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SAATEKS 

Alustuseks on aastavanuse aastaraamatu abil mõistlik uuenenud kooli oludes meenutada, 
milliste mõtetega me eelmisel sügisel alustasime ... 

Oodatava paratamatuse lainel sai kannatada koolitöötajate kindlustunne, mis omakorda 
tekitas hulgaliselt valearusaamu ja mõjus halvasti ühtsustundele. Tundub, et kooli põhiliseks 
märksõnaks sai kolimine – üks ebameeldivamaid tegevusi kõigi tööde hulgas. Siinkohal saab 
erilise kummarduse teha haldusjuht Aado Haandile, kes selle tõttu ka oma suvepuhkuse 
ohverdas.  

Omaette probleemiks kasvas infopuudus: 
- veel märtsi lõpus polnud teada, mitu esimest klassi koolis alustab; 
- alles mai alguses sai teada õpilaskodu lõpetamise otsusest; 
- vajalikke õpperuumide ehitus Kingusse sai positiivse otsuse alles juuni lõpus; 
- täiesti ebaselge oli jätkuvalt HEV-osakonna tulevik; 
- alles juuli alguses sai esialgse lahenduse bussitransport Upale; 
- kooli remondi algusega on täna (09.08.2021) kõik selgusetu; seega ei tea ka, millal 

remonditud kooli tagasi saame. 
 

Seda oli ka oodata, et õnnelik see õppeaasta olema ei saa. Lõpetasid ju nii Varsakabi, Krevera, 
Kreisis, Kreedo kui ka Miniteatripäevad, Kabaree ja Jukulaager. Kõiki lõppemisi me vist täna 
veel ei adugi. Nagu tsunami oleks üle käinud. Aga igale lõpule järgneb uus algus e aeg on taas 
ehitama hakata – uute materjalidega, uue tehnoloogiaga, uutmoodi... Seega võiks juba kaks 
aastat põhieesmärgiks olnud kasvamine põhikooliks jätkuda. Samas – sõnastust võiks ehk 
optimismi suurendavalt uuendada... 
 
Kasvamisega vana hea SÜG-i vääriliseks põhikooliks jätkame ka algaval õppeaastal, aga 
infopuudusega on tänaseks lood nii ja naa: 

- saime taas kolm esimest klassi, kuigi selgus tekkis alles mais; 
- suur osa õpilaskodu ruume on suure maja lilledega täidetud; 
- Kingusse pole hetkel lisaruume vaja ehitada; õpetajad on õnnelikud oma õpetajate toa 

ja uue kohvimasina üle; 
- HEV-osakonna tulevik on jätkuvalt täiesti ebaselge, kuigi rahuloluküsitlused näitasid nii 

õpetajate kui lastevanemate pooldavat suhtumist olemasoleva süsteemiga; 
- meie õpilased on aastaga bussidega sõitma õppinud, esialgsed probleemid nii 

lõhkumiste kui käitumisega on loodetavasti ületatud; 
- linnamaja remondilõpp tundub venivat järgmise suveni, võimalik on isegi lisapidurdus 

täiendava rahavajaduse tõttu aktuaalseks kujuneva uue hanke tõttu. 
 
Kui nimetada möödunud õppeaasta kolm märksõna, siis nendeks on kahtlemata bussid, 
koroona ja ukrainlased. Neis oli kõike e nii probleeme, väljakutseid kui õnnestumisi. Bussi-
issiks sai Marek, koroonatädiks Excel ja ukrainlaste emmeks Tatjana. Ilmselt jätkame samade 
teemadega ka sel sügisel. Aga oli ka pärispositiivseid üllatusi: 

- kooli ajakirja HARIDUSVAAT teke Merle ja Janne initsiatiivil; 
- õpetajate teatritrupi ELA JA SÄRA loovetendused; 
- algklasside olulisuse tõus koos nende õpetajate erinevate algatustega; 
- Liikuma Kutsuva Kooli tegemised Merlini ja Arti initsiatiivil; 
- sööklarahva  toimetamine uutes oludes; 
- pikad vahetunnid ja õueala ehk maakooliks muutumine; 
- koolitöötajate aegade parimaid jõulupidusid ilma traditsioonilise kabareeta; 
- koostöökogu kasumlikkuse kasvamine; 
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- koostöökogus uue aasta olulisimaks väljakutseks nimetatud õpilaste hakkamasaamise 
oluline suurendamine; 

- suvised keeleõppelaagrid ukrainlastele Kingus eelkõige Tatjana organiseerimisel; 
- kitsastes tingimustes hakkamasaamine Upal; 
- aastalõpureis ja piknik Aado-Ly kodutalus. 
 

Minu enda täna tekkinud väljakutse nii tagasi kui edasi mõeldes on, et kuidas saaks mõistlikult 
tegelda kaasava hariduse ja kaasava harimatuse vahekorraga?  
Küllap on neid hetki, mõtteid ja tegemisi veel, aga täpsemalt juba valdkonnajuhtide pilgu läbi 
kõiges järgnevas. AITÄH NEILE KÕIGILE! 
 
Siin aga veel traditsiooniline valik kooli ajakirjas kirjutatust ning lõpuaktuste kõned, mis 
peegeldavad kindlasti ka õppeaasta olulisemaid märksõnu ... 
 
 
TERE UUELE KOOLIAJAKIRJANDUSELE! 

Tundub, et täna on tekkimas lausa uus ajakiri – meie kooli, Kuressaare Hariduse kooli oma. 
Saame näha, et millises mahus ja sisus ning kui tihedalt ... Ühtlasi anname aega atra seada ja 
toetame oma lugudega. Ikka selleks, et me kasvaksime – üksteiselt õppides, häädest 
kogemustest innustust saades ja lihtsalt lugedes. 
 
Meie SÜG-Press sai alguse 1995.a 1. septembril, saades tollal riigi esimeseks iganädalaseks 
koolileheks. Alguses sai see prinditud igale klassile ka paberkandjal, hiljem  juba trükikojas 
kõigile õpilastele ja koolitöötajatele e ligi tuhat eksemplari nädalas. 2009.a masu ajal tundus 
see liiga kallis ja samas olid paljud juba nägupidi ekraanides. Nii jäi leht elektrooniliseks ühe 
erandiga – kooli pensionäridele ja arhiivi prinditi ka paberist üllitised.  
 
Nii kooli kui kodulehe uuenemise tingimustes  proovime uute mõtete elluviimisega. Seega 
kirjutage, sest vaid nii saab edasi minna ja kunagi on see kõik ka ajalugu – nii oma mõtetest, 
laste kasvatamisest, peretraditsioonidest, positiivsetest elamustest, klasside tegemistest jne, 
jne. Ikka kõik meie – õpetajad, õpilased, lapsevanemad, vilistlased ... 
 
Salajane sõnum ... Juhtusin kuulma ka algmõtteid. Nii Merle Prii kui mõned teisedki ärgitasid 
tegutsemisele, aga õpetajatetoa diivanil leppisid päriselt tegutsemises lõpuks kokku Merle 
Lepik ja Janne Nurmik, et teevad ja kaasavad. 
Usun meisse kõigisse ja seega ka meie sõnumitesse koolimeedias. Lõppematut indu 
tegijatele! 
 
 
HINGEKUUST JÕULUKUUSSE 

Mardi- ja kadripäev on seljataha jäänud koos meie naisõpetajate rõõmsa meeste-
päevaüllatusega meeskolleegidele. November on kinkinud meie ajakirjale ka maakonna parima 
haridusteo tiitli – saame rõõmustada ja plaksutada eelkõige Merlele ja Jannele. Saab näha, 
kuidas meie ühisel sõnumikandjal edasi läheb. 
 
Tagasi vaadates, aga samas ka tänases päevas olles, on üsna kummaline aduda, millised on 
meie maakooliks saanud haridusasutuse põhiprobleemid – bussiliiklus ja koroonatestimine. 
Ometi on esimene trimester oma lõpu saanud ja usutavasti oleme kõik uuenenud oludes endile 
sobiva rütmi leidnud. On rõõm tõdeda, et nii õpilased kui õpetajad ei virise ja oskavad leida 
nautimisväärset ka väiksemates võimalustes. Ja mis kõige tähtsam – meie linnamaja 
remondileping sai kohtusaaga lõppedes allkirjad. Seega saame nüüd juba reaalselt tunnetada, 
et meie Upapagulusel on ka mõte. 
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Novembri hingedeaeg on kasvanud advendiajaks. Uus trimester algab koos küünalde 
süütamisega. Tulemas on kooli mälestuspäev ja jõulupeod. Hoiame kokku, hoolime üksteisest 
ja olgem rõõmsad, sest iga järgmine päev on kindlasti veelgi parem. Kingin kõigile oma mõne 
aasta taguse advendiaja soovi: 
 
Et hinges kasvaks hellus, hool. 
Et poleks pelgust, rahus ajavool. 
Et julgeks mõelda tagasi ja näeks. 
Et tehtu kõik on saanud sinu väeks. 
 
Et saaksid lihtsalt oodata ja olla. 
Et poleks kiiret kuskil mujal olla. 
Et oma kodust saaksid jõulurõõmu. 
Et sellest rõõmust saaks ka teised sõõmu. 
 
KUIDAS IKKAGI KÄITUDA KATKISTE LASTEGA? 

Viimastel aegadel on taas hoogu saanud arutelud õpilaste õiguste ja õpetajate võimaluste üle. 
Ühed ütlevad, et see on surnud ring, teised – et õpetaja peab olema kannatlik ja südamlik ning 
lähenema individuaalselt ja austavalt. Kust läheb piir õpetajate ja õpilaste õiguste vahel? 
Miskipärast räägitakse enamasti õpilaste ja lastevanemate õigustest ning õpetajate ja kooli 
kohustustest. Tegelikult  kattuvad õpilaste õigused õpetajate kohustustega ja kuna peaaegu 
puuduvad võimalused nõuda õpilastelt kohustusi, siis ei saa õpetajatel olla ka mingisuguseid 
õigusi. Demokraatliku ühiskonna surve inimese (loe: õpilaste ja lastevanemate) õiguste 
suurendamiseks vähendab päev-päevalt ka kõige vastupidavamate õpetajate enese-
kehtestamisvõimalusi. Oleme jõudmas koolini, kus õpetaja tohib teha seda, mis õpilasele 
meeldib ja lapsevanemale sobib. Praktiliselt on juba seadustatud, et iga õpilast tuleb klassi 
suurusest olenemata õpetada individuaalselt, parim koolikott on õhku täis kilekott, parim tund 
koosneb lõbusatest mängudest, kodus ei tohi õppida ja kontrolltöid tohib nädalas olla vaid 
kolm - esmaspäev ja reede on lihtsalt mõnusad mängupäevad. Kool on kaotamas igasugust 
mainet ja autoriteeti, sest talt tundub olevat võetud igasugune sõnaõigus. Meestel viskab 
varem üle - seepärast ongi nad koolist juba praktiliselt kadunud. Naised on kannatlikumad, aga 
nõudlikumad neist on ka juba otsima hakanud uusi väljakutseid. Täna diagnoosime ja hindame 
üha rohkem lapsi erivajaduslikeks ja samas jätame vanematele õiguse seda varjata. 
Tugispetsialiste on jätkuvalt vähe ja iga abivajajani lihtsalt ei jõuta. Suurem osa vähesest 
ressursist läheb õpilastele, tegelikkuses aga tuleks pigem toetada lapsevanemaid ja õpetajaid, 
kes päriselt lastega tegelevad. 
 
Mida siis teha? Ei usu, et koolidirektori politseinikuks muutmine siin midagi annaks. Seda sai 
proovitud 90ndate algul. Vaja on seadusemuudatusi ja ressursse – raha ja inimesi.  
Siis saaks luua asiseid huviringe ka poistele, aga läbi huvitavate huvide võib juhtida ka 
vähemhuvitavat õppimist. 
Siis saaks tööle võtta abiõpetajaid, et ülekasvanud kuttide ja arenguraskustes õpilastega tõesti 
individuaalsemalt tegelda. 
Siis saaks luua pikapäevarühmi, kus organiseeritakse kasulikult ka nende õpilaste aeg, kes 
seda ise ei oska. 
Siis saaks ehitada internaatkooli igas maakonnas, kuhu laps suunatakse pädeva komisjoni 
otsusega ja vanema nõusolekut küsimata. 
Pensionäridest õpetajate ühendustele oleks ehk väljakutseks pakkuda õpiabiteenust nii 
õpilastele kui ka kasvatusabi vanematele. 
Kõige jaoks pole raha vaja. Kooli otsuse põhjal peaks teatud vanemad oma lapse ise kooli 
tooma ja õhtul ka järele tulema. Siis ei lähe laps kaotsi ja igal õhtul on lapsevanemal tihe side 
kooliga. 
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Kes on tänased probleemsed lapsed? Reeglina katkiste perede tulemused, kelle vanemad 
enamasti ei oska ja ei taha. Kui aga vanemad ei taha, siis pole ka koolil tänaste võimalustega 
mitte mingeid võimalusi. Laste päästmiseks peakski tegema reeglid, mis tegelikult töötavad.  
Omaette probleemiks on nn ülehoolitsetud lapsed, kelle vanemad oma teadmatuses teevad 
oma laste jaoks lausa nii palju, et neil pole ei hingamis-, tegutsemis-, mõtlemis- ega 
arenguruumi. Neil lastel ei kujune välja iseeneseks olemise selgroogu. Neil läheb raskeks 
kõikjal, kuhu nende vanemate „abistav“ käsi ei jõua. Neist saavad sageli kaaslaste mängu-
kannid. 
 
Kõige olulisemaks pean lastevanemate õpetamist. Nad peaksid õigel ajal teada saama, et juba 
kolmeaastasele lapsele peaks täiesti selge olema, mis on hea ja mis on halb, mis on õige ja 
mis on vale, mida tohib ja mida ei tohi ning mida peab... 
Ja nad peaks oma lapse juures selle kõik teostama. 
Nad võiksid ka teada, et lapse edaspidist edukust määravad faktorid on suure tõenäosusega: 
1) aja hulk, mis eriti väikesed lapsed veedavad koos vanematega; 
2) lugemine – raamatud kodus, ühine lugemisprotsess; 
3) väärtused – teatud asju õpetatakse lugema õigeteks ja väärateks; 
4) vastastikune rikastamine – kaaslaste mõju; 
5) ja alles siis kool. 
Kõigeks selleks peab leidma aega, peab ehk muutma oma harjumusi, peab analüüsima, 
katsetama, nõu küsima, pingutama. 
Paljud käivad küll beebikoolis, aga lapse lasteaeda panekuga jääb vanema vanemaharidustee 
väga kitsaks. Ka koolis piirdutakse enamasti vaid üksikute koosolekutega. Võimalikele 
pakutavatele harivatele loengutele tulevad reeglina vaid vanemad, kes niigi teavad ja niigi 
tahavad. Kui autoga tahame sõita, peame autokoolis käima ja tõsised eksamid sooritama. 
Kõik peavad seda normaalseks. Kui lapse sünnitame, võiks kohustuseks saada järjepidev, 
lapse arengut arvestav kohustuslik vanemakoolitus. Kõik lapsetoetused võiks sõltuma panna 
koolituste läbimisest. 
 
Ka meie peaksime mõtlema iseendi ehk õpetaja rolli üle. Kui vaadata näiteks aastasse 1922, 
siis olid meie riigi õpetaja eetikakoodeksis muu hulgas järgmised mõtted: 
- Õpetaja on kooli hing. Talle on lubamatu käia päevatöölise loogika järgi - saada võimalikult 
rohkem palka ja teha vähem tööd. 
- Õpetaja peab leppima teadmisega, et tema tööd pole kunagi õiglaselt hinnatud ega tema 
vastu tänulik oldud. 
- Õpetaja, kes ära tunneb, et tema ei jaksa oma kutse kõrgusel seista ega eelda võimalust 
selleni kunagi tõusta, on kohustatud vabatahtlikult koolitööst loobuma.  
 
Unistada ju võiks, paraku oleme juba ammu liigse liberalismi teel – PISA lummus kukub kokku 
varem kui arvame. 
Õnneks on olemas ka tervete perede terved lapsed ja ka osa katkiseid on kõvemast puust. 
Tänu nendele ja nende vanematele on meil kõik võimalused teha kannapööre. Võtmesõnad on 
kodu ja perekond.     
 
 
UUEL AASTAL UUT MOODI 

Nii on ikka olnud kombeks öelda ja mõelda. Aga tegelikult? Viimane Haridusvaat ilmus jõulude 
eel. Umbes kuuga on palju juhtunud, aga üks eredamaid mälestusi on seotud meie töötajate 
jõulupeoga. Minu arust oli see üks aegade pidu – ohjeldamatu tantsimine, ideekad etteasted ja 
kabareepoegki. Sealt oli julge uuele aastale vastu minna. Traditsiooniline arengukonverentski 
sai tehtud ja läbi pidevate testimiste esimesse distantsõppeperioodi jõutud. Näis kuidas 
edasi... 
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Tänaseks on selge, et sel aastal me veel linna tagasi ei saa ja jätkame väikse armsa 
metsakoolina, kellel on siiski oma esindus ka linnas. Saame mõelda, kuidas end veel 
mugavamalt siin sisse seada ja kuidas kahe maja vahelist füüsilist kaugust oma hinges ja 
südames vähendada. Kindlasti tasub nii eneses kui oma õpilastes, kolleegides ja vanemates 
juurutada kokkulepitud põhiväärtusi: 

 Õ pihimu – tahame teada ja kogeda 
 P lastilisus – suudame võtta olukorda enim teeniva kuju ja vormi  
 I sikustatus – igaüks on täiuslik oma unikaalsuses  
 L oovus – meis kõigis on peidus loov looja 
 A rmastus – armastame ennast ja aktsepteerime teisi 
 N aeruhimulisus – oleme nalja- ja naeruhimulised ning teeme ka teised rõõmsaks 
 E nesejuhtimine – oskame eetiliselt suhestuda enda ja teiste väärtustega. 
 
Lõpetuseks üks looke kahest lähestikku elavast perekonnast. Üks tülitses kogu aeg, teises oli 
vaikus ja rahu. Tülitseva pere naine palus siis oma meest minna uurima, miks teistel nii hästi 
läheb. Mees läks. Piilus aknast ja nägi, et naabrinaine jättis korraks põrandapesu pooleli ning 
läks kööki, jättes veepange tuppa. Tuli mees, kes komistas ämbri otsa ning kogu vesi voolas 
põrandale. Tuli naine, kes hakkas kohe vabandama, et jättis pange lohakile. Mees aga ütles, et 
see on hoopis tema süü, sest tema ju ei märganud. Ülesanne täidetud, läks mees koju ja ütles 
naisele: „Meie ajame alati oma õigust taga ja süüdistame teineteist, nemad aga süüdistavad 
vaid iseennast.“  
Tarka enesearengut meile kõigile soovides ... 
 
 
UKRAINALE MÕELDES 

Juhtkirjas peaks ju rääkima meie kooli tegemistest – et koroona räsib edasi ja nii on raske 
produktiivselt õppida ja õpetada, et Liina käis oma projektiõpilastega Erasmust Leetu viimas, 
et toimusid mitmed meile edukalt ja vähem edukalt lõppenud aineolümpiaadid, et nautisime 
sõbrapäeva Upal ja sõbranädalat Kingus, et arutasime koostöökogus õpilünkade ja 
kultuuriranitsa rahade otstarbeka kasutamise mooduseid, et Anne ja Arti on klassijuhatajate 
toega kokku pannud vägeva Hoppeti projekti, et riigi sünnipäevaaktuse virtuaalne versioon oli 
täitsa sisukas, et saatsime oma esinduse Dubaid väisama jne, jne. Ja et me kõik mitte ainult 
peaksime, vaid lausa võiksimegi päriselt üksteist tänada. 
 
Tänane tegelikkus pisendab aga oluliselt eelneva jutu ja seni toimunu tähtsust. Me oleme 
sattunud meie jaoks utoopilisse minevikku – uskumatu sai Ukrainas teoks. Elustumas on meie 
vanavanemate sõjamälestused – nende kogetud hirmud, kaotused ja valu. Mis edasi saab? 
Kuidas edasi elada? Mida teha? Mis on õige ja mis vale? Vastuseta küsimuste kuhi – paljusid 
neist esitati ka nagu tekkivat ette aimates Eesti Vabariigi sünnipäevaetendusel. 
 
Kuidas edasi? Päriselt ei tea keegi, aga hoolimine, aitamine ja ühtehoidmine on siin kindlasti 
võtmesõnad. Seega jätame oma päevamured, pisiprobleemid ja tühinääklemised – olgem 
lihtsalt tublid – kõiges, tundkem rõõmu üksteisest ja hoidkem kokku nüüd ja alati. Küllap siis 
saame üle ka katsumustest, mis meid tänastest veelgi rohkem puudutada võivad. Usun, et 
Euroopa Liidu ja NATO riigina ning Eesti ühismeelega saame me hakkama. 
 
 
KEVADE TUULTES 

Toimuvas maailmasegaduses saabus kevad ikka oma tavalisel ajal. Paraku tundub temagi 
omadega pahuksis olevat – varem pole ta meie aula katusele ju tuult alla teinud. Samas toob 
kevad alati kaasa ka selgust ja lootust, õhinat ja energiat, rõõmu ja loovust ning muidugi 
taastärkava looduse. Hiljuti lugesin „Imelisest Teadusest“ uusimat teavet loovuse kohta. See 
oli imeliselt seotud loodusega ja sobib kevadel katsetamiseks ülihästi. Nimelt uuriti ühe 
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matkagrupi loovusvõimekust enne ja pärast neljapäevast matka. Loovus tõusis kõigil lausa 50 
protsenti. Seega tasub loodusega kooskõla otsida ja metsas uitamas käia. 
 
Märtsi kõige eredam sündmus oli kahtlemata algklasside värvinädal. Tundub, et võitis kollane, 
sest päikselisust oli nii palju, et ka õpetajate tuba sai sellest pilgeni täidetud. Kindlasti oli meie 
daamidest õpetajatel meeldiv ka juhtkonna meestelt naistepäeva hommikul nelke vastu võtta 
ja oma mitmekesisusega üllatas traditsiooniks saada ihkav pii-päev. Õppetöö jätkas oma 
lonkavat minekut, sest viirus tahab ilmselt kõik elava läbi katsuda. Märtsis said oma 
kümnepäevase koroonapuhkuse lausa 19 koolitöötajat. 
 
Küllap kevadtuuled viivad nii haigused kui maskid ning päike toob vitamiinid ja päevituse. 
Kasutagem pikenenud valget aega targalt, sest rohkem valgust toob nii parema tervise kui une. 
Ja ärgem unustagem, et kõige rohkem õpib inimlaps magades, eriti kui päevaga on kogunenud 
piisavalt materjali, millega Une-Mati tegelda saab. 
 
 
TERE TULEMAST MAI 

Sest nii kiiresti liigub aeg. Alles algas sõda ja juba on meil koolis 30 ukrainlast. Vastupidiselt 
oodatule on nad enamikus lõbusad ja aktiivsed. Ning Tatjana on nende jaoks nagu Ema 
Teresa. Seinal olev kaart näitab nende kodukohti ja peagi lehvib ka Ukraina lipp meie 
sissepääsul. Mis kõige huvitavam – mitmed klassid, kus ukrainlasi ei ole, soovivad ka omi. 
Õpetajate toas on kuulda vene keelt ja üksteiselt nõu küsimist... et kuidas just meie uute 
õpilastega toimetada... tegeldakse ka ukraina keele tõlkeprogrammidega... Värske veri 
kosutab ja rikastab kõiki. Suvi näitab, mis edasi saab ... 
 
Selgus, et sügisel on meil taas kolm esimest klassi Upal ja vähemasti üks esimene Kingus ning 
kõiges selles on suuresti „süüdi“ meie eelkooli tegijad – kuulujutuna on levinud püha tõde meie 
tõeliselt erilisest suhtumisest oma eelkoolilastesse. 25. aprilli koolitustel saime huvitavat ja 
vajalikku kooliturvalisusest ja ergonoomikast ning maitseelamuse Nooruse kooli sööklast. Aga 
aprilli kui naljakuu parim pala oli kahtlemata meie õpetajate näiteringi ELA JA SÄRA 
videoesilinastus, millest saime teadmise ja tundmuse, et Upa koolimaja ongi Dubai .... Aitäh 
meid kõiki motiveerimast. Kingukate vahva munade otsimise aktsioon vajab ehk 
tagasikolimisel laiendamist, sest hasarti tasub paljundada. Sammuralli püüdis taas meid kõiki 
oma tervisele keskenduma suunata. Au eelkõige Merlinile ja Artile – ütlen ausalt, jätkake, sest 
selle missiooni võlu ja vaevaga võidavad lõppudelõpuks kõik – nii õpetajad, õpilased kui 
lapsevanemad... ehk tasuks ka vanemaid järgmisse aktsiooni kaasata... Ja muidugi on olulised 
taas õpilaste üleriigilisel teadusfestivalil saadud preemiad – tänukummardused Ingele ja 
Mardile... Ühtlasi on koroona saadetud suvepuhkusele ja kevadkoolivaheaeg taas käes. Saame 
päikest ja avastamisaega. Meie leidsime oma koduaiast juba Jüripäeva eel esimesed õitsvad 
nurmenukud ja õue sai viidud ka talvitunud roos. 
 
Ülisuure nostalgia tekitasid muidugi oma valgetele tutipäevasärkidele allkirju koguvad SG 
lõpetajad, kes on ju tegelikult ikkagi meie omad. Nüüd on neil juba esimene eksam tehtud ja 
hoiame neile pöialt, et kõik edasine ka rõõmu tooks – nii neile kui meile. 
 
Mai ja natuke juunit toob kahtlemata nii huvitavat kui pingutavat meile kõigile. 
Soovin eelkõige südamlikku emadepäeva meile kõigile ja muidugi lootust, et sõda lõppeks. 
 
 
VARSTI JAANID KÄES 

Kõik meie ümber kasvab ja kosub, õitseb ja lõhnab. Linnud meisterdavad laulu saatel pesasid 
ja hautavatest munadest koorub varsti elu. Kooliinimestel tundub kõik vastupidi olema. Meie 
hakkame lõpetama, lahkuma ja saatma. On tutinädala ja tutiaktuste aeg, pea algavad eksamid 
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ja siis sukeldutakse suvve. On kokkuvõtete tegemise aeg. Parimad kolmkümmend said 
juhtkonna vastuvõtul vastavad tänukirjad ja kooli aasta-õpilaseks nimetati Jaagup Rang.  
 
Tervituskõnes sai neile jutustatud looke tuntud maailmakuulsast tennisetähest ... 

Ühes intervjuus selgus, et noorena olid paljud poisid temast sünnipäraselt andekamad ja talle 
sobisid treeningupartneriteks pigem tüdrukud. 
„Mis nende sünnipäraselt andekamatega juhtus?“, küsis intervjueerija. 
Endine meister sõnas:“ Andekusest hoolimata polnud neil seda, mis on oluline“. 
„Aga mis on oluline?“ uuris intervjueerija. 
„Sa pead piisavalt tahtma.“ 
„Kas see ongi kogu saladus?“ 
„On veel üks asi. Enesekontroll on tähtis. Ükskõik kui andekas sa oled, pead sa end 
kontrollima, et oma ande eest hoolt kanda ja seda arendada. Pead enda jaoks prioriteedid 
paika panema ja loobuma paljudest asjadest, mis võivad sel hetkel samuti tähtsad tunduda.“ 
„Kas see ongi kogu saladus?“ 
„On veel üks asi,“ ütles endine tenniseäss, „ning see on raskem ja pingutavam kui kaks esimest 
kokku. Pead olema alandlik, ükskõik kui hea sa oled. Vajad alandlikkust, et kuulata treenerite 
nõuandeid, proovida uusi võimalusi ning tunnistada, et sa ei tea kõike. Tagasiside on meistrite 
hommikusöök. Need kolm asja on mu edu saladus.“   
 
Selle looga soovin kõigile isukat pingutamist nii algavatel eksamitel, praktikapäevadel kui 
viimastes ainetundides. Küllap saame kõigega hakkama, kui vaid tahame, suudame end joonel 
hoida ja järgida õpetajate nõuandeid. 
 
Mai ahaa-sündmuseks kujunes algklasside õpetajate korraldatud grilli-tšilli pealelõuna kõigile 
soovijaile. Aitäh asise algatuse eest algklasside ainesektsioonile. Loosi teel selgus ka järgmine 
ettevõtluse propageerija ja ehk saab majandamisoskus ka meie õppekava pärisosaks. 
 
Üle paari aasta saime taas nautida oma õpilaste kevadkontserti ja tähistada tordisöömisega 
oma uuenenud kooli esimest sünnipäeva. Jätke meelde – igal aastal 27. mail, sest nii õpetajad 
otsustasid, kuna just sel päeval aasta tagasi kinnitas vallavolikogu kooli tähtsaima 
alusdokumendina põhimääruse. Huvitav on see, et me Kuressaare vanima koolina võiksime au 
ja uhkusega tähistada ka oma kooli viiesajandat sünnipäeva, sest just aastal 1522 asutas 
ajalooannaalide põhjal piiskop Johann Kievel Saaremaal Rostockist kutsutud õpetajaga 
ladinakeelse triviaalkooli, kuhu võeti ka talupojalapsi. Aga see kõik vajab veel uurimist ja 
süvenemist ning saab kahtlemata olema põnev väljakutse oma juurte otsimise teel. 
 
 
AKTUSEKÕNEST NELJANDATELE KLASSIDELE 13. juunil 2022 

Lugupeetud Kuressaare Hariduse Kooli algkooli lõpetajad, emad-isad, õpetajad. Taas on 
kevad. Koos looduse tärkamisega hakkavad koolid lõpetama. On lahkumise aeg.  
Õnneks ei tule tänastel algkoolilõpetajatel hüvasti jätta veel üksteisega – septembris 
kohtutakse taas. Aitäh teile, emad, aitäh teile, isad, aitäh teile, õpetajad! Teie koostöö vili ja 
tegu on siin – kokku 75 lõpetajat.  
Ka kvaliteet on vägev, sest 75-st lausa 52 on õppinud neljadele-viitele, neist 41 autahvli 
vääriliselt ja neist omakorda 18 vaid viitele. 
 
Kiituskirjaga lõpetavad: 
4.a Sofia Beril Gündüz,, Ott Herman Kirs, Karita Kuldsaar, Karolina Lember, 
Elyse Emilia Nõukas, Mia Paomees, Georg Reek, Mario Teder, Hellaliis Vahter 
4.b Marta Aus, Mariliis Mänd, Ronald Reinmaa, Melani Umber 
4.d Helen Kasela, Keitlin Paur, Mihkel Saar, Yese Truu, Elis Helena Võidula 
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Lisaks kantakse veel autahvlile: 
4.a Kareli Aunbaum, Ketlin Bachman, Grete Alma Kasin, Karola Kont, Frederik Kukk, 
Karl-Erik Loik, Annabel Pihl, Kristjan Reinvald 
4.b Säde Kalamees, Mirell Metsmaa, Agor Mäeorg, Iiris Männikust, Lisandra Müürisepp, 
Ain-Albert Saar, Marileen Tenn 
4.d Johann Iisak Abramov, Aleksander Kask, Trevor Klütsnik, Hendrik Johannes Kähkönen, 
Grete Linda Peedi, Marily Raudsepp, Mariliis Saar, Rasmus Väli 
 
Õppenõukogu kiituse saavad neljadele-viitele õppimise eest: 
4.a Mattias Heinlaid, Kert Robin Kruusik, Risto Püüa, Emma Roosioks 
4.b Kirke Drenhan, Steven Caspar Koovisk, Laas Andreas Loodus, Henri Oopkaup, 
Loreta Saimre, Bruno Soom 
4.d Emma Helena Babenko 
 
Olete koolis teinud just seda, mida ka kooli motoks olev lause rõhutab „Sapere aude ehk 
Söanda olla tark“. Veetke sama targalt ka suve ja olge pruunid ka 1. septembril. 
 
Järgmine kooliaasta on teile suurte muudatuste aasta, sest peaaegu kõik on teisiti – saate uue 
klassijuhataja, kes õpetab vaid üht õppeainet; saate palju uusi õpetajaid; saate alustada taas 
bussisõitudega Upale, aga ehk jõuate ka tagasi vastremonditud koolimajja linnas. Küllap 
toimub muudki uut, huvitavat ja ka segadust tekitavat ... Aga ärge kaotage pead, püüdke ikka 
jääda iseendaks. 

Tuleb meelde jutt ühest kuningast, kes kord aeda astudes nägi, et kõik puud, põõsad ja lilled on 
närbumas. Tamm kaebas, et ta sureb, sest ei suuda olla sama kõrge kui mänd. Mänd kurtis, et 
ei suuda kasvatada viinamarju nagu viinapuu. Too oli aga ahastuses, et tal polnud selliseid õisi 
nagu roosil ... Vaid üks lill rõõmustas oma värskuse ja iluga. Kui kuningas küsis, miks ta nii 
õnnelik on, vastas lill: „Mind istutati ju sellepärast, et ma rõõmu pakuks. Seepärast ma tunnen, 
et ma ei saa olla keegi muu kui ma olen. Ja sellisena püüan anda endast parima.“ 

Jääge tänast päeva mäletama – tehke fotosid ja kirjutage oma mõtted üles, et meenutada 
vanas eas ja rääkida tänasest ka oma lastele ja lastelastele. 

Lugupeetud tänased peolised. Kaunist suve teile kõigile! 
 
 
HARIDUSE KOOLI ESIMESE AASTA ÜHEKSANDIKELE 

See ajakirjanumber on pühendatud eelkõige meie üheksandikele ja juuni on tõepoolest kõige 
tähenduslikum meie lõpetajatele. Eksamid, konsultatsioonid, võlgade likvideerimine ... ja 
küsimärgid peas ... Kuhu ja kuidas ning mida ja miks ... 

Vahelepõikena ... vallast küsiti õppeaasta kokkuvõtet ühe lausena. Saatsin: „Uue nimega oma 
gümnaasiumiosa kaotanud kool asenduspinnal sai kõigest hoolimata hakkama, tulles toime nii 
koroona, bussiüllatuste kui ukrainlastega, tundes ühtlasi rõõmu tärkavate uute algatuste üle“. 
Iga järgmine lause oleks ja meie kõige uuem algatus HARIDUSVAAT on muidugi oluliselt 
rikkam. 

Aga edasi taas meie lõpetajatest. Miskit siiani olulist ei tahaks muuta. 

Ka eelmise aasta aktusel sai räägitud, et ... 

Üks meie kooli peamõtteid on olnud, et KÜSIMINE ON ARENGU VÕTI 

Mitu korda Sa möödunud nädalal esitasid endale/sõbrale/kolleegile/õpilasele mõjuva 
küsimuse? 

Peter Drucker on öelnud: ”Kui mineviku liider oskas vastata, siis tuleviku juht on pigem see, kes 
oskab küsida.” Aga juhid oleme me kõik - nii õpilased kui ka õpetajad. Igal meist on keegi, kellele 
oleme eeskujuks või kelle eest vastutavad. Charley Jonesi mõte, et „igaüks, kes oma elus teisi ei 
juhi, ei ela tegelikult” viitab kõigile inimestele. 
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Kui nüüd hakkaks küsima?! Küsimine ju ometi väljendab huvi tundmist ja hoolimist, samas nii 
enda kui ka teise poole suunamist ja mõtlema panemist... Eks meie kooli missioon SAPERE 
AUDE tähenda ju eelkõige julgust küsida. Tippõpetaja üks kõige põhilisemaid oskusi on oskus 
küsida õigeid küsimusi, tippõpilase on tippu viinud eelkõige oskus küsida õigeid küsimusi, 
tipplapsevanema põhiline kasvatusvahend on oskus küsida õigeid küsimusi nii eneselt, oma 
lapselt kui ka õpetajatelt...  

HAKKAME ÕIGE ROHKEM KÜSIMA – ISEENDALT JA TEISTELT! 

...olulisi küsimusi - et mis on elu mõte, kuhu edasi, mis on minu tänase päeva panus minu 
tulevikule, kuidas olla õnnelik, kui kõrgele peaks panema lati, ... 
 
Väikeseks lisaabiks killukesi kõigile Brian Tracy Suurest Tarkuseraamatust: 

 Keskpärastel inimestel on soovid ja lootused. Enesekindlatel inimestel on eesmärgid ja 
plaanid. 

 Unista suurelt! Vaid suurtel unistustel on jõud sinu mõtted ja vaim liikuma panna. 
 Enesekindlad inimesed ei võrdle end teistega. Nad võrdlevad end vaid iseenda parima 

osaga. 
 Küsi seda, mida tahad. Küsi abi - ära karda kunagi küsida. Küsi viisakalt. Küsi 

ootusrikkalt. Küsi positiivselt. Küsi soojalt. Küsi siiralt. Küsi teadmishimuliselt. Pea 
meeles, et tulevik kuulub küsijatele. 

 Edu võti on harjuda kogu elu jooksul tegema asju, mida sa kardad. 

 Otseteid pole. Et olla edukas, alusta pisut varem, tee pisut rohkem tööd ja jää pisut 
kauemaks. 

 Mida enam sa end armastad ja austad, seda enam armastad ja austad ka teisi ning 
seda enam armastavad ja austavad nemad sind. 

 
Lõpetuseks üks lugu Nick Oweni „Metafoori maagiast“ – lugu õpetajast, kes täitsa juhuslikult 
kuulis pealt kahe väikese poisi jutukatket. Üks küsis teiselt: „Kelleks sa suurena saada tahad? 
Mina hakkan ajukirurgiks.“ „Oo, ma ei teagi tegelikult! Ma pole selle peale kunagi mõelnud. Ma 
ei ole tegelikult eriti tark.“ Tuul puhus ülejäänud vestluse minema ning õpetaja jäi mõtlema, 
kust oli teine väike poiss enda kohta sellise piirava veendumuse hankinud. Ilmselt mõnelt 
õpetajalt või vanemalt. Ta on seitsmeaastane ja kui ta seda veendumust ei muuda või kui 
keegi teine tal seda muuta ei aita, mõjutab see kogu tema elu, piirab ta võimalusi, pidurdab 
arengut. 

Veendumused ei ole tõed. Need on teljed, mille baasil me oma käitumist kujundame. Me kõik 
käitume nii, nagu meie veendumused oleksid tõesed. Just seetõttu lähevad kõik meie 
veendumused täide, sest veendumused, ükskõik kas edasiviivad või piiravad, on iseenesest 
täituvad ennustused. 

Soovin meile kõigile julgust oma veendumuste ja usu uuendamisel ning tarkust veelgi 
suuremate eesmärkide püstitamisel! 

Meeldejäävat kooliaasta lõppu ja päikest täis suve!   
 
 
 
ARMSAD PÄEVAKANGELASED, KALLID ÕPETAJAD, LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD, KÕIK 
AKTUSELISED! 

