele on selles suunas
lisakursused inglise ärikeeles
ja arvutiõppes;
2. infotehnoloogia õppe-
suunast saab lisaks arvu-
tialaseid oskusi (program-
meerimine, www- lehe kujun-
damine, arvutigraafika, mul-
timeediaprogrammid), lisaks
ka arvutipõhised matemaa-
tikakursused;
3. reaalteadused - neil,
kelle eesmärgiks on Tallinna
Tehnikaülikool, on võimalik
valida juurde kursusi
matemaatikas, füüsikas,
keemias;
4. loodusteaduste õppe-
suunast saab põhjalikuma
ettevalmistuse bioloogias,

1. Õpilased, kelle põhikooli
lõputunnistusel on hinneteks
ainult “4 “ ja “5”, võetakse
vastu põhikooli lõputunnis-
tuse alusel. Avalduse saab täi-
ta kohapeal või internetis:
http://www.oesel.ee/kg. Do-
kumentide vastuvõtt 19. juu-
nini.
2. Vastuvõtukonkursil
arvestatakse summeeritult:
* põhikooli lõputunnistuse
hinnete keskmine (v.a. nn.
võimete ja valikained);
* põhikooli lõpueksamite
tulemusi;
* sisseastumistesti (emakeel,

X klassi vastuvõtmise kord
loogika, kultuurilugu) tule-
must. Test toimub 18. juunil
kell 10.00 (avaldus täidetakse
koos testiga).
*võrdsete punktide korral
annavad lisapunkte A- kooli
tunnistus ja muud saavutusi
tõendavad dokumendid.
Lisainformatsioon ja sisseas-
tumistestide näidised KG
koduleheküljel: http://
www.oesel.ee/kg või tel. 56-
565 või  e-posti aadressil
Maidu.Varik@oesel.edu.ee.

Maidu Varik
KG õppealajuhataja

Õppetööst
geograafias ja keemias, lisaks
keskkonnalased kursused ja
projektid;
5. humanitaarteaduste
õppesuunas on meedia-,
väitluse, teatri  ja kirjanduse-
ga seotud kursused;
6. sotsiaalteaduste õppesuu-
nas saab põhjalikuma
ettevalmistuse ajaloo, psüh-
holoogia, filosoofia ja poliiti-
ka valdkonnas.

Kõigi õppesuundade
kavas on lisakursused võõr-
keeles, matemaatikas võib
sõltumata õppesuunast vali-
da kas pika (16 kursust) või
lühikese variandi (10 kur-
sust). Lisaks on õpilasel või-
malik koostada ka individu-
aalne õppekava- s.t. valida
juurde just neid kursusi, mida
ise pead vajalikuks.

Meie õppekava ees-
märkideks on:
1. õpilaste hea ettevalmistus
riigieksamiteks;
2. anda õpilastele võimalus
süvaõppeks tema poolt soo-
vitud valdkonnas;
3. tänapäeva maailmas
toimetulekuks vajalike tead-
miste ja avara silmaringiga
tubli inimese kujundamine.

Maidu Varik
KG õppealajuhataja

Pärlipäeva reis ja direktori
vastuvõtt tublimatele,
klassidevaheline võistlus
(ainekonkursid, sport, taid-
lus), spordipäev, Õpetajate
Päev, Jukude pidu, Suur Teat-
riõhtu, Mälumäng “Mega-
aju”, Ainenädalad, ainepäe-
vad, X-ndate suvekool, Õpilas-
omavalitsuse valimised,
Õpilaskoosolekud, Rahvusva-
helised õpilasprojektid, Uuri-
mistööde konverents.

Õpilasüritusi KG-s

Mis mulle
meeldib KG-s
(X klasside küsitluse põhjal)
Perioodõpe ja õppekorraldus,
Infotehnoloogia,  suur
raamatukogu, suur valik
sööklas, klassiväline elu, kooli
oma  sümboolika ja atribuu-
tika (tekkel, märgid, talaarid
jms), sõbralikkus ja ühtekuu-
luvus, head õpetajad.

Arvutid on põnevad: Infotehnoloogia päev.

Kristiina Vaba (12c) - 2002. a. parim uurimistöö vabariigis "Taga-vere külastu eesnimed ja nende valiku põhjendusi".