Igal kevadel lõpetavad üheksandad klassid kõikjal üle Eesti põhikooli. Koolide ja õpetajate 
jaoks on see mõnes mõttes rutiin, aga iga-aastaste õpilaste ja nende vanemate jaoks 
ainulaadne sündmus. Tegelikult ei ole ka koolide jaoks lõpuaktused rutiin, sest iga kord on 
pidulisteks erinevad noored isiksused. Meie kooli pikas ajaloos olete kahtlemata sama erilised 
ja omanäolised nagu kõik varasemad lõpetajad ja ka need, kes teie järgi tulevad. Samas olete 
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uue nimega kooli, Kuressaare Hariduse Kooli, esimesed vilistlased, ja sõrmes on teil 
lõpusõrmus oma kooli värvides. Nii noori lõpetajaid pole meil juba üle 150 aasta olnud. Teie 
viimased kooliaastad on olnud pigem kannatus-, aga ehk ka eriõpirohked. Olete põdenud 
koroonat ja eriti tihedalt õppinud testimist. Mõni proovis isegi teise punase joone käsitsi 
juurdetõmbamist. Olete saanud selgeks, kuidas bussis sõidu ajal seista. Olete saanud klasse 
lõpetada ilma meie kooli traditsiooniliste üleminekueksamiteta. Olete kannatanud Upa pikki 
koolipäevi ja nii mõnestki huviringist aja puudusel loobunud. Distantsõpe ei mõjunud ka just 
mitte kõigile hästi. 
 
Saabuv koolivaheaeg ja loodetavasti uusi sihte püstitada aitav suvi on kindlasti võimelised 
toetama kannapööret oma suhtumises õppimisse, kui see seni pole olnud piisavalt edasiviiv. 
Olen kindel, et just täna saab igaüks aru, et korralik haridus on eluõnne võti. Ja see võti on 
igaühe käes sünnist saati. Muide õnnest te oma emakeeleeksamil just kirjutasite. Tsiteerin 
mõnda teie mõtet: 

- Iga päev, mis möödub, on õnn. Selle üle ei mõelda väga, aga kui möödub päev ja kõik 
on sama, nagu see oli eile, kas see pole õnn. Maailm muutub: võib tulla sõda, nälg või 
haigus. Ka haige saab tunda õnne, et möödus päev ja midagi ei läinud hullemaks. Õnn 
võib olla rutiin, kui seda sealt otsida 

- Õnn on siis, kui juhtub midagi head. Õnn juhtub siis, kui sa väga tahad. “Õnn” on väga 
lihtne ja ilus eestikeelne sõna.  

- Õnn on lühidalt see, kui midagi läheb hästi. Usutakse, et teatud asjad (neljaleheline 
ristikheinaleht, hobuseraud jne) toovad õnne, aga kui ei too, siis ela edasi – õnn ei 
määra kogu elu. 

- Õnne saab võrrelda halva ja heaga. Halbu asju ju tegelikult olemas ei ole. Sinu halb asi 
võib olla teise taevane õnnistus. Õnn on võrdne ka “olema” sõnaga. Õnn olla see, kes 
tahad, milline tahad ja kus tahad. Õnn on kui laavakook, millest voolab kuuma 
šokolaadi, täpselt nagu voolab õnn üle sinu keha. Õnneallikaid alati mitu. Ja õnn ongi 
nagu vesi. Vett leidub igal pool, isegi kõrbes, seal ta on lihtsalt peidus. 

- Õnn on tunne, mis teeb sinust inimese. See on tunne, mis tõmbab käima ja puhub sinu 
sisse suures koguses motivatsiooni ja tahet olla inimene. Õnn on armastus, soe tuba, 
perekond ja katus pea kohal. 

- Tõeline õnn peitub kõige pisemates asjades: mõnes toredas sõpradega koos veedetud 
päevas, maitseelamusi täis söögis, mõnda ilusat riietust kandes, päikeselises päevas 
või hoopis aknaklaasi vastu sadavas vaikses vihmas. 

- Minu jaoks on õnn nii palju erinevaid asju. Ma olen õnnelik, kui saan veeta aega kogu 
oma perega ja kuulda, kuidas kõigil läinud on. Mind rõõmustab see, kui näen enda 
sõpru koos naermas. Mulle pakub head meelt esinemine laval, nähes publikus ema ja 
isa, kes mu üle uhked on. Muidugi ka kingituste või uute asjade saamine on tore, aga 
see pole võrreldav muuga. Vägagi tõstab tuju selle eksami lõpetamine, eriti kui pärast 
hea tulemuse saan. 

 
Me elame ajas, kus pea kõik, millest julgeme unistada, on teostatav – ka õnn. Vaja on ainult 
tahet, pühendumist ja kirge - meile kõigile. 
Aga nüüd ametlikult: 
Teid on täna siin 57. 
9. klassi kiituskirjaga ehk ainult viitega lõpetajaid sel aastal ei ole. Kas kolmas aasta koroonat 
või miski muu on oma töö teinud. 
 
Kooli autahvlile kantakse järgmised õpilased: 
9.a Reio Lõbus 
9.b Merili Haak, Jaagup Rang, Millie Bertha Virki 
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9.c Karl-Erik Kaunissaar 
Õppenõukogu kiituse saavad: 
9.a Kevin Lempu, Robin Maranik, Maria Merelaid, Ragnar Tisler 
9.b Gregor Matt 
 
Ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes saavad: 
Helena Lulla 9.a keemias 
Reio Lõbus 9.a füüsikas 
Helena Nõmm 9.a kunstiõpetuses ja inglise keeles 
Gelin Desire Soeson 9.a kehalises kasvatuses 
Mareli Välja 9.a kehalises kasvatuses 
Grete Gull 9.b kehalises kasvatuses 
Jaagup Rang 9.b füüsikas, ajaloos, keemias 
Karl-Erik Kaunissaar 9.c inglise keeles 
Henry Eerik 9.ehk inglise keeles 
 
Seni vaid meie gümnaasiumilõpetajatele omistatud preemiad kuuluvad sellest aastast 
Hariduse kooli üheksandikest abiturientidele: 

P. H. von Frey nimeline matemaatikapreemia – Jaagup Rang 9.b 
F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia – Jaagup Rang 9.b 
P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia – Helena Nõmm 9.a 
O. Timmase nimeline kunstipreemia – Helena Nõmm 9.a 
A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia – Maria Merelaid 9.a 
Parima sportlase preemia – Grete Gull 9.b 
Kultuuripreemia – Georg Paomees 9.a 
Keskkonnapreemia – Reio Lõbus 9.a 
Kuressaare Lions klubi ja sõprusklubi Karkku ühisstipendium hoolimise ja toetamise eest – 
Kristin Poopuu 9.b 
 
Natuke ka lõpueksamitest. 
Eesti keeles sai kaks õpilast vähemalt 90p 100-st, parim oli Karolina Lepik 97p. 
Mates sai kuus õpilast vähemalt 45p 50-st. Parim oli Karl Ares Hommik 48p. 
Kõige rohkem valiti inglise keelt. Viisteist õpilast sai vähemalt 90p 100-st. Parimad olid 99 
punktiga Karolina Lepik ja Karl-Erik Kaunissaar. 
Keemias sai neli õpilast vähemalt 90p 100-st. Parim oli Reio Lõbus 93p. 
Kõige vähem valiti ühiskonnaõpetust. Parimana sai Georg Paomees 69p 75-st. 
 
Teile on saadetud ka õnnitlusi. 
 
Tere, hea esimese lennu KiVa kooli pere! Kiusamisvaba Kooli Sihtasutuse tiim saadab 
südamlikud õnnesoovid teie kooli 9. klassi lõpetajatele ja tänusõnad kogu teie kooli 
õpetajaskonnale. Praegune põhikooli lõpetajate lend on Eestis esimene, kes on saanud 
võimaluse õppida KiVa koolis esimesest klassist alates. Tunneme suurt rõõmu kõigi lõpetajate 
üle ja tänutunnet teie kooli õpetajate pingutuste eest. Oleme teie üle uhked! 
Aitäh ja palju õnne! Kogu Kiusamisvaba Kooli meeskond 
 
Ja nüüd Ameerikast ... 
Armsad endised klassikaaslased ja õpetaja Erle! 
Olen terve pika aasta teist eemal olnud, kuid seda enam olen ma teie peale mõelnud ja 
koosoldud aegu meenutanud. 
Me kõik mäletame ühisüritusi, mida õpetaja Erle suure vaevaga meile 
organiseeris ja millest me keegi väga osa ei tahtnud võtta, mäletate ju küll neid loendamatuid 
kinoõhtuid, koolilõpu piknikke pargis, teatrietendusi, klassireise. Tegelikult olid need ju 
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vahvad... Ma ei teagi, miks ta meile alalõpmata käitumisest ja viisakusest ja tunnis tasa 
olemisest rääkis, ausalt, me olime ilmselt kõige vaiksem klass kogu kooli ajaloos... Eriti 
haudvaiksed olid meie geograafiatunnid õpetaja Kuldsaarega... Muusikas ei tahtnud me 
õpetaja Mariga kaasa laulda ja olime ka seal tunnis vaiksed ja saime vastutasuks hulka 
rohkem teooriat... Mart Mölderi klassis olime vahest samuti vaikselt, sest me ei tahtnud 
klassinurka luukere kõrvale seisma minna... Mõnes tunnis me nii kukupaid ei olnud. Näiteks 
õpetaja Mariti mata tunnid! ... Need olid alati väga emotsionaalsed. Ja kas te mäletate, millega 
algas iga ajaloo tund? Loomulikult õpetaja Merje meeldetuletusega, et dressipüksid ja pusad ei 
ole sobivad riietusesemed koolis kandmiseks... Me tõesti ei mäleta kõiki neid eesti keele 
õigekirja reegleid, aga kohe kindlasti mäletame, et õpetaja Reeli-Alli kandis kooli kõige 
värvikamaid seelikuid ja trendikamaid kleite... Näete ise, nii palju toredaid mälestusi... Armsad 
sõbrad, olen kurb, et täna teiega koos lõpetajate rivis ei ole, kuid ma ei saanud jätta 
kasutamata võimalust õppida sel aastal Ameerika Ühendriikides. Soovin, et igaüks teist võtab 
siit koolist kaasa tarkuse ja julguse, et haarata kinni kõikidest võimalustest, et edasi õppida ja 
maailma avastada! 
Varsti näeme! 
Teie Katarina 
 
Armsad õpetajad, lugupeetud emad-isad. Me ei saaks sellest kõigest rääkida ja me poleks 
täna siin, kui ei oleks teid. Aitäh teile! Täna saame koos tagasi vaadata, et veel paremini edasi 
minna - ikka koos - tütred ja pojad, emad ja isad, õpetajad ja kool.  
 
Lugupeetud lõpetajad. Mul ei ole olnud võimalust teile tundi anda. Seepärast mõtlesin, et mida 
natukegi olulist teile täna õpetada. Ja see on... 
Küsi seda, mida tahad. Küsi abi – ära karda kunagi küsida. 
Küsi viisakalt. Küsi ootusrikkalt. Küsi positiivselt. Küsi siiralt. Küsi teadmishimuliselt. 
Pea meeles, et tulevik kuulub küsijatele. 
Meie kooli motogi on „Sapere aude – söanda olla tark“. 
Kena pidupäeva kõigile! 
 
 
Viljar Aro, koolijuht 
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2021/22 ÕPPEAASTA TÖÖ ANALÜÜS 

 

ÕPILASED 

Kuressaare Hariduse Koolis alustas käesoleval õppeaastal õpinguid 611 õpilast. 
Klassikomplekte oli 41, neist 17 tegutses õpilaskodus. Õpilaste viie aasta arvud on esitatud 
tabelis 1. 

 
Tabel 1. Õpilaste arv koolis 

 
2021/22 

õa 
2020/21 

õa 
2019/20 

õa 
2018/19 

õa 
2017/18 

õa 
Õpilaste arv kokku 611 608 590 564 562 
 I kooliaste (1.–3. kl) 212 226 221 224 217 
 II kooliaste (4.–6. kl) 226 195 194 182 190 
 III kooliaste (7.–9. kl) 173 187 175 158 155 

 
Endises õpilaskodus asuvate HEV klasside õpilaste viie aasta arvud on tabelis 2. 

 
Tabel 2. Õpilaste arv HEV klassides 

 
2021/22 

õa 
2020/21 

õa 
2019/20 

õa 
2018/19 

õa 
2017/18 

õa 
Õpilaste arv kokku 83 80 80 69 73 
 I kooliaste 20 18 22 16 21 
 II kooliaste 20 18 32 35 37 
 III kooliaste 43 44 26 18 15 

 
Õpilaste arvud klassiti koos klassijuhatajatega õppeaasta algusest on tabelis 3. 

 
Tabel 3. Õpilaste arvud klassiti ja klassijuhatajad 

Klass ja klassijuhataja Kokku Tüdrukuid Poisse 

1.a  Irena Sink 20 10 10 

1.b  Karina Mihkelson 19 11 8 

1.c  Janne Traumann 6 3 3 

1.d  Marika Mets 18 9 9 

2.a  Viire Pors 23 14 9 

2.b  Marina Mäetalu 23 11 12 

2.c  Marika Tiikmann 3 0 3 

2.d  Katrin Usin 23 12 11 

2.e  Christina Köster 5 2 3 

3.a  Katrin Rosin 23 11 12 

3.b  Ruta Kelt 23 12 11 

3.c  Merje Lindmäe 6 2 4 

3.d  Merle Lepik 20 9 11 

4.a  Margit Mägi 23 12 11 

4.b  Kaisi Õispuu 23 13 10 

4.c  Merlin Vares 3 0 3 
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Klass ja klassijuhataja Kokku Tüdrukuid Poisse 

4.d  Janne Nurmik 24 13 11 

4.e  Madli Mikli 1 0 1 

1.–4. klass kokku 286 144 142 

5.a  Jaanika Kask 23 11 12 

5.b  Marit Kikas 24 12 12 

5.c  Helen Reino 6 2 4 

5.d  Inga Pariis 22 14 8 

6.a  Kristi Orgmets 24 14 10 

6.b  Liina Truu 23 11 12 

6.c  Sirje Paakspuu 6 1 5 

6.d  Reeli-Alli Kaesvelt 20 9 11 

6.e  Käti Väin 4 0 4 

7.a  Arti Allmägi 22 14 8 

7.b  Merje Oopkaup 21 13 8 

7.c  Ann Parbus 6 1 5 

7.ü  Monika Põld 1 1 0 

8.a  Merle Prii 19 12 7 

8.b  Riina Laanes 21 10 11 

8.c  Krista Hütt 9 3 6 

8.e  Marika Kuusk 6 2 4 

8.f  Taimi Arnus  7 4 3 

9.a  Liis Kala-Peäske 23 10 13 

9.b  Erle Pulk 24 13 11 

9.c  Ainar Õunpuu 6 0 6 

9.e  Mare Vogt 7 4 3 

9.L Madli Mikli 1 0 1 

5.–9. klass kokku 325 161 164 

1.–9. klass kokku 611 305 306 

 
Õppeaasta jooksul lahkus koolist 16 õpilast ning juurde tuli 6 õpilast. Arvestades, et sellest 
õppeaastast on kool vaid põhikool, siis 16 lahkujat ehk 2,6% on palju. Selline suur lahkujate 
osakaal oli viimati 2017/18. õppeaastal. Üks lahkumise põhjustest oli ilmselt tavaklasside 
kolimine remondi ajaks Upa asenduspindadele. Kitsamad olud pikendasid koolipäeva ja 
seetõttu oli huviringidesse jõudmine raskendatud. 
 

ÕPETAJAD 

Õppeaastat alustas 82 õpetajat. Tööd alustas koolis 5 uut õpetajat. HEV klassides hakkasid 
inglise keelt õpetama Kätlin Hommik ja Ann Parbus ning füüsikat ja matemaatikat Riina Soon. 
5. klasside arvutiõpetust ja 7.–8. klasside tehnoloogiaõpetust asus õppeaasta algusest 
õpetama Meelis Juhandi, esimese klassi õpetajaks tuli Karina Mihkelson. 1. trimestri lõpus 
Karina lahkus, 1.b klassi õpetamise võttis üle Kaie Lepp ja algklasside eesti keele õpiabi 
õpetajaks tuli Dagmar Käärid. 
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Õpetajate jaotus vastavalt vanusele on esitatud tabelis 4. 

 
Tabel 4. Õpetajate jaotus vastavalt vanusele 

 
2021/22 2020/21 2019/20 

õa 
2018/19 

õa 
2017/18 

õa 

Õpetajate arv kokku 82 97 97 93 82 

Õpetajate keskmine vanus 51,2 52,3 51,5 51,4 51,1 

Õpetajate arv vanuse-
gruppides protsentides 

     

 <25 0,0 1,0 0,0 1,1 1,2 
 25–29 3,7 2,1 4,1 1,1 2,4 
 30–39 8,5 10,3 8,2 10,8 12,2 
 40–49 25,6 22,7 26,8 33,3 29,3 
 >=50 62,2 63,9 60,8 53,8 54,9 

 

Fotol: Kooli töötajad 

I rida: Ingrid Martin, Helen Reino, Riina Laanes, Sirje Kreisman, Marek Schapel, Viljar Aro, Karina 

Mihkelson, Liis Ojasaar, Aime Metsmaa 

II rida: Iriina Lulla, Rita Ilves, Merle Prii, Ester Sõtšova, Margit Mägi, Reeli-Alli Kaesvelt, Tiia Rivk, Merje 

Oopkaup, Ljubov Paju, Katrin Usin, Marina Priske, Kätlin Hommik, Eena Mark, Iivi Jakobson, Iriina Turja 

III rida: Merle Lepik, Ruta Kelt, Marit Kikas, Marika Tiikmann, Janne Traumann, Janne Nurmik, Liina Truu, 

Kaie Lepp, Taimi Arnus, Christina Köster, Merike Kuldsaar, Erle Pulk, Marika Mets 

IV rida: Marina Mäetalu, Velve Vipp, Käti Väin, Kadri Pääsukene, Katrin Rosin, Ly Haandi, Liis Kala-Peäske, 

Inga Pariis, Merje Lindmäe, Monika Heleene Pärt, Ann Parbus, Merlin Vares, Krista Hütt 

V rida: Madli Mikli, Kaisi Õispuu, Maria Neidra, Viire Pors, Riina Soon, Kristi orgmets, Marju Kirss, Marika 

Kuusk, Sirje Paakspuu, Mari Ausmees, Kaia Eelma, Helen Siigur, Ivar Tamm 

VI rida: Arti Allmägi, Mart Mölder, Meelis Juhandi, Ainar Õunpuu, Henrik Pihl, Aado Haandi, Väino Paju, 

Erki Kuusk, Anne Teigamägi, Irena Sink 
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Õpetajate arvu langus on seotud gümnaasiumiosa kadumise ja kooli muutumisega 
põhikooliks. 50+ vanuses õpetajate osakaal on endiselt kõrge ning 60+ õpetajaid on kollektiivis 
28%. 
 
 

2021/22. ÕPPEAASTA ERILISUS 

 
Tavaklassid asenduspinnal 
Sel õppeaastal algas Hariduse tänava õppehoone remont ning tavaklasside õppetöö toimus 
asenduspindadel Upal, Kooli tee 5 (endine ametikooli õppehoone). Üks kolmandik hoonest oli 
Südamekodu kasutuses ja kaks kolmandikku kooli kasutada. Õpilaste transpordi kooli ja linna 
vahel korraldas Saaremaa vald koostöös RN Reisid OÜ-ga. Kooli kasutada oli kaks bussi MAN 
Lions City LLE, mõlemas 53 istekohta ja 57 seisukohta. Õppeaastat alustasime 
asendusbussidega, algus oli vaevaline. 22. septembril saabus üks lubatud buss ja oktoobris ka 
teine ning sellest ajast laabus õpilaste vedu. Õpilasi ei olnud võimalik korraga Upale viia ning 
seetõttu alustasime tundidega koguni kolmel erineval ajal. Päevakava Upal nägi välja järgmine: 
1. tund 08:25 – 09:10, 4. – 6. klassi 1. tund 08:45 – 09:25 
2. tund 09:20 – 10:05, 4. – 9. klassi 2. tund 09:25 – 10:10 
3. tund 10:15 – 11:00 
4. tund 11:10 – 11:55, algklasside söögitund 
5. tund 11:55 – 12:40, keskastme söögitund 
6. tund 12:50 – 13:35 
7. tund 13:45 – 14:30 
8. tund 14:35 – 15:20 
9. tund 15:20 – 16:05 
 
7.–9. klassid alustasid õppetööga teisest tunnist. Söömine toimus Südamekodu sööklas 
orienteeruvalt järgmistel aegadel: 
11.00 1. klassid 
11.15 2. klassid 
11.30 3. klassid 
11.45 4. klassid 
12.00 5. klassid 
12.10 6. klassid 
12.20 7.–8. klassid 
12.30 9. klassid 
Söökla söögisaal mahutas korraga meie ühe lennu ja seetõttu tuli õpilaste söömine hajutada. 
 
Bussid sõitsid järgmise graafiku alusel (Rehe peatus on ajutine Rehe tänaval kooli staadioni 
juurde rajatud peatus merekonteinerist ootepaviljoniga): 
07:43  Tuulte Roos – Abaja – Haigla – Aia – Rehe – Nooruse – Marientali – Upa  
07:53  Rehe – Kesklinn – Ruubi – Suuremõisa – Säästu – Roonimäe – Upa 
08:23  Rehe – Suuremõisa – Säästu – Roonimäe – Upa 
08:20  Tuulte Roos – Abaja – Pargi – Kesklinn – Ruubi – Suuremõisa – Säästu – Roonimäe – 
Upa 
08:58 Rehe – Nooruse – Marientali – Upa 
09:02  Kesklinn – Ruubi – Suuremõisa – Säästu – Roonimäe – Upa 
09:58  Ametikool, 10:00 Rehe – Upa 
10:15  Upa – Ametikool, Spordihoone 
11:48 Ametikool, 11:50 Rehe – Upa 
12:45  Upa – Ametikool, Spordihoone 
13:00 Upa – Roonimäe – Säästu – Suuremõisa – Ruubi – Rehe 
13:50  Upa – Roonimäe – Säästu – Suuremõisa – Ruubi – Rehe 
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14:20  Rehe – Upa 
14:18  Ametikool, 14:20 Rehe – Upa 
14:35  Upa – Ametikool – Kesklinn – Ruubi 
14:45  Upa – Roonimäe – Niidu – Marientali – Nooruse – Bussipargi – Raudtee – Kingu – 
Tooma – Aia – Haigla – Tuulte Roos – Abaja 
15:35  Upa – Roonimäe – Säästu – Suuremõisa – Ruubi – Rehe 
16:20  Upa – Roonimäe – Säästu – Suuremõisa – Ruubi – Rehe (sõidud EHK – N) 
16:30  Upa – Roonimäe – Säästu – Suuremõisa – Ruubi – Rehe (ainult R) 
17:00  Upa – Roonimäe – Säästu – Suuremõisa – Ruubi – Rehe (sõidud EHK – N) 
 
HEV klassid Kingu majas jätkasid õppetööd traditsiooniliseks kujunenud tunnialgusaegadega. 
 
 
COVID 
Õppeaasta algas COVID haiguse kasvutrendis. 1. septembrist hakkas koolides kehtima 
lihtsustatud karantiin, mis tähendas: 
 haridusasutuses toimunud lähikontakti korral peavad kuni 12-aastased COVID-19 haigust 

mitte põdenud lapsed jääma lihtsustatud karantiini. See tähendab, et nad tohivad osaleda 
kasvatus- ja õppetegevuses ning osaleda samas asutuses toimuvas huvihariduses ja -
tegevuses, milles osalevad üksnes samas haridusasutuses käivad lapsed. 10 päeva 
jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa võtta muudest haridusasutuse 
välistest tegevustest nt teatri külastamine jms. 

 täielikult vaktsineerimata ja COVID-19 haigust mitte põdenud 12–18-aastastele (kaasa 
arvatud) õpilastele, samuti õpilastele, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, 
kehtib haridusasutuses saadud lähikontakti korral lihtsustatud karantiini kord: 
• esimesel võimalusel tuleb teha kiirtest haridusasutuses. 
• kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata 

kontaktõppes ning osaleda samas koolis toimuvas noorsootöös või huvihariduses ja -
tegevuses, millest võtavad osa ainult samas üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses 
õppivad õpilased. 10 päeva jooksul pärast lähikontaktsuse tuvastamist ei tohi osa 
võtta muudest tegevustest nagu kooliväline huvitegevus, teatri külastamine jms. 

• Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini. 
• Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. 
• Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes. 
• Kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini. 

 Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba õpilase testimiseks, peab õpilane 
jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema 
nakkusohutus. Karantiini ajal ei ole koolil kohustust teda õppetöösse kaasata. 

 Kui täielikult vaktsineerimata 12–18aastane õpilane ja õpilane, kes saab 2021/2022 
õppeaastal 19aastaseks saab lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab 
ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras. 

 
Pärast sügisvaheaega, 1. novembrist alustasime õppetööd kiirtestimisega. Kogu koolipere 
testis end kolm korda nädalas: esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Kasutati lapsesõbralikke 
hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine oli õpetaja juhendamisel 
kõigile jõukohane. Esialgu toimus testimine kolm korda nädalas, kevadel kaks korda nädalas 
(esmaspäeval ja neljapäeval) ning kooli lõpus juba üks kord nädalas (esmaspäeval). 
 
10. jaanuarist lühenes karantiin kümnelt päevalt seitsmele. 
 
Alates 24. jaanuarist sai lihtsustatud karantiini lõpetada senise PCR-testi asemel 5. päeval 
tehtava antigeeni kiirtestiga.  
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 Kui pärast lähikontakti toimumist 5. päeva hommikul tehtud antigeeni kiirtest on 
negatiivne, siis 5.–7. päeval tohib õpilane käia üksnes koolis ja osaleda huvihariduses ning 
noorsootöös. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, 
kontserdil, muuseumis, spaas, kohvikus käimine, on seitsme päeva jooksul pärast 
lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda koju ja võtta 
ühendust perearstiga. 

 Kui 5. päeval tehtud kiirtest on positiivne, peab võtma ühendust oma perearstiga või 
helistama perearsti nõuandeliinile 1220, et saada saatekiri PCR-testile. 

 Kui õpilane testida ei soovi, tuleb tal viibida seitse päeva pärast lähikontakti karantiinis. 
 Kui vaktsineerimata/põdemata õpilane tuleb reisilt, peab ta neli päeva veetma 

eneseisolatsioonis. Viiendal päeval saab ta end testida antigeeni kiirtestiga. Kui test on 
negatiivne ja õpilasel ei ole haiguse sümptomeid, tohib ta edasised kolm päeva minna 
üksnes kooli ja osaleda huvihariduses, noorsootöös. 

 Vaktsineeritud või viimase kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbipõdenud lähikontaktsed 
õpilased ei pea jääma karantiini, aga on soovitav neil samuti viie päeva jooksul jälgida 
tervist ja vältida mittevajalikke kontakte. 

 
7. veebruarist kadus õpilaste koolis toimunud lähikontakti korral karantiini nõue, 3. aprillist 
kadus maski kandmise kohustus ning 14. aprillist kõik riigisisesed piirangud. 
 
 
Ukraina õpilased 
Kui siiani tundus sõda Ukrainas uskumatu ja ka kaugena, siis 28. märtsist jõudsid sõja 
tagajärjed meie kooli. Nimelt sel päeval käisid kooliga tutvumas esimesed Ukraina 
sõjapõgenikud ning 29. märtsist oli meil neli uut õpilast juures: Oleksandra Lysenko 6.b klassis 
ning Artem Korol, Mariia Matiukhina ja Anna Matsiuk 7.b klassis. Meie õnneks oli 
asendusõpetaja Tatjana Pihti töö asendajana lõppemas ning ta sai veel olemasolevate tundide 
kõrvalt panustada Ukraina õpilaste juhendamisse. Alates 11. aprillist on Tatjana vaid Ukraina 
õpilaste kontaktisik ja eesti keele õpetaja. 
 
4. aprillil kohtusime järgmise nelja uue õpilasega ning 5. aprillist olid kooli nimekirjas Tamara 
Kovaljova 1.b klassis, Nikita Holomutko 4.a klassis, Anastasiia Kovaljova 5.d klassis ja Dmytro 
Melnychenko 8.a klassis. 
 
18. aprill kujunes siiani suurimaks kohtumistega päevaks, mil meie kooliga tutvus 12 uut 
õpilast ja 19. aprillist oli kooli õpilaste arv suurenenud järgmiste õpilastega: Anastasiia 
Markina ja Bohdan Syrovatin 1.b klassis, Tymofii Bazhan ja Polina Kupina 1.d klassis, Kristina 
Reva 2.a klassis, Vladyslav Shakin 3.d klassis, Vladyslav Kupin 4.b klassis, Volodymyr Markin 
5.d klassis, Alina Kondratenko ja Diana Tymoshenko 7.a klassis ning Maksym Markin ja 
Marharyta Markina 8.a klassis. 
 
19. aprillil tulid veel lisaks Pavlo Herasymchuk 2.a klassi, Anna Davydova 4.d klassi, Zhanna 
Davydova 5.a klassi ja Nikita Davydov 8.a klassi. 
 
21. aprilli kooliga tutvumise järel lisandusid 22. aprillist Yelyzaveta Riabovol 2.d klassi, 
Angelina Dzhulay ja Diana Isupova 6.b klassi ning Daniil Sanin 7.a klassi. 
 
Koos vanematega tulid ise veel koolikohta otsima ja sai vastu võetud 22. aprillil Kyrylo 
Ryzhenko 3.d klassi ja Yelyzaveta Plyskach 4.a klassi. 
 
Oleksandra Lysenko 6.b klassist läks emaga tagasi koju Odessasse ning Bohdan Syrovatin 1.b 
klassist ei olnud veel valmis liituma kooliga, temale leidis vald võimaluse lasteaiarühmas. 
Vaheajale minnes oli meil 28 Ukraina õpilast. 
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Ukraina õpilased saavad eraldi eesti keele tunde viis tundi nädalas, õpilased on jagatud nelja 
gruppi: 1.–2. klass, 3.–4. klass, 5.–6. klass ja 7.–8. klass. Ainetundides õpivad õpilased 
passiivselt eesti keelt ja aineõpetajate suutlikkuse korral osalevad tunnis opiqu venekeelsete 
õpikute kaudu või  üleukrainalise online kooli töös ukraina keeles. 
 
Kõigile õpilastele on loodud kooli meiliaadress ning jõudumööda käib õpilastega nende 
häälestamine ja püsiparoolide loomine. Samuti saavad kõik õpilased endile eKooli ja opiqu 
kontod. 
 
Mitmed pered tulid Ukrainast vaid hädapäraste asjadega. Õpilaste varustamiseks 
õppevahenditega on igal õpetajal võimalik kirja panna, milliseid vahendeid õpilased hetkel 
vajavad. Kooli vahenditest on need siiani ka soetatud. 
 
Upa õppehoone fuajees on Ukraina kaart, kuhu kooli tulnud õpilased märgivad kleepsuga oma 
kodukoha. 
 
 

AINEKOMISJONID 

Koolis töötas sel õppeaastal jätkuvalt 8 ainekomisjoni, mida juhtisid järgmised õpetajad: 
algklassid – Ruta Kelt; eesti keel ja ajalugu – Merle Prii; HEV – Madli Mikli; kaunid kunstid – 
Mari Ausmees; loodusained – Marju Kirss; matemaatika – Marit Kikas; sport – Enn Laanemäe; 
võõrkeeled – Liis Ojasaar. Ainekomisjonide tööga võib rahule jääda. Ainekomisjoni esimehed 
said kokku üldjuhul iga kuu viimasel esmaspäeval koos juhtkonnaga koostöökogu nime all.  
 
 

OLÜMPIAADID 

Olümpiaadidel ja uurimistööde konkurssidel tuli maakonnas ja vabariigis esikümnesse 47 
(eelmisel aastal põhikooli osas 53) õpilast, neist 47-st pääses esikolmikusse 11 (28), mitmes 
aines oli esikolmikus 9 (10) õpilast. 
 
Maakondlikelt olümpiaadidelt on kokku toodud 18 (18) esikohta, 14 (12) teist kohta ning 7 (11) 
kolmandat kohta. 
 
Eriliselt tooks välja olümpiaadide lõppvoorudes ja uurimistöödega saadud kohad: väikeste 
koduloouurijate konkursi võidutöö 5.–6. klassi arvestuses: Elizabeth Kelder (7.b), Karola 
Kuldsaar (7.b), Elsa Marie Kirs (7.b), Hugo Sarapuu (6.b), Albert Birkenfeldt (6.b) ja Loore 
Birkenfeldt (6.b); loodusteaduste olümpiaadi lõppvooru 2. koht 8. klasside arvestuses Jarno 
Mononen (8.b); õpilaste teadustööde konkursi Keskkonnaministeeriumi eriauhind, Eesti 
Maaülikooli eriauhind ja Tartu Ülikooli eriauhind: Reio Lõbus (9.a), Eesti Teaduste Akadeemia 
ergutusauhind, Tartu Ülikooli eriauhind ja kirjastus Argo eriauhind: Siim Vatsfeld (7.b); 
õpioskuste üleriigilise talgupäeva 3. koht: Lenna Haandi (6.b), Eudora Kask (6.a), Krita Kilumets 
(6.b), Edward Lulla (6.a), Helerin Viktoria Tüür (6.b). 
 
Pärast kokkuvõtete tegemist mais toimusid veel bioloogia- ja matemaatikaolümpiaadi 
lõppvoorud. Bioloogias saavutas Siim Vatsfeld (7.b) 9. koha. Matemaatikaolümpiaadi lõpp-
vooru kutsuti kaks õpilast. Jarno Mononen (8.b) saavutas 4.–5. koha ja Reio Mägi (8.f) 
7.-8. koha. Need tulemused lähevad järgmise õppeaasta TOPi arvestusse. 
 
Olümpiaade iseloomustavad arvnäitajad on tabelis 5. Kuni 2021/22. õppeaastani on tabelis 
kogu kooli tulemused (põhikool ja gümnaasium), sellest õppeaastast siis vaid põhikooli 
tulemused. 
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Tabel 5. Osavõtt olümpiaadidest 

 
2021/22 

õa 
2020/21 

õa 
2019/20 

õa 
2018/19 

õa 
2017/18 

õa 
Olümpiaadidel osalenud 

õpilaste 
     

arv / protsent õpilaste arvust 47 / 7,8 108 / 13,6 120 / 15,2 106 / 13,8 120 / 15,5 

Maakonnavooru esikolmikus 
olevate õpilaste 

     

arv / protsent õpilaste arvust 11 / 1,8 58 / 7,3 67 / 8,5 66 / 8,6 65 / 8,4 

Vabariikliku vooru esikümnes 
olevate õpilaste 

     

arv / protsent õpilaste arvust 12 / 2,0 7 / 0,9 19 / 2,4 13 / 1,7 10 / 1,3 

Maakonnavooru esikolmikus 
olevate õpilaste juhendajate 

     

arv / protsent õpetajate 
arvust 

14 / 17,0 24 / 24,7 28 / 28,9 26 / 28,0 26 / 31,7 

Vabariikliku vooru esikümnes 
olevate õpilaste juhendajate 

     

arv / protsent õpetajate 
arvust 

7 / 8,5 3 / 3,1 7 / 7,2 8 / 8,6 11 / 13,4 

 
Kuni selle õppeaastani on tulemused koos gümnaasiumiõpilastega, sellest aastast siis ainult 
põhikooli tulemused. Seetõttu on arvnäitajad ka langenud. 

 

 
 
 
 
 
Olümpiaaditulemuste ja vabariiklike uurimistööde põhjal kujunes 2021/22. õppeaasta  
Teaduse TOP 10 järgmiseks: 
Jarno Mononen 8.b Illimar Kirss 8.b 

Fotol: TeadusTOP 10 õpilased 

I rida: Luise Ling, Lenna Haandi, Merit Soe, Krita Kilumets 

II rida: Hondar Dagfinn Väärtnõu, Siim Vatsfeld, Reio Lõbus, Jarno Mononen 

III rida: Jaagup Rang, Illimar Kirss 
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Krita Kilumets 6.b 
Jaagup Rang 9.b 
Luise Ling 7.b 
Siim Vatsfeld 7.b 

Lenna Haandi 6.b 
Merit Soe 6.b 
Hondar Dagfinn Väärtnõu 7.b 
Reio Lõbus 9.a 

 
 

ÕPPETÖÖ TULEMUSED 

Õppetöö tulemused on esitatud tabelis 6. Rõõmu teeb see, et selle õppeaasta lõpetas ilma 
täiendava õppetööta 22 klassi: 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 
4.e, 5.d, 6.a, 6.c, 6.e, 7.ü, 9.a. Selle aasta näitajad on viimase viie aasta kehvemad. Ilmselt on 
see kahe eelmise aasta koroonakevade ja selle õppeaasta koroona tõttu lünkliku koolis 
käimise tulemus. Klassikursuse kordajaid on sel aastal rohkem, väikeklassides jääb kordama 
koguni seitse õpilast, tavaklassidest ilmselt neli. 
 
Tabel 6. Õppetöö tulemused 

Klass Õppeedukus Kvaliteet 

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 

1.a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,6 95,7 95,7 88,5 

1.b 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 72,2 83,3 95,8 95,7 83,3 

1.c 100,0 100,0 100,0  100,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

1.d 94,4 100,0 100,0 100,0 100,0 94,4 66,7 81,8 76,2 92,0 

1.e  100,0   75,0  0,0   25,0 

1.ü    100,0     100,0  

2.a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 82,6 100,0 69,6 95,8 

2.b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,3 91,3 87,0 76,2 91,7 

2.c 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,0 0,0 0,0 69,2 16,7 

2.d 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,3 71,4 95,7 0,0 81,0 

2.e 100,0   100,0  0,0   95,7  

2.L   0,0     0,0   

2.ü   100,0     100,0   

3.a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,9 65,2 78,3 91,7 90,5 

3.b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,9 43,5 90,5 87,0 76,9 

3.c 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 16,7 0,0 

3.d 95,0 100,0 100,0 100,0  65,0 31,8 72,7 76,2  

3.e  100,0 100,0  100,0  0,0 0,0  0,0 

3.ü  100,0     100,0    

4.a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,3 56,5 87,5 85,0 73,1 

4.b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73,9 47,6 82,6 80,0 76,0 

4.c 100,0 100,0 83,3 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 

4.d 100,0 100,0 95,5 100,0  58,3 40,9 68,2 0,0  

4.e 100,0    100,0 0,0    33,3 

4.ü    100,0     0,0  

5.a 83,3 100,0 100,0 95,8 96,0 45,8 54,2 52,4 45,8 44,0 
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Klass Õppeedukus Kvaliteet 

21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 21/22 20/21 19/20 18/19 17/18 

5.b 95,8 82,6 100,0 95,8 96,3 37,5 65,2 54,5 62,5 66,7 

5.c 83,3 50,0 66,7 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 

5.d 100,0 81,8    36,4 31,8    

5.e  75,0 0,0 80,0 100,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

5.f    100,0     0,0  

5.ü   100,0     0,0   

6.a 100,0 90,9 95,5 88,0 79,2 54,2 36,4 27,3 32,0 45,8 

6.b 78,3 90,0 87,5 80,8 87,5 47,8 25,0 50,0 34,6 37,5 

6.c 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 

6.d 85,7     38,1     

6.e 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 25,0 12,5 40,0 

6.f   100,0     40,0   

6.ü  100,0     0,0    

7.a 76,2 82,6 91,7 66,7 78,3 4,8 21,7 37,5 45,8 39,1 

7.b 70,0 82,6 96,0 58,3 92,3 30,0 34,8 48,0 20,8 57,7 

7.c 33,3 88,9 80,0 100,0 50,0 33,3 0,0 20,0 0,0 0,0 

7.e  50,0 75,0 100,0   0,0 0,0 71,4  

7.f  83,3     0,0    

7.L   100,0     0,0   

7.ü 100,0     0,0     

8.a 77,8 79,2 79,2 83,3 87,0 16,7 29,2 33,3 29,2 39,1 

8.b 90,5 91,3 76,0 88,0 63,6 47,6 21,7 32,0 36,0 27,3 

8.c 62,5 66,7 100,0 75,0 57,1 12,5 16,7 0,0 0,0 0,0 

8.e 0,0 87,5 100,0   0,0 0,0 57,1   

8.f 66,7     16,7     

8.L  100,0     0,0    

9.a 100,0 80,0 84,0 95,5 100,0 22,7 52,0 36,0 40,9 47,8 

9.b 90,9 80,0 95,8 81,0 87,0 18,2 32,0 62,5 23,8 39,1 

9.c 66,7 100,0 50,0 75,0 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.e 71,4 100,0    0,0 71,4    

9.ü 0,0 100,0    0,0 0,0    

Kokku 91,0 92,0 94,5 92,4 93,4 49,6 45,3 59,6 56,1 55,9 
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Täiendavale õppetööle jäetud 1.–4. klassi 
õpilaste protsent vastava astme õpilaste 
koguarvust 

0,7 0,0 0,7 0,0 0,3 

Täiendavale õppetööle jäetud 5.–9. klassi 
õpilaste protsent vastava astme õpilaste 
koguarvust 

14,5 15,4 9,9 12,8 12,0 

Augustisse jäetud 1.–4. klassi õpilaste protsent 
vastava astme õpilaste koguarvust 

0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 

Augustisse jäetud 5.–9. klassi õpilaste protsent 
vastava astme õpilaste koguarvust 

5,0 4,8 2,7 2,4 4,7 

Klassikursuse kordajate protsent õpilaste 
koguarvust 

1,8 0,3 0,3 0,8 0,4 

 
Üleminekuklassi lõpetasid kiituskirjaga: 

1.a klass: Annaliisa Ansel, Kirke Kommer, Kirke Lepp, Sonja Rihvk, Loore Saar, Ats Selge, 
Johannes Aleks Uustulnd, Michelle Õun 
1.b klass: Simona Marii Karu, Mari Naarismaa, Hanna Paenurk, Reiko Paulus, Miia Raik, 
Vivian Gertrude Visnapuu 
1.d klass: Karmel Berens, Pärtel Kivi, Brita Kukk, Dagne-Heleene Käärid, Kristel Pahapill, 
Saskia Saar, Adeele Teppan 
2.a klass: Eliisabet Kukk, Meriliis Mikola, Risto Mäeorg, Meribel Täks, Adeele-Mia Väer 
2.b klass: Simona Kaunis, Kristofer-Robin Laine, Robert Matt, Tergo Mänd, Arabella Rang, 
Salme Rein, Rosiine-Karoliine Vipp 
2.d klass: Triine Allmägi, Saskia Jansen, Jakob Kirs, Maribel Laats, Maria Raud, 
Hanna Rica Sutt, Stella-Liise Väer 
3.a klass: Kaisa Lilleorg, Marion Nelis, Kirke Pulk, Laura Putku, Eliise Vares, Kevin Äär 
3.b klass: Mia Undrest 
3.d klass: Marii Jalakas, Hannalore Jõearu, Anete Kirs, Sofia Kütt 
4.a klass: Sofia Beril Gündüz, Ott Herman Kirs, Karita Kuldsaar, Karolina Lember, 
Elyse Emilia Nõukas, Mia Paomees,  Georg Reek, Mario Teder, Hellaliis Vahter 
4.b klass: Marta Aus, Mariliis Mänd, Ronald Reinmaa, Melani Umber 
4.d klass: Helen Kasela, Keitlin Paur, Mihkel Saar, Yese Truu, Elis Helena Võidula 
5.a klass: Liisbet Kurvits 
5.d klass: Annabel Ansel 
6.a klass: Isadora Rahumeel, Richard Toompuu 
6.b klass: Krita Kilumets, Marie Lott 
7.b klass: Luise Ling, Britta Truu 
8.b klass: Illimar Kirss, Jarno Mononen 
8.f klass: Reio Mägi 
 
Lisaks neile õpilastele kantakse autahvlile: 

3.a klass: Joel Antsaar, Elsbet Hommik, Lenna-Marie Pihl, Joonas Puiestee, Osvald Trei, 
Riko Uustal, Henri Viil, Arabella Õun 
3.b klass: Mirtel Ers, Aneta Juursalu, Lota Juursalu, Aleksander Medri, Rosanna Mänd, 
Britt Pihel, Morten Georg Yoofi Roberts, Gerrit Mihkel Sepp, Kertu Vaino 
3.d klass: Pärli Kivi, Rihard Lepik 
4.a klass: Kareli Aunbaum, Ketlin Bachman, Grete Alma Kasin, Karola Kont, Frederik Kukk, 
Karl-Erik Loik, Annabel Pihl, Kristjan Reinvald 
4.b klass: Säde Kalamees, Mirell Metsmaa, Agor Mäeorg, Iiris Männikust, Lisandra Müürisepp, 
Ain-Albert Saar, Marileen Tenn 
4.d klass: Johann Iisak Abramov, Aleksander Kask, Trevor Klütsnik, 
Hendrik Johannes Kähkönen, Grete Linda Peedi, Marily Raudsepp, Mariliis Saar, Rasmus Väli 
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5.a klass: Marten Aus, Säde Lee Jürisson, Kaisa Kindlam, Luisa-Marii Kuusk, Iti Piht, Miina Sink, 
Teele Välja. 
5.b klass: Lee Tamm, Laura Grete Varik, Liisa Väli 
5.d klass: Lilit Pruul, Annabel Rahu, Mia Marii Vinni 
6.a klass: Eudora Kask, Kerton Lokna, Remi Ool, Carmen Padar 
6.b klass: Albert Birkenfeldt, Loore Birkenfeldt, Lenna Haandi, Janar Opp, Merit Soe, 
Helerin Viktoria Tüür, Mirell Õiemets 
6.d klass: Kaur Kalamees, Katarina Lember, Kerttu Põlluäär, Birgit Raamat 
6.ehk klass: Simo Alliksoon, Mart Arro, Krevon Kaljulaid, Arete Koov, Tauri Lahesoo, 
Jakob Mrabte 
7.b klass: Luise Ling, Britta Truu 
7.c klass: Andreas Aavik, Kerli Sild 
8.a klass: Rando Rand, Neidi Sink 
8.b klass: Laur Erik Laine, Kristiin Pulk, Saskia Natalie Kukua Roberts, Maris Rüütel, 
Helena Tamleht 
 
Õppenõukogu kiitusega lõpetasid klassi: 

1.a klass: Emil Antsaar, Christofer Ado Kasin, Liis-Andra Laurits, Chris Lepisto, Mattias Mägi, 
Gevor Nõmm, Grete Putku, Heily Rooden, Jaagup Rõõm, Osvald Tabri, Karl Teern, Loore Üpraus 
1.b klass: Martha Anett Aavik, Gleora Lemoona Kupits, Mia-Marii Mänd, Gregor Noor, 
Eike Rüütli, Mia-Meribel Teder, Romet Toomla 
1.d klass: Kärt Johanson, Ramon Laanekivi, Kevin Laasner, Marcos Leitalu, Kristjan Loik, 
Merily Malviste, Kaspar Mänd, Henry Pannel, Karl Oskar Viin, Emily Õun 
2.a klass: Kendra Aunbaum, Tuuli Aus, Maria Eiland, Karlos Kont, Paul-Kristian Kähkönen, 
Karmen Reinvald, Sandra Toompuu, Marcus Vahter, Viktoria Varik 
2.b klass: Janell Aus, Käroly Järvalt, Tagnar Kärgets, Joosep Mäe, Elisabeth Prostang, 
Romet Põldme, Ron Raasuke, Sander Soome, Gloria Truu, Rasmus Varendi, Otto Välja 
2.c klass: Stig Aksel Linkvist 
2.d klass: Kaarel Kakum, Mark Lember, Lisee Nelis, Nora Nuum, Loore Pajunurm, Laura Sepp, 
Jarven Sirkel, Kaspar Truu, Annathea Truu, Keron Vakk 
3.a klass: Kardo Roben Jürisson, Rosanna Nõgu, Leena Uusna 
3.b klass: Linda Haandi, Ekke Torm Jürisson, Kiira Medri, Georg Peeters, Robin Raun, 
Helena Rüütli, Johanna Teder 
3.d klass: Romiina Kurvits, Emilia Käsk, Meribel Tali 
4.a klass: Mattias Heinlaid, Kert Robin Kruusik, Risto Püüa, Emma Roosioks 
4.b klass: Kirke Drenhan, Steven Caspar Koovisk, Laas Andreas Loodus, Henri Oopkaup, 
Loreta Saimre,  Bruno Soom 
4.d klass: Emma Helena Babenko 
5.a klass: Joonatan Järvalt, Oskar Kirs, Uku Vesberg 
5.b klass: Liselle Kuusk, Kertu Lember, Johann Peeters, Britte Roost, Kristofer Saar, 
Karmen Truu 
5.d klass: Sander Kask, Kätlin Šuprudko, Mirtel Tiitson, Eti Tüür 
6.a klass: Andra-Liis Noor, Gerta Paju, Gert Silenok, Lisette Steinberg, Herta Trei, 
Elisabeth Villsaar, Karmenete Usin 
6.d klass: Keiko Kosk, Karola Mets, Marin Ool, Oskar Pihel 
7.a klass: Maribel Müürisepp 
7.b klass: Elsa Marie Kirs, Karola Kuldsaar, Liis Lutter, Anett-Merili Moring 
8.a klass: Lissandra Pajunurm 
8.b klass: Helena Õisnurm 
8.c klass: Brita Männasalu 
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PUUDUMISED 

Kokkuvõte õpilaste puudumistest on esitatud tabelis 7. 
 

Tabel 7. Puudumine taandatuna ühele õpilasele 

 
2021/22 

õa 
2020/21 

õa 
2019/20 

õa 
2018/19 

õa 
2017/18 

õa 
Puudutud tunnid 118,4 66,0 63,9 86,7 84,4 
 I kooliaste 89,4 43,9 36,0 51,7 49,2 
 II kooliaste 107,0 58,8 60,4 76,8 71,4 
 III kooliaste 169,1 82,4 70,2 102,5 104,7 
Haiguse tõttu puudutud 
tunnid 

66,9 31,2 31,6 44,8 43,1 

 I kooliaste 66,4 29,3 24,8 36,1 36,2 
 II kooliaste 64,8 29,3 31,2 40,3 39,4 
 III kooliaste 70,3 32,7 32,9 40,1 38,3 
Põhjuseta puudutud tunnid 6,7 5,4 3,4 4,1 1,6 
 I kooliaste 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 
 II kooliaste 0,9 6,6 5,5 2,9 0,7 
 III kooliaste 21,8 13,6 7,0 12,6 4,3 

 
Puudumiste koguarvu põhjal on suurimate puudutud tundidega järgmised klassid: 
9.b klass (22 õpilast) 4354 tunniga, 
8.b klass (21 õpilast) 3376 tunniga, 
7.a klass (21 õpilast) 3204 tunniga, 
3.a klass (23 õpilast) 3010 tunniga, 
8.e klass (5 õpilast) 2952 tunniga, 
7.b klass (20 õpilast) 2828 tunniga. 
 
Suur puudutud tundide arv (nii haiguse kui kokku puudutud tunnid) on põhjustatudsügis-
talvisest suurest COVID levikust ning õpilaste haigena ja lähikontaktsena koju jäämisest. 
Põhjuseta puudumiste arvu tõstis 8.ehk klass. Nende puudutud tundidest koguni 66,9% oli 
põhjuseta. Erandlikud ei olnud päevad, kui koolis oli sellest klassist vaid üks õpilane. Üksikuid 
murelapsi oli ka teistes klassides. 
 
 

ÜLEMINEKUEKSAMID 

Üleminekueksamitega jätkasime üle-eelmisel aastal välja töötatud süsteemiga. Eksamid 
algasid II kooliastmest, kusjuures II ja III kooliastmel oli üks. Sügisel sai planeeritud klassidele 
järgmised eksamid: 
4.klassid – eesti keel 
5.klassid – terviseõpetus 
6.klassid – inglise keel 
7.klassid – B-võõrkeel vene/saksa 
8.klassid – matemaatika 
 
Sel õppeaastal õnnestusid need eksamid ka läbi viia. 
 
 

LÕPUEKSAMID 

Selle aasta lõpueksamite tulemused on esitatud tabelis 8. Ka sel õppeaastal tuli kooli 
lõpetamiseks kõigil kolmel eksamil osaleda, kuid tulemus ei mõjutanud kooli lõpetamist. 
Õpilase lõputunnistusele kanti eksamitulemus protsendina maksimaalsest tulemusest.  
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Tabel 8. Põhikooli lõpueksamite tulemused 

Aine Tegijaid 
Kooli 

keskmine 
Maakonna 
keskmine 

Eesti 
keskmine 

Eesti keel 56 67,2 72,3 72,4 

Matemaatika 56 57,4 56,1 57,1 

Inglise keel 38 89,8 89,2 88,5 

Keemia 6 84,7 83,8 84,1 

Ühiskonnaõpetus 14 62,8 65,2 66,4 

 
Kooli nõrgemad tulemused on osaliselt põhjustatud suurest HEV-klasside õpilaste osakaalust, 
neid oli tegijate seas koguni 13. Kui õpilasi on üheksa aastat õpetatud individuaalse õppekava 
alusel, osad ained ka vähendatud sisuga, siis ühtsetel alustel lõpueksamite tegemine ei anna 
täisprogrammiga õppivate õpilastega võrreldavaid tulemusi. Kuid selline on hetkel kahjuks 
meie riigi hariduspoliitika. 
 
Autahvlile kantakse järgmised õpilased: 
9.a klass: Reio Lõbus 
9.b klass: Merili Haak, Jaagup Rang, Millie Bertha Virki 
9.c klass: Karl-Erik Kaunissaar 
 
Õppenõukogu kiituse saavad: 
9.a klass: Kevin Lempu, Robin Maranik, Maria Merelaid, Ragnar Tisler 
9.b klass: Gregor Matt 
 
Ainekiituskirjad väga heade tulemuste eest üksikutes ainetes saavad: 
Helena Lulla 9.a keemias 
Reio Lõbus 9.a füüsikas 
Helena Nõmm 9.a kunstiõpetuses ja inglise keeles 
Gelin Desire Soeson 9.a kehalises kasvatuses 
Mareli Välja 9.a kehalises kasvatuses 
Grete Gull 9.b kehalises kasvatuses 
Jaagup Rang 9.b füüsikas, ajaloos, keemias 
Karl-Erik Kaunissaar 9.c inglise keeles 
Henry Eerik 9.ehk inglise keeles 
 
Nimelised preemiad saavad järgmised lõpetajad 
P. H. von Frey nimeline matemaatikapreemia – Jaagup Rang 9.b klass 
F. Heinmetsa nimeline füüsikapreemia – Jaagup Rang 9.b klass 
P. Saagpaku nimeline inglise keele preemia – Helena Nõmm 9.a klass 
O. Timmase nimeline kunstipreemia – Helena Nõmm 9.a klass 
A. Uustulndi nimeline kirjanduspreemia – Maria Merelaid 9.a klass 
Saksa keele preemia – jääb välja andmata 
Parima sportlase preemia – Grete Gull 9.b klass 
Kultuuripreemia – Georg Paomees 9.a klass 
Keskkonnapreemia – Reio Lõbus 9.a klass 
Arvutipreemia – jääb välja andmata 
Kuressaare Lions klubi stipendium hoolimise ja toetamise eest – Kristin Poopuu 9.b klass 
 
 
Joonisel 1 on kujutatud viie viimase aasta põhikooli kiituskirjaga lõpetajate arvud. 
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Sel õppeaastal kiituskirjaga lõpetajaid kahjuks ei olnud.. 
 
AASTA ÕPETAJA  Merle Lepik 
AASTA ÕPILANE  Jaagup Rang 
 
VIKERKAARE preemia üllatava, eneseületava erakordse tulemuse eest anti üle järgmistele 
töötajatele: Jaanika Kask, Tatjana Piht, Helen Siigur, Anne Teigamägi, Liina Truu, Velve Vipp, 
Kaisi Õispuu. 
 
 
ÕPPEAASTA KOKKUVÕTE 
 
Tugevad küljed selle õppeaasta kasvatustöös olid: 
 saime asenduspinnal hakkama, õpilaste transport sujus, 
 ajakiri Haridusvaat, 

 edukas eelkool ja kolm uut esimest klassi, 
 head tugispetsialistid, 

 LKK õuevahetunnid, 
 praktikapäevade kaetus projektidega, 
 head ja tugevad klassijuhatajad, 

 kokkuhoidev kollektiiv. 
 
Parendusalad on: 

 konsultatsioonid jätta konsultatsioonideks ja juurutada eraldi järeltööde süsteem, 
 leida võlgnike vähendamise võimalusi, 
 enne ülekoolilisi suurüritusi võtta korraldajad kokku, 
 teha loovtööde juhendajate sügisene infotund, 

 jagada praktikapäeval klassid ainekomisjonide vahel, tekib tugi klassijuhatajale, 

 leida võimalusi ettevõtlusõppe juurutamiseks. 
 
 
Autor: Marek Schapel, õppealajuhataja 
  

Joonis 1. Kiituskirjaga lõpetajate arvud 
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LOOVTÖÖDEST 

Loovtöö protsessi dokumenteerimine läks koroonakevadel 2020 elektrooniliseks. Loovtöö 
päeviku (mille vorm vajab kaasajastamist, et sellest saaks tõhus töövahend õpilasele) ning 
loovtöö koostamist ja tulemust kokkuvõtva artikli hoidmine Google Drive’s, teeb võimalikuks 
mitme osapoole – õpilane, juhendaja(d), klassijuhataja(d), loovtööde koordinaator – oma-
vahelise koostöö, st võimalust anda ja saada vahetut sisulist tagasisidet. Ka haridusvaldkonna 
arengukavades on sõnastatud, et koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridus-
süsteemi edu võti ning aineoskuste kõrval vajavad koolis arendamist üldpädevuseks 
muutunud digioskused. 
Sel õppeaastal õnnestus läbi viia 1–2 tundi dokumendi vormistamisest Google Docs’is. Kui 
õpilane vormindab omaloodud sisu, mitte ei tee "kuiva trenni", siis palju rohkem vaja polegi. 
Loodetavasti leiab need paar tundi ka järgmistel õppeaastatel.  
 
Loovtööde kaitsmine toimus nagu eelmisel kevadel, klassipõhiselt – seekord Upa majas 
valitseva totaalse ruumikitsikuse pärast. Kas esinemine tuttava-toetava klassikollektiivi ees või 
südamelähedasel teemal tehtud loovtöö – pea kõik kaitsekõned olid ladusad ja pingevabad. 
Tagasi Hariduse tänaval olles tasub väikeste gruppidena kaitsmisele kaasata neid õpilasi, kel 
see ees seismas poole või aasta pärast, et "närvi" kaitsmise ees maha võtta. 
 
Põhikooli lõpetajaid oli 57, loovtööd kaitses 2022.a mais 53 õpilast – kolme õpilase kesk-
konnaalased uurimistööd (Inge Vahteri juhendamisel-kaasjuhendamisel) olid kaitstud varem 
vabariiklikel konkurssidel ning üks loovtöö eelmisel õppeaastal.  
Meeskonnatöid oli viis (varasemal õppeaastal 10), kõik praktilist laadi suuremad projektid 
nagu vana auto liikumisvõimeliseks seadmine; onnile/majakesele teise korruse ehitamine; 
videofilmi tegemine; klassiõhtu korraldamine; erinevat liiki kehakoorijate valmistamine. 
Kaitsmisel sai kuulda poole sajandi vanuse renoveeritud mootorratta põrinat, katsuda 
mehaanilist klaviatuuri ning ülevaate ATV hooldusest. Oli nii käsitöid: seelik, kleit, sadulatekk, 
lapitekk, kaisukaru kui uurimistöid: nt vanaema elulugu, skulptuurid Kuressaares, väetise mõju 
mullaviljakusele. Tutvustatud praktika-aruandest sai teada, milliseid oskusi nõuab noorelt 
tööturg. Loovtööde nimekiri on avaldatud ajakirjas Haridusvaat nr 9. 
 
Koolipoolseid loovtööde juhendajaid oli 16, suurim koormus langes klassijuhatajatele: Liis 
Kala-Peäske (9 tööd), Mare Vogt (7 tööd), Ainar Õunpuu (6). 9.c klassijuhataja Ainar Õunpuu 
väärib eraldi tunnustamist – tema pidev loovtöö protsessi jälgimine ning õpilaste nügimine, 
samuti igakülgne abi artikli koostamisel andis tulemuseks sisuliselt ja vormiliselt väga 
tugevad, tavaklasside õpilastelegi silmad ette andvad tööd. 
 
Väljakutsed 

- loovtöö protsessi korraldamine selliselt, et kaitsmised toimuksid vähemalt kaks korda 
õppeaastas, atraktiivsemas vormis kaitsmisel saaksid osaleda nooremad õpilased; 

- visuaalse artikli vormistamise juhise kõrvale kaasaegse, lühikese ja selgepiirilise 
õpilastööde vormistamise juhendi koostamine; 

- koolipoolse juhendaja rolli piiritlemine, et ta oleks nõuandja eesmärkide sõnastamisel 
ning protsessi raamistiku paikasättimisel, tugi ennastjuhtiva õppija (loovtöö "omaniku") 
kujunemisel; 

- koolipoolse juhendaja ja õpilase vahel sisulist suhtlust soodustava vormi leidmine;  
- loovtöö või mõne etapi (artikkel, kaitsmine) eristava hindamise jaoks 

hindamismaatriksi koostamine. 
 
 
Autor: Kaia Eelma, õppetöökorraldaja, loovtööde koordinaator  

https://www.canva.com/design/DAFBlcCN3lQ/8CfzEJcsRyJDJuBV9qLctg/view?utm_content=DAFBlcCN3lQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#18
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LOODUSKESKUS 

Alates 1. septembrist 2021 kannab endine Saaremaa Ühisgümnaasium uut nime Kuressaare 
Hariduse Kool, mille esitähtedest lühend on KHK. Seetõttu nimetati Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus (SÜG KHK) ümber Kuressaare Hariduse Kooli 
looduskeskuseks, sest muidu oleks jäänud keskuse lühendiks KHK KHK. Kuna samal ajal läks 
ka kool remonti ja kogu koolielu korraldati ümber ajutisele pinnale Upal, siis puudus sel 
õppeaastal võimalus kasutada siseruume õpitubade ja laboritundide läbiviimiseks. Koroona ja 
2022 hilistalvel alanud sõjategevus Ukrainas jätsid oma märgi nii õppetegevusele kui ka 
looduse õppepäevadele. Samas enamik välitegevusi sai sel õppeaastal toimuda ja tänu 
aktiivsele kiirtestimisele koolides toimusid ka teistes koolides läbiviidavad õppeprogrammid ja 
õpitoad. 
 
Looduskeskuse tegevustes osalesid 2021-2022 õppeaastal õpilased Kuressaare Hariduse 
Koolist, Kuressaare Nooruse Koolist, Kuressaare Vanalinna Koolist, Kuressaare Ametikoolist, 
Kohila Gümnaasiumist, Saaremaa Gümnaasiumist, Aste Põhikoolist, Salme Põhikoolist, Leisi 
Koolist, Lümanda Põhikoolist, Kärla Põhikoolist, Mustjala Lasteaed-Põhikoolist, Kihelkonna 
Koolist, Kaali Koolist, Pihtla Lasteaed-Algkoolist, Kahtla Lasteaed-Põhikoolist, Tornimäe 
Põhikoolist, Muhu Põhikoolist ja Orissaare Gümnaasiumist. 
 
Õppeprogramme ja -laagreid juhendasid Mart Mölder, Sirje Azarov, Triin Reitalu, Mati 
Martinson, Merike Kuldsaar, Inge Vahter ja Anne Teigamägi. 
 
Augustis 2021 toimus Kohila Gümnaasiumi kevadel ärajäänud loodusklasside looduslaager. 
Esimesel päeval toimus taimestiku õpe Viidumäe looduskaitsealal, mida juhendasid Sirje 
Azarov ja Triin Reitalu. Teisel õppepäeval olid kavas linnustiku õppekäik Sõrves Mati 
Martinsoniga, liblikate õpe Kohila keskkonnaharduskeskuse juhataja Irene Volkiga ja päeva 
lõpuks tutvuti kivististega Ohessaare pangal Anni Filippovi juhendamisel. Kolmandal päeval 
tutvuti Kuressaare lossi loodusosakonnaga Sirje Azarovi juhendamisel ja Kaali 
meteoriidikraatriga Inge Vahteri juhendamisel. 
 
26.-27. augustil 2021 toimus Saaremaa valla poolt toetatud loodusainete õpetajate õppereis 
Balti jääpaisjärve kallastele Raplamaal.  

 
 

 
Raplamaa sihtkohana oli enamikele osalejatele tundmatu ja seetõttu tekkis ka mitmete 
loodusväärtuste leidmisega raskusi. Tutvuti Vana-Vigala Näljamüüriga, Varbola linnusega, 
Kuimetsa karstialaga, Mahtra talurahvamuuseumiga, Pakamäega, Mukri rabaga, Järvakandi 

Foto: Õpetaja Merike Kuldsaar valmistumas alpakasid toitma 
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klaasimuuseumiga ja teel kodu poole külastati ka Pärnumaal asuvat alpaka farmi. Ilm oli küll 
pisut vihmane, aga tõelist loodushuvilist selline väike asi ei seganud ja Raplamaa loodus-
väärtused said ilusti nähtud. 
 
KIK toetas Kuressaare Hariduse Kooli õppeprogrammide projekti "Kuressaare Hariduse Kooli 
looduse aktiivõpe 2021-2022" taotlust 8250 euroga. Selle projekti raames käisid kõik KHK 
klassid looduses õppimas midagi uut: 1. klassid osalesid Mustjalas programmis „Õpime 
metsapuid tundma“. 2. klassid Vikil „Puud eile, täna, homme“, 3. klassid Viidumäel „Seen, 
sammal, sõnajalg“, 4. klassid Säärel „Loomastik ja linnustik Sõrves“, 5. klassid „Vee-elustik 
tiigis või järves“, 6. klassid Koigi rabas „Räätsaretk rabas“, 7. klassid Soeginina pangal 
„Hülgeretk“, 8. klassid „Harilaid – rannikumeri, kõred, luited“ ja 9. klassid „Saaremaa 
karstialad“. 
 

 
 

 
 
Eelmisest õppeaastast lükkus 2021. aasta sügisesse edasi Eesti Teadusagentuuri poolt 
toetatud projekti „Teadus silmapiiril 7“ lõpetamine. Sügisel toimus 2 keemiaalast õpituba, 
mälemad Kärla Põhikoolis. Lisaks toimus algklassiõpilaste teaduslahing. Kuna Upal puudusid 
kooli käsutuses olevad suured ruumid, kuhu kutsuda teiste koolide õpilasi ja korraldada ka 
enda kooli mitmele klassile suurt ühist üritust, siis toimus algklasside teaduspäev õues. 
Osalesid kõikide meie kooli 3. ja 4. klasside 3-liikmelised võistkonnad. Kahjuks jäid ära selle 
projekti poolt toetatud 3 teadusteatri etendust, sest teadusteatrit ringi praegu põhikooli 
õpilastele ei toimu (varem oli see gümnaasiumi õpilastele) ja ka 2 õppekäiku elektroonika- ja 
laevaehitusega seotud ettevõtetesse.  
 
Kuna sel õppeaastal puudus looduskeskusel endal ruumid, siis sai taotletud Saaremaa vallalt 
rahastusi õpitubade elluviimiseks teistes valla koolides. Sügisel 2021. viidi ellu valla poolt 
1500 euroga toetatud projekt „Labor ratastel“  ja 2022. aasta kevadel 1650 euroga toetatud 
projekt „Labor ratastel II“. Projektide eesmärk oli loodusteadusliku mõtteviisi arendamine läbi 
õpitubade Saaremaa valla koolides. Projektide raames toimus 1 pikk õppepäev mõnes 
Saaremaa valla koolis. Õppepäeval toimus 3-6 õpituba põhikooliealistele lastele. Õpitoad olid 
1-2 tunnised ja keskmiselt sai õpitubades osaleda korraga 12 last. I kooliastme lapsed said 
osaleda seebi valmistamise õpitoas, II kooliastme lapsed seebi või huulepalsami valmistamise 
õpitoas ja III kooliastme lapsed DNA eraldamise, kreemi valmistamise, seebi valmistamise või 
kartulikrõpsude analüüsimise õpitoas. Sügiseses projektis osalesid Orissaare Gümnaasiumi, 
Leisi Kooli, Mustjala Lasteaed-Põhikooli, Tornimäe Põhikooli ja Kahtla Lasteaed-Põhikooli 

Foto: 4.d klass Sõrves linde uurimas 
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lapsed. Kevadises projektis osalesid Kaali Kooli, Pihtla Lasteaed-Algkooli, Kärla Põhikooli, 
Salme Põhikooli, Lümanda Põhikooli ja Kihelkonna Kooli lapsed. Kuigi nii sügisel kui ka kevadel 
oli intensiivne koroonaaeg ja paljud lapsed olid koolist puudu ja õpitubades osaleda ei saanud, 
siis toimusid kõik planeeritud õppepäevad ja kokku kahes projektis osales 396 last. Ka 
järgmiseks õppeaastaks on planeeritud juba uus „Labor ratastel III“ projekt, sest kooli remont 
venib kahele õppeaastale ja laborit veel järgmisel aastal kasutada looduskeskus ei saa. 
 
Eesti Rahvakultuuri Keskus toetas Saarte Pärismusliku Kultuuriruumi toetusprogrammi kaudu 
Kuressaare Hariduse Kooli projekti „Saarluse päevad Kuressaare Hariduse Koolis“ 2000 
euroga. Selle projekti raames oli paljudel meie kooli lastel võimalik osaleda ühes või mitmes 
Saaremaa rahvuslikku pärandit tutvustavas õpitoas. Algklassid osalesid Saaremaa Muuseumi 
õppeprogrammides „Elu vaarisade ajal“, „Valsad, viiul ja mõnos kodo“ ja „Viikingite reisukast“. 
Mari Lepik õpetas 1. ja 3. klassidele sörulaste ringmänge laulu ja tantsuga, Eena Mark 6. ja 7. 
klassidele rahvatantse. Inge Vahter tutvustas 5. klassidele Saaremaal kasvavaid ravimtaimi ja 
nende kasutamist, Jaanika Kask tutvustas rahvakultuuri kombestikku. 6. klasside poisid 
osalesid Saaremaa toidu valmistamise õpitoas Kuressaare Ametikoolis ja tüdrukud õppisid 
Kärla sukapaela valmistama Merle Prii juhendamisel. Lisaks Rahvakultuuri Keskuse poolt 
toetatavatele tegevustele osalesid klassid ka KIKi poolt toetatud Saaremaa teemalistes 
õpitubades väi õppekäikudel. 
 

 
 

 
 
14.-16. juuni 2022 toimus Sõrve linnujaama territooriumil KHK põhikooliealiste loodushuviliste 
õpilaste looduslaager. Laagris osalesid 5.-7. klasside õpilased, kokku 17 last. Sel aastal 
ööbisid laagrilised telkides, mis jaheda kevade tõttu küll juhendajatele muret tekitas, aga 
lapsed seda muret ei jaganud ja olid vaatamata kasinatele tingimustele rõõmsad ja tublid. 
Laagri esimesel päeval toimus väike ekskursioon Sõrves – tutuvuti muuseumiteega, Viieristi 
looduskaitsealaga, Lõu alvariga ja külastati Küülikuküla. Esimesel päeval jagati lapsed kahte 
rühma ja edasine õppetöö toimus rühmades. Toimusid taimestikuretked, mereelustiku püük ja 
määramine, linnulauluhommik, putukate uurimine, lõkkeõhtud. Laagri lõpuks selgitati välja 
parimad linnu- ja taimetundjad. Õpilasi juhendasid Inge Vahter, Sirje Azarov, Mati Martinson ja 
Mart Mölder. Laagri parimateks linnutundjateks osutusid: 1. Siim Vatsfeld 7.b, 2. Lee Tamm 
5.b ja  3. Georg Kasin 5.d. Laagri parimateks taimetundjad olid 1. Siim Vatsfeld 7.b, 2. Lee 
Tamm 5.b ja 3. Lenna Haandi 6.b. 
  

Foto: 5.d klassi õpilased ravimtaime õpitoas töölehte täitmas 
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Üldarvestuses parimad loodustundjad: 
1. Siim Vatsfeld 7.b 
2. Lee Tamm 5.b 
3. Isadora Rahumeel 6.a 

4. Georg Kasin 5.d 
5. Lenna Haandi 6.b 

 
 

 
 
2022. aasta kevadel algas ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi poolt toetatav projekt 
„Kuressaare Hariduse Kool merehariduskooliks!“. Projekti kogumaksumus on 19 540 eurot ja 
toetus moodustab sellest 90%. Projekti käigus toimuvad 4- ja 8-tunnised õppereisid purjelaev 
Hoppetiga, mille käigus tutvustatakse lastele mereohutust, navigatsiooni, purjelaeva ehitust, 
purjede käsitlemist, kalandust ja mere keskkonnahoidu. Kevadel 2022 toimus 2 õppereisi: üks 
4-tunnine õppereis 3.b ja 3.d õpilastele ja üks 8-tunnine õppereis Abruka külastusega 9.a ja 9.b 
klassi õpilastele. Projekt jätkub järgmisel õppeaastal. 

 

 
 
 
Autor: Anne Teigamägi, KHK looduskeskuse juhataja  

Foto: Laagris osalenud õpilased koos Sirje Azaroviga mere ääres 

Foto: Purjede üles tõmbamine 

Hoppetil 9.a ja b klassi õpilaste 

abil 
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KiVa 

Sel õppeaastal algas kool pisut teisiti – linnakoolist sai linnalähedane, maal asuv kool. 
Muutused esitasid väljakutseid ka KiVa tiimile. Vahemaa linna ja Upa vahel tingis ühest 
meeskonnaliikmest loobumise. Väikese maja sotsiaalpedagoogi osalemine iganädalastel, 
teisipäevastel koosolekutel ei tundunud enam mõistlik. Tiim jätkas viieliikmelisena. Muutused 
asukohas, koolipäeva korralduses, ruumide kasutuses ja üllatavalt suurenenud kooli-
territooriumi osas, andsid äraarvamatuid impulsse laste käitumisse. Kahjuks mitte alati 
positiivsele poolele. KiVa meeskond tegeles olustikust tingitud lastevaheliste probleemidega, 
millega varasemalt pole tegeleda tulnud. Näiteks õuealal territooriumi jagamisel tekkinud 
konflikti lahendamine 5. klasssi poiste ja tüdrukute vahel. Probleeme jagus ka majja sisse. 
Õnneks sai septembri keskel KiVa korrapidamise graafik paika ning kollased vestid tuletasid 
meelde häid tavasid ja kombeid nii majas sees, kui ka väljas. Toimus mõningane rahunemine. 
 
Septembris panime tiimiga paika KiVa tegevuskava õppeaastaks, mis seekord sisaldas 
loodetavasti uue traditsiooni algust. Nimelt, oktoobri teisele nädalale kavandatud üle-koolilist 
Arbuusi-jooksu, mida koos huvijuhiga ettevalmistati ja läbi viidi. Üritus kujunes meeldejäävaks 
ja maitsvaks, sest autasuks sai iga klass oma hästi kantud arbuusi ära süüa.  
 
Klassijuhatajatele toimus sügisesel koolivaheajal Kiva koolitus, et meelde tuletada tundide 
läbiviimise võimalusi ja vajalikkust. Novembri lõpus veebi vahendusel toimunud  järelkoolitusel 
said õpetajad tagasisidestada vahepeal tehtut. 
 
Sel õppeaastal, arvestades muutunud olusid, tegi KiVa tiim ettepaneku huvijuhile siduda 
mõned üle-koolilised üritused kiusuvaba kooli põhiväärtusetega. Nii sai teoks sõbrapäeva 
fotojaht kooli ümbruskonnas. 
 
Kiva tiimi statistikasse lisandus 5 juhtumit, millest ühe lahendamine sai suuremad mõõtmed 
ning kasutasime KiVa programmi mentori ja juhi abi. Tagasi vaadates oli see kasulik õppetund 
kõigile osapooltele.  
 
Üheksas aasta KiVa koolina tähendab ka teatud kohustusi, nagu igakevadine küsitlus 
õpilastele ja personalile. Sel korral tuli ületada takistusi, mida seadsid kahanenud arvutiklassi 
kasutamise võimalused ja mitte alati hästi toimiv veebiplatvorm, kuid vaatamata sellele olid 
klassijuhatajad visad ning küsitluses osalejate hulk igati arvestatav. Tänud teile klassijuhatajad 
panustamise eest! 
 
KiVa tiimi juhina tänan oma meeskonda ja kõiki kolleege, kellele kiusuvaba kooli väärtuste 
hoidmine ja edasiviimine on mõistetav ja loomulik osa igapäevasest koolielust.  
 
 
Autor: Inga Teär, KiVa tiimi juht 
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TUGISÜSTEEMIDE TÖÖST 

KOOSSEIS 

 

 
 
Kingu õppehoone (eri- ja tõhustatud toega õpilased): 
eriklasside HEVKO – Madli Mikli 
eriklasside sotsiaalpedagoog  - Mare Vogt 
eriklasside eripedagoog – Maris Rattasepp 
 
Upa õppehoone (üldtoe õpilased): 
sotsiaalpedagoog – Inga Teär 
õppejuht – Marek Schapel 
 
Saaremaa Hariduse Kool on kahest koolist koosnev õppeasutus. On n-ö tavaklassidega osa ja 
hariduslikult väga palju tuge vajavate õpilaste üksus. Kui 2020/21 õa toimusid regulaarselt 
kahe üksuse tugispetsialistide koosolekud ja infovahetus, siis õige pea sai selgeks, et Kingu 
õppeüksuse teemad, probleemid ja nende sügavus ei kattu suure maja omadega. Kingu 
õppehoones õppivate laste puhul on tegemist väga eriliste õppuritega ja koviseerimine nii 
erinevate juhtumite üle ei tundunud enam ühelegi tugimeeskonna liikmele mõttekas. Seega 
lakkas senine koostöövorm eksisteerimast ja uut otsitakse tänini. 
 
  

Fotol: Tugikomisjoni liikmed  

Vasakult: Mare Poopuu, Inga Teär, Maris Rattasepp, Madli Mikli 

Pildilt puudub Marek Schapel 
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Tugispetsialistide tagasivaade möödunud õppeaastale 
 
HEVKO Madli Mikli 
Õppeaasta oli töine ja tõi kaasa muudatusi. Välja kujunes väga hea koostöö Saaremaa 
Toetava hariduse keskusega – võrgustikutöö multiprobleemsete lastega, kelle koolitõrge või 
õpiraskus on tingitud kooli vastutusalast välja jäävatest teguritest.  
Arvudes rääkides osales HEVKO igakuiselt ca 10 võrgustikukohtumisel, olles kaasatud 
eksperdina ka valla teiste koolide raskemate juhtumite juures. 
 
Tugevused: Kingu õppehoone üldiselt kokkuhoidev õpetajaskond 
 
Nõrkused: Paljudest koolitustest hoolimata ei ole eristuste loomine ja arvestamine 
õppeprotsessis täna veel kõikidele HEV õppuri õpetajatele omane. 
Tugispetsialistide puudus – kõikide laste vajadused ei ole kaetud ja niigi vähest ressursi 
jagatakse kahe õppehoone vahel, mis vähendab abi mahtu veelgi. 
Pealesunnitud koostöö, mis lisab pinget niigi pingelisse tööellu – õppijal, õpetajal, huvijuhil, 
lapsevanemal  jne. 
 
Parendusettepanekud: Algklassides igakevadine õppekava ja õpitulemuste kontroll – kas 
õpilase tase vastab talle määratud õppekavale, vältimaks lapse liiga pikaajalist õppimist talle 
sobimatul õppekaval.  
Avatus asjaajamisel (ennekõike juhtkonna poolt)  ja struktureeritum koostöö tugimeeskonnas. 
HEV õppurit  tajuvate pedagoogide värbamine nii eriliste laste õpetajateks. 
 
 
Eripedagoog Maris Rattasepp 
Tugevuseks pean toredaid kolleege nii suures kui ka väikeses majas, kellega üldjuhul sujub 
koostöö tõrgeteta. Aina enam on pedagoogid hakanud aru saama õpilaste eripäradest ja 
nendega osatakse juba päris hästi arvestada. Samuti meeldivad kahe maja ühised üritused, nt 
Liikumakutsuva kooli väljasõidud on olnud toredad ning kaht maja ühendavad. Saan aru, et sel 
õppeaastal oli nende korraldamine keerulisem kui eelnevatel aegadel, kuna suur maja toimetas 
Upal “metsakoolina”. Seda enam on tore, et selles vallas  suudeti midagi ära teha.   
 
Probleemkohtadena tooksin välja teise eripedagoogi puudumise. On keeruline end jagada 
kahe maja vahel nii, et kõik osapooled rahul oleksid. Sellega seotud pinged on mõjutanud 
omavahelist konstruktiivset koostööd. Samuti tugimeeskonna regulaarsed kokkusaamised – 
osa probleeme on mõlemas majas ja neid tuleks koos arutada. Osa teemasid puudutab vaid 
suurt/väikest maja ja siis ei peaks vast teist maja kaasama. Seega saab nõustuda HEVKO 
Madliga – tugimeeskonna koostöö võiks olla plaanipärasem, avatum ja konstruktiivsem.  
Vaatamata paljudele erinevatele koolitustele on siiski pedagoogilist personali, kellele on 
hariduslikud erivajadused siiani keeruline mõista ja nendega arvestada. Jääb vaid loota, et 
nende osakaal aasta aastalt väheneb. 
Olen väga päri ettepanekuga teha Kingu majas õppeaasta lõpus regulaarseid ülevaateid 
saamaks teada, kas õpilane õpib talle võimetekohasel õppekaval.  
 
Sotsiaalpedagoog Inga Teär 
Tugevused: koostöö õpetajate, lastevanemate ja kahe maja peale jagatava eripedagoogiga on 
olnud edasiviiv ning valdavalt tulemuslik. Kiire reageerimine lapse toetamiseks ja lahendustele 
orienteeritus on üksikute eranditega, kuid enamikel juhtudel andnud positiivseid tulemusi.  
Suure maja sisekliima on jätkuvalt soe ja tööle innustav. Tuge vajavate laste toetamisel teevad 
õpetajad koostööd  tugimeeskonna ja lapsevanematega. Õpetajate positiivsus kajastub 
vahvates ühisüritustes ja humoorikates etluskavades, mis on talletatud "filmirullile". 
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Nõrkused: Tugimeeskonna alamehitatus suures majas lisab pinget tuge vajavate lastega 
töötamisel. Vähene koostöö kahe maja vahel ei anna soovitud tulemusi. 
 
Parandusettepanekud: kindlad ja üheselt mõistetavad kokkulepped kahe maja tugi-
spetsialistide töö korraldamisel. Tugispetsialistide puudumise leevendamiseks olemasoleva 
ressursi süsteemsem ja tõhusam rakendamine suures majas.  
 
 
Sotsiaalpedagoog Mare Vogt 
Aasta on taas mööda saanud ning selle tegemistele tagasi vaadates ning samas selle kooliga 
ka hüvasti jättes saan välja tuua järgmist… 
 
Tugevused: Meie väikese Kingu maja õpetajad teevad oma tööd sooja ja siira südamega. 
Üksteisega arvestatakse ning vajadusel toetatakse ja abistatakse. Üha enam mõistetakse 
laste eripärasid. Õppisime tagasi andma vastutuse lapsevanematele oma rollide täitmisel. 
 
Nõrkused: Paraku tuleb ette olukordi, kus õpetaja jääb oma töös veidi hätta, kuid ei julge seda 
tunnistada, ilmselt peljates, et teda peetakse siis ebakompetentseks. Nii jäävad paraku abita 
nii laps kui ka pedagoog ning selle tagajärjeks võib olla koolitõrkega laps ning läbipõlenud 
pedagoog. Mitte kõik pedagoogid ei hooma erivajadusi. 
 
Parenduseettepanekud: Suurem valehäbita koostöö õpetajate ja tugispetsialistide vahel. 
 
 
Autor: Madli Mikli, tugimeeskonna juht  



Aastaraamat  2021/2022 

Kuressaare Hariduse Kool  41 

HEV AINEKOMISJONI TÖÖST 

KOOSSEIS 

 

 
 
 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 

Madli Mikli 
    

koduõppe õpetaja, 
liikumisõpetuse 
õpetaja, 
terviseõpetuse 
õpetaja 

4.e 
8.c,f 
7.ü 

ainekomisjoni esimees, 
eriõppe juhtõpetaja, 
eriklasside HEVKO 

Mare Poopuu inimeseõpetus, 
ajalugu, 
kehaline kasvatus, 
kunstiõpetus 

7.ü, 2.c, 6.e, 6.c 
7.c 
9.e 
7.c, 9.e 

9.e klassijuhataja 

Christina Köster eesti keel, 
matemaatika, 
loodus, kunst, 
tööõpetus, kehaline 

2.e 2.e klassijuhataja 

Maris Rattasepp eesti keel, ajalugu,  9.e, 7.ü eripedagoog 

Fotol: HEV ainekomisjoni liikmed 

I rida: õpikoer Gerda, Madli Mikli, Erki Kuusk, õpikoer Rafferty vom grünen Kuckuck, Monika Põld, Ainar 

Õunpuu, Mare Vogt, õpikoer Saara 

II rida: Velve Vipp, Marika Tiikmann, Marika Kuusk, Ingrid Martin, Kadri Pääsukene, Käti Väin, Janne 

Traumann 

III rida: Kätlin Hommik, Ann Parbus, Liis Kala-Päeske, Christina Köster, Maris Rattasepp, Sirje Paakspuu, 

Merje Lindmäe, Merlin Vares, Krista Hütt 
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Nimi Aine Klass Muud ülesanded 

Taimi Arnus loodus, ajalugu, 
matemaatika, 
kunst, 
inimeseõpetus 

8f, 8c, 7ü, 9e, 8.f klassijuhataja 

Merje Lindmäe eesti keel, 
matemaatika, 
loodusõpetus, 
inimeseõpetus, 
kunst, tööõpetus 
kehaline kasvatus 
käsitöö 

3.c 
 
 
 
 
  
8.c, 8.f, 8.e, 9.e 

3.c klassijuhataja 

Marika Kuusk inimeseõpetus, 
ajalugu, eesti keel, 
kirjandus, 
loodusõpetus, 
inimeseõpetus 

8.e, 9.L, 6c, 9.e 8.ehk klassijuhataja 

Ainar Õunpuu ajalugu 
ühiskonnaõpetus 
kunst, kehaline 

6.ce, 8.cef, 9.ce 
6.e, 9.ce 
9.c 

9.c klassijuhataja 

Kadri Pääsukene matemaatika 4.e, 5.c, 7.ü  

Marika Tiikmann eesti keel, 
matemaatika, 
loodusõpetus, 
kehaline kasvatus, 
kunstiõpetus, 
tööõpetus 

1.c, 5.c 2.c  klassijuhataja 

Kätlin Hommik inglise keel 2.c, 4.c/5.e, 6.d, 6.e, 
7.ü, 8.cef, 9.c, 9.e 

 

Liis Kala-Peäske eesti keel ja 
kirjandus 

7.c eesti k, 8.c, 8.e, 
8.f, (9.a) 9.c, 9.e 

9.a klassijuhataja 

Riina Soon matemaatika, 
füüsika 

7c ja 8e 
8c, 8e, 8f, 9c ja 9e  

 

Ann Parbus inglise keel 2.e, 3.c, 5.c , 6.c, 
7.c, 8.e 

7.c klassijuhataja 

Ingrid Martin abiõpetaja  1.c 

Merlin Vares eesti keel, 
matemaatika, 
loodusõpetus, 
inimeseõpetus, 
kunst, tööõpetus, 
kehaline kasvatus, 
arvutiõpetus, 
liiklusõpetus 

2.c, 2.e, 3.c, 4.c, 5.c 4.c klassijuhataja 
Liikuma Kutsuva Kooli 
programmijuht 

Janne Traumann eesti keel 
matemaatika 
loodusõpetus 
kunstiõpetus, 
tööõpetus 
kehaline kasvatus 
kirjandus 

1.c 
 
 
 
 
 
7.c 

1.c klassijuhataja 
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Nimi Aine Klass Muud ülesanded 

inglise keel 9.l 

Sirje Paakspuu eesti keel  
kirjandus  
muusika  
kunst 

2.c, 2.e, 3.c, 4.c, 5.c, 
6.c, 8.c, 8.e, 8.f, 9.c 
ja 9.l 

6.c klassijuhataja  
muusika- ja rütmikaringide 
juhendaja 

Velve Vipp matemaatika 7.c, 7.f, 8.c, 8.e  
Käti Väin eesti keel, 

kirjandus, kunst, 
kehaline 

6.e; 9c individuaalõppe õpetaja, 
klassijuhataja, 
kunstiõpetuse, 
liikumisõpetuse õpetaja 

Krista Hütt bioloogia, 
geograafia 

7.c, 7.ü, 8.c, 8.f, 8.e, 
9.c, 9.e 

8.c  klassijuhataja 
 

 
Ainekomisjoni väliselt olid Kingu maja lapsi õpetamas veel geograafiaõpetaja Merike Kuldsaar 
(6.ehk), keemia ja loodusõpetuse õpetaja Argo Kirs (kõik pk klassid), ühiskonnaõpetuse 
õpetaja Jaanika Kask, tööõpetuse õpetaja Väino Paju, vene keele õpetaja Inga Pariis. 
 
 

TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid: 

 koostöö ja erisuste mõistmine, austamine; 
 kasutada õpilaste positiivseks mõjutamiseks taastava õiguse meetodit, et laps saaks 

oma negatiivset tegu või käitumist heastada; 

 kool liikuvaks – õuevahetunnid, tantsuvahetunnid!; 
 jätkata ainekomisjoni ühistegevuse traditsiooniga (nagu oli söögitegemine, taldrikute 

maalimine jne.); 
 õpetajate huviring – pilliõpe, digi- ja muu  pädevusringid. 

 
 TEGEVUS AEG VASTUTAJA 

I KOOSOLEKUD 
1. Ainekomisjoni koosolek Iga kuu esimesel 

esmaspäeval 
8.10 

M. Mikli 

2. Klasside arutelud (muresõel) Vähemalt kaks 
korda aastas 

tugimeeskond 

II TÖÖ  ÕPILASTEGA (konkursid, olümpiaadid, üritused, tasemetööd, eksamid) 

1. ÖÖKOOL algklassidele 05.11.21 klassijuhatajad 
2. Jõulujämm Kingu majas 21.12.21 kõik 
3. Sõbranädala tähistamine 7.02-11.02.22 kõik 
4.  Vastlapäev  25.02.22 kõik 
5. Teraapiakoerte nädal lastega 18.04.22-

22.04.22 
M. Mikli 
M. Poopuu 

6. Lastekaitsepäeva piknik vanematega 01.06.22 klassijuhatajad 
 
Kõike, mis aastaplaani sai pandud teha ei õnnestunud. Nt teraapiakoertenädal jäi ära ühe 
koera haigestumise tõttu. Õnneks sai teine koer siiski lastega koolis olla. Teraapiakoertele 
Saarale ja Gerdale jäi see õppeaasta Kingu majas viimaseks.  
Lastekaitsepäeva piknik toimus ja õpetaja Sirje Paakspuu eestvedamisel oli esitlemisel ka 
eeskava, kus kõik soovijad said oma aasta jooksul õpitut näidata. 
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Lisaks toimus teemanädal, kus Kingu õppehoone kehastus ümber Saja Aakri metsaks. Kogu 
nädala õppimine oli seotud Puhhi ja tema sõprade temaatikaga. Alguse sai ka Alice 
Imedemaal teemanädal ning loodetavasti see kena traditsioon juba uute kangelastega jätkub 
ka järgnevatel aastatel. 
 
Koroona tõmbas kriipsu peale öökoolile, mis toimus väiksemas formaadis kui plaanitud oli. 
 
Õpetajate ühisüritusi toimus vähem kui tavaliselt. Bachata seminar Tallinna tantsukooli Casa 
de Baile juhendaja Pireti ettetantsimisel, sai nendelt, kes osalesid väga hea tagasiside ja 
loodeti, et ka selliseid ettevõtmisi saab edaspidi olema. Plastiline keha loob plastilise meele ja 
seda HEV õpetaja oma rätsepatööga sarnanevas ametis vajab. 
 
Teoks sai hoolekogu eestvedamisel loodud rahuloluküsitlus õpetajate ja lapsevanemate seas.  
 
 

AINEOLÜMPIAADID 

Reio Mägi 8.f, õpetaja Velve Vipp. Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor – II koht ja 
matemaatika lõppvoor – III järk. 
Matemaatikavõistlus KÄNGURU 7.–8. klassi arvestuses 7. koht (131 punkti 150 punktist). 
 
 

OLULISED ARVNÄITAJAD 

Kuressaare Hariduse kooli Kingu õppehoones õppis 2021/22 õa 85 eri- ja tõhustatud toega 
last. Kaks õpilast õppis koduõppel, neist üks telesilla vahendusel. 
Õpetajaid oli ca 20  ja tugispetsialiste kaks – eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. 
Üks HEVKO, aitas asju ajada ja õppetööd korraldada. Kolm koera käisid lapsi tundides 
aitamas, rõõmustamas, lohutamas. Kaks aafrika hiidtigu meelerahu taastamas. 
 
 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused 
 2021/22 õppeaastal täienes meie digivahendite pank ja seoses sellega tekkisid uued 

võimalused õppetöö kaasajastamiseks.  

 Tekkis uus traditsioon teemanädalate näol.   
 Õpetajad said endale õpetajate toa. 

 Pea kõik HEV klasside õpetajad läbisid kursuse, kuidas digimaailma HEV õpilase puhul 
paremini kasutada ja kuidas õppesisu kohandada. 

 Alustas õpetajate digiring Merlin Varese juhatusel. 
 
Järeldused 
Tugevused: 

 kokkuhoidev ja heades suhetes kollektiiv; 
 hea koostöö ja omavaheline läbisaamine Kingu majas; 
 hea sisekliima; 
 toetavad kolleegid; 

 individuaalne lähenemine õpilastele; 
 tasuta huviringid HEV õpilastele. 

 
Nõrkused: 

 ebamäärane tulevik Kingu maja osas (juba 8 aastat) loob kogu kollektiivis ja ka 
lapsevanemates lisaärevust, mis  omakorda toob lisaväsimust; 
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 kooli miljöö ei toeta õppijat; 

 vähene õppevara ja teadlikkus õppekava vähendamisest;  
 infovahetus n-ö suure majaga; 

 juhtkonna vähene kokkupuude Kingu maja igapäevaeluga ja erivajadusega õppuriga 
ning seega kohatine vajaduste valesti kaalumine (nt eripedagoogilise pädevuseta 
aineõpetajate kasutamine). 

 
Parendusettepanekud: 

 ühtse hindamissüsteemi loomine; 
 õppeainete suurem lõimine; 
 infovahetuse selgus;  

 õpetajate suurem vastutus enda, kui erivajadusega õppuri õpetaja pädevuse tõstmisel 
(koolituda võib lõputult, kuid vaja on õpitut ka mõista ja rakendada). 

 
Mõned näited õpetajate tagasisidest: 

 Minu arvates on Kingu maja ja seltskond ütlemata tore ja vahva! Õpetajad ja töötajad 
on enamasti kõik väga ühtehoidvad, toetavad, sõbralikud ja abivalmid. Alati tullakse 
naerusuil vastu ja just see teebki seal töötamise toredaks. Lapsed on ägedad ja iga 
päev toob nalja, naeru, uusi avastusi ja edasiminekuid laste poolt – võib öelda, et ükski 
päev ei ole igav. 

 Kui unistama hakata, siis mina unistaksin, et majas oleks selline 
puhkeruum/mängutuba, kus on palju erinevaid tegevusi lastele – palju laua- ja muid 
mänge, võib-olla mõni trenažöörgi (eriti vahva oleks, kui vihmase ilma puhul saaks 
kekat teha toas nt oma jõusaalis). Väljasõite võiks olla rohkem, nt aastalõpus toimunud 
klassireis oli väga vahva, rohkem inimesi koos ja terve päev oli lastel lõbus. Anne 
Teigamägi korraldatud reisid loodusesse on superlahedad, lastele lähevad sellised 
asjad väga peale.  

 Õpetajatega ühiseid ettevõtmisi võiks olla rohkem. 
 Muidugi maja remont, suuremad koridorid ja kohad, kus lapsed saavad vahetunni ajal 

istuda/puhata. 
 
 
Autor: Madli Mikli, HEV ainekomisjoni esimees 
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EESTI KEELE JA AJALOO AINEKOMISJONI TÖÖST 

KOOSSEIS 

 
 
 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
Rita Ilves eesti keel ja 

kirjandus,  
kirjandus 
tugiõpe 
eesti keele valik 

7.a 
 
5.b,d 
6.ad; 8.ab 
5., 6.kl 

põhikooli näitering, 
nõukoja liige 

Jaanika Kask ajalugu 
ühiskonnaõpetus 

5.kl 
6.c 

klassijuhataja 

Sirje Kreisman eesti keel ja 
kirjandus 
õpiabi 

6.a, 7.b 
 
5.ad 

nõukoja liige 

Merje Oopkaup ajalugu 
ühiskonnaõpetus 

6.-9.kl 
6.kl, 9.kl 

klassijuhataja 

Merle Prii eesti keel ja 
kirjandus 
eesti keel 

8.a 
 
5.b,d; 6.b 

ainekomisjoni esimees, 
klassijuhataja 

Ainar Õunpuu ajalugu väikemajas 
ühiskonnaõpetus 

5.-9.klass 
6.ehk, 9.c,ehk 

klassijuhataja 

Liis Keel-Peäske eesti keel ja 
kirjandus 

9.a 
 

klassijuhataja 

Fotol: Eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni liikmed 

I rida: Reeli-Alli Kaesvelt, Merje Oopkaup 

II rida: Sirje Kreisman, Merle Prii, Rita Ilves, Liis Kala-Peäske, Ainar Õunpuu 

Pildilt puudub Jaanika Kask 



Aastaraamat  2021/2022 

Kuressaare Hariduse Kool  47 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
eesti keel ja 
kirjandus 
väikemajas 

7.c; 8.c,ehk,f; 9.c,ehk 

Reeli-Alli Kaesvelt eesti keel ja 
kirjandus 
kirjandus 
õpiabi 

5.a, 8.b, 9.b 
 
6.b,d 
6.b 

klassijuhataja 

 
 

TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid:  

 PK ainekava parendamine; 

 põhikooliks kasvamise areng; 

 eesti keele, kultuuri ja ajaloo väärtustamine; 
 silmaringi laiendav tegevus. 

 

TEGEVUS AEG VASTUTAJA EELARVE 

KOOSOLEKUD 
Tööplaani koostamine august M. Prii  

Töökoosolek september M. Prii  
Töökoosolek oktoober M. Prii  
Töökoosolek november L. Kala  
Töökoosolek detsember M. Prii  
Vabariigi aastapäeva aktuste 
korraldusest, külalistest jne 

jaanuar M. Oopkaup  

EV aastapäeva tähistamine, 
plakatikonkurss 

veebruar 
M. Oopkaup,  
A. Õunpuu 

50.- 

Emakeelepäeva tähistamine klassides märts M. Prii 
kompvekid 
muu nänn 

Lugemissoovitus kolleegile aprill S. Kreisman  
Väljasõit suvesse mai M. Prii transport 
TÖÖ  ÕPILASTEGA (konkursid, olümpiaadid, üritused, tasemetööd, eksamid) 
SEPTEMBER 
OKTOOBER 
Vaarandi luulekonkurss 01.10 aineõpetajad  
Õpioskuste olümpiaadi eelvoor  R.-A. Kaesvelt  
Õpioskuste olümpiaadi lõppvoor 30.10 R.-A. Kaesvelt  
NOVEMBER 

DETSEMBER 
Maakondlik Koidulauliku konkurss 02.12 R. Ilves  
Lingvistikaolümpiaadi eelvoor veebis 04.12 M. Prii  
Vabariiklik Koidulauliku konkurss 13.12 R. Ilves  
JAANUAR 
Sten Roosi muinasjutuvõistluse 
lõpptähtaeg 

11.01 aineõpetajad  

Vabariiklik emakeele uurimistööde 
esitamise tähtaeg 

17.01 aineõpetajad  

Maakondlik ajaloo-olümpiaad veebis 19.01 M. Oopkaup  
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TEGEVUS AEG VASTUTAJA EELARVE 

Vabariiklik Alveri konkurss „Tuulelapsed” 
põhikoolile 

21.-22.01 R. Ilves  

Vabariiklik Tammsaare konkurss 28.01 R. Ilves  
VEEBRUAR 
Emakeeleolümpiaadi piirkondlik voor 01.02 aineõpetajad  
Maakondlik etlemiskonkurss 03.02 aineõpetajad  
Vabariiklik etlemiskonkurss 11.02 R. Ilves  

Vabariigi aastapäeva tähistamine 23.02 
M. Prii,  
M. Oopkaup 

 

MÄRTS 
Väikeste kodu-uurimistööde esitamise 
tähtaeg 

01.03 M. Prii  

Ajaloo-olümpiaadi lõppvoor 05.03 M. Oopkaup  
Emakeeleolümpiaadi lõppvoor 11.-12.03 aineõpetajad  
Emakeelepäeva nutivõistlus 14.03 M. Prii kompvekid 
Maakondlik vendade Liivide konkurss 29.03 R. Ilves  
APRILL 
Lingvistikaolümpiaadi lõppvoor 02.-03.04 M. Prii  
Raamaturetsensioonide esitamise 
tähtaeg 

03.04 aineõpetajad  

Vabariiklik vendade Liivide konkurss 09.04   

MK näitemängupäev  R. Ilves  
MAI 
Maakondlik tasemetöö eesti keeles 8. 
klassidele 

12.05 
M. Prii,  
R.-A. Kaesvelt 

 

Vabariiklik põhikoolide teatrifestival 13.-15.05 R. Ilves  

9. klassi emakeele lõpueksam 30.05 
R.-A. Kaesvelt, 
L. Kala-Peäske 

 

 
Ainekomisjoni liikmete poolt juhendatud uurimistööd ja loovtööd:  

Merje Oopkaup   
  Robert Kaljo (9.a) – uuris oma vanaema elulugu 

Millie Bertha Virki (9.b) – tutvumine Saaremaa turismi- ja turundusteemadega 
Saaremaa TIKis praktiseerides 

Merle Prii      
Annabel Ansel (5.d) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 
Henri Raud (5.d) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 
Mia Marii Vinni (5.d) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 
Albert Birkenfeldt (6.b) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 
Loore Birkenfeldt (6.b) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 
Lenna Haandi  (6.b) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 
Krita Kilumets (6.b) kodulooalane uurimistöö „Terves kehas terve vaim“ 

Liis Kala-Peäske 
Aksel Hartikainen (9.a) “Väike luulekogu” 
Kevin Kaseväli (9.a) “Linnusöögimaja” 
Martin Kirst (9.a) “Linnu pesakasti ehitamine” 
Kevin Lempu (9.a) “ATV hooldus ja kontroll” 
Vesse Muru (9.a) “Terrassi katuse ehitamine” 
Karmel Muul (9.a) “Kleidi õmblemine” (kaasjuhendaja) 
Georg Paomees (9.a) “Jääpurjeka renoveerimine” 
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Risto Tahk (9.a) “Mootorratta "Pannonia T5 1971" restaureerimine” 
Liina Talistu (9.a) “Mori Kei seelik” 

 
NÄITERING KREPUTLASED 

 

 
 
 
Sel aastal kuulusid Kreputlastesse: 
Kärt Medri 5.b 
Johann Peeters 5.b 
Britte Roost 5.b 
Elisabeth Villsaar 6.a 

Lisette Milpak 7.a 
Lenna Koovisk 7.a 
Britta Truu 7.b 
Elsa Marie Kirs 7.b 

 
 
Üleriigilised konkursid, kus osaleti trupiga: 

- B. Alveri konkursiks valmis lavastus I. Krõlov  "Lilled", kuid koroonapuhangu tõttu jäi 
konkursil osalemata. 

 
Individuaalkonkursid: 

- maakonna D. Vaarandi konkurss: Elsa Marie Kirs 
- maakonna Koidulauliku konkurss: Lisette Milpak – Grand Prix 

  Kärt Medri – eripreemia 
- maakonna etlejate konkurss: Elisabeth Villsaar – Grand Prix 
- maakonna vendade Liivide konkurss: Kärt Medri – eripreemia 
- üleriigiline Koidulauliku konkurss: Lisette Milpak – II koht 
- üleriigiline etlejate konkurss: Elisabeth Villsaar 

Fotol: Näiteringi Kreputlased koosseis 

Vasakult: Lenna Koovisk, Kärt Medri, Elisabeth Villsaar, Britte Roost, Johann Peeters, Elsa Marie Kirs, Britta 

Truu 

Pildilt puudub Lisette Milpak         



2021/2022  Aastaraamat 

50   Kuressaare Hariduse Kool 

 

 
 
 

MAAKONDLIKUD JA VABARIIKLIKUD KONKURSID 

 

 
 
 
Möödunud õppeaasta vabariiklik väikeste koduloouurijate uurimistööde konkurss "Meie pere 
vanad asjad": 
Elizabeth Kelder (7.b) (juhendajad Merle Prii, Anu Kelder) – võidutöö 5.-6. klasside arvestuses 
Loore Birkenfeldt, Albert Birkenfeldt (6.b) (juhendaja Merle Prii) – võidutöö 5.-6. klasside 
arvestuses 
Karola Kuldsaar (7.b) (juhendaja Merle Prii) – võidutöö 5.-6. klasside arvestuses 
Elsa Marie Kirs (7.b) (juhendajad Merle Prii, Kadri Saar) – võidutöö 5.-6. klasside arvestuses, 
Järvamaa Muuseumi eripreemia 

Fotol: Maakonna Koidulauliku konkursi võitja Lisette Milpak 

(7.a) 

Fotol: Koduloouurijate uurimistööde konkursi paremik 

I rida: Lenna Haandi, Karola Kuldsaar, Elizabeth Kelder, Loore Birkenfeldt,  

Hugo Sarapuu 

II rida: Albert Birkenfeldt 
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Hugo Sarapuu (7.b) (juhendajad Merle Prii, Relika Sarapuu) – võidutöö 5.-6. klasside 
arvestuses 
 
 
Vabariiklik esseekonkurss „Minu keel“ 
Maria Merelaid (9.a) – eripreemia 

 
 

 
 

KOOLI VÕISTLUSED  

Traditsioonilise koolisisese Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud plakatikonkursi võitjad 
olid 
9. klasside võitjad: 
I koht – Martin Kirst, Ragnar Tisler „Maskid läbi aegade“ (9.a) 
II koht – Mia Lätt „Tants eile, täna, homme“ (9.b) 
III koht – Maria Merelaid „Eesti tuntumad poliitikud eile, täna, homme“ (9.a) 
Eriauhind päevakajalisuse eest – Kristin Poopuu „Elektrihind eile, täna, homme“ (9.b) 
 
  

Fotol: Vabariikliku esseekonkursi eripreemia – Maria Merelad 
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AINEOLÜMPIAADID JA UURIMISTÖÖD 

Maakondlik emakeeleolümpiaad: 
Luise Ling (7.b) – II koht (juh S. Kreisman) 

 
 

 
8. klasside arvestuses Illimar Kirss (8.b) - 7. koht 

 
 

 

Fotol: Maakondliku emakeeleolümpiaadi II koht – Luise Ling 

Fotol: Maakondliku emakeeleolümpiaadi 7. koht – Illimar Kirss 
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Maakondlik õpioskuste olümpiaad: 
Võistkonna koosseis: Krita Kilumets (6.b), Merit Soe (6.b), Edward Lulla (6.a), Remi Ool (6.a), 
Eudora Kask (6.a) – maakonna 1. koht (juh R.-A. Kaesvelt) 
 
Vabariiklik õpioskuste olümpiaad:  
Võistkonna koosseis: Krita Kilumets (6.b), Helerin Viktoria Tüür (6.b), Lenna Haandi (6.b), 
Edward Lulla (6.a), Eudora Kask (6.a) – 3. koht (juh R.-A. Kaesvelt) 
 
Piirkondlik ajaloo-olümpiaad: 
Lenna Haandi (6.b) – 1. koht 
Krita Kilumets (6.b) – 2. koht 
Jaagup Rang (9.b) – 1. koht 
 
6. klasside arvestuses Helerin Viktoria Tüür (6.b) – 6. koht, Richard Toompuu (6.a) – 7. koht, 
Isadora Rahumeel (6.a) – 9. koht; 7. klasside arvestuses Siim Vatsfeld (7.b) – 6. koht, Tuule 
Kalamees (7.a) – 10. koht; 8. klasside arvestuses Illimar Kirss (8.b) – 4. koht, Jarno Mononen 
(8.b) – 6. koht. 
  

Fotol: Vabariikliku õpioskuste olümpiaadi paremik 

Vasakult: Lenna Haandi, Helerin Viktoria Tüür, Krita Kilumets, 

Edward Lulla, Eudora Kask 
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Vabariiklik ajaloo-olümpiaad: 
Lõppvooru kutsuti Jaagup Rang (9.b) 

 

 
 
 
Lingvistikaolümpiaadi eelvoor: 
Lingvistikaolümpiaadil saavad osaleda 9.-12. klassi õpilased ning tulemused reastatakse üle-
eestiliselt. 
 
Kohalikus mastaabis jagunesid tulemused järgmiselt: 
9. klass 
1. Reio Lõbus (9.a) – 1. koht (juhendaja M. Prii) 
 

 
 

 
 

OLULISED ARVNÄITAJAD 5 VIIMASE AASTA  LÕIKES 

Ainekomisjoni töö tulemustest 
 
Õppeaineti täiendavale õppetööle jäetud õpilased viimasel viiel õppeaastal ning protsent 
õpilaste koguarvust: 
  

Fotol: Vabariikliku ajaloo-olümpiaadi lõppvooru kutsutud 

Jaagup Rang 

Fotol: Lingvistikaolümpiaadi võitja Reio Lõbus 
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Aasta 
Ajalugu põhikool/ 
gümnaasium 

Eesti keel põhikool/ 
gümnaasium 

Kirjandus põhikool/ 
gümnaasium 

2017/ 2018 5/ 0     2,1%/ 0% 5/ 9      2,1%/ 4,4% 13/ 13   5,4%/ 6,3% 
2018/ 2019 5/ 4     2,1%/ 2,0% 6/ 5     2,5%/ 2,5% 7/ 7       3,0%/ 3,6% 
2019/ 2020 2/ 1     0,8%/ 0,5% 1/ 7     0,4%/ 3,7% 8/7        3,4%/ 3,7% 
2020/ 2021 8/ 3     3,1%/ 1,6% 6/ 2     2,3%/ 1,1% 14/ 5     5,5%/ 2,7% 
2021/ 2022 8         3%      13       4,9% 12         4,5% 

 
Olümpiaadidel osalenud õpilased (maakondlik + üleriigiline) ning protsent õpilaste arvust: 

Aine 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Emakeel 
32+2 

9,2%/6,3% 
35+4   

9,5%/11,4% 
32+3  

9,5%/9,4% 
33+2 

10,1%/6,1% 
6+0 

4,7%/0% 
Õpioskused 5+5 5+0 5+5 5+jäi ära 5+5 

Lingvistika 
11+2 

3,7%/18,2% 
15+1 

5,2%/6,7% 
12+2 

5,0%/16,7% 
11+4 

4,7%/36,4% 
2+0 

4,3%/0% 

Ühiskonnaõpetus 
- 46+3 

30,5%/6,5% 
- 18+2 

19,1%/11,1% 
- 

Ajalugu 
18+2 

9,5%/11% 
- 19+2 

4,9%/10,5% 
- 10+1 

3,8%/10% 
 
Olümpiaadidel maakonna esikolmikusse + üleriigilistel olümpiaadidel 10 parima hulka jõudnud 
õpilased, lisaks protsent osalenud õpilaste koguarvust: 

Aine 
2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 2020 2020/2021 2021/2022 

Emakeel 
7+0 

21,9%/0% 
4+1 

11,4%/25% 
10+1 

31,3%/10% 
8+0 

24,2% /0% 
1+0 

16,7%/0% 
Õpioskused 5+5 5+0 5+5 5+jäi ära 5+5 

Lingvistika 
11+0  

100%/0% 
11+1 

73,3%/9,1% 
9 + jäi ära 

75% 
9+0 

81,8%/0% 
1+0 

50%/0% 

Ühiskonnaõpetus - 
5+1 

10,9%/20% 
- 

2+0 
11,1%/0% 

- 

Ajalugu 
5+1 

27,8%/50% 
- 

7 + jäi ära 
36,8% 

- 
3+0 

30%/0% 
 
 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused 
Kooliaastat iseloomustab „metsas õpe“ ehk olime terve aasta Upal ning kohanesime kitsaste 
oludega. Hoolimata kesistest võimalustest kogu õppevara kasutada, saadi hakkama. Ka 
koduklasside vahel jooksmisega harjus. 
 
Emakeele tugiõpe on end igati õigustanud, nii on võimalus saada kõigil õpilastel teadmiste 
omandamisel eduelamus. Nüüdseks saab individuaalsemat lähenemist 5., 6. ja 8. klassis. 
Järgmisest õppeaastast lisandub taas uus klass. 
 
Valikainete maailm on meie ainekomisjonile ikka veel uudne. Eelmisel aastal alustasime 
5. klassidega ning seal saab nüüdseks tutvust teha esinemisoskuse alustaladega, tänavu 
lisandus 6. klass, kus teemaks Kuressaare kultuurilugu. 
 
Planeeritud üritused said kõik kenasti tehtud, vaid Alveri teatrikonkursile jäi koroonapuhangu 
tõttu minemata. Emakeelepäeva tähistamine toimus sel aastal pikal söögivahetunnil QR-
koodide mänguga: lõiming Liikuma Kutsuva Kooli tegemistest ning emakeelealastest 
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teadmistest. Rõõm on tõdeda, et ka algklassid olid tublid osalejad. Juba teist aastat toimus 
video vahendusel vabariigi sünnipäeva tähistamine. 
 
Põhikooliks kasvamine käib tasapisi. Ka õpetajatel võtab aega harjumine, et 9. klass on nüüd 
vanim. Õpetajate päeva läbiviimine ja ainekomisjonide virtuaalne kommioksjon on kindlasti 
õppetunnid, kuidas on võimalik järgmisel aastal asju paremini korraldada. 
 
Emakeeleeksam toimus. Eksamit nagu eelmiselgi aastal ei hinnatud, kuid saadud 
punktisumma jõuab tunnistusele. Saaremaa Gümnaasiumi testid, k.a emakeeles tekitasid 
lõpetajates olulist huvi õpetatava vastu. 
 
Hea meel on huvitegevuse poole pealt uute laua- ja seltskonnamängude jõudmine kooli. Nii 
mõnedki neist arendavad õpilasi end keeleliselt paremini väljendama. 
Kevadel liitusid meiega Ukraina põgenikud. Tänu Tatjana Pihtile olid lapsed koolis hoitud ning 
said elementaarset keeleõpet. 
 
 
Järeldused 
 
Tugevused: 

 Kogenud õpetajad, väga hea meeskonnatöö. 
 Head tulemused nii õppe- kui ringide töös. 

 Väga hea kolleegidevaheline koostöö koolis. 
 Suurepärane koostöö Saaremaa muuseumi, Saaremaa Keskraamatukogu, Kuressaare 

noortekeskuse ja SA-ga Ülikoolide Keskus Saaremaal. 
 

Nõrkused: 

 Õpetajate jooksmine koduklasside vahel, sellest tingituna väheste õppematerjalide 
kasutusvõimalus. 

 Ajapuudus teha jooksvaid ainekomisjonisiseseid koosolekuid. Need on valdavalt 
asendunud kaasaegsemate välkkokkusaamiste ja internetikeskkonnas 
mõtetevahetusega. 

 Probleem kasutada sülearvuteid klassis, kuna internetiühendus lihtsalt ei toimi. 
 Almanahh jäi sel aastal digitaalsetel põhjustel avamata. 

 Ukrainlaste lõimimiseks on kogemused kesised. 
 

Parendusettepanekud: 
 Almanahhile uue elu sissepuhumine. 

 Soovitusliku kirjanduse populariseerimine lapsevanemate hulgas. 
 Üks ukrainlane klassi ning tõhus keeleõpe kogu aasta vältel. 

 
Aasta Upal möödus linnutiivul. Jäime seal küll ellu, kuid igatsus renoveeritud linnakooli järele 
on tohutu. 
 
Hoolimata pikkadest päevadest (9. klass lõpetas 16.15) leiti aega nõrgemate järeleaitamiseks, 
maakondlikest/vabariiklikest konkurssidest osavõtuks. Saavutati häid tulemusi igal alal. Tore, 
et õpetajatel on jätkuvalt entusiasmi tegeleda ka tugevamate õpilastega. 
 
Ainekomisjon käis oma igasuvisel akudelaadimise väljasõidul seekord purjetamas. Purjede 
rehvimine jäeti asjatundjate hooleks, kuid mõnus päikseline ilm aitas taastada väsinud 
meeleolu ning süstis värsket tahet uude aastasse astuda. 
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Elektrooniline almanahh meenutab oma aeglase arenguga juba pika habemega vanameest. 
Kurbloolisus on selles, et emakeeleõpetajatest sõltumata sel aastal digilahendused uue kooli 
tekkega igas aspektis kaasa ei tulnud. Seega jäi kogu ettevõtmine soiku.  
 
Järgmise õppeaasta suureks väljakutseks on kindlasti ukrainlastest sõjapõgenike õpetamine 
ajal, mil ka kohalikud peavad omandama kvaliteetse põhihariduse. Jätkuvalt kuulub 
ainekomisjoni prioriteetide hulka õpetajate silmaringi laiendamine nii ainealaste kui ka 
üldkultuuriliste teadmiste näol. 
 
 
Autor: Merle Prii, eesti keele ja ajaloo ainekomisjoni esimees 
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ALGKLASSIDE AINEKOMISJONI TÖÖST 

 

KOOSSEIS 

Nimi 
KHKs 

(SÜGis) 
alates .. 

Klass Muud ülesanded 

Irena Sink 

1997 1.a 

Ainekomisjoni, hoolekogu, nõukoja ja 
tehnikanõukogu liige, eelkooli juhataja, 
maakonna ainekomisjoni juhataja, ringijuht, 
haridustehnoloog. 

Kaie Lepp 
2019 1.b 

Ainekomisjoni liige, eelkooliõpetaja, 
tempoklasside õpetaja 

Marika Mets 2017 1.d Ainekomisjoni liige. 

Viire Pors 1982 2.a Ainekomisjoni liige ja pikapäevarühma õpetaja 

Marina Mäetalu 
2004 2.b 

Ainekomisjoni ja KiVa meeskonna liige, 
pikapäevarühma õpetaja. 

Katrin Usin 2020 2.d Ainekomisjoni liige ja pikapäevarühma õpetaja. 

Katrin Rosin 
2015 3.a 

Ainekomisjoni ja KiVa meeskonna liige, 
eelkooliõpetaja 

Ruta Kelt 1978 3.b Ainekomisjoni juhataja, ringijuht, eelkooliõpetaja. 

Merle Lepik 2019 3.d Ainekomisjoni liige, ajakirja toimetaja, ringijuht. 

Margit Mägi 
1998 4.a 

Ainekomisjoni ja KiVa meeskonna liige, 
eelkooliõpetaja. 

Kaisi Õispuu 2021 4.b Ainekomisjoni liige ja eelkooliõpetaja. 

Janne Nurmik 
2018 4.d 

Ainekomisjoni liige, ajakirja toimetaja, 
eelkooliõpetaja, ringijuht. 

Helen Siigur 
2018 1.-4.kl 

Abi-ja asendusõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, 
ainekomisjoni liige. 

Iriina Lulla 
2018  

Abiõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, 
ainekomisjoni liige. 

Dagmar Käärid 2021 1.-4.kl Tempoklasside õpetaja, ainekomisjoni liige. 

 
 

TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid: 
 saavutada sujuv töö kooli asenduspinnal, 
 õpetaja heaoluaasta. 

 
2021/22 õppeaasta kujunes algklasside ainekomisjonile säravaks ja väga töiseks aastaks. Nii 
nagu kooliperel, tuli ka meil kohaneda kooli remondi tõttu asenduspinnaga Upal.  
Asenduspinna vähese ruumi tõttu pidime välja mõtlema üritusi, mis ei nõudnud eraldi ruumi. 
Kasutasime ära Upa koolimaja õueala ja tunniajast söögivahetundi. Üritused said läbi fotode 
ka registreeritud ja kõikidele kooli kodulehele vaatamiseks pandud. 
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Meie õppeaasta eesmärgiks oli saavutada sujuv töö asenduspinnal. Saavutasime selle läbi 
õpetajate entusiastliku töö. Mõned õpilased arvasid aasta lõpus, et nad ei tahagi nn kivilinna 
tagasi minna. Algklassides (meil 1.-4. kl) õppis 285 õpilast. Neist 94% (268 õpilast) pääsesid 
autahvlile või said õppenõukogu kiituse tunnistusele. Kiituskirjaga lõpetasid aasta 69 õpilast 
ehk siis 24% õpilaste üldarvust. 
 
Õpetajad Janne Nurmik ja Merle Lepik alustasid Kuressaare Hariduse Kooli ajakirja 
Haridusvaat toimetamist ja jõudsid välja anda 10 väga sisutihedat ja elurõõmsat numbrit. 
Paljud klassijuhatajad kajastasid ajakirjas oma klasside tegemisi või kirjutasid erialalisi 
artikleid. Ajakirja loeti aktiivselt. Ühe numbri suurim lugejate arv tõusis viiesajani. Ajakiri olid nii 
edukas, et  valiti Saaremaa valla esimeseks hariduslooks ja pälvis tunnustuse. 
 
Meie koolis algavad üleminekueksamid neljandast klassist. Sellel õppeaastal otsustasid 
õpetajad Kaisi Õispuu, Janne Nurmik ja Margit Mägi, et rõhuvad traditsioonilise eksami asemel 
meeskonnatöö ja eneseväljendusoskusele ning valisid eksamitööks näidendi lavastamise ja 
esitamise. Väga loov lähenemine! 
 
Õppeaasta oli Covidi ja ruumipuuduse tõttu keeruline ja esialgu arvasime, et sellel õppeaastal 
Upal eelkooli ei korralda. Kuid direktori õhutusel ning vanemate soovil võtsime end kokku ja 
eelkool siiski toimus. Õpetajad Irena Sink, Janne Nurmik, Kaisi Õispuu ning Margit Mägi tegid 
ära suure töö. Eelkooli vestlusringides räägiti vanematele lugemise tähtsusest koolis, lugemis-
huvi tekitamisest ja üleval hoidmisest, lapse keelelisest arendamisest. Samuti kodu ja kooli 
koostööst selles vallas. Ei unustatud kõneleda sotsiaalsetest oskustest koolis jne.  
Lapsevanemad hindasid meie tööd eelkoolis väga kõrgelt ja enamus neist otsustas meie kooli 
kasuks. Nii saame sügisel alustada kolme esimese klassiga. Eelkooli juhtis Irena Sink. 
 
Õpetajad Marina Mäetalu, Viire Pors, Katrin Usin, Helen Siigur ja Iriina Lulla hoidsid käigus 
pikapäevarühma tööd. 
 
Eesti keele tempoklassi vedasid õpetajad Kaie Lepp ja Dagmar Käärid. 
 
Praktikapäevad said korraldatud mitmekesised ja harivad. 
 
Suure panuse andsid õpetajate haigestumisel või nende muul põhjusel koolitööst eemalolekul 
asendamistega Helen Siigur ja Iriina Lulla ja lapsevanem Triinu Lember. 
 
Seoses sõjaga Ukrainas saabusid meie kooli õppima sõjapagulaste lapsed. Nendega  
toimetasid õpetajad Viire Pors, Margit Mägi, Kaie Lepp, Marika Mets, Kaisi Õispuu, Merle Lepik, 
Katrin Usin, Janne Nurmik. 
 
Õppeaasta teiseks eesmärgiks oli õpetaja heaoluaasta. Võtsime ette erinevaid ühistegevusi. 
Õppisime „Kenas köögis” suupisteid valmistama. Osalesime muusikateraapiatunnis, mida 
juhendas õpetaja Sirje Paakspuu. Käisime klassiõpetajate õppereisil Saaremaa mõisates ja 
ümber pargi orienteerumas. Õppisime üksteiselt vahvaid mänge. Toredad olid koosviibimised 
Ruta Keldi ja Merle Lepiku kodudes. Korraldasime neid ettevõtmisi selleks, et tasakaalustada 
pingelisi tööpäevi. Lõpuks kutsusime kõiki kolleege nn klassiõhtule, et mängida mänge ja 
tutvustada Saaremaa väikeettevõtet „Punasarviku Lihanurk”. 
Õpetaja Janne Nurmiku ideena sündis trupp „Ela ja sära”, mis pakkus kollektiivile meele-
lahutust. 
 
Kooli Aasta Õpetajaks sai õpetaja Merle Lepik. Vikerkaare preemia pälvis Kaisi Õispuu 
elurõõmu eest. Kaie Lepp sai Vikerkaare preemia õppeaasta 2021 tegevuse eest. Palju õnne! 
 
Tehtud tööle mõeldes, arvan, et võime algklasside ainekomisjoni tööd lugeda suurepäraseks. 
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I KOOSOLEKUD 

1. Korraline koosolek.  
Info vahendamine. 
Tööplaani koostamine. 

         27.08 R. Kelt 

2. Tööplaani kinnitamine          16.09 R. Kelt 
3. Korraline koosolek. Info 

vahendamine.   
         30.09 R. Kelt 

4. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         21.10 R. Kelt 

5. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         25.11 R. Kelt 

6. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         09.12 R. Kelt 

7. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         27.01 R. Kelt 

8. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         17.02 R. Kelt 

9. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         31.03 R. Kelt 

10. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         21.04 R. Kelt 

11. Korraline koosolek. Info 
vahendamine.   

         16.06 R. Kelt 

TÖÖ ÕPILASTEGA (konkursid, olümpiaadid, üritused, tasemetööd, eksamid) 
September 

 1. kl aktus , rongkäik, 
aktus lossihoovis 

         01.09 klj 

 Klasside pildistamine          07.09 klj 
 1.-4. kl lastevanemate 

koosolekud 
         01.09 

17.09 
klj 

 Keskaja 
Elamuskeskuse 
õpihuvilaager 

* * * * * * * * 
 sept A. ja M. 

Kirss, klj 

 Matemaatika 
tasemetöö 4.kl 

 
 * *  *  *  

14.-
17.09 

M.Mägi, 
J.Nurmik, 
K.Õispuu 

 Teaduslahing 3.-4. kl  
*  * * *    

23.09 A. Teiga-
mägi ja klj 
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 Mälumängu I voor * *  * * * *   30.09 klj ja ÕE 
Oktoober 

 Keskaja 
Elamuskeskuse 
õpihuvilaager 

* * * * * * *   okt 
klj, A. ja 
M.Kirss 

 Loodusõpetuse 
tasemetöö 4. kl 

     
*  *  

06.-
07.10 

M.Mägi, 
J.Nurmik, 
K.Õispuu 

 Liikumisbingo * * * * * * * *  14.10 klj 
 Lõbusa soki- ja 

sukapäev 
* * * * * * *  

 22.10 klj 

VAHEAEG 25.-31.10 
November 

 Keskaja 
Elamuskeskuse 
õpihuvilaager 

* * * * * * *   
nov klj, A. ja 

M.Kriss 

 I trimestri lõpp * * * * * * * *  26.11  
 Mälumängu II voor * *  * * * *   11.11 klj ja ÕE 

Detsember 
 Jõulukontserdid * * * * *      klj 

VAHEAEG 23.12-09.01 
Jaanuar 

 Lumememmede 
kokkutulek 

* * * * * * * *  
27.01 klj 

 Mälumängu III voor * *  * * * *   27.01 klj ja ÕE 
Veebruar 

 Sõbrapäevadisko * * * * * * * *  14.02 ÕE 
VAHEAEG 28.02-06.03 
Märts 

 Värvinädal 
* * * * * * * *  

21.-
25.03 

klj 

 II trismestri lõpp          11.03  
 4.kl 

matemaatikaolümpiaad 
     

* 
   11.03 M.Mägi, 

J.Nurmik, 
K.Õispuu 

 Võistlus “Känguru”      *    17.03 klj 
 Mälumängu IV voor * * * * * * *   17.03 klj ja ÕE 

Aprill 
 Naljapäeva tähistamine * * * * *     01.04 klj 
 Tibupäev * * * * *     14.04 klj 
 VAHEAEG 25.04-01.05 

Mai 
 3.-4.kl teaduslahing * * * * * * *   04.05 klj 
 Mälumängu V voor * *  * * * *   12.05 klj ja ÕE 
 9.kl tutipäev 

* *       
 24.04 I.Sink, 

M.Mets, K. 
Martinson 

Juuni 
 III trimestri lõpp          03.06 klj 
 4.kl viimane tundidega 

päev 
         03.06  

 1.-3.kl viimane          07.06  
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tundidega päev 
 4.kl üleminekueksam          07.06 M.Mägi, 

J.Nurmik, 
K.Õispuu 

 Praktikapäevad 
* * * * * * * * * 

08.-
10.06 

klj 

 Lõpuaktused * * *  *     13.06 klj 
 
 

AINEOLÜMPIAADID JA VABARIIKLIKUD VÕISTLUSED 

 4.–6. klasside matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 
4. klasside arvestuses I-II koht Ott Herman Kirs (4.a) – õpetaja Margit Mägi 
I-II koht Joosep Sepp (4.b) – õpetaja Kaisi Õispuu 
4. koht Yese Truu (4.d) – õpetaja Janne Nurmik 

 Mõttespordis saavutas algkooli võistkond koosseisus Joosep Sepp (4.b), Renno Vainu 
(4.b), Agor Mäeorg (4.b), Jakob Kongas (3.b), Karl Gregor Palm (3.b), Osvald Tabri (1.a), 
Oliver Aasma (3.b), Roland Palomino (3.d), Eerika Kaasik (3.d), Jaco Putnik (3.d), 
Gregor Liiva (3.d) vabariigis III koha. Meeskondlikult jõudis algkool ristsõnades 3. ja 
sudokus 4. kohale. Kokku osales algkoolide arvestuses 57 kooli ning erinevatelt 
võistlusaladelt sai punkte 330 õpilast. 

 Kuressaare Laululind 8.-10. aastaste arvestuses: II koht Aleksander Medri (3.b); 
eripreemia – Ats Selge (1.a) 

 Maakonna ,,Laululind,,:  Aleksander Medri, Marta Aus I koht 

 Kevadümin 2022 I koht 8.–10. aastaste arvestuses: Aleksander Medri (3.b) 
 Maakonna jäljendusvaadend 4.b klass laureaat, 4.a – eripreemia efektide eest 

 Saare maakonna jooksukrossi võistlused 
C vanuseklassi 1000m jooks P III koht: Georg Reek (4.a) 
D vanuseklassi 650m jooks T II koht: Marta Aus (4.b)  
Aleksander Medri (3.b) 6 parema hulgas 

 Sammuralli: 4.b; Suurim sammude koguja – Lisandra Müürisepp (4.b) 

 Üleriigiline matemaatikavõistlus Känguru: Kristofer-Robin Laine (2.b) 216. koht (1000 
parema hulgas Eestis); Michelle Kärg (1.a) 113. koht ja Kirke Lepp (1.a) 199. koht 
(osalejate arv oli 4983) 

 XXII Sügisjooks – 1000 m 2. koht Robert Matt (2.b), 3. Romet Põldme (2.b), 1. Lota 
Juursalu (3.b), 2. Kiira Medri (3.b), 3.Aneta Juursalu (3.b), 1. Aleksander Medri (3.b) 

 Saaremaa MV ujumises 1.–4.kl 
T 1.kl: 25m vabalt Liis-Andra Laurits (1.a) III koht 
P 2.kl: 25m selili Robert Matt (2.b) III koht 
T 3.kl: 25m selili Leena Uusna (3.a) I koht, Linda Haandi (3.b) II koht 

 Kevadmuna 2022 
I koht 4.-6. klasside arvestuses: Kenneth Rauk (4.d) 

 4. klasside ettelugemise võistluse maakonnavoor 
I koht Cätlin Kostjutšenko (4.d), II koht Elis Helena Võidula (4.d), III koht Yese Truu (4.d) 

 Maakondlik võistlus teatekrossis 
 I koht koosseisus: Lota Juursoo (3.b), Aleksander Medri (3.b), Sofia Beril Gündüz (4.a), 

Georg Reek (4.a) 
 Sportland 3x3 korvpallisarja finaal T 1.-5. klassi arvestuses 8. koht. Võistkonna 

koosseisus ka Annabel Pihl (4.a) 
 Kooli malevõistlused: 1. koht Osvald Tabri (1.a), 3. koht Gevor Nõmm (1.a) 
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Kooli kultuuri Top 10sse jõudsid Aleksander Medri 3.b ja Cätlin Kostjutšenko 4.d, Säde 
Kalamees 4.b, Kenneth Rauk 4.d, Elis Helena Võidula 4.d. Spordi Top 10sse jõudsid Georg 
Reek 4.a ja Renno Vainu 4.b. 
 
Kogupereooperis „Võluflööt” osalesid Aleksander Medri 3.b ja Marta Aus 4.b kl. 
 
 

ÜRITUSED 

Ürituste kohta saab lugeda pikemalt meie kooli ajakirjast Haridusvaat nr 1-10. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Fotol: Tere tulemast kooli! 

Fotol: Liikumisbingot on lõbus lahendada. 
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Fotol: Kelle jalad? Lõbus soki-ja 

sukapäev koolis 

Fotol: Lipsupäev 
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Fotol: Vanemad eelkoolis loengut kuulamas 

Fotol: Jõulukontsert kirikus 

Fotol: Värvinädal. Kollane 



2021/2022  Aastaraamat 

66   Kuressaare Hariduse Kool 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused: 
 ajakirja Haridusvaat koostamine. Toimetajad õpetajad Merle Lepik ja Janne Nurmik: 
 eelkooli uudsed vestlusringid vanematele; 
 kolleegidele korraldatud klassiõhtu eesmärgiga tutvustada Saaremaa väikeettevõtjaid; 
 õnnestunud üritused kogu kooliperele; 
 uudsed üritused õpilastele ja nende jäädvustamine kooli kodulehel ja ajakirjas; 

 ainekomisjoni liikmete heaoluaasta õnnestunud koosviibimised; 

Fotol: Tähelepanu! Valmis olla! Start! 

Fotol: Meie lõpetame 4.klassi 
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 artiklite avaldamine ajakirjas Haridusvaat; 

 4.klasside üleminekueksam – dramatiseering. 
 
 
Järeldused 
 
Tugevused: 

 õppe- ja klassivälise töö toimima panemine asenduspinnal; 

 õnnestunud eelkool; 
 algklasside üritused, mis elavdasid koolielu, näiteks värvide nädal tõi kooliellu rohkem 

elevust; 
 ainekomisjon paistis koolis silma oma tegemistega; 
 ainekomisjoni liikmete ühtehoidmine; 

 algklasside tegemiste kajastamine ajakirjas Haridusvaat; 

 õpetajate vapper töö Ukraina sõjapagulaste koolilastega. 
 

Nõrkused: 
 õpetajate ebaproportsionaalne panus õppetöövälistesse tegevustesse. 

 
Parendusettepanekud: 

 järgmisel õppeaastal jätame ära tempoklasside emakeele tunnid; 

 valida uus ainekomisjoni esimees; 
 rõhuda lennupõhisele suuremale koostööle õpetajate vahel ja mitte ainult ürituste 

korraldamise osas, vaid ka õppetöö vallas. 
 

Eesmärgid uueks õppeaastaks 

 lõpetada õppeaasta võlglaste ja mahajääjateta; 

 suurendada ainealast koostööd algklasside ja põhikooli õpetajate (5.klasside) vahel; 
 taaselustada õppevahendite ühistegemine; 

 õpetajate vaimse tervise hoidmine. 
 
Tänan kõiki kolleege tehtud töö eest! 
Soovin edu uuele ainekomisjoni juhile Janne Nurmikule! 
 
 
Autor: Ruta Kelt, algklasside ainekomisjoni esimees 
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MATEMAATIKA AINEKOMISJONI TÖÖST 

 

KOOSSEIS 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
Ester Sõtšova matemaatika 5.d, 6.b  
Kadri Pääsukene matemaatika 5.c, 7.ü  
Kristi Orgmets/ 
Karin Saare 

matemaatika 5.a, 6.a, 7.b, 8.b, 9.a 6.a klassijuhataja 

Marika Tiikmann matemaatika 6.c, 6.ehk 2.c klassijuhataja 
Marit Kikas matemaatika 5.b, 6.d, 7.a, 8.a, 9.b 5.b klassijuhataja 
Meelis Juhandi/ 
Henrik Pihl 

arvutiõpetus 
tööõpetus 

5.a, 5.b, 5.d 
7.a, 7.b, 8.a, 8.b 

IT spetsialist, 
haridustehnoloog 

Merlin Vares arvutiõpetus 2.c, 2.ehk, 3.c, 4.c, 
5.c 

4.c klassijuhataja 

Monika Heleene Pärt matemaatika 
õpiabi 

5.ad, 7.ab, 8.ab, 9.ab  

Riina Soon matemaatika 
füüsika 

7.c, 8.ehk 
8.c, 8.f, 8.ehk, 9.c, 
9.ehk 

 

Velve Vipp matemaatika 8.c, 8.f, 9.c, 9.ehk  
Viljar Aro   direktor 
Marek Schapel   õppealajuhataja 
 
Veel loeme enda ainesektsiooni inimeseks Inga Pariisi, kes sel õppeaastal haris 6.abd 
matemaatika õpiabirühma õpilasi. 
 

TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid: 

 koostöö, 
 hinde tähenduse ühtlustamine, 
 õpihimu. 
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I KOOSOLEKUD 
1. Aasta alguse koosolek          25.08 M. Kikas  
2. Korraline koosolek: 

õppematerjalide 
tellimine ja hinde sisu 

        
 xx.10 M. Kikas 

 
 

3. Korraline koosolek:          08.11 M. Kikas  
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matemaatika- ja 
arvutiõpetuse nädal 

 

4. Korraline koosolek: 
koolist välja 

        
 xx.12 M. Kikas 

 
 

5. Korraline koosolek: Pii-
päev jm 

        
 27.01 M. Kikas 

 
 

6. Korraline koosolek: 
koormused 

        
 25.03 M. Kikas 

 
 

7. Korraline koosolek: 
aastaraamat 

        
 14.06 M. Kikas 

 
 

II TÖÖ  ÕPILASTEGA (konkursid, olümpiaadid, üritused, tasemetööd, eksamid) 
1. Matemaatika 

tasemetöö 7. klassile 
        

 14.-
17.09 

  

2. Matemaatika lahtine 
võistlus I 

 x x x  x   
 25.09   

3. Informaatika lahtine 
võistlus 

  x x  x  x 
 11.-

17.10 
  

2. Informaatikaviktoriin 
Kobras I voor 

  x x  x  x 
 08.-

19.11 
  

4. Aritmeetikavõistlus 
klassides 

  x x  x   

 22.-
26.11 

K. Orgmets 
(4.-6. kl) 
M. Kikas 
(7.-9. kl) 

 

5. Informaatikapäev  
  x x  x  x 

 30.11 H. Pihl,  
M. Vares 1

5
0

 

6. Aritmeetikavõistluse 
finaalid 

  x x  x   x 

01.12 K. Orgmets 
(4.-6. kl) 
M. Kikas 
(7.-9. kl) 

 

7. Matemaatika 
kooliolümpiaad 4. ja 
5.kl 

 x x x  x   
x 02.12 J. Nurmik  

M. Kikas  
 

11. Informaatika-
olümpiaadi eelvoor 

  x x  x  x 
 05.12   

12. Matemaatika lahtine 
võistlus II 

  x x  x   
 11.12   

13. Matemaatika-
olümpiaadi 
piirkonnavoor 
7.-9.kl Täiskasvanute 
Gümnaasiumis 

 x x x  x   

 02.02   

14. Informaatika-
olümpiaadi lõppvoor 

  x x  x x  
 05.-

06.02 
  

15. Informaatikaviktoriin 
Kobras II voor Tartus 

  x x  x  x 
 06.02   

16. NUPUTA eelvoor 
Nooruse Koolis 

  x x  x   
x 17.02   

17. Matemaatika-
olümpiaadi 
piirkonnavoor 
 4.-6. kl 

 x x x  x   

x 11.03   

18. Pii-nädal   x x x x x x x 14.-   
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18.03 
19.. Känguru   x x  x    17.03.   
20. Matemaatika-

olümpiaadi lõppvoor 
Tartus 

 x x x  x   
 26.-

27.03 
  

21. Veebipõhine viktoriin 
„Kaval Ants“ 3.-5. kl. I 
voor 

  x x  x x x 
 30.03-

05.04 
  

22.  Veebipõhine viktoriin 
„Kaval Ants“ 3.-5. kl. II 
voor 

  x x  x x x 
 06.-

12.04 
  

23. Veebipõhine viktoriin 
„Kaval Ants“ 3.-5. kl. III 
voor 

  x x  x x x 
 13.-

19.04 
  

24. NUPUTA lõppvoor 
Tallinnas 

  x x  x   x 
14.05   

25. Põhikooli 
matemaatikaeksam 

  x x  x   
 06.06   

26. 8. klassi 
üleminekueksam 

  x x  x   
 07.06   

III ÜRITUSED 
1. EMS KMÜ info- ja 

koolituspäev Tallinna 
Reaalkoolis. 

        
 07.01   

2. EMS KMÜ info- ja 
koolituspäev Tatus 
HTG’s 

        
 15.01   

3. XVIII Eesti 
Matemaatika Päevad 

        
 16.-

18.08 
  

 
Toimus viis kokkusaamist, kolm läbi veebi. Kõik vajaminev sai mõlema maja õpetajatega läbi 
arutatud kas vabade tundide ajal, telefonitsi või kirja teel. Selgus, et ühiseid aegu 
kokkusaamiseks oli vähe ja koosolemised tulnuks planeerida pikalt ette. Väikese maja 
õpetajad olid kurvad, kui arutasime uue õppeaasta koormuseid, sest nende koormused 
selguvad tavaliselt alles augusti lõpus, küll aga sai lahendatud jooksvalt nende tahvli 
joonestamis-vahendite mure – aitab alati, kui julged küsida. 
 
Koroona sekkus õppetöösse ka sel kooliaastal. Õpetamine-õppimine sujus paremini siis, kui 
terve klass oli kodus ja õpetaja koolis. Hübriidõppe ajal – osad õpilased kodus ja osad koolis, 
ei olnud teise kooliastme tunnid iga kord 100% efektiivsed, III kooliastme õpilased toimetasid 
hübriidõppe ajal aga tublisti kaasa. Keeruline oli siis, kui õpetaja toimetas kodus ja õpilased 
koolis. Vananenud projektorite kehva pildi tõttu ekraanil oli õpilastel tunni jälgimine 
raskendatud ja seetõttu õppimine kannatas. Ehk tuleks uuel aastal kasutada sellisel juhul 
chromebook’ehk või tahvelarvuteid. Nii õpetajatel kui õpilastel on vaja veel harjutada 
õpetamist-õppimist uute standardite järgi. Õnneks ei jäänud koroona tõttu ära kooli- ja 
maakondlikud matemaatikavõistlused. Küll ei saanud iga kord välja panna kõige-kõige õpilasi, 
sest nad olid karantiinis ja ka võistlusteks ettevalmistamine oli haiguste ja õpetaja-õpilase 
ühiste vabade momentide puudumise tõttu minimaalne. Rõõmustada saime Jarno Mononeni 
ning Reio Mägi üle, kes pälvisid matemaatikaolümpiaadi lõppvoorus vastavalt 23 punktiga II ja 
20 punktiga III auhinna 35 maksimumpunktist.  
 
Sel õppeaastal saime lõpuks ometi koolivõistluste võitjatele välja jagatud auhinnad. Viisime 
huvijuhi abiga läbi ülekoolilise üritusena pii-nädala, mis esimese korra kohta sujus päris 
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kenasti. Kõige paremini liitusid MATIK stiilis jagatud ideedega algklasside õpetajad. Tegime 
õuesõppetunde, kus määrasime koordinaate, määrasime ja mõõtsime vahemaid, tegime 
koostööharjutusi, loovus- ja loogikaülesandeid või lahendasid õpilased lihtsalt tavaülesandeid 
värskes õhus. Praktikapäevadel lahendati Karini ja Monika Heleene juhendamisel 7.b klassis 
meeskonnatööna aja, pikkuse ning raskuse määramise ülesandeid, läbiti nöörist labürint ning 
langetati latti.  
 
Suures majas koostasime ühtse lennupõhise üleminekueksami, koos ühise hindamisjuhendiga. 
Eesmärgiks nagu ikka, kinnistada õpitust neid teemasid, mida on eriti vaja järgmistel 
õppeaastatel edukas olemiseks, aga pidasime silmas ka eduelamust, millele aitasid kaasa 
eksami näidisülesanded. Ehk tõstab see hästi sooritatud eksam õpilastes usaldust õpetajate 
suhtes ning motivatsiooni valmistuda 9. klassi lõpueksamiks. Selle õppeaasta lõpueksamit 
hinnati jälle protsentidega ning tulemus ei mõjutanud lõpetamist. Lõpueksamitöid 
parandasime koos väikeses majas ning elasime üksteisele emotsionaalselt kaasa vastavalt 
õpilaste sooritustele.   
 
Murekoht on suures majas õpiabirühmad. Lennupõhised rühmad kipuvad minema suureks ja 
tunniplaani tegemine üle lennu on keeruline. Vajaka jääb tegelemisest robootika ja infor-
maatikaga, me ei osalenud ühelgi võistlusel ja olümpiaadil. Samuti oli kaootiline osavõtt veebi-
põhistest võistlustest, matemaatikavõistlusest Kaval-Ants ja informaatikaviktoriinist Kobras. 
Järgmisel õppeaastal tuleb õpilaste hulgas veebivõistlustele rohkem tähelepanu pöörata. 
 
Põhieesmärkide täitmine: 

 koostöö – see eesmärk sai sajaprotsendiliselt täidetud. Küünarnukitunne on tugev; 
 hinde tähenduse ühtlustamine – selle eesmärgi juures jõudsime arusaamisele, et 

teema vajab pikemat arutelu; 

 õpihimu – alustasime endast ja koolitusime, mõni rohkem, mõni vähem. Nüüd on vaja 
koos mõelda, kuidas lastes õpihimu turgutada. 

 
 

KOOLI OLÜMPIAADID JA VÕISTLUSED 

Selle õppeaasta parimad peastarvutajad on: 
4.–6. klasside arvestuses: 7.–9. klasside arvestus  
1. koht Gert Silenok 6.a 1. koht Reio Mägi 8.f 
2.-3. koht Merit Soe 6.b 2. koht Laur Erik Laine 8.b 
2.-3. koht Karmenete Usin 6.a 3. koht Reio Lõbus 9.a 
 
 
Kooliolümpiaadi paremik: 
4. klass 5. klass 
1. koht Joosep Sepp 4.b 1. koht Lee Tamm 5.b 
2. koht Ott Herman Kirs 4.a 2. koht Säde Lee Jürisson 5.a 
3. koht Yese Truu 4.d 3. koht Liisbet Kurvits 5.a 
 
 

AINEOLÜMPIAADID JA VABARIIKLIKUD VÕISTLUSED 

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorust võttis osa 4.-6. klasside õpilastest 16 ja 7.-9. klas-
side õpilaste hulgast 15 õpilast.  
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Allolevas tabelis on 4.-9. klasside piirkondlikud poodiumitulemused: 

Nimi Klass Koht Juhendaja 

Joosep Sepp 4.b 1.-2. koht õp. Kaisi Õispuu 

Ott Herman Kirs 4.a 1.-2. koht õp. Margit Mägi 

Merit Soe 6.b 2. koht õp. Ester Sõtšova 

Hondar Dagfinn Väärtnõu 
7.b 2.-4. koht 

õp. Karin Saare 
õp. Kristi Orgmets 

Luise Ling 
7.b 2.-4. koht 

õp. Karin Saare  
õp. Kristi Orgmets 

Reio Mägi 8.f 2. koht õp. Velve Vipp 

Jarno Mononen 
8.b 3. koht 

õp. Karin Saare  
õp. Kristi Orgmets 

Jaagup Rang 9.b 1. koht õp. Marit Kikas 

 
Känguru“ võistlusest võttis sel õppeaastal osa 69 õpilast. Meie kooli vanuserühma 3 parimat 
tulemust:  

Vanuserühm Nimi Klass Koht Osalejaid kokku: 

Pre-Ekolier Michelle Kärg 1.a 113  
4983 
 

Pre-Ekolier Kirke Lepp 1.a 199 

Pre-Ekolier Kristofer-Robin Laine 2.b 216 
Ekolier Ott Herman Kirs 4.a 312  

5410 Ekolier Karita Kuldsaar 4.a 428 

Ekolier Mihkel Saar 4.d 467 

Benjamin Merit Soe 6.b 264  
4575 Benjamin Lee Tamm 5.b 264 

Benjamin Richard Toompuu 6.a 519 

Kadett Reio Mägi 8.f 7  
3393 Kadett Illimar Kirss 8.b 77 

Kadett Laur Erik Laine 8.b 113 

Juunior Jaagup Rang 9.b 207 2375 

Juunior Helena Lulla 9.a 1338 

 
 

KOKKUVÕTE 

Matemaatikas täiendavale õppetööle jäetud õpilaste protsent vastava astme õpilaste arvust: 
 2017/18 õa 2018/19 õa 2019/20 õa 2020/21 õa 2021/22 õa 
5.–8. klassis 1,8 4,6 4 5 5,8 
Arvutiõpetuses jäi 5. klassides täiendavale õppetööle 2 õpilast. 
 
Maakonna matemaatikaolümpiaadil osalenud õpilaste protsent õppeainet õppivate õpilaste 
arvust: 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
8,3 8,5 9,4 8 10,7 

 
Matemaatikaolümpiaadi maakonnavooru esikolmikus olevate õpilaste protsent õppeainet 
õppivate õpilaste arvust on tabelis sel aastal antud 4.-9. klasside teadaolevate tulemuste 
põhjal: 

2017/2018 2018/2019 2019/20 2020/21 2021/22 
2,5 3,4 3,1 3 2,8 
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Aasta uuendused: 

 uued õpetajad Karin Saare, Riina Soon ja väga korraks ka Meelis Juhandi; 
 rohkem tunde viidi läbi õues;  
 kooli matemaatikavõistlustel reaalsed auhinnad; 
 suures majas viidi läbi ühtlustatud 8. klassi eksam; 

 ülekooliline pii-nädal; 
 tegelemine võõrkeelsete õpilastega (sõjapõgenikega); 
 uued digivahendid (server, tahvlid, chromebook’id); 
 uus kohvimasin väikeses majas, mis tõttöelda teeb suure maja rahva kadedaks. 

 
 
Järeldused 
 
Tugevused: 

 õpihimulised õpilased; 
 ennastarendavad, kaasaegsed õpetajad; 
 koostöö kolleegide vahel; 

 tuntav tugi Inga Teäre ja Maris Rattaseppa poolt; 
 võimalus kasutada lünkade täitmise tunde. 

 
Nõrkused: 

 tunniplaan; 

 õpilaste hoolimatu suhtumine kooli inventari ja lagastamine; 
 robootika katmata; 
 informaatikavõistlustest ei võeta osa; 

 osalemine veebipõhistel võistlustel kaootiline; 
 HEV võimekamate õpilastega töö kesine; 

 sõjapõgenike kaootiline õpetamine, puudus ühtne süsteem; 
 kaasaegsed töövihikud liiga kallid, et neid õpilastele tellida; 

 vanad dataprojektorid. 
 
Parendusettepanekud: 

 Matemaatikatunnid ei tohi olla päeva viimased tunnid (7.-9. tund) II kooliastmes, saati 
siis paaristunnid, see viimane variant on väga halb ka III kooliastmes. Vajadusel tuleb 
tunniplaanitegijat aidata. 

 Tuleb leida lisaks Henrikule inimene, kes tegeleks robootikaga, sest digivahendid 
aeguvad kiiresti. 

 Vaadata üle kooli arvutiõpetuse ainekava selliselt, et õpetatav toetaks õpilast 
igapäevases töös arvutiga, kasutada võiks lõimingut teiste õppeainetega, vaja oleks 
MS Office’it või sellega sarnast ja samaväärset analoogi. 

 Vaja on koostada ja kodulehele üles panna meie kooli üheselt arusaadavad juhendid 
esitluse, referaadi ja uurimistöö (miks mitte ka avalduse jms) vormistamiseks ning 
seda mitte ühe isiku poolt, vaid koostööna. 

 Ühtne hindamissüsteem väikeses ja suures majas, mis arusaadavuse mõttes võiks 
tähendada hinnete sisu lahti kirjutamist. 

 Teha kord trimestris MATIK (matemaatika, teadus, tehnoloogia, inseneeria, kunst) päev, 
kasvõi trimestri lõpus neile, kellel hinded on korras, teised samal ajal teevad järeltöid. 

 Katsetada kõigi ainete ühise järelevastamise tunniga (tundidega). 
 Süsteemne ja sihipärane töö ukraina õpilastega. 
 Ukraina või vene keelt valdava õpetajaga liitklassi tunnid humanitaarainetes. 
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 Vaja on koolitust õpetajatele: kuidas töötada eriliste õpilastega tavaklassides, kuidas 
saada aru, et aeglane õpilane on aeglane, mitte laisk; kuidas toimetada õpilasega, kellel 
on mäluprobleemid, kes on pervasiivne laps jne  

 
Eesmärgid uueks õppeaastaks:  

 jääda avatud ja positiivseks kogu selles segaduses: ruumikitsikus, ajapuudus, sõda, 
võõrkeelsed õpilased, erivajadusega õpilased; 

 tutvuda III kooliastme HEV (nii tugevad kui nõrgad) laste õppekorraldusega teistes 
edumeelsetes koolides, sh koolide külastused;  

 tutvuda noppeõppega ja selgitada välja, kas see sobiks meie kooliga. 
 
Uus koolimaja, uus nimi ja uued inimesed. Tegelikult on veel segane, kas uus kool või vanast 
koolist jupike uue nimega. Kas teeme, sest nii on kogu aeg tehtud või peame olema julgemad 
muutuma ajaga kaasa. Igatahes hoolimata uutest tingimustest, ruumipuudusest, kärast 
õpetajate toas ja bussiliiklusest on õhkkond selgem, rõõmsam, sõbralikum ja ühtehoidvam kui 
kunagi varem.  
 
Suur aitäh rõõmsameelsetele ja sõbralikele Artile ja Annele põnevate tegemiste eest! Suur 
aitäh rahulikule, abivalmis ja heatahtlikule Mariale, kes tuli ja on oma nagu tunneks teda juba 
aastaid! Suur aitäh südamlikele, asjalikele Inga Teärele ja Marisele, kelle tugi hakkama-
saamisel tavapäratute situatsioonidega on hindamatu väärtusega! Suur aitäh suure südamega 
Tatjanale, kes meid hellitas heade sõnadega ja võttis esmase töö põgenikega enda kanda! 
Suur aitäh sõbralikule ja vastutulelikule köögimeeskonnale kõhu hellitamise ja auhinnamaiuste 
eest! Suur aitäh hoolsatele koristajatele, kes igaks hommikuks eelmise päeva kaose ära 
koristasid! Suur aitäh, kallid kolleegid, et teiega koos on tore ja turvaline! 
 
 
Autor: Marit Kikas, matemaatika ainekomisjoni esimees 
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LOODUSAINETE AINEKOMISONI TÖÖST 

 

KOOSSEIS 

 

 
 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
Marju Kirss keemia 

loodusõpetus 
8a, 8b, 9a, 9b 
7a, 7b 

ainekomisjoni juht 
aü usaldusisik 
maakonna keemia 
ainesektsiooni esimees 

Argo Kirss keemia  
loodusõpetus 

8c, 8e, 8f, 9e 
7c 

 

Merike Kuldsaar geograafia 
valikaine 
loodusõpetus 

7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b 
8a, 8b 
5a, 5b, 6b, 6e 

 

Arne Loorpuu füüsika 8a, 8b, 9a, 9b maakonna füüsika 
ainesektsiooni esimees 

Mart Möder loodusõpetus 
bioloogia 
valikaine 

5d, 6a, 6d 
7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b 
5a, 5b, 5d, 6a, 6b, 6d, 
7a, 7b 

 

Anne Teigamägi keemia 9c keskkonnaharidus-
keskuse juhataja 

Inge Vahter   ringijuht 

Fotol: Loodusainete ainekomisjoni liikmed 

I rida: Inge Vahter, Merike Kuldsaar, Marju Kirss, Anne Teigamägi 

II rida: Arne Loorpuu, Argo Kirss, Mart Mölder 
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TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid: 
 Kitsastes sisetingimustes võimalikult hästi loodusaineid õpetada. 
 Kasutada maksimaalselt ära paranenud välitingimusi loodusainete õpetamiseks.  
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I KOOSOLEKUD 
1. Maakonna 

loodusõpetajate õppereis 
Raplamaale 

        
 26.-

27.08 
A.Teigamägi  

2.  Ainesektsiooni 
tööplaanist 2021/22, 
loodusteaduste 
olümpiaadi lõppvoorust 

        

 31.08 M.Kirss  

3. Teaduslahingu 
korraldamine 

        
 14.09 A.Teigamägi  

4. Liikumispäeva 
korraldamine 

        
 19.09 M.Kirss  

5. Keskkonnahariduse 
konverents Viljandis 

        
 27.-

28.10 
A.Teigamägi KeA 

6... Edasised koosolekud toimuvad õppeaasta jooksul vastavalt vajadusele 

II TÖÖ  ÕPILASTEGA (konkursid, olümpiaadid, üritused, tasemetööd, eksamid) 
 Olümpiaadid 
1. Loodusteaduste 

olümpiaadi (2020/21) 
lõppvoor * * * * * *    

18.09 M.Kirss 
I.Vahter 
A.Loorpuu 
M.Mölder 
A.Kirss 

 

2. Loodusteaduste 
olümpiaadi piirkonnavoor 
(toimub Kuressaare 
Nooruse Koolis) 

* * * * * *    

26.11 M.Kirss 
I.Vahter 
A.Loorpuu 
M.Mölder 

 

3. Keemiaolümpiaadi 
piirkonnavoor 8.-12.klass 
(toimub Saaremaa 
Gümnaasiumis) 

* * * * * *    

29.01 M.Kirss 
A.Kirss 

 

4.  Füüsikaolümpiaadi 
piirkonnavoor 8.-12.klass 
(toimub Saaremaa 
Gümnaasiumis) 

* * * * * *    

12.02 A.Loorpuu  

5. Geograafiaolümpiaadi * * * * * *  *  15.02 M.Kuldsaar  
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piirkonnavoor 

6. Keemiaolümpiaadi 
lõppvoor 

* * * * * *    
18.-
19.03 

M.Kirss  

7.  Bioloogiaolümpiaadi 
(põhikool) piirkonnavoor. 
(toimub Kuressaare 
Nooruse Koolis) 

* * * * * *    

25.03 I.Vahter 
M.Mölder  
M.Kuldsaar 

 

8. Füüsikaolümpiaadi 
lõppvoor 

* * * * * *    
9.-
10.04 

A.Loorpuu  

9. Loodusteaduste 
olümpiaadi lõppvoor 

* * * * * *    

23.-
24.04 

M.Kirss 
I.Vahter 
A.Loorpuu 
M.Mölder 

 

10. Geograafiaolümpiaadi 
lõppvoor 

* * * * * *    
6.-
7.05 

M.Kuldsaar  

11. Bioloogiaolümpiaadi 
(põhikool) lõppvoor 

* * * * * *    
20.-
22.05 

I.Vahter 
M.Mölder 

 

 Konkursid 
1.  Õpilaste teadustööde 

riiklik konkuss 
* * * * * * * * 

 täht-
aeg: 
20.02 

I.Vahter, 
M.Mölder 

 

2.  Õpilaste 
keskkonnaalaste 
uurimistööde konkuss 

* * * * * * * * 
 täht-

aeg:  
veebr. 

I.Vahter 
M.Mölder 

 

 Üritused 
1.  Teaduslahing 3.-4.kl 

* * * * * *   
 23.09 A.Teigamägi ETAG 

2. Õpihuvilaager 1.-4.kl 
* * * * * *   

 I pa  
EHK, 
K, R 

A.Kirss 
M.Kirss 

HM 

3. Arbuusijooks 5.-9. kl * * * * * *    aprill  M.Kirss  
4. Loodusringide 

kevadlaager 
* * * * * *   

 juuni 
2022 

I.Vahter 
A.Teigamägi 

 

 
Ainekomisjon kogunes koosolekuteks kuuel korral, koosolekud toimusid koolis või keskaja 
elamuskeskuses Archebald. Lisaks koosolekutele sai vajadusel nõu peetud e-posti teel või ka 
telefonitsi. Koosolekud ja nõupidamised olid seotud tööplaani koostamisega, läbiviidavate 
ürituste ettevalmistamisega, koostöökoguks vajaliku arutamisega ning aastalõpu kokkuvõtte 
tegemisega. Ainekomisjoni liikmed andsid ülevaate ja infot toimunud ürituste ja õpilaste 
tulemuste kohta kooli FB lehel ja kooli ajakirjas “Haridusvaat”. Viimati nimetatus (nr 8 lk 22-26) 
ilmus ka intervjuu meie ainekomisjoni liikme Anne Teigamäega. 

Sügisel planeeritud üritused ja tegevused kõik toimusid, korraldamata jäi vaid arbuusijooks 
5.-9. klassile, kuna samanimeline üritus oli KiVa meeskonna algatusel juba varasemalt 
toimunud. Ei toimunud ka väljasõitu keskkonnahariduse konverentsile Viljandis, kuna seal oli 
osavõtjate arv piiratud ning konverentsil käsitluse alla tulnud teemad ei olnud seekord 
huvipakkuvad. 
 
Algklasside teaduslahing 
23. septembril korraldasime taas üle mitme aasta 3.-4. klasside Teaduslahingu. Seekord 
kitsaste olude tõttu õues ja ainult meie oma kooli õpilastele. Osalesid kõik klassid ja kokku tuli 
lahendada 7 loodusteaduslikku ülesannet, kus tuli osata kasutada kompassi, taimemäärajaid 
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ja kaalu, lahendada anagramme, panna proovile oma nutikus ja kiirus. Teaduslahingu võitis 4.a 
klass, teise koha saavutas 4.b klass ja kolmanda koha 3.b klass. Teaduslahingust on ülevaade 
ka kooli ajakirjas “Haridusvaat” nr 1-2 lk 11. 
 
Õpihuvilaager 1.-4. klassi õpilastele 
Esimesel poolaastal toimus koostöös MTÜ-ga Fluidum keskaja elamuskeskuses Archebald 
kõigile meie kooli 1.-4. klassi õpilastele ning ka Kuressaare Vanalinna Kooli 3. ja 4. klassi 
õpilastele õpihuvilaager (iga klassi kohta kolm 5tunnist laagripäeva). Laagrit viisid läbi Marju ja 
Argo Kirss.  

 
 

 
 

 
 

 
 
Loodusteaduste edendamisega oli kõige rohkem seotud laagri esimene päev. Õpilased 
valmistasid sel päeval ise taimse indikaatori ning määrasid selle abil erinevate lahuste 
happelisust, vaatasid teadusteatri etendust, valmistasid vedela lämmastiku abil jäätist ja sõid 
selle loomulikult ka ära ning osalesid loodusteaduslikus seiklusmängus. Laagrit rahastas 
Haridus- ja teadusministeerium. Õpihuvilaagri teisest päevast on artikkel ajakirjas 
“Haridusvaat” nr. 3 lk. 49. 
 
Preemiareis tublimatele loodusteaduste tundjatele 
Tänu KHK õpilaste edukale esinemisele loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoorus said 24 
meie kooli 7.-9. klassi õpilast auhinnaks võimaluse osaleda Tartu Ülikooli Uurimislaboris. Sõit 
toimus 12.-13. aprillil ja kõigepealt külastati Pernova Loodusmaja, kus vaadati kerakinos filmi 
maaglilistest korallidest. Tartus külastati ERM-i, kus sai tutvuda nii näitusesaalides 
väljapanduga kui seal toimuva õpilaste teadusfestivaliga. Reisi viimane sihtkoht oli Tartu 
Ülikooli Chemicum, kus ülikooli õppejõudude juhendamisel viidi läbi laboratoorne töö 

Fotol: Punasest kapsast indikaatori valmistamine õpihuvilaagris 

Fotol: Jäätise valmistamine  õpihuvilaagris 
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nimetusega Munalabor. Laboris tuli uurida kanamunade koostist, kvaliteeti ja vastavust 
Nippoonia (Jaapani) standardile. Pikem ülevaade ajakirjas “Haridusvaat” nr 8 lk 17-18. 
 

 
 
 
Teeme ära talgupäev Sõrve linnujaamas 
14. mail toimus peale mõneaastast (koroona)pausi talgupäev Sõrve linnujaamas. Loodus-
ainete õpetajatest olid kohal Inge Vahter ja Anne Teigamägi ja nendega ühines 8.b klass koos 
klassijuhataja Riina Laanesega. Riisuti lehti ja oksi, kraabiti betoonilt sammalt, pügati hekki, 
veeti kive, aga tegeldi ka loodusõppega. Tööka päeva kohta täpsemalt on võimalik lugeda 
ajakirjast “Haridusvaat” nr 9 lk 43-45. 
 
Loodusringide kevadlaager 
Meie kooli loodushuviliste põhikooli laste looduslaager toimus sel õppeaastal Sõrve 
linnujaama territooriumil 14.-16. juunil 2022. Laagris osales kokku 17 õpilast 5.-7. klassini. 
Õpilasi juhendasid Inge Vahter, Sirje Azarov, Mati Martinson ja Mart Mölder. Laagris toimusid 
taimeretked, linnulauluhommik, putukate uurimine, mereelustiku püük ja määramine, 
Küülikuküla külastus. Laagri korraldas KHK juhataja Anne Teigama ̈gi ja pikem ülevaade 
laagrist on kirjas aastaraamatus KHK tegevuste juures. 
 
 

RINGIDE TÖÖ 

Sel õppeaastal töötas Inge Vahteri juhendamisel kaks ringi: 
1) Bioloogia põhikoolile 

Ringi töö peamiseks eesmärgiks oli tutvumine Eesti taimestiku ja loomastikuga. Oluline oli 
ka ülevaate saamine nii Eesti kui ka kogu maailma tähtsamatest keskkonna ja looduskaitse 
teemadest. Enamus ringis osalejatest võttis osa ka maakondlikust bioloogia olümpiaadist. 
Lühema aja jooksul toimus ringi töö raames ka loodusteaduste olümpiaadiks 
ettevalmistumine. Mõlema  olümpiaadi tulemused on kajastatud  järgnevates tabelites. 

 
2) Loodusteaduslikud uurimistööd 

Ringi töö peamiseks eesmärgiks oli loodusvaatluste tegemine ja saadud andmete põhjal 
uurimistöö koostamine. Ringis osalesid nii meie oma kooli kui ka meie endised, nüüd juba 
Saaremaa Gümnaasiumi õpilased. Ringi töö sujus üsna hästi, kokku kutsuti õpilaste 
teadustööde konkursile edasi neli õpilast. Lisaks meie Siim Vatsfeldi ja Reio Lõbusale 

Fotol: Õpilased tegutsemas Tartu Ülikooli keemiahoone 

(Chemicumi) laboris 
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osalesid konkursi lõppvoorus, st Teadusfestivalil ka Martin Vesberg ja Karel Järsk 
Saaremaa Gümnaasiumist. Siim tegi uurimistöö koos Aste Põhikooli õpilase Karl Vapperiga 
(kaasjuhendajaks õp. Ülle Soom). Siimu ja Reio tööd ja tulemused on kajastatud järgnevas 
uurimistööde tabelis. 
Martini uurimistööks oli “Saaremaa meresaarte haudelinnustiku seire ja analüüs 2011-
2021”. Tööd premeeriti mitmete eriauhindadega: keskkonnaministeeriumi eriauhind, Eesti 
Meremuuseumi eriauhind, ajakirja Eesti Loodus eriauhind. Suurimaks saavutuseks oli 
gümnaasiumi II riiklik preemia. 
Kareli uurimistööks oli: “Pikkuskasvude erinevused 1994. aasta Läänemaa ja 2021. aasta 
Saaremaa haugide vahel”. Karel sai Eesti Meremuuseumi ergutusauhinna ja sai Eestit 
esindada International Wildlife Research Week´il 2022. aasta suvel. Kareli teiseks 
juhendajaks oli Mart Mölder. 
 

  

  
 
 

AINEOLÜMPIAADID 

Bioloogia 

Õpilase nimi Klass 
Koht maakonnas / koht 

vabariigis 
Juhendaja 

Krita Kilumets 6.b I koht Merike Kuldsaar, Inge Vahter 
Isadora 
Rahumeel 

6.a II koht Mart Mölder, Inge Vahter 

Siim Vatsfeld 7.b I koht / 9. koht Mart Mölder, Inge Vahter 
Luise Ling 7.b II-III koht Mart Mölder, Inge Vahter 
Maria Merelaid 9.a I-II koht Mart Mölder, Inge Vahter 
Reio Lõbus 9.a III koht Mart Mölder, Inge Vahter 
Maakonna olümpiaadil bioloogias 6.-9. klassi õpilastele saavutas koha esikümnes 10 meie 
kooli õpilast. 
  

Fotol: Siim Vatsfeld ja Karl Vapper 

Teadusfestivalil oma uuringut žürii liikmele 

tutvustamas 

Fotol: Reio Lõbus Teadusfestivalil oma 

posteri juures 
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Keemia 
Õpilase nimi Klass Koht maakonnas Juhendaja 

Illimar Kirss 8.b I koht Marju Kirss 
Jarno Mononen 8.b II koht Marju Kirss 
Jaagup Rang 9.b II - III koht Marju Kirss 
Maakonna olümpiaadil keemias 8.-9. klassi õpilastele saavutas koha esikümnes 8 meie kooli 
õpilast. Illimar Kirss ja Jarno Mononen kutsuti 8. klasside parimate tegijate hulgas Tartusse 
keemia huvipäevale (8. klassis veel vabariikliku olümpiaadi ei toimu). 
 
Füüsika 

Õpilase nimi Klass 
Koht maakonnas / koht 

vabariigis 
Juhendaja 

Jarno Mononen 8.b I koht/13. koht Arne Loorpuu 

Illimar Kirss 8.b II koht Arne Loorpuu 
Maakonna olümpiaadil füüsikas 8.-9. klassi õpilastele saavutas koha esikümnes 5 meie kooli 
õpilast. 
 
Loodusteadused 

Õpilase nimi Klass 
Koht maakonnas / koht 

vabariigis 
Juhendaja 

Illimar Kirss 8.b I koht/16. koht Marju Kirss, Inge Vahter, Mart 
Mölder, Arne Loorpuu 

Jarno Mononen 8.b II koht/ 25. koht Marju Kirss, Inge Vahter, Mart 
Mölder, Arne Loorpuu 

Maakonna olümpiaadil loodusteadustes 7.-8. klassi õpilastele saavutas koha esikümnes 8 
meie kooli õpilast.  
 
Selle õppeaasta sees toimus loodusteadustes kaks vabariikliku vooru. Tabelis on toodud 
kevadel toimunud käesoleva õppeaasta vabariikliku vooru tulemused. Illimar Kirsi tulemus 
vastas tasemele, et pääseda rahvusvahelise olümpiaadi ettevalmistusgruppi, aga vanuselise 
piirangu tõttu jäi ta sealt välja. Sügisel toimus veel koroona tõttu edasilükkunud eelmise 
õppeaasta olümpiaadi vabariiklik voor, kus osales Jarno Mononen, kes saavutas 7. klasside 
arvestuses 2. koha (üldarvestuses 31. koht).  

 
 

Geograafia 
Maakonna olümpiaadil geograafias 7.-9. klassi õpilastele saavutas koha esikümnes 2 meie 
kooli õpilast. 
 

LOODUSTEADUSLIKUD UURIMISTÖÖD 

Nimi Klass Uurimistöö pealkiri Koht Juhendaja 
Reio 
Lõbus 

9.a Lageraied: mõiste, 
vajalikkus, tagajärjed. 
Inimeste suhtumine 
lageraietesse ja 
lageraielankide uuring 
Saaremaal 2021. 
aastal 

Õpilaste teadustööde 
konkurss: 
Keskkonnaministeeriumi 
eriauhind, Eesti Maaülikooli 
eriauhind, Tartu Ülikooli 
eriauhind 

Mart Mölder, 
Inge Vahter 

Siim 
Vatsfeld 

7.b Mullapüksid 2021 
Saaremaa 

Õpilaste teadustööde 
konkurss: 
Eesti Teaduste Akadeemia 
ergutusauhind, Tartu Ülikooli 

Inge Vahter,  
Ülle Soom 
(Aste PK) 
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eriauhind, Argo kirjastuse 
eriauhind 

 
 

OLULISED ARVNÄITAJAD VIIMASE VIIE AASTA LÕIKES 

Õppeaineti täiendavale õppetööle jäetud 5.-9. klassi õpilaste arv ja protsent vastava klassi 
õpilaste koguarvust* 
Õppeaast

a 
Bioloogia/ 

Loodusõpetus 6. 
kl. 

Geograafia Keemia Füüsika 7. kl loodusõpetus 
(füüsika + keemia) 

2021/22 1 - 0,4% 10 - 8,1% 1 - 1,2% 0 - 0% 1 - 2,4% 
2020/21 6 - 2,4% 4 - 2,8% 9 - 9,3% 0 - 0%  
2019/20 2 - 0,8% 5 - 3,4% 6 - 6,1% 1 - 1,0%  
2018/19 0 - 0% 7 - 5% 2 - 2,2% 2 - 1,4%  
2017/18 3 - 1,2% 3 - 1,9% 3 - 2,9% 1 - 0,6%  

* arvnäitajad kajastavad ainekomisjoni liikmete poolt õpetatud õpilaste tulemusi tavaklassides 

 
Sel õppeaastal täiendavale õppetööle jäetud õpilaste arv kokku loodusainetes vähenes 
võrreldes eelmise kevadega, selle üle võib rõõmu tunda. Saab tõdeda, et koolis vahetu 
õppimine koos õpetajaga annab parema tulemuse kui distantsõpe arvuti vahendusel. Võlgnike 
arv muutus pea kõigis loodusainetes ikka päris väikeseks, ainult geograafias oli võlgnikke 
rohkem, üheksal 7. klassi õpilasel tuli suve hakul veel geograafias täiendavat õppetööd teha.  
 
Põhikooli lõpueksami loodusainetes valinud õpilaste arv ja keskmine tulemus 
Õppeaasta Bioloogia Geograafia Keemia Füüsika 

2021/22   6 - 84.7%  

2020/21 3 - 72,9%  3 - 85,7%  

2019/20 põhikooli lõpueksameid 
seoses 

koroonaga 
ei toimunud 

2018/19   3 - 95,3%  
2017/18  1 - 58,0% 4 - 87,0% 1 -73,0% 

 
Põhikooli lõpueksamiks valiti sel õppeaastal inglise keele ja ühiskonnaõpetuse kõrval ka üks 
loodusteadus – keemia. Sel aastal oli keemias tegijaid rohkem kui varasematel aastatel ja 
kuuest õpilasest 4 sooritas eksami tulemusele 90% ja rohkem. 
Õppeaineti olümpiaadidel osalenud õpilaste arv ja protsent õppeainet õppivate õpilaste 
koguarvust 
Õppeaasta Bioloogia Geograafia Keemia Füüsika Loodusteadused 

2021/22 14 - 5,8% 9 - 5,5% 8 - 6,9% 5 - 4,3% 8 - 7,5% 
2020/21* 34 - 9,2% 25 - 9,5% 26 - 12% 18 - 6,4% 4 
2019/20* 38 - 9,9% 31 - 9,1% 29 - 12,8% 17 - 5,9% 4 
2018/19* 34 - 8,8% 39 - 11,6% 22 - 9,6% 14 - 4,2% 3 
2017/18* 34 - 8,6% 26 - 7,2% 17 - 5,5% 18 - 5,8% 5 

* arvnäitajad sisaldavad ka gümnaasiumiklasse 

 
Õppeaineti maakonnavooru esikolmikus olevate õpilaste arv ja protsent õppeainet õppivate 
õpilaste koguarvust 
Õppeaasta Bioloogia Geograafia Keemia Füüsika Loodusteadused 

2021/22 6 - 2,5% 0 - 0% 3 - 2,6% 2 - 1,7% 2 - 1,9% 
2020/21* 17 - 4,6% 8 - 3% 11 - 5,1% 8 - 2,9% 3 

2019/20* 19 - 4,9% 8 - 2,4% 13 - 5,8% 9 - 3,1% 3 
2018/19* 17 - 3,9% 9 - 2,7% 11 - 4,8% 8 - 2,4% 3 
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2017/18* 17 - 4,1% 12 - 3,3% 5 - 1,6% 10 - 3,2% 3 
* arvnäitajad sisaldavad ka gümnaasiumiklasse 

 
Võimalikest esikolmiku kohtadest said meie kooli õpilased loodusteadustes 66,7%, bioloogias 
ja keemias 50% ja füüsikas 33,3%. 
 
Kokkuvõtvalt jõudis 29,5% olümpiaadil osalenud KHK õpilastest loodusainetes maakonna 
olümpiaadidel esikolmikusse ja 75% esikümnesse. Keemias, füüsikas ja loodusteadustes said 
koha esikümnes kõik osalenud õpilased, nimetatud ainetes on maakonnas osavõtjaid 
võrreldes geograafia või bioloogia olümpiaadiga vähem. Loodusteaduste olümpiaadil 
enamasti teistest koolidest osalejaid ei olegi, sel aastal 1 õpilane oli mujalt ka. Seda rohkem 
rõõmu valmistab, et meie koolist olid valmis sellel keerulisel olümpiaadil osalema ja 
ettevalmistustööd tegema lausa 8 õpilast (rohkem kui varasematel aastatel). Samas sai jällegi 
tõdeda, et 7. klassi õpilaste jaoks on see olümpiaad liialt keerukas ja nõuab väga palju ette 
õpetamist, nii et pigem võiks loodusteaduste olümpiaadi puhul valmistada ette vaid 8. klassi 
õpilasi. Sel õppeaastal vähendas  mitmes aines olümpiaadil osalenute arvu päris arvestataval 
määral koroona, mitmed tublid noored pidid kas haiguse või isolatsiooni tõttu olümpiaadilt 
eemale jääma. Samuti segas koroona ka korralikku olümpiaadiks ettevalmistamist. 

 

 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused 
Aasta uuenduseks oli õppimine-õpetamine uues kohas, mis polnud ainekomisjoni poolt ellu 
kutsutud, vaid seotud kooli remondi tõttu tavaklasside õppetöö kolimisega Upale. Küll sai seda 
uut loodusrüpes paiknevat kohta ära kasutada loodusainetes õuesõppe läbiviimiseks, linnas 
paiknevas koolis toimus õuetunde tunduvalt vähem. 
 
Järeldused 
Tugevused: 

 Edukas kohanemine (nt loodusteaduste välitunnid) uues kohas. 

 Ühtekuuluvustunde suurenemine, õpetajate aktiivsem omavaheline suhtlemine 
(esmapilgul pigem negatiivsetest asjadest nagu ruumipuudus ja päeva pikaks 
venitavad lõunatunnid sündis tegelikult ka palju head). 

 Uus hingamine väljendus ka õpetajate loomingulise grupi “Ela ja sära” etteastetes, 
loodusteaduste õpetajatest andsid oma panuse nendesse esinemistesse Marju ja Argo 
Kirss. 

 Peale kahte koroonakevadet päris hästi õnnestunud õpilaste õpilainele suunamine, 
võlgnevusi loodusainetes vähem. 

 
Nõrkused: 

 Seoses uue kohaga ei olnud loodusteadustes ainekabinette, see tegi näitvahendite 
demonstreerimise, näitkatsete, õpilaste laboritööde tegemise raskeks. Palju 
väärtuslikku õpetamisaega kulus sellele, et ühes klassis väljapandud kraam kokku 
korjata ja siis järgmises klassis hakata seda jälle välja tõstma, lühikeste vahetundide 
jooksul seda teha ei jõua. 

 Vajalikud õppevahendid mitmes kohas laiali, nii et õige asja leidmine aeganõudev, aga 
seda suurem rõõm, kui vajaliku ikka kätte saad.  

 Ebakõlad suhetes Kingu majaga: a) õpetajat peetakse mittesobivaks, kui ta nõuab 
tavaõppekava järgi õppivalt õpilaselt tavaõppekavas ettenähtud õpitulemusi;  
b) kontroll saadetakse õppeaasta algul kohe kõige esimesse tundi. 
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 Seoses pikkade päevadega keerulisem leida kõigile õpilastele sobivat aega 
järelvastamisteks ja konsultatsioonideks (nii nõrgematele kui ka tugevamatele, nt 
olümpiaadideks valmistumiseks). 

 Ukraina õpilased klassides. Täiendav ajakulu tundide ettevalmistamiseks. Andes tunde 
nii vene kui eesti keeles jõuab materjaliga edasi minna oluliselt aeglasemalt.  

 
Parendusettepanekud: 

 Seoses loovtöödega on soov täpsemaks selgituseks, mida mis ajal mis vormis just 
juhendajalt oodatakse. Oluline on, et õpilane ja juhendaja enne töö tegemist selles 
reaalselt nii-öelda näost näkku kokku lepiksid, sellele aitaks kaasa kui juhendaja oma 
nõusoleku märgiks peab allkirja andma kirjalikult paberile. Loovtööde juhendamine 
peab olema õpetajale tasustatud. 

 Järgnev on ju koolil plaanis ka, aga igaks juhuks tasub üle nimetada, et tagasi 
linnamajas olles kindlasti jätkata ainekabinettidega, mitte koduklassidega. Aasta Upal 
on näidanud, et õpilased on oma koduklassides päris hoolimatud nende kasutuses 
oleva suhtes ning loodusainete õpetajatel on väga suur lisatöö vajalikke vahendeid 
klassist klassi vedada. 

 Luua järelvastamiste kord, kus õpilased saavad eelneva registreerimisega teha 
kindlatel aegadel kindlates kohtades järeltöid erinevates õppeainetes kellegi valvsa 
pilgu all. Aineõpetajad saavad siis konsultatsioonitundides tegeleda omas aines järele 
või edasi aitamisega. 

 Et õpetada Ukrainast pärit õpilasi, peab neil olema kõigepealt eesti keel selge. Kevadel 
sai kakskeelset õpetamist proovida, olude sunnil lühiajaliselt võis seda ju teha, aga 
pikaajaliselt on see mõeldamatu. Aasta aega võiksid õpilased kõigepealt õppida eesti 
keelt ja siis edasi juba asuda ka erinevate õppeainete eesti keeles omandamise juurde. 

 Ka asenduspinnal olles peab autahvel olema, eri valdkondade ja õppeainete tublimad 
tegijad tuleks ikka fotodel jäädvustada. Kinnitasime õppenõukogus autahvlile kantavad 
õpilased, mida see siis tähendab? 

 
 
Eesmärgid uueks õppeaastaks 
Kuna ka eesootaval õppeaastal tuleb suures osas jätkata asenduspinnal Upal, siis põhi-
eesmärgid jäävad loodusteaduste õpetajatel samaks, mis eelmiselgi aastal. 

 Kitsastes sisetingimustes võimalikult hästi loodusaineid õpetada. 

 Kasutada maksimaalselt ära paranenud välitingimusi loodusainete õpetamiseks.  

Tegutseme lootuses, et mingigi aeg õnnestub uuel õppeaastal olla juba värske remondi 
saanud linnas asuvas koolimajas ning oleme valmis tagasikolimiseks. 
 
 
Autor: Marju Kirss, loodusainete ainekomisjoni esimees 
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VÕÕRKEELTE AINEKOMISJONI TÖÖST 

 

KOOSSEIS 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
Ann Parbus inglise keel 2.ehk, 3.c, 5.c, 6.c, 7.c, 8.cef 7.c klassijuhataja 

Erle Pulk inglise keel 
saksa keel  

2.a, 3.a, 3.d, 5abd 
5abd, 6.b, 6.d, 6abd 
(haiguslehel september 2021-aprill 
2022) 

9.b klassijuhataja 

Inga Pariis  vene keel 6.a, 6.ehk, 7.a, 7.ab (valik), 8.a, 8.f, 
9.b 

5.d klassijuhataja 

Kristi Aro inglise keel 2.d, 4.d, 5.bd, 6.ab, 7.ab, 8.a, 9.ab  

Kädy Ansel inglise keel 2.a, 3.a, 3.d, 5abd 
 

asendusõpetaja 
september 2021-
aprill 2022 

Kätlin Hommik inglise keel 2.c, 4.c, 5.ehk, 6.d, 6.ehk, 8.cef, 9.c, 
9.ehk 

 

Liina Truu inglise keel 2.b, 3.b, 4.b, 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.a, 
9.ab 

6.b klassijuhataja 

Liis Ojasaar inglise keel 3.d, 4.a, 4.d, 5.a, 6.a, 7.ab, 8.b, 9.b ainekomisjoni 
esimees 

Ljubov Paju vene keel 6.b, 6.d, 7.b, 8.b, 9.a  

Marina Priske vene keel 5.abd (valik), 6.a, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 
8.ab (valik), 9.a, 9.b 

9.b asendus 
kl.juhataja kuni 
aprill 2022 

Tatjana Piht saksa keel 5abd, 6.b, 6.d, 6abd asendusõpetaja 
september 2021-
aprill 2022 

Tiia Rihvk inglise keel 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b  

 

TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid: 
 Harjuda ning leppida uue töökorraldusega Upal. Kõige suurem mõttekoht (eesmärk) 

näib hetkel olevat see, et erinevates klassiruumides olevad arvutid oleksid keeleõppe 
rikastamise seisukohast lähtuvalt alati töökorras. 

 Aineõpetajad tutvustavad rahvusvahelisi tähtpäevi ainetundides. 
Tundideväliseid üritusi me sel õppeaastal õpilastele (õpilastega) ei korralda. 

 
 ÜRITUS AEG VASTUTAV 

I KOOSOLEKUD 

1. Võõrkeelte ainekomisjoni koosolemine  Tiia 
Rihvki juures. 

27.08 Liis Ojasaar 
Tiia Rihvk 

2. Võõrkeelte ainekomisjoni koosolemine 
Saaremaa Gümnaasiumis, kohtumine SG 
kolleegidega. 

28.09 Liis Ojasaar 

3. Laiendatud koosseisus võõrkeelte 
ainekomisjoni koosviibimine „Veskis“. 

17.11 Liis Ojasaar 

4 Laiendatud koosseisus võõrkeelte 
ainekomisjoni koosviibimine „Veskis“. 

15.12 Liis Ojasaar 
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5. Võõrkeelte ainekomisjoni koosviibimine 
„Mosaiigis“. 

25.01 Liis Ojasaar 

6. Lainendatud koosseisus võõrkeelte  
ainekomisjoni koosviibimine „Nabas“. 

12.04 Liis Ojasaar 

7. Aruandekoosolek. Võõrkeelte ainekomisjoni 
koosolemine  Liis Ojasaare juures. 

13.06 Liis Ojasaar 

 Õppeaasta jooksul vahetasime infot ning 
arvamusi omaloodud ”keskkonnas” LUUP. 

September 
2021-Juuni 
2022. 

Liis Ojasaar 

II TÖÖ  ÕPILASTEGA (olümpiaadid, üritused, eksamid) 
 Guy Fawkes Day tähistamine inglise keele 

tundides. 
4.-5.11 

 
Liina Truu 
Liis Ojasaar 

 Martinstag tähistamine saksa keele tundides. 10.-11.11 Tatjana Piht 
 Nikolaustag tähistamine saksa keele 

tundides. 
6.12. Tatjana Piht 

 Sco´ish Day tähistamine ainetundides. 24.-25.01 Kätlin Hommik 
Liis Ojasaar 

 Erasmus+ projekt „Sallivus“ („Tolerance“) 
Leedus. 

30.01.-05.02 Liina Truu 

 Международный женский день tähistamine 
ainetundides. 

7.-8.03 
 

Ljubov Paju 
Inga Pariis 
Marina Priske 

 April Fools´ Day tähistamine ainetundides. 31.03-1.04 Liis Ojasaar 
 Erasmus+ projekt „Sallivus“ („Tolerance“) 

Portugalis. 
30.04-07.05 Liina Truu 

 Inglise keele eksam 6. klassis 7.06 6. kl. ingl. k. õpetajad 

 Vene keele eksam 7. klassis 7.06 7. kl. vene k. õpetajad 

 
Projektitööst 
Erasmus+ projekt „Sallivus“ („Tolerance“) 
Saaremaa Ühisgümnaasium on juhtpartner Euroopa Liidu Erasmus+ programmi kaheaastases 
projektis „Sallivus”, mis hõlmab viit riiki. Viimastel aastatel on Euroopas olnud märgata 
sallimatuse kasvu, seda eelkõige seoses pagulaskriisiga. Kadunud pole ka rassism, 
ksenofoobia ja probleemid, mida tunnetavad ühiskonnas erivajadustega inimesed. „Sallivuse” 
eesmärk on noortele näidata, et erinevused pole mitte probleem, vaid rikkus. Lisaks SÜG-i 
keelteklassidele on osalised Leedu, Portugali, Rumeenia ja Türgi koolid. 2019. aasta sügisel 
toimus õpetajate projektikokkusaamine Türgis, Istanbulis. 2020. aasta veebruaris toimus 
esimene suur kokkusaamine Saaremaa Ühisgümnaasiumis kõikide osalevate riikide õpilaste ja 
õpetajatega.  
Veel sama aasta kevadeks planeeritakse uut kokkusaamist Rumeenias. Kuid järsku muutub 
kõik: maailma tabab koroonapandeemia. 
Edasi loe: Haridusvaat nr 3, Haridusvaat nr 6, Haridusvaat nr 9. 
 
Muud tegemised 
Seoses viibimisega asenduspindadel Upal ning sellest johtuva ruumikitsikusega ei planeerinud 
me suuremaid ülekoolilisi ettevõtmisi. Ka oma komisjoni koosolekute aegu ning muid tegevusi 
viisime ellu  jooksvalt ning vajaduspõhiselt. Mitmel korral toimusid meie koosolemised endiste 
kolleegide Diana, Marju ning Reedaga Saaremaa Gümnaasiumist – ikka selleks, et vahetada 
muljeid ning saada uusi ideid (lainendatud koosseisus võõrkeelte ainekomisjon). 
Õppeaasta jooksul vahetasime infot ning arvamusi omaloodud ”keskkonnas” LUUP. 
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Tundideväliseid üritusi me sel õppeaastal õpilastele (õpilastega) ei korraldanud. Küll aga 
tutvustasime keeletundides rahvusvahelisi tähtpäevi, nagu Guy Fawkes Day, Martinstag, 
Nikolaustag, Sco´ish Day, Международный женский день, April Fools´s Day. 
 
Kingu maja inglise keele õpetajad organiseerisid Kingu maja teemanädalatega (Winnie the 
Pooh ja Alice in Wonderland) seotud tunde. Loeti peatükke raamatutest, vaadati filme, tehti 
erinevaid töölehti jne. Alates 5. klassist viidi läbi projektipõhiseid tunde. Näiteks tegid 5.-7. 
klassi lapsed projekte riikide (vaba valik/inglise keelt emakeelena kõnelevad riigid) ja 
lemmikloomade kohta. 8. klassis keskenduti palju loomingulisele kirjutamisele: kirjad sõbrale, 
hirmsad jutud, filmiarvustused, ajalehe artiklid jne. Leiti huvitavaid teemasid juurde, mida sai 
integreerida teiste õppeainetega (ajalugu, geograafia, bioloogia jne). 
Loe veel: 

 Eestimaa õpib ja tänab – KHK ajakiri nr 1-2 

 Guy Fawkes Day – Haridusvaat nr 3 
 Martinstag – Haridusvaat nr 3 

 Nikolaustag – Haridusvaat nr 4 
 Sco´ish Day – Haridusvaat nr 6 
 Международный женский день – Haridusvaat nr 7 

 Ainekomisjoni esimees väisas Eesti Haridustöötajate Liidu Aastakonverentsi – 
Haridusvaat nr 9 

 

 
 

 
 

Fotol: Degustatsioon/Liisi sünnipäeva tähistamine Saaremaa Veskis 
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AINEOLÜMPIAADID 

Olümpiaade inglise, vene ja saksa keeles õppeaastal 2021/2022 ei toimunud. 
 
 

OLULISED ARVNÄITAJAD VIIMASE 4 AASTA LÕIKES 

Õppeaineti täiendavale õppetööle jäetud 5.-9. klassi õpilaste arv 

Õppeaine 2021/202
2 

2020/202
1 

2019/202
0 

2018/2019 

Inglise keel 11 5 6 4 
Vene keel 7 6 3 3 
Saksa keel 0 4 0 0 
 
2021/2022 õ.a õppeaineti täiendavale õppetööle jäetud 1.-4. klassi õpilaste arv: 0 
 
 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused 

 Uus vene keele õpik - end igati õigustanud. 
 Õpetajate isetegevus ("Ela ja sära"). 
 Kooli ajakiri "Haridusvaat". 
 Võõrkeele ainekomisjoni LUUP 

  

Fotol: Jõuluistumine Saaremaa Veskis 
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Järeldused 
Tugevused: 

 KHK toimekas, sõbralik ja abivalmis kollektiiv. Hinnatakse õpetajate omavahelist 
suhtlust. Õpetajate toas on meeldiv ja mõnus õhkkond. 

 Saksa keele õppe võimalus KHK-s. 

 Ukrainlaste koordinaator KHK-s (Tatjana). 
 Korralik "ajaviiteteenus" Ukraina lastele. 
 Organiseeritud praktika (Anne Teigamägi eestvedamisel). 
 Rahvusvaheline Erasmus+ projekt "Tolerance" (õpilaste ning õpetajate projektisõidud 

Rumeeniasse, Leetu ning Portugali). 
 Upa paremad võimalused tegutseda välitingimustes. 

 
Nõrkused: 

 Tegutsemine asenduspinnal (Upal). 

 Sõltumine bussigraafikust. 
 Kitsastes oludes toimetamine. 
 Privaatsuse puudumine!!! 
 Lärmakad söögivahetunnid (samal ajal antakse tunde). 

 Loovtööd! Kõik (suurem lihv) jääb töö juhendaja vastutada. Miks? Loovtöö peab 
valmima koostöös eesti keele ning arvuti õpetajatega. Loovtööde juhendamine peab 
olema tasustatud!! 

 Koolivorm!!! Õigemini selle mitte olemasolu! 
 Õpilaste sigatsemine koolimajas. Lõhutud klassivara. Järelevalveta õpilased oma 

koduklassides. 

 Lastevanemate pidev (ning sageli ka põhjendamatu) rahulolematus. Mis iganes 
teemadel. 

 Suutmatus/oskamatus (aga ka motiveeritud tahte puudumine) pakkuda Ukraina 
õpilastele tasemel haritust/haridust. 

 
Parendusettepanekud: 

 On vaja veelgi selgemat koolivormi statuuti, mis on lubatud ja mis POLE lubatud. 
Klassipilte vaadates silm sugugi ei puhka – vastupidi, hakkab ebamugav.  

 Loovtööde etapid uuesti läbi vaadata. Loovtööde päevik peab olema paberkandjal, 
ainuüksi juba sellepärast, et tekiks isiklik kontakt õpilase ja juhendaja vahel. 

 Parandada õuesõppe võimalusi. Siit mõte – ka uue koolimaja õues võiks lastele olla 
paremad mängimise võimalused, noortele hängimisvõimalused, st kus saaks 
koguneda, istuda, pinksi mängida jne; võib-olla ka varjualune, kus saaks vihmaga olla. 

 Jõulisemad õpetajate päeva selgitused 9. klassi õpilastele ja seda juba septembrikuu 
alguses. 2021.a oktoobris olid probleemideks ka tundide algusajad ning muudatused 
tunniplaanis. 

 Tunniplaan tuleks kollektiivile edastada (paar nädalat) varem, siis saaksime teha 
ettepanekuid paremate lahenduste leidmiseks – seda kõike kodurahu huvides. 

 Näeme hoolekogu praktilise toetaja mitte umbmäärase halajana. Pigem aitaks 
koostöö, mitte ainult vigade otsimine. 

 Võõrkeele ainesektsioon leiab, et ukrainlastest õpilaste klassidesse integreerimise 
teema vajab enne septembri algust tõsist arutamist ja paremate lahenduste leidmist. 
Paljud õpetajad kurdavad, et kadunud on töörõõm. On mure, et mis saab sügisest. 
Teeme vallale ettepaneku: ukraina õpilastele on vaja leida ruum(id), arvut(id) ja 
õpetaja(d), sest on ju teada, et Ukrainas(ki) toimib distantsõpe. 

 Teeme ettepaneku läbi mõtestada ainekiituskirjade statuut.  
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Eesmärgid uueks õppeaastaks 

 Jätkuvalt hakkama saada töökorraldusega Upal. 
 Õpetajate ja õpilaste jätkuv digipädevuse arendamine, vastavate keskkondade 

kasutamine. 
 Vaimse ja füüsilise tasakaalu säilitamine. 
 Jooksvalt vähem võlglasi. 

 
 
Autor: Liis Ojasaar, võõrkeelte ainekomisjoni esimees 
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KAUNITE KUNSTIDE AINEKOMISJONI TÖÖST 

KOOSSEIS 

 

 
 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
Jaanika Kask kunst 5.abd, 6.abd, 7.ab, 

8.ab, 9.ab, 
 

5.a klassijuhataja 
5.c ajalugu 
6.c ühiskonnaõpetus 

Väino Paju tööõpetus 4.abd, 5.abc, 6.abc, 
7.c, 8.ce, 9.ce 

 

Riina Laanes muusikaõpetus 3.abd, 4.abd, 5.abd, 
7.ab, 8.ab 

8.b klassijuhataja 

Mari Ausmees muusikaõpetus 1.abd, 2.abd, 6.abd, 
9.ab 

ainekomisjoni esimees 

 
 

TÖÖPLAAN 

Ainekomisjoni põhieesmärgid:  
 DIU VIVERE ET PROSPERABITUR! (Elada kaunilt ja kaua); 
 hakkamasaamine Upal; 
 väärtustada enam nii õpilase kui õpetaja vaba aega; 

 püüda vajadusel hakkama saada distantsõppega; 
 muutuv õpikäsitlus (MÕK). 

 
  

Fotol: Kaunite kunstide ainekomisjoni liikmed 

Vasakult: Riina Laanes, Jaanika Kask, 

Mari Ausmees 

Pildilt puudub Väino Paju 
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I KOOSOLEKUD 
1. Eelmise õppeaasta 

kokkuvõtmine, uue 
tööplaani koostamine jne 

x  x  x    
30.08 M. Ausmees 

2. Uute digilahenduste 
otsimine, õpitud võtete 
meeldetuletamine 
muusikatunnis 
distantsõppe korral.  

    x   x 

okt M. Ausmees 

3. Viimase abituuriumiga 
Kreeta saarel 

x  x      
nov J. Kask 

R. Laanes 
4. Jooksvad küsimused: 

**Liikumispäevaga 
seonduv 
**Krattide laululaagrite 
paikapanemine, 
läbirääkimised Thule 
Kojaga 

x    x    

sept M. Ausmees 
R. Laanes 
 

5. Tuuli Jukk'i õppematerjali 
"Kollane" koolitus 
maakonna muusika- ja 
liikumisõpetajatele 

x   x     

27.10 M. Ausmees 
R. Laanes 

6. Vabariiklikud 
muusikaõpetajate 
sügispäevad Viljandis- 
EI OSALENUD 

        

4.-
5.11  

M. Ausmees 
R. Laanes 

7. Kevadiste ürituste 
planeerimine (kooride 
kevadkontsert, Upa- 
Linnuke jm) 

x    x    

märts   M. Ausmees 

8. XXXIX koorijuhtide ja 
muusikaõpetajate 
suveseminar  
EI OSALENUD 

x  x x x    

15.- 
19.08 

M. Ausmees 
R. Laanes 

II TÖÖ  ÕPILASTEGA (konkursid, olümpiaadid, üritused, tasemetööd, eksamid) 
1. Krattide laululaager Thule 

Kojas 
x   x x    

22.10 M. Ausmees 
R. Laanes 

2. Krattide laululaager Thule 
Kojas 

x   x x    
21.01 M. Ausmees 

R. Laanes 



Aastaraamat  2021/2022 

Kuressaare Hariduse Kool  93 

3. Krattide laululaager Thule 
Kojas- 
EI TOIMUNUD 

x   x x    
veebr  M. Ausmees 

R. Laanes 

4. Krattide laululaager Thule 
Kojas 

x   x x    
8.04 M. Ausmees 

R. Laanes 
5. Krattide laululaager Thule 

Kojas 
EI TOIMUNUD 

x   x x    
juuni   M. Ausmees 

R. Laanes 

6. JO-LE-MI laululaager 
x   x x    

15.10 R. Laanes 
M. Ausmees 

7. JO-LE-MI laululaager 
x   x x    

17.12 R. Laanes 
M. Ausmees       

8. JO-LE-MI laululaager 
x   x x    

28.01 R. Laanes 
M. Ausmees 

9. JO-LE-MI laululaager 
x   x x    

25.03 R. Laanes 
M. Ausmees 

10. JO-LE-MI ja Kratid ühine 
laululaager- 
Jõulumüsteeriumi laager 

x   x x    
12.11 M. Ausmees 

R. Laanes 

11. Maakonna Koolivikker    x     nov J. Kask 
12. Jõulumüsteerium Laur. 

kirikus SÜGi kooride 
osalusel´+ SÜM+ork. 

x    x    
28.11 M. Ausmees 

R. Laanes 

13. Mälestuspäev 
Laurentiuse kirikus- 
 Esines 3.-5.-7.kl. 
projektansambel 

x    x    

12.12 R. Laanes 
R. Ilves 

14. (Algklasside 
jõulukontserdid 1.-2. kl 
Algklasside 
jõulukontserdid 3.-4. kl) 
ALGKLASSIDE 
JÕULUHOMMIK 

x        

22.12 R. Laanes, 
M. Ausmees 
klassijuh 

15. Konkurss Koolipilt x  x  x    dets J. Kask 
16. Konkurss Jõulukaart x  x  x    dets J. Kask 
17. Eesti noorte lauljate 

konkurss Solistica 2022. 
Demode saatmise 
tähtaeg ja registreerimine 
1. detsembriks 2021 
konkursi veebilehel 

x    x    

28.-
29.01 
 

M. Ausmees 
R. Laanes 

18. Maakondlik 
kunstiõpetuse olümpiaad 

        
19.02 J. Kask 

19. Üleriigiline muusika 
aineolümpiaad 
EI OSALENUD 

x    x    
4.-
5.03 

M. Ausmees 
R. Laanes 

20. Vabariigi aastapäevale 
pühend. aktused 

x        
18.02 M. Ausmees 

R. Laanes 
21. VII Eesti lastekooride 

konkurss- festival  Keilas     
EI OSALENUD 

x    x    
14.-
15.05 

M. Ausmees 

22. EMLS poistekooride 
võistulaulmine 

x    x    
09.04 M. Ausmees 
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EI OSALENUD 

23. Algklasside lauluvõistlus 
 UPA-LINNUKE 22 

x    x    
05.04 R. Laanes 

klassijuh 
24. Kuressaare Laululind 

2022 Kuressaare 
Gümnaasiumis 

x    x    
29.04 M. Ausmees 

R. Laanes 

25. Saaremaa noorte 
solistide konkurss 
Kevadümin 2022 
 

x    x    

21.05 M. Ausmees 
R. Laanes 

26. Saare maakonna 52. 
laulupidu 

x    x    
18.06 M. Ausmees 

R. Laanes 
 
Nagu tööplaanis sai parandatud, siis mitmed planeeritud ettevõtmised jäid erinevatel põhjustel 
ära. Nii poiste- kui lastekooride konkurssidel mitteosalemine oli tingitud ikkagi eelkõige 
raskete proovitingimustega Upal ning mitte kõige tugevamate lauljate koosseisude tõttu 
muidugi ka. 
 
 
Tähtsamad kontserdid ja ülesastumised: 
Algklasside kontserdid, mida viimastel aastatel on eri vanustele toimunud lausa kaks, otsustati 
sel aastal korraldada  
22. detsembril ALGKLASSIDE JÕULUHOMMIKUNA Laurentiuse kirikus.   

 
 

 
Oleme rahul ja uhked, et juba kindlalt sissejuurutatud traditsiooniks saanud jõulukontserdid  
kapiitlisaalis Kreedo ja Krevera poolt said (loodetavasti väärilise) järeltulija tütarlastekoori 
KRESSENDO ja põhikooli näiteringi KREPUTLASTE näol. KRESSENDO ja KREPUTLASTE  
JÕULUKONTSERT kooli töötajatele toimus 22. detsembril kapiitlisaalis. Järgmisel aastal 
teeme ehk kontserdi ka lapsevanematele ja linnarahvale. 

Fotol: Mudilaskoor JO- LE-MI, juhendajad Riina Laanes ja Mari Ausmees 
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Fotol: Jõulukontsert kapiitlisaalis 

Tütarlaste koor KRESSENDO, juhendajad Mari Ausmees ja Riina 

Laanes 

Fotol: Jõulukontsert kapiitlisaalis 

Kressendo ja Kreputlased: Lenna Koovisk (7.a), Uku Pokk 

(vilistlane), Kirke Medri (meie kunagine kreverlane, nüüdne SG 

õpilane), Lisette Milpak (7.a), juhendaja Rita Ilves 

Fotol: Jõulukontsert kapiitlisaalis 

Solistid Georg Paomees (9.a) ja  Hondar Väärtnõu (7.kl.) 

Pildilt puudub Kert Käsper (7.kl)  
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Uue traditsioonina (tingituna meie kooli uuest asukohast) toimus kaks KONTSERTI 
(21. detsembril ning 11. mail)  SÜDAMEKODUS meie headele väärikatele naabritele. Seal 
esinesid kõik meie koorid, ansamblid ning solistid. Samuti ukulele ringi pillimehed.  
 

 

 
 
 
Isamaalise kasvatuse ja mehistumise seisukohast on ülitähtsad igaaastased Krattide 
ühisesinemised Saaremaa Meeskooriga SÜM: nii 24.veebruaril vabadusmonumendi juures kui 
6.mail  emadepäeva kontserdil kultuurikeskuses. 
 

 

 
 
 
26. mail toimus HARIDUSE KOOLI 1. SÜNNIPÄEVALE PÜHENDATUD KONTSERT KULTUURI-
KESKUSES.  
Muusika poole pealt astusid üles kõik kolm koori (JO-LE-MI, KRESSENDO, KRATID), ansamblid 
(1.,2. ja 5. klassi tüdrukute ning 1. klassi poisteansambel Väikesed Varsad) ning  solistid 
(Aleksander Medri, Michelle Kärg, Marta Aus, Georg Paomees ning meie endine gümnasist 
Martin Vesberg). 
Üllatusesinejatena liigutas  kuulajate südameid meie koolis õppivate ukraina laste laul Punane 
lodjapuu, mis esitatid koos eesti lastega. 
 

Fotol: Südamekodu vanurid kontserdil  

(eesreas keskel SÜGi legendaarne matemaatikaõpetaja Valentin 

Oopkaup) 

Fotol: Poistekoor KRATID ja Saaremaa Maaskoor SÜM 

vabadusmonumendi juures 24. veebruaril 
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Fotol: Kooli 1. sünnipäeva kontserdil kultuurikeskuses 

Poistekoor KRATID,  juhendajad Mari Ausmees ja Riina Laanes 

Fotol: KRESSENDO ja JO-LE-MI ühendkoor 

Fotol: Laval ukraina lapsed ja meie kooli solistid Aleksander 

Medri (3.a), Georg Paomees (9.a) ning Martin Vesberg (SG 12.kl) 
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Fotol: Marta Aus (4.kl), juhendaja Kairit Sepp, kitarril Toomas 

Tang 

Fotol: Aleksander Medri (3.a), juhendaja Riina Laanes 

Fotol: 1. klassi ansambel ja solist Michelle Kärg (1.a), juhendaja 

Mari Ausmees 
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Kaks aastat sai oodatud MAAKONNA LAULUPIDU nimega TEEL, mis toimus lõpuks 18. juunil. 
Kõik Hariduse Kooli 3 koori olid esindatud! 
 
Eraldi äramärkimist väärivad ka kaks suurt muusikaprojekti: 
JÕULUMÜSTEERIUM 28. novembril Laurentiuse kirikus, kus olid kaastegevad meie kooli JO-
LE-MI ja KRATTIDE esinduslauljad, Saaremaa Meeskoor SÜM ning Saaremaa sümfonett-
orkester EHK. Narbona juhatamisel. 
 
Ka teises suurprojektis Mozart – VÕLUFLÖÖT osales Hariduse Koolist 3 väikest lauljat 
(Aleksander Medri, Marta Aus ning Oliver Viljus), kel oli võimalus  suurkorüfee Ain Angeriga 
lava jagada! 
 
Kunsti valdkonnast: Sel aastal KOOLIPILTI ei valitud. Tehti INTERAKTIIVNE  JÕULUKAART 
meediaringi õpilase poolt.  
 
 

RINGIDE TÖÖST 

Koolis toimetas  sel õppeaastal 3 koori: 

 mudilaskoor JO-LE-MI – juhendajad Riina Laanes ja Mari Ausmees 
 poistekoor KRATID – juhendajad Mari Ausmees ja Riina Laanes 

Fotol: 2. klassi ansambel, juhendaja Mari Ausmes 

Fotol: 5. klassi ansambel, juhendaja Riina Laanes 
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 tütarlastekoor KRESSENDO – juhendajad Mari Ausmees ja Riina Laanes 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Fotol: Mudilaskoor JO-LE-MI, juhendajad Riina Laanes ja Mari Ausmees 

Fotol: Poistekoor KRATID, juhendajad Mari Ausmees ja Riina Laanes 
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Lisaks: 

 ukulele ring – juhendaja  Riina Laanes 

 5. klassi tütarlaste ansambel (NB! Mälestuspäeval ka projektansambel 3.-5.-7.kl. 
tüdrukutest) – juhendaja  Riina Laanes  

 2. klassi tütarlaste ansambel – juhendaja  Mari Ausmees   
 1. klassi poiste ansambel Väikesed Varsad – juhendaja  Mari Ausmees 

 

 

Fotol: Tütarlaste koor KRESSENDO, juhendajad Mari Ausmees ja Riina Laanes 

Fotol: VÄIKESED VARSAD 

Karl Teern, Emil Antsaar, Jaagup 

Rõõm, Ats Selge, juhendaja Mari 

Ausmees 
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NB! Eraldi sai tegeldud ka solistidega, et nendega erinevatest maakondlikest lauluvõistlustest 
osa võtta. 
 
Ringide töö oli raskendatud muusikaklassi puudumise tõttu, kuid proove sai tehtud nii: 
mudilas- ja poistekoor tegime klassides ja vanadekodu saalis, tütarlastekoor harjutas 
kultuurikeskuses. 
 
LAULULAAGRID: 

 JO-LE-MI õppis ja viimistles laule 4 laululaagris, mis toimusid  koolis, ühel korral pärast 
järgnes kinoseanss Apollos. 

 Krattidel toimus 3 laagrit Thule Kojas. Samuti järgnes filmi vaatamine. 

 Toimus ka kahe koori ühine laager, kus viimistleti Jõulumüsteeriumit. 
 Kressendo laager toimus kultuurkeskuses. 

 
 

AINEOLÜMPIAADID JA KONKURSID 

 
5. aprill – UPA Laululind 22 
Michelle Kärg (1.a) I koht   5.-7- aastaste vanusegrupp 
Aleksander Medri (3.a) I koht 8.-10- aastaste vanusegrupp  
Liisa Pihl (2.d) II koht 
Ats Selge (1.a) III koht 
Riho Heinmets (2.c) 4. koht 
Annabel Ansel (5.d) I koht 11.-13- aastaste vanusegrupp 
Keitlin Paur (4.d) II koht 
Emma Mia Kauber (4.d) III koht 
Liselle Kuusk (5.b) 4. koht 
Kert Käsper (7.b) I koht 14.-16- aastaste vanusegrupp 
 

 

 
 
 
30.11 Maakondlik Koolivikker 
Andra-Liis Noor (6.a), Karolin Teras (5.a) 5.-6. klasside kunstivooru II koht 

Fotol: Aleksander Medri ja 

juhendaja Riina Laanes 
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19.02 Kunstiolümpiaadi piirkonnavoor 
Romi Pihkva (7.a) Põhikoolide arvestuses 4. koht 
 
28.–29.04 Kuressaare Laululind 
Aleksander Medri (3.b) 8.-10. aastaste arvestuses II koht 
Ats Selge (1.a) eripreemia 8.-10. aastaste arvestuses  
 
21.05 Kevadümin 2022 
Aleksander Medri (3.b) 8.-10. aastaste arvestuses I koht   
 
 

OLULISED ARVNÄITAJAD 5 VIIMASE AASTA LÕIKES 

Täiendavale õppetööle jäetud 5.-9.kl. õpilaste protsent 
õppeaine 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

kunstiõpetus 
9 õpilast 

3,60% 
28 õpilast 

11,00% 
10 õpilast 

3,70% 
3 õpilast 

6 õpilast 
2,264% 

muusikaõpetus 
2 õpilast 

0,7% 
2 õpilast 

1,00% 
- 0,9% - 

 
Õppeaineti olümpiaadidel osalenud õpilaste protsent õppeainet õppivate õpilaste arvust –
kunstiõpetuses 1 õpilane ehk 0,4%. Õppeaineti maakonnavooru esikolmikus olevate õpilaste 
protsent õppeainet õppivate õpilaste  arvust – kunstiõpetuses 0%. 
 
 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused 
 õuetunnid (plokkflöötide harjutamine õues jne); 

 Upa Laululind; 
 algklasside jõuluhommik kirikus; 
 kontserdid vanuritele; 

 laululaagrid Thule Kojas, animafilmide vaatamine peale laagrit; 
 kevadkontserdil ukraina laste kaasahaaramine; 
 igale algklassis õppivale ukraina lapsele sai kingitud plokkflööt. 

 
 
Järeldused 
Tugevused: 

 hästi on see, et õpilased harjusid kiiresti uute tingimustega ja tegelikult enamus 
õpetajaid ka. Aasta õpetas kitsastes tingimustes vähesega hakkama saama; 

 leidsime tee uute proovikohtadeni: Thule Koda ja kultuurikeskus!; 

 hea koostöö mitte kunagi närvikaotava huvijuhi Artiga; 
 täname õppejuhte, kes laululaagriteks lubasid lauljad tundidest ära juba kell 12; 
 oleme ülirahul Krattide vanematega, kes on dirigentidele selles raskes töös väga 

suureks toeks; 
 suur tänukummardus Anne Teigamäele, kes aitas muusikute rahastamise projekte 

vedada; 
 Haridusvaat. 

 
Nõrkused: 

 kooli bränding – koolile kõige vajaliku kujundamine võiks olla sisseostetud teenusena 
(üks õpetaja ei pea seda aitäh eest mitte tegema); 
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 ajakiri "Haridusvaat" võiks olla vähem algklassikeskne, sinna võiks jõuda tõesti oluline, 
mitte iga algklassi klassiõhtu jms "müra". Lisaks on väga ebaeetiline, kui ajakirja 
kasutatakse mõningate õpetajate omavaheliste suhete klaarimiseks või kellelegi "ära 
panemiseks"; 

 algklasside jõuluaegsed kirikukontserdid, mis ammu olid plaanis (ja muusikaõpetajad 
valmistusid nendeks), otsustati pea viimasel hetkel ära jätta. Muusikute tungival palvel 
asendati õhtused kontserdid algklasside jõuluhommikuga, sest ettevalmistused olid ju 
tehtud. 

 
Parendusettepanekud:  

 1.-8. klasside lõpuaktuse prohmaka, kus esitati aktusele täiesti mittesobivat 
ingliskeelset lugu (sõnum väga ühemõtteliselt seksuaalne ja sisaldab rassistlikke sõnu 
nagu nigga jms). NB! Muusikaõpetajad võtavad süü omaks ja on edaspidi 
tähelepanelikumad! 

 Loovtööde juhendamine selgemaks ja konkreetsemaks – pidevalt muutuvate juhendite 
keerises on väga raske järge pidada. 

 Arvutiõpetuses võiks 5. klassis õpetada lastele koolis vajalikke oskusi nagu teksti 
vormindamine, esitluste koostamine, info otsimine jne. Paraku peab hakkama 
aineõpetaja sellega tegelema oma ainetunnist, sest oskused on omandamata (neid 
lihtsalt ei õpetata, õpetatakse koomikseid ja mänge looma, mida koolis õppetöös vaja 
ei lähe). 

 Muusikud ootavad väga, et algklassid neid kasvõi korra kooliaasta algul oma 
koosolekule kutsuksid, et koos muusikute (ja vastupidi meil nende) abi vajavad plaanid 
läbi arutada. Et tekiks ladusam koostöö (jõulukontserti, kooli laululinnu valimine jm). 

 
Eesmärgid uueks õppeaastaks:  

 meie väikesearvuline ainesektsioon on otsustanud uuel kooliaastal liituda eesti keele ja 
ajaloo ainekomisjoniga, lõpetades kaunite kunstide sektsiooni töö; 

 kooride liikmete arvu suurendamine, kvaliteedi parandamine ja 2023.a suvel toimuvale  
Koolinoorte laulupeole saamine; 

 kasutada ära Upa toredat loodust ja viia nii sügisel kui kevadel üha enam tunde vabas 
õhus; 

 ukraina algklassi lastele õpetada selgeks plokkflöödil mängimine; 

 koostöö parandamine algklasside sektsiooniga; 
 ELADA KAUNILT JA VÕIMALIKULT KAUA! 

 
 
Autor: Mari Ausmees, kaunite kunstide ainekomisjoni esimees 
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KEHALISE KASVATUSE AINEKOMISJONI TÖÖST 

 

KOOSSEIS 

 

 
 

Nimi Aine Klass Muud ülesanded 
Enn Laanemäe kehaline kasvatus 4a, 4b, 4d, 5a, 5b, 6b, 8ae, 

8bcf  
ainekomisjoni esimees 

Ly Haandi kehaline kasvatus 
terviseõpetus 
inimeseõpetus 
ujumise algõpetus 
ujumise algõpetus 

7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b 
5a, 5b, 5d, 7a, 7b, 8a, 8b 
6a, 6b, 6d 
2a, 2b, 2d (jaanuarist)  
3a, 3b, 3d (I poolaasta) 

1. ujumise ringitund 

Ivar Tamm kehaline kasvatus 5dc, 6a, 6d, 7ac, 7b, 9ae, 
9b 

 

Aime 
Metsmaa 

kehaline kasvatus 
ujumise algõpetus 
ujumise algõpetus 

5a, 5b, 5dc, 6a, 6b, 6d 
2a, 2b, 2d , 2ce (jaanuarist) 
3a, 3b, 3d (I poolaasta) 

 

 

TÖÖPLAAN 

 Ainekomisjon lähtub töös kooli õppeaasta eesmärkidest – kohaneda õppetööga Upal. 
 Individuaalsete iseärasuste arvestamine kooli kehalise kasvatuse tundides. 

 Õppetöö korraldamine kooli remondi ajal.  
 Töö kehaliselt nõrkade lastega. 

Fotol: Kehalise kasvatuse ainekomisjoni liikmed  

I rida: Kadri Koivil, Ly Haandi, Enn Laanemäe, Aime Metsmaa 

II rida: Ivar Tamm 

http://5.cd/
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 Kooli spordivõistluste ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine ning infolehtedes 
kajastamine. 

 Osalemine maakonna  ja vabariiklikel võistlustel. 
 
Ainekomisjoni koosolekud toimusid järgmiselt:  
23.08. – Spordiinventari kolimine lattu seoses kooli remondiga 
27.08. – Kooli ainesektsiooni tööplaani arutelu (Enn) 
14.09. – Jooksupäeva korraldusest, sügisestele võistlustele õpilaste organiseerimine (Ly, 
Aime, Enn, Ivar)  
14.10. – Kokkuvõte ainesektsiooni esimeeste koosolekust. Maakonna sisekergejõustiku MV 
25.10. – Kooli koolituspäev 
27.10. – Kadri-Mardi võrkpalliturniiri organiseerimine (Aime) 
03.11. – Maakonna sisekergejõustiku MV osavõtt,  kõrgushüppe läbiviimise arutelu. KHK 
ainesektsiooni esimeeste koosolekust 
30.11. – Kokkuvõte ainesektsiooni esimeeste koosolekust, jooksvad küsimused 
01.12. – Kohvikõhtu 
26.01. – Ainesektsiooni esimeeste koosolekust, jooksvad küsimused (Enn) 
01.02. – Ainesektsiooni esimeeste koosolekust, jooksvad küsimused (Enn) 
16.03. – Järgmise õppeaasta tundide jaotus, spordisaavutuste kogumine direktsiooni 
vastuvõtuks (Enn) 
10.05. – Spordipreemia arutelu, aastaraamatu materjalid (Enn, Aime, Ly, Ivar) 
16.06. – kokkuvõtete tegemine lõppenud kooliaastast (ainesektsioon) 
 

KOOLI SPORDIÜRITUSED 

28.09.2021 toimus XXII Sügisjooks, osalesid ainult Kuressaare Hariduse kooli õpilased, kokku 
410. 
 
SÜG XX SÜGISJOOKS Kuressaare Tervisepargis 

Nr Nimi Klass Aeg 
 

Nr        Nimi Klass Aeg 

 
1. klassi tüdrukud 1000m 

   
2. klassi tüdrukud 1000m 

 1 Karmel Berens 1d 5.27,2 
 

1 Viktoria Varik 2a 5.17,2 

2 Annaliisa Ansel 1a 5.33,2 
 

2 Kendra Aunbaum 2a 5.29,5 

3 Liis-Andra Laurits 1a 5.42,3 
 

3 Tuuli aus 2a 5.32,0 

 
3. klassi tüdrukud 1000m 

   
4. klassi tüdrukud 1000m 

 1 Lota Juursalu 3b 5.02,8 
 

1 Sofia Beril Gündüz 4a 4.45,3 

2 Kiira Medri 3b 5.03,4 
 

2 Emma Helena Babenko 4d 4.46,3 

3 Aneta Juursalu 3b 5.06,2 
 

3 Marta Aus 4b 4.49,8 

 
5.-6.klassi tüdrukud 2000m 

   
7.-9. klassi tüdrukud 2000m 

 1 Annabel Rahu 5d 10.17,6 
 

1 Gelin-Desire Soeson 9a 10.20,2 

2 Mia Brit Kreos 6b 10.42,8 
 

2 Roosi Muru 8a 10.31,4 

3 Lisette Mets 6c 10.50,1 
 

3 Lissandra Pajunurm 8a 10.39,0 

 
1. klassi poisid 1000m 

   
2. klassi poisid 1000m 

 1 Cristofer Ado Kasin 1a 4.44,0 
 

1 Karl Jakob Suurpere 2d 4.36,0 

2 Emil Antsaar 1a 4.55,0 
 

2 Robert Matt 2b 4.43,0 

3 Osvald Tabri 1a 5.14,0 
 

3 Romet Põldme 2b 4.50,0 

 
3. klassi poisid 1000m 

   
4. klassi poisid 1000m 

 1 Aleksander Meri 3b 4.22,0 
 

1 Georg Reek 4a 4.17,0 

2 Roland Russ 3d 4.26,0 
 

2 Renno Vaino 4b 4.29,1 
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Nr Nimi Klass Aeg 
 

Nr        Nimi Klass Aeg 

3 Joonas Puiestee 3 4.40,0 
 

3 Kristjan Reinvald 4a 4.47,1 

 
5.-6. klassi poisid 2000m 

   
7. klassi poisid 2000m 

 1 Reio Markus Lepp  5a 8.41,9 
 

1 Daniel Piht 7a 7.50,1 

2 Hugo Sarapuu 6b 8.49,8 
 

2 Markus Trei 7a 8.08,2 

3 Karmo Soosaar 6c 8.51,6 
 

3 Mattias Kobin 7b 8.56,3 

 
8.-9. klassi poisid 4000m 

      1 Kaur Vesberg 8b 16.05,4 
     2 Ott Andreas 

Jürisson 
9a 16.11,8      

3 Robin Maranik 9a 17.44,6 
      

 
 

 
 
 
Spordipäev 30.05.2022, Kuressaare Linnastaadion  

    nr        Nimi klass tulemus 
 

nr        Nimi klass tulemus 

 
5.-6.kl. 60m P 

    
7.-8.kl. 60m 

  1 Arthur Patrick Sääsk 6b 8,6 
 

1 Daniel Piht 7a 7,5 

2 Tristan Koppel 6b 8,7 
 

2 Laur Erik Laine  8b 7,9 

3 Karl Riko Saarkoppel 6b 8,8 
 

3 Karl P. Kilumets 8a 8,8 

 
5.-6.kl. Pallivise P 

    
7.-8.kl. Pallivise P 

  1 Reio Markkus Lepp 5a 48.80 
 

1 Sten Erik Mägi 8b 60.30 

2 Iko Muru 6a 42.32 
 

2 Kert Käsper 7b 51.50 

3 Kerton Lokna 6a 41.84 
 

3 Carlos Püüding 7b 51.00 

 
5.-6.kl. kaugushüpe P 

    
7.-8.kl. kaugushüpe 

  1 Arthur Patrick Sääsk 6b 4.33 
 

1 Daniel Piht 7a 5.05 

2 Tristan Koppel 6b 4.31 
 

2 Laur Erik Laine  8b 4.74 

3 Gregor Matrin Bachmann 5b 4.01 
 

3 Karl P. Kilumets 8a 4.49 

 
5.-6.kl. 1000m P 

    
7.-8.kl. 1000m 

  

Fotol: Neljandate klasside poiste 1km start 
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1 Kerton Lokna 6a 3.37,5 
 

1 Daniel Piht 7a 3.11,4 

2 Gert Silonok 6a 3.37,9 
 

2 Laur Erik Laine  8b 3.22,0 

3 Karl Riko Saarkoppel 6b 3.53,0 
 

3 Karl P. Kilumets 8a 3.27,5 
 

 

 
 
 

MAAKONDLIKUD VÕISTLUSED 

30.09.2021. Maakonna 1.-9.kl teatekrossi võistlus, kus KHK võistkond saavutas I koha 
koosseisus: Lota Juursalu 3b, Aleksander Medri 3b, Sofia Beril Gündüz 4a, Georg Reek 4a, 
Annabel Rahu 5d, Reio Markus Lepp 5a, Lenna Koovisk 7a, Luise Ling 7b, Markus Trei 7a, 
Daniel Piht 7a, Mareli Välja 9a, Gelin Desire Soeson 9a, Kaur Vesberg 8b, ja 
Ron Sebastian Puiestee 8b. 
Võistlejaid oli üheksast maakonna põhikoolist, kõik võistlejad jooksid 650 m. Kõige kiiremaid 
aegu näitasid tüdrukutest Gelin Desire Soeson ja Luise Ling; poistest Daniel Piht ja 
Ron Sebastian Puiestee. Õpetaja Ly Haandi. 

 

Fotol: Kooli spordipäeva 7.-8.kl noormeeste kaugushüppe esikolmik 

Vasakult: Laur Erik Laine, Daniel Piht ja Karl Peeter Kilumets  

Fotol: 1.-9.kl. teatekrossi I koha saavutanud võistkond 

I rida: Markus Trei, Kaur Vesberg, Reio Markkus Lepp, Ron Sebastian Puiestee, 

Daniel Piht, Aleksander Medri, Sofia Beril Gündüz, Lota Juursalu, Georg Reek 

II rida: Mareli Välja, Gerlin Desire Soeson, Lenna Koovisk, Luise Ling,  Annabel 

Rahu 
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11.12.2022 maakonna sisekergejõustiku MV U14, U16, U18, U20 

TU16 Kõrgushüpe 
1 Isadora Rahumeel  6a 1.15 
2 Birgit Raamat 6d  1.10 

PU16 60m  
1 Daniel Piht 7a  7,9 7,8 
2 Laur Erik Laine  8b  8,0 8,0 

600m 
1 Daniel Piht  7a  1.43,5 

Kaugushüpe 
1 Ron Sebastian Puiestee 8b  6.05 

Kõrgushüpe 
1 Ron Sebastian Puiestee 8b   1.75 
 
15.12.2021 5.-7.kl poiste maakonna MV korvpallis saavutati III koht 
Daniel Piht 7a, Aaron Metsniit 7a, Steven Roosioks 7a, Mattias Kobin 7b, Hondar Dagfinn 
Väärtnõu 7b ja Reio Markus Lepp 5b. Treener Enn Laanemäe 
 
09.02.2022. Saaremaa koolinoorte ja Eesti Koolispordi Liidu maakondlik 4.-6.kl võrkpalli MV 
Kuressaare Spordikeskuses 
Hariduse Kool I võistkond võitis Hariduse Kool II 25:10 / 25:18 ja Leisi Kooli 25:8 / 25:15 ja 
saavutas turniiril esikoha – Merit Soe 6d, Birgit Raamat 6d, Helerin Victoria Tüür 6b, Mirell 
Õiemets 6b ja Johanna Altmets 6b. 
 
Teisele kohale tuli KHK II võistkond võites Leisi Kooli 25:12 / 25:7 
Hariduse Kool II – Elisabeth Villsaar 6a, Lisette Steinberg 6a, Lee Tamm 5b, Britte Roost 5b, Eti 
Tüür 5d. 
 

 

 
 
  

Fotol: Hariduse Kool I 4.-6.kl. tüdrukute võrkpalli võidukas võistkond 

Vasakult: Merit Soe, Birgit Raamat, Helerin Victoria Tüür, Mirell Õiemets, 

Johanna Altmets 
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15.märtsil toimus Orissaares maakonna põhikoolide 3x3 korvpalli MV. I koht 1.-5.kl. Annabel 
Pihl 4a, Eti Tüür 5d, Merit Soe 6d, Helerin Viktoria Tüür 6b, Säde Lee Jürisson 5a. 
 

 

 
 
 
III koht 1.-5.kl poisid. Rasmus Kask 5a, Joosep Mrabte 5a, Reio Markkus Lepp 5a ja Jakob 
Putnik 5a. Juhendas noori Enn Laanemäe. 
 

 

 
 
 
 

Fotol: 3x3 võidukas tüdrukute võistkond 

Vasakult: Annabel Pihl, Eti Tüür, Merit Soe, Helerin Viktoria Tüür, Säde Lee 

Jürisson 

Fotol: 3x3 korvpall III koht 1.-5.kl 

Vasakult: Rasmus Kask, Joosep Mrabte, Reio Markkus Lepp, Jakob Putnik 
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6.04.2022 toimus Orissaare Spordikeskuses 4.-5.kl. maakonna rahvastepalli MV.  
Välja selgitati ka kaks paremat tüdrukute ja poiste võistkonda, kes pääsesid edasi 
piirkondlikele mängudele, mis toimusid 19. aprill samuti Orissaares. Poiste arvestuses 
saavutati I koht, mis tagas kindla edasipääsu piirkondlikule võistlusele. Võidukas meeskonnas 
mängisid Uku Vesberg 5a, Reio Markus Lepp 5a, Georg Reek 4a, Ott Herman Kirs 4a, Renno 
Vainu 4b, Jakob Putnik 5a ja Marten Aus 5a. 
 

 

 
 
Tüdrukute arvestuses nii kindlat edasipääsu ei tulnud. Kaotades küll mõned mängud, kuid 
edestades teisi tugevaid vastaseid saavutati tubli II koht. Edukas tüdrukute naiskonnas 
mängisid Luisa-Marii Kuusk 5a, Säde Lee Jürisson 5a, Kaisa Kindlam 5a, Britte Roost 5b, Lee 
Tamm 5b, Annabel Ansel 5d, Kadri Truu 5d, Mirtel Tiitson 5d, Eti Tüür 5d. Kehalise kasvatuse 
õpetaja Kadri Koivil. 
 

 

 
 
 

Fotol: 4.-5.kl. maakonna poiste rahvastepalli võitja võistkond 

I rida: Marten Aus, Uku Vesberg, Renno Vainu, Jakob Putnik 

II rida: Reio Markus Lepp, Ott Herman Kirs, Georg Reek 

Fotol: 4.-5.kl. maakonna tüdrukute rahvastepalli II koha saavutanud võistkond 

I rida: Kaisa Kindlam, Kadri Truu, Eti Tüür, Lee Tamm 

II rida: Annabel Ansel, Mirtel Tiitson, Luisa-Marii Kuusk, Säde Lee Jürisson, 

Britte Roost 
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21.04 toimusid Saare maakonna jooksukrossi võistlused Kärla jooksurajal.  
Meie koolist võttis sellest osa 29 noort sportlast. Ilm soosis üritust, oli see ju peale 
kaheaastast pausi jälle võimalik. Parimaid tulemusi saavutasid järgmised õpilased: I koha P B 
vanuseklassi 1000 m jooksus ajaga 3.19,9 võitis Daniel Piht 7.a klassist, II koha T D 650 m 
distantsil – 2.43,5 sai Marta Aus 4.b klassist ja III koha P C 1000 m - ajaga 3.49,7 – Georg Reek 
4.a klassist. Oma vanuseklassi 6 parema hulka tulid veel Aleksander Medri 3.b kl., Gregor 
Martin Bachmann 5.b kl., Reio Markkus Lepp 5.a kl., Kaur Vesberg 8.a kl., Luise Ling 7. b kl. ja 
Gelin Desire Soeson 9.a klassist. Kaasas oli õpetaja Kadri Koivil. 
 
18.05  Saaremaa MV ujumises 1.–4.kl. 
T 1.kl: 25m vabalt Liis-Andra Laurits 1a III koht 
P 2.kl: 25m selili Robert Matt 2b III koht 
T 3.kl: 25m selili Leena Uusna 3a I koht, Linda Haandi 3b II koht 
 
19.05. 2022  maakonna D-kl MV Tornimäel. 
Mõnusalt päikselisel, kuid üsna sääskederohkel neljapäeval, toimunud kergejõustiku meistri-
võistlustel, kus võistlesid väga edukalt ka meie kooli noored. Sedakorda olid võistlema tulnud 
lausa 11 Saaremaa kooli 41 spordipoissi ja 39 sportlikku tüdrukut, kelle sünniaastateks 2011-
2012.  

Võistluspäev algas pendelteatejooksuga, kus oma vahel võtsid mõõtu 6 kooli 
segavõistkonnad. Parimate selgitamiseks joosti kaks eeljooksu ja siis finaal, kus meie kooli 
noored pidid tunnistama Orissaare Gümnaasiumi, Valjala Põhikooli ja Kuressaare Vanalinna 
Kooli paremust, saavutades tubli 4. koha. Võistkonda kuulusid Marta Aus 4b, Ketlin Bachman 
4a, Emma Helena Babenko 4d. Kelly Lepisto 4d, Renno Vainu 4b, Kristjan Reinvald 4a, Yese 
Truu 4d ja Ain-Albert Saar 4b. Publikuna jäid kaaslasi ergutama Mirell Metsmaa 4b, Emma 
Roosioks 4a, Karl Lõbus 4a ja Johann Iisak Abramov 4d. 

Edasi võistles iga üks enda eest 60m jooksus, kaugushüppes, kõrgushüppes, palliviskes ja 
päeva viimaseks alaks jäi 300m jooks. Sel aastal olid meie neiud edukamad kui noormehed, 
kogudes ühtekokku 10 medalit – 3 kulda, 3 hõbedat ja 4 pronksi. Paremad tulemused on ära 
toodud allpool. 
 
TÜDRUKUD 

60m jooks 
2. Ketlin Bachman 4a  9,7 

300m jooks 
1. Marta Aus 4b 57,8 
2. Ketlin Bachman 4a 58,1 

Kaugushüpe 
1. Ketlin Bachman 4a 3.82 
3. Mirell Metsmaa 4b 3.57 

Kõrgushüpe 
1.-2. Mirell Metsmaa 4b 1.10 
3.-5. Marta Aus 4b 1.05 
3.-5. Emma Helena Babenko 4d 1.05 
3.-5. Kelly Lepisto 4d 1.05 

Pallivise 
2. Emma Roosioks 4a 31.60 
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27.-28. mail Kuressaare Staadionil maakondlikud kergejõustiku MV U14, U16, U18, U20 ja 
täiskasvanud. 
 
TU14 300m jooks 
1 Lisette Steinberg 6a 52,0 

TU14 60m jooks 
3 Lee Tamm 5b 9,0 

TU14 60m tõkkejooks (12.00/68/7.50) 
2 Lee Tamm 5b  11,5 
3 Lilit Pruul  13,3 

TU14 kaugushüpe 
3 Lee Tamm 5b 3.81 

TU14 kõrgushüpe 
2 Luisa-Marii Kuusk 5a 1.25 

TU14 pallivise (150g) 
1 Johanna Altmets 6b 43.08 
3 Eti Tüür 5d 36.57 

PU16 800m jooks 
1 Daniel Piht 7a 2.23,9 

PU16 100m  
1 Daniel Piht 7a 12,0 

PU16 kettaheide (1kg) 
1 Daniel Piht 7a 35.09 

TU16 odavise (400g) 
1 Birgit Raamat 6d 22.25 
 
Kehalise kasvatuse õpetaja Kadri Koivil  
 
 

VABARIIKLIKUD JA RAHVUSVAHELISED VÕISTLUSED 

19.04 toimusid Orissaare Spordikeskuses Dumle piirkondlikud rahvastepalli finaalvõistlused 
4.-5. klassidele. 

 

 
 

Fotol: II koht EKSL Lääne regiooni MV4.-5.kl. poisid 

Vasakult: Ott Herman Kirs, Jacob Putnik, Reio Markkus Lepp, Georg Reek, Renno 

Vainu, Uku Vesberg (kapten), Marten Aus, Ronald Reinmaa 
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Kokku olid tulnud Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa maakondlike võistluste parimad. Niisiis 
astusid võistlustulle 8 poiste ja 7 tüdrukute võistkonda. 
Poiste võistkondi oli täpselt nii palju, et tehti kaks alagruppi. Meie poisid saavutasid tugevas 
konkurentsis oma alagrupis teise koha ja pääsesid edasi poolfinaali, kus vastased edukalt 
alistati. Finaalis tuli taaskord kohtuda oma alagrupi võitja Kuusalu Keskkooliga. Finaal algas 
ülekaalukalt meie kasuks – meil langes mängust kõigest üks mängija, samal ajal kui vastaste 
plats sai mängijatest puhtaks tehtud. See süstis meie poistesse võib-olla liigset enesekindlust 
ja tunnet, et nüüd on võit kergelt käes, nii et teine geimi võit läks hoopiski vastastele kõigest 
ühe „elu“  vahega. Eks pingeline võistluspäevgi oli jätnud jälje, nii et ka kolmanda geimi võit 
kuulus juba ülekaalukalt Kuusalule. Seega meie kooli poistele tasuks tubli 2. koht. 
Hõbedades meeskonnas mängisid Reio Markkus Lepp (võistkonna parim mängija) 5a, Georg 
Reek 4a, Ott Herman Kirs 4a, Renno Vainu 4b, Ronald Reinmaa 4b, Uku Vesberg (kapten) 5a, 
Jacob Putnik 5a ja Marten Aus 5a. 
 
Tüdrukute võistkondi oli aga just täpselt nii palju, et kõik mängisid kõigiga läbi. Kõik meie 
tüdrukute mängud olid üsna pingelised, nii et mida mäng edasi, seda rohkem sai ka väsimus 
võimust. Mängudest pooled sai võidetud, kuid pooled kahjuks ka kaotatud, nii et tasuks 
5. koht. Esikolmiku koht jäi kõigest 1 punkti kaugusele, samas 2.-4. koha selgitamiseks tuli 
kokku lugeda lisaks punktidele ka geimide võidud ja kaotused. Osavate püüdmiste ja tugevate 
visetega saavutas tüdrukute turniiri võidu Orissaare Gümnaasiumi naiskond. 
Meie kooli tüdrukute võistkonnas mängisid Luisa-Marii Kuusk (kapten) 5a, Säde Lee Jürisson 
5a, Britte Roost 5b, Lee Tamm 5b, Annabel Ansel 5d, Kadri Truu 5d, Mirtel Tiitson 5d ja Eti Tüür 
5d. Kehalise kasvatuse õpetaja Kadri Koivil 
 
18. mail 2022 toimus Rakveres üle-eestiline Eesti Koolispordi Liidu kergejõustikuvõistlus, 
kus omavahel võistlesid koolide võistkonnad kahes liigas. Tänu varasemate aastate headele 
tulemustele sai meie kool sel aastal võistelda tugevamate konkurentide seas ehk I liigas. 
Võistkondliku paremuse selgitamisel läks arvesse üks tulemus igalt kavas olevalt alalt ning 
lisaks 9 paremat tulemust. 
 
Võistluspäev algas meil väga hästi, kuna 6.-7. kl poiste 60m jooksus saavutas 2. koha ajaga 
7,86 Daniel Piht (7b). Medalisadu jätkus 8.-9. kl poiste kõrgushüppes, kus 2. koha saavutas 
Ron Sebastian Puiestee (8b) tulemusega 1.80. Teise hõbemedali sai Ron Sebastian kaela 
kaugushüppe eest, saades lõpptulemuseks kirja 6.43 (alavõit jäi kõigest 3cm kaugusele). 
Võistkondlikku arvestusse tõi koolile kõige paremad punktid Daniel Piht 800m jooksust, võites 
selle ajaga 2.19,85. Lisaks saavutasid koha esikümnes ja tõid koolile olulised punktid 
võistkondlikus arvestuses Lee Tamm (5b) 6.-7. kl 60m jooksu 5. koht ajaga 9,16 ja 
kaugushüppe 8. koht tulemusega 4.02; Liisa Nõmm (7b) 6.-7. kl palliviske 5. koht tulemusega 
42m (jäädes 2. kohast kõigest 2m kaugusele), Romet Raaper (8b) 8.-9. kl kõrgushüppe 6. koht 
tulemusega 1.60 ja kuulitõuke 9. koht tulemusega 8.50, Laur Erik Laine (8b) 8.-9. kl 60m jooksu 
7. koht ajaga 13,27 ja kaugushüppe 8. koht tulemusega 4.54, Carlos Püüding (7b) 6.-7. kl 800m 
jooksu 7. koht ajaga 2.39,79 ja palliviske 10. koht tulemusega 50m, Karmel Muul (9a) 8.-9. kl 
kuulitõuke 7. koha tulemusega 8.03, Mareli Välja (9a) 8.-9. kl kõrgushüppe 9. koha tulemusega 
1.30, Lilit Pruul (5d) 6.-7. kl kaugushüppe 10. koha tulemusega 3.67 ja jooksis 600m ajaga 
2.12,12; Annabel Ansel (5d) 6.-7. kl palliviske 10. koht tulemusega 35m, Siim Vatsfeld (7b) 6.-7. 
kl kaugushüppe 10. koht tulemusega 3.82 
 
Reminella Kappet (9e) 8.-9. kl kaugushüppe 10. koha tulemusega 3.46. Vajaliku punktilisa tõid 
veel Annabel Ansel (5d) 6.-7. kl 600m jooksust, Arthur Patrick Sääsk (6b) 6.-7. kl 60m jooksust 
ja kaugushüppest, Kert Käsper (7b) 6.-7. kl palliviskest, Gelin-Desire Soeson (9a) 8.-9. kl 100m 
ja 800m jooksust, Mareli Välja (9a) 8.-9. kl kaugushüppest, Reminella Kappet (9e) 8.-9. kl 
kuulitõukes, Kaur Veseberg (8b) 8.-9. kl 60m ja 1500m jooksust. Väike-Rootsi teatejooksust 
tõid koolile 6. koha punktid Gelin-Desire Soeson, Laur Erik Laine, Mareli Välja ja Ron Sebastian 
Puiestee. Kõikide alade kokkuvõtteks tubli 6. koht 667 punktiga. Võitis Tallinna Reaalkool 800 
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punktiga, teine koht kuulus Rakvere Reaalgümnaasiumile 784 punktiga ja kolmanda koha 
saavutas meie kohalik konkurent Kuressaare Nooruse Kool 769 punktiga. Kehalise kasvatuse 
õpetaja  Kadri Koivil 
 
Mõttespordiolümpiaad 
Novembrist 2021 märtsini 2022 toimus vabariiklik mõttespordi olümpiaad. 
Algklasside meeskond Joosep Sepp 4b, Renno Vainu 4b, Agor Mäeorg 4b, Jakob Kongas 3b, 
Karl Gregor Palm 3b, Osvald Tabri 1a, Oliver Aasma 3b, Roland Palomino 3d, Eerika Kaasik 3d, 
Jacob Putnik 3d, Gregor Liiva 3d,  koondarvestuses III koht, ristsõnad III koht, sudoku 4. koht,  
ristsõnad Agor Mäeorg 4b 8.koht. 
 
Põhikooli meeskond Illimar Kirss 8b, Jarno Mononen 8b, Laur Erik Laine 8b, 
Ron Sebastian Puiestee (8b, Siim Vatsfeld 7b, Kristiin Pulk 8b, Kaur Vesberg 8b, 
Hondar Dagfinn Väärtnõu 7b, Britta Truu 7b, Mart Pääsukene 8a, Helena Lulla 9a, Oskar Kirs 
5a, Anett-Merili Moring 7b, Tomek Vasemägi 8b, Carlos Püüding 7b: koondarvestuses 4. koht, 
sudoku III koht, ristsõnad III koht, gomoku 5. koht; üldarvestuses Illimar Kirss 8b 10. koht; 
sudoku Kristiin Pulk 8b I koht. 
 
28.–29.05 Balti võistkondlikud meistrivõistlused mitmevõistluses.   
Pärnu Rannastaadionil saavutas PU16 vanuseklassis 10-võistluses Ron Sebastian Puiestee 8b 
ülekaaluka võidu,  lõppsummaks 6135 punkti, edu teise koha võitnud lätlase ees 240 punkti. 
 
7.06 EKSL Sportland 3x3 korvpallisarja finaal 
T 1.-5. klassi arvestuses 8. koht koosseisus: Annabel Pihl 4a, Iti Piht 5a, Säde Lee Jürisson 5a, 
Eti Tüür 5d 
 
 

OLULISED ARVNÄITAJAD 5 VIIMASE AASTA LÕIKES 

Üritus 2021/22 

Täiendavale õppetööle jäetud 4.-9.kl 
1 õpilane 
0,299% 

Startide arv erinevatel võistlustel kokku  õpilaste arv 4.-9.kl  149+70=219 

Olümpiaadidel, võistlustel osalenud õpilaste% õp.arv 4.-9.kl 
Koos vabariiklike 
võistlustega 65,6% 

Maakonnavooru esikolmikus olevate õpilaste% õp.4.-9.kl 
76 sooritust 
22,75% 

 
Covid 19 viiruse tõttu saime osaleda esimesel poolaastal kahel maakondlikul võistlusel, teisel 
poolaastal veel 10-l. Vabariiklikest võistlusest võtsime osa kolmel korral. Korraldasime ka 
traditsioonilise spordipäeva. Vabariigis ja maakonnas tulid meie kooli õpilased esikolmikusse 
113 korral. Õpilastega on tublit tööd teinud nii kehalise kasvatuse õpetajad, kui ka paljud 
treenerid. 
 
Spordi TOP 10, osales 88 õpilast, 10 spordiala 
1. Ron Sebastian Puiestee 8b 
2. Daniel Piht 7a 
3. Reio Markkus Lepp 5a 
4. Georg Reek 4a 
5. Jakob Putnik 5a 

6. Eti Tüür 5d 
7. Renno Vainu 4b 
8. Kaur Vesberg 8b 
9. Säde Lee Jürisson  5a 
10. Birgit Raamat 6d 

  
Spordipreemia 2021 
Grete Gull 9b klass 
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HUVIRINGID 
Ringitundidest oli üks tervistava ujumise tund nädalas Ly Haandil. 
 

KOKKUVÕTE 

Aasta uuendused 
 Õppetöö uues koolimajas ja üksikud kehalise kasvatuse tunnid Upal. 
 Õpetajate vahetus. Aime Metsmaa lahkus, uueks õpetajaks tuli Kadri Koivil. 
 Klassikaline spordipäev üle pika aja. 
 Ujumise algõpetuses – esimesel poolaastal osalesid kolmandad klassid, jaanuarist 

alustati teise klassi õpilastega, kellega jätkatakse septembrist. 
 
Järeldused 
 
Tugevused: 

 Asenduskooli eelised – värske õhk, pikk söögivahetund, osadel klassidel hilisem kooli 
tulemise aeg.  

 Ujumise algõpetuses oli aasta lõpus aega teha ujumisteste ja ka korraldada 
ujumismänge. 

 Edukad osalemised nii maakonna kui vabariigilistel võistlustel; mitmekülgsed tundide 
sisud. 

 
Nõrkused: 

 Sportimise tingimuste halb seis Upal,  eriti vihmaste ilmadega. 

 Bussiliiklus linna-Upale võttis tundide arvelt lastel liikumisvõimalusi. 
 Vahetunni puudumine esimese ja teise tunni vahel – nii õpetajale kui lastele raske. 

 
Parendusettepanekud: 

 Paremini läbi mõelda bussiliiklus linna-Upa vahel. 

 Tunniplaani koostamisel lähtuda rohkem õpilastest, et oleks võimalik neile pakkuda 
korralikke sportimise tingimusi. Arvestada ka õpetajate ettepanekuid tunniplaani 
koostamisel.  

 HEV klassid omaette kehalise kasvatuse ja ujumise algõpetuse tunnis. 

 Viiendate klasside teise poolaasta kehalise kasvatuse üksikud tunnid oleksid 
paaristunnid (teha paaris inimese- ja kunstiõpetusega). 

 
Eesmärgid uueks õppeaastaks 

 Jõuluvaheajaks renoveeritud kooli tagasi. 
 Osalemine maakonnas, vabariigis korraldatavatel spordivõistlustel (nt TV10 OS, EKSL 

võistlused kergejõustikus, korvpallis, võrkpallis jne); koolisiseste liikumispäevade, 
spordipäevade, võistluste korraldamine, koostöös teiste ainesektsioonidega. 

 
 
Autor: Enn Laanemäe, kehalise kasvatuse ainekomisjoni esimees 
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HUVITEGEVUSEST 

Koolis töötas huvijuhina Arti Allmägi. Huvijuht Triin Vallsalu oli lapsehoolduspuhkusel.  
 

SÜNDMUSED 

1. september 
Päev algas aktusega 1. klassi astujatele. Koolimaja remondi tõttu toimus aktus seekord 
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumis. Kõik klassijuhatajad olid uute õpilaste 
rõõmustamiseks riietunud Lottedeks. Aktusel tutvustati esmakordselt kooli uut lippu. KTG-st 
liitusid värsked õpilased Rootsi tänavale juba rongkäiguks valmis sättinud 9. klassi õpilaste 
kõrvale, et käsikäes läbi linna koos koolikaaslastega lossihoovi aktusele liikuda. Sõna võttis 
Saaremaa vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi. Esinesid endised meie kooli õpilased 
Cathrin Benita Poopuu ja Martin Vesberg, kes jätkasid 12. klassis kooliteed Saaremaa 
Gümnaasiumis. 2. klasside tüdrukud esinesid lauluga „Miks?“ ja 2. klasside rahvatantsurühm 
tantsuga „Tuule Vembud“. Hoolekogu uudse lähenemise preemia andis üle Raul Vinni. Seekord 
pälvis tunnustuse õpilasesindus, kes valmistas jõuludeks kõikidele õpilastele nimelised 
piparkoogid. Õppeaasta avaaktus lõppes kahuripauguga. Esimene klassijuhataja tund peeti 
kohe pärast aktust lossihoovis.  
 
Õpilasesinduse valimised – 16. september 
Toimus kooli esimene õpilasesinduse valimine. Kõikidel 5.-9. klassi õpilastel oli võimalus 
õpilasesindusse kandideerida. Soovi avaldas 8 õpilast. Kandidaate tutvustav info pandi 
eelnevalt üles kooli Facebooki lehele ja paberkandjatel kooli seintele. Hääletamispäeval said 
kõik õpilased pika vahetunni ajal anda hääle oma lemmikkandidaadi poolt. Kuna 
õpilasesinduses võib põhikirja järgi olla kuni 14 liiget ning ükski kandidaat häälteta ei jäänud, 
siis said kõik soovi avaldanud õpilased õpilasesinduse liikmeteks. 
 

 

 
 
Sügisene liikumispäev –  22. september 
Liikumispäeva käigus matkati mööda erinevaid radu, lahendati õpetajate poolt ette antud 
ülesandeid ja korjati prügi. Seekordne liikumispäev oli seotud Liikuma Kutsuv Kooli 
programmiga, Spordinädalaga ja Maailmakoristuspäev Eestis ettevõtmisega. Kui esialgu 
paistsid metsaalused suhteliselt puhtad olevat, siis päeva lõpuks kogusid 470 usinat õpilast ja 
õpetajat kokku üle 3370 liitri prügi. Koristasime Upa-kandi metsaradu ja teeääri kuni Auriga 
keskuseni välja, Kudjape surnuaia ümbrust, Kudjape kelgumäge ja discgolfi parki, lossiparki 
ning ka Titeranda. 

Fotol: Õpilasesinduse valimised tõid sagimist esimese korruse 

fuajeesse 

https://www.facebook.com/groups/liikumakutsuvkool/?__cft__%5b0%5d=AZXqwt-vI8oW4d1s0j4oWS8AjSInXUGkl3LeUgHwhwRNrthIlVUQFYdUiSOK0FA5si-8a01HVwE615NncDfV9zWXejK1Owmdithk3KlTWjv9UmIwjnzHZnGkt88JdFbsHwJUmrA3ZltMIXO8RFmQYuhqUZj_lHHa3xfy60nQQCKq5ble5tOVybtdXl0n8MegiLZ7DFFySW6byLN1gvMgvy7t&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/maailmakoristuseesti/?__cft__%5b0%5d=AZXqwt-vI8oW4d1s0j4oWS8AjSInXUGkl3LeUgHwhwRNrthIlVUQFYdUiSOK0FA5si-8a01HVwE615NncDfV9zWXejK1Owmdithk3KlTWjv9UmIwjnzHZnGkt88JdFbsHwJUmrA3ZltMIXO8RFmQYuhqUZj_lHHa3xfy60nQQCKq5ble5tOVybtdXl0n8MegiLZ7DFFySW6byLN1gvMgvy7t&__tn__=kK-R
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Kodutütarde matkavõistlus – 24. september 
Kuressaare lossipargis toimus väikeste kodutütarde matkavõistlus. Kahetunnise 
orienteerumise tulemuseks oli meie kooli võistkonna II koht Lümanda tüdrukute järel. 
Võistkonda kuulusid Lilit Pruul (5.d), Helerin Viktoria Tüür (6.b), Säde Kalamees (4.b) ja Eti Tüür 
(5.d). Orienteerumine viis läbi paljude kontrollpunktide, kus enamasti tuli näidata koostöö 
tegemise oskust. Osavust sai näidata täpsusvisetes, mälu panna proovile KIM-i mängus, 
hädalise abistamise teadmisi sai rakendada esmaabipunktis. Pärast 13 kontrollpunkti läbimist 
sai kuursaali ees teiste tüdrukutega tutvust teha, keha kinnitada ning toimus autasustamine. 
 
Õpetajate päev – 5. oktoober  

  

  
 
 
Esimest korda võtsid õpetajate päeval võimu üle 9. klasside õpilased. Võim võeti üle juba 
4. oktoobril, kuid õpetajatel lubati siiski kõik pooleliolevad tööd sellel päeval lõpetada.  
 
Õpetajate päeva hommikul olid Upa maja õpetajad videosilla teel ühenduses Kingu maja 
õpetajatega, kuulati üheskoos laste laulmist, vaadati õpetajate näitetrupi Ela ja Sära esituses 
meeleolukat "Enneolematult Suurt Kontserti" ja kuulati ning vesteldi külalisesineja Olavi 
Antonsiga. Olavi rääkis oma kliimapagulusest Tenerifel, elust enesest ja teostest, mis juba 
kirjas või kirja saamas (Petrone Print sarjas "Minu Tenerife - Kompassiga kliimapagulane, 

Fotol: Õpilased Upa kandi 

kooliümbrust ja metsasid koristamas 

Fotol: Lisaks siin nähtavale hunnikule korjati Kuressaarest 

veel mitu kilekotitäit prügi 

Fotol: Õpetajad vestlemas õpetajate päeval Olavi 

Antonsiga 

Fotol: Direktor Viljar Arolt võtab võimu üle 9.a 

klassi õpilane Maria Merelaid 
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tulemas "Mo Saaremaa"). Õpetajatel oli võimalus külastada Kaitseliidu Saaremaa malevat. 
Kogu tegevus toimus kahes vahetuses. Üheksandikud said samal ajal aga vaeva näha 
koolikaaslasi õpetades. 
 
Toimus juba traditsiooniline heategevuslik kommide kogumine ja oksjon. Selle aasta 
kommikogumise rekord (171 kg) ja kolimine Südamekodu naabriks pani meile pähe uued 
mõtted ning oma osa said ka hooldekodude elanikud. Komme jagasime järgmistele 
asutustele: Kuressaare Perekodu, Kuressaare Haigla SA lasteosakond, Saaremaa Lasterikaste 
Perede Ühendus, Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (end Kallemäe Kooli Kuressaare 
osakond), Kuressaare Toidupank/MTÜ Kaks Kala, Südamekodud Saaremaal, hooldekodu 
Saaremaa Valss ja Kuressaare Päevakeskus. 
 
Oksjoni vekslid või tooted, võitjad ja võidukommide arv: 
Kontserdiarvustusest vabastus 9. klassi õpilasele – Jaagup R. (40 kommi) 
Matemaatika hindelise töö tulemuse tõstmine 3 protsendipunkti võrra – Elsa Marie K. (20 
kommi) 
Matemaatika hindelise töö tulemuse tõstmine 5 protsendipunkti võrra – Tuule K. (40 kommi) 
Kolm kinopiletit – 4.d (150 kommi) 
Veel kolm kinopiletit – 4.d (100 kommi) 
Suur isetehtud kohupiimakook – Janar O. (10 kommi) 
Personaalne transport Upa koolimajja direktorilt – Karl Gregor P. (10 kommi) 
Saaremaa Veski 30€ kinkekaart – Neidi S. (100 kommi) 
Saaremaakera 20€ kinkekaart – Krita K. (100 kommi) 
Jalutuskäik Rafferty vom grünen Kuckuck´iga – 4.d (50 kommi) 
Jalutuskäik Gerdaga – Krita K. (20 kommi) 
Jalutuskäik Saaraga – Elsa Marie K. (50 kommi) 
G-Sushi 10€ kinkekaart – Johann P. (48 kommi) 
KEK Beauty 30€ kinkekaart – Lilit P. (50 kommi) 
Veel üks KEK Beauty 30€ kinkekaart – Annabel A. (60 kommi) 
3 liitrit õunamahla – Oskar K. (88 kommi) 
Jalgpall + minipall – Janar O. (20 kommi) 
Pizza J.R Pizzast – Kelly Lepisto, 4.d (120 kommi) 
 
Peatu, vaata, veendu! 
Oktoobris tekkisid mitmetele Kuressaare ülekäikudele uued "Peatu, vaata, veendu!" 
markeeringud. 5.a, 6.a ja 7.a klassi õpilased käisid oma kooliteele jäävaid ülekäike ohutumaks 
muutmas. 
 
Ettelugemise võistlus – 20. oktoober 
Üleriigilise ettelugemise Saaremaa eelvõistlusel selgus maakonna parim ettelugeja, kelleks on 
meie kooli 4.d klassis õppiv Cätlin Kostjutšenko. Cätlin pälvis võitlustules poodiumi kõrgeima 
koha esitades Andrus Kivirähki raamatust "Kaka ja kevad" loo "Hunt ja sinililled". Cätlini 
juhendaja on õpetaja Janne Nurmik. Ka Saaremaa eelvõistluse II ja III koha tõid endaga kaasa 
Hariduse kooli 4.d klassi õpilased Elis Helena Võidula ja Yese Truu. 
 
23. oktoobril toimunud üleriigilisel võistlusel Tallinnas, Eesti Lastekirjanduse Keskuses, sai 
Cätlin tunnustuse eheduse ja loomulikkuse eest.  
 
Lõbusa soki- ja sukapäev – 22. oktoober 
Algklasside eestvedamisel toimus lõbusa soki- ja sukapäev. Kõikidele õpilastele ja õpetajatele 
tehti üleskutse tõmmata jalga põnevad sokid või sukad, need üles pildistada ja teistega 
jagada. Oli nii enda meisterdatud sukki kui lõbusate piltidega sokke. 
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Meestepäev = lipsupäev – 19. november 

   

   
 
Õpilasesinduse üleskutsel ehtisid nii õpilaste kui õpetajate kaeluseid või juukseid eriilmelised 
iludused lipsude ja lipsukeste näol. Naispedagoogid katsid meestepäeva puhul aga õpetajate 
tuppa kooli meesperele laua, stiilis "Lauake, kata end!". 
 
Kadripäev – 24. november 
Kadripäeva puhul ootasime kõiki kooli heledates riietes või kadrikostüümides ning õpilastele 
oli üleskutse meisterdada kadrimaske, mida esimese korruse koridori üles panna. Kingu 
Kabujalakestelt valmis kadripäevaks omanäoline ja meeleolukas videotervitus. 
 
Helkuripuu – 26. november 
Alates kodanikupäevast helkis kooli kõrval uhke helkuripuu. Igaüks võis puu külge riputada 
kodus seisma jäänud helkuri, vahetada enda oma mõne teise vastu või helkuri kaotsiminekul 
endale puu küljest uue valida. 
 
Maakondlik Koolivikker Orissaares – 30. november 
Orissaare Gümnaasiumis toimunud Koolivikkeri võistlusel saavutas 5.-6. klasside vikkeri- ehk 
kunstivoorus meie kooli võistkond II koha. Võistkonnas olid Andra-Liis Noor (6.a) ja Karolin 
Teras (5.a). Ülesandeks oli meisterdada kratt ja luua selle juurde kratti iseloomustav jutt.  
 

 

 
 
 
Mälumängu võistkonda esindasid Säde Lee Jürisson (5.a), Krita Kilumets (6.b), Elenor East 
(7.a), Lissandra Pajunurm (8.a) ja Reio Lõbus (9.a). Vanema astme kunstivoorus osalesid Romi 

Fotol: Tüdrukud kandmas meestepäeva puhul 

lipsukesi Fotol: Poisid kandmas meestepäeval lipse 

Fotol: Krati meisterdajad 

Koolivikkeril Andra-Liis 

Noor ja Karolin Teras 

https://www.facebook.com/orissaaregymnaasium/?__cft__%5b0%5d=AZX9Oy1tWR6XhQD8bH4cDxPDC1w18gTRM9xnLG0NtxINIVS4_sl_z0dtQJAdS45Gg0na5yc93dMcMvuu1GHAl6UQiKCk3P7PEM6wUzKYU8MjPyAl0nJQcCqfWoOelMF3iVaMyEyr7ChoNgvhmHiQCJJKZlegxvKY9u1FA1PvL3R29qiZpk29NUwwyel4zaNR-LAgy5FUQM9CIJTuZxetQMK7&__tn__=kK-R
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Pihkva (7.a) ja Helena Nõmm (9.a). Koolivikkeri võitis ja järgmiseks korraldajaks on Lümanda 
Põhikool. 
 
Koidulauliku valgel – 2. detsember 
2. detsembril toimus Kuressaare Nooruse koolis konkursi "Koidulauliku valgel" maakondlik 
voor, kus lisaks Koidula loomingule tuli esitada üks tekst ka Jaan Kaplinskilt. Hariduse 
koolipere sai rõõmustada noorema vanuseastme grand prix ja eripreemia üle! Grand prix võitis 
7.a klassi õpilane Lisette Milpak ning eripreemia vääriline oli 5.b klassi õpilane Kärt Medri. 
Mõlema etleja juhendaja on õpetaja Rita Ilves.  
 
Lisette Milpak esindas kooli 13. detsembril Pärnus Koidula muuseumis, kus toimus 25. korda 
üleriigiline konkurss "Koidulauliku valgel". Ta saavutas võistlusel kõrge II koha. 
 

 

 
 
Mälestuspäev – 12. detsember 
Kuressaare Laurentiuse kirikus toimunud jumalateenistusel mälestasime Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi 26 aasta tagust traagilist tulekahju. Jumalateenistusel laulis Hariduse kooli 
3., 5. ja 7. klasside ansambel, klaveril saatis Riina Laanes. 9. klassi õpilased viisid kirikust 
küünlatule Kudjape ja Piila kalmistule tuleõnnetuses hukkunute ja ka siitilmast lahkunud 
kooliõpetajate haudadele. Jumalateenistusest on tehtud ka videosalvestus. 

 

 

Fotol: Lisette Milpak ja juhendaja Rita Ilves üleriigilisel 

konkursil "Koidulauliku valgel" 

Fotol: Kuressaare koguduse õpetaja Anti Toplaan 

annab tule üle 9.b klassi õpilasele Kristin Poopuule, 

et see viia edasi kalmistutele 

https://www.facebook.com/lymanda.edu.ee?__cft__%5b0%5d=AZX9Oy1tWR6XhQD8bH4cDxPDC1w18gTRM9xnLG0NtxINIVS4_sl_z0dtQJAdS45Gg0na5yc93dMcMvuu1GHAl6UQiKCk3P7PEM6wUzKYU8MjPyAl0nJQcCqfWoOelMF3iVaMyEyr7ChoNgvhmHiQCJJKZlegxvKY9u1FA1PvL3R29qiZpk29NUwwyel4zaNR-LAgy5FUQM9CIJTuZxetQMK7&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lymanda.edu.ee?__cft__%5b0%5d=AZX9Oy1tWR6XhQD8bH4cDxPDC1w18gTRM9xnLG0NtxINIVS4_sl_z0dtQJAdS45Gg0na5yc93dMcMvuu1GHAl6UQiKCk3P7PEM6wUzKYU8MjPyAl0nJQcCqfWoOelMF3iVaMyEyr7ChoNgvhmHiQCJJKZlegxvKY9u1FA1PvL3R29qiZpk29NUwwyel4zaNR-LAgy5FUQM9CIJTuZxetQMK7&__tn__=-%5dK-R
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnoorusekool%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZV_clI42RlEHcKdVL5tMZTl3tZGcs8Gur_E-LdS6sTbd8YwVxukr4LWElXq4bAaica5MirexPc6tWNSFscqwp8V_oLnA3H5YSynfnLnRZnNQs_iCwz5BwcMts0LuwNaeA0zXy2kiynf2UyHOPCOMjue18UiNLxoLw1Cq2jzAFO1ihOuWHUTjuaZ5gumBCFmQ_c%26__tn__%3DkK-R&design=DAExSwbUal0&accessRole=viewer&linkSource=document
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Õpilasesinduse jõulunädal – 16.-22. detsember 
16. detsebril algas õpilasesinduse poolt korraldatud jõulunädal, mille raames olid ette nähtud 
erinevad riietumisstiilid, korraldati Kahoot, toimus joonistamine suurtele tapeedirullidele, sai 
käia õpilasesinduse kohvikus ning üllatusena sai valada iga klass oma õnnetina. 

 
 

 
 

  

  
 
 
Lisaks õpilasesinduse kavale esinesid meie kooli 1., 2. ja 3.-4. klasside rahvatantsurühmad 
Saaremaa Südamekodu elanikele ning õpetajate toas toimus traditsiooniline jõululaat, kust 
võis endale soetada nii käsitööd, ilutooteid kui ka kõhutäidet. Jõululaata korraldab kooli 
looduskeskuse juhataja Anne Teigamägi. 
 
18. detsembril oli viimane võimalus kaasa elada Saaremaa Ühisgümnaasiumi traditsioonilisele 
kabaree-etendusele. 104. lennu ja järjekorras 31. kabaree nimega "La vie est un film" pani 
punkti kümneid aastaid saarlaste meelt lahutanud showle. 
Kuressaare Hariduse kooli juhtkonna varahommikune pühadetervitus koolimaja trepil koos 
maiusega kooliperele alustas kujunemist traditsiooniks. Pärisime selle tava oma eelkäijalt, 
Saaremaa Ühisgümnaasiumilt. 

Fotol: Jõulunädala kava 

Fotol: Õnnetina valamine võis teha küll käed veidi 

tahmaseks, aga põnev oli näha, milline kuju sellest välja 

tuleb 

Fotol: Põrandale rullitud tapeet 

sisustas õpilaste vahetunde 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsudamekodud%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVuhMHWVM1jdJT9Vls_EtgqNYJeDPXUsheZtdWN1LGEAmDgazq0gx7XQ3-62yP6BGtsVtlOFo_l0q4wF879CPA-83AKsIOU4H7wn3ok4AV8WnbyKr3KHUzOgGiG3MmLVNZKc2pDkvnwbDIw30PDZkT7q8kffi94iDHazoTXVLv4rB8dYreodQ8bsUTnDQEmrSjXWyUOtW1eUEOeLHmFnCMDlypj-_IBqE7Dwj7wekx4Gw%26__tn__%3DkK-R&design=DAExSwbUal0&accessRole=viewer&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLa-vie-est-un-film-101787175233500%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXaUADLRyj7k84P63mUfWim039m3RyCivWQJLXqwpsfz6L5N_tyqJ9uQlpQwhxSClfMYDvELO2P_mA1hYmNpl4CM91ZoBfgHu1at0ZEB0Ntx7bjFfLkCeTuDJhueCVTfK5J75kA4EJGpvdBn7gsgwyrDr1dLvDsacVjvMizQLMQLm26PSDAz7D8uOYBEqDowk0%26__tn__%3DkK-R&design=DAExSwbUal0&accessRole=viewer&linkSource=document
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21. detsembril said Südamekodule rõõmu pakkuda kooli koorid. Esinesid 1., 2. ja 4. klasside 
ansamblid, poistekoor Kratid ja mudilaskoor JO-LE-MI. 
 
Põhikooli jõulupidu – 20. detsember 
20. detsembril toimus Kuressaare Hariduse kooli esimene jõulupidu põhikooli õpilastele. 
Peoks valmistasid klassid ette ühe jõuluhõngulise reklaami etteantud teemadel. 9. klasside 
esituses nägime aga Upa TV-s kahte saadet, milleks olid “Maahommik” (9.a) ja “Selgeltnägijate 
tuleproov” (9.b). Filme ja reklaame vaatasime seekord kultuurikeskuses. Kummaski 
vanuseastmes kuulutati välja parim reklaam, mis sai auhinnaks Apollo kinokülastuse. 9. 
klasside ühisel otsusel osutusid võitjateks 5.a ja 8.b klass. Peo lõpus jagas jõuluvana 
klassidele mõistatuste eest piparkooke ning kuulutas välja reklaamide võitjad. Vaatamata 
keerulisele ajale oli pidu meeleolukas ning tore oli üle pika aja näha koos suuremat seltskonda 
noori ühist asja korraldamas. 
 
Algklasside kirikukontsert – 22. detsember 
Laurentiuse kirikus toimus algklasside laste jõuluhommiku kontsert. Poistekoor Kratid esitas 
kaks laulu - "Jõulukellad" ja "Jõuluvana rock. 1. klasside ansambel tõi kavasse pisut 
päkapikkude teemalist vallatust. 2. klasside ansambel esitas laulu "Nüüd jõuluaeg on käes". 3. 
klassid laulsid aja kulgemisest, kõlas laul "Aeg". JO-LE-MI esituses kõlasid laulud "Lumeootus" 
ja "Ave Maria". 
 
Direktori vastuvõtt kapiitlisaalis – 22. detsember 
Viimasel koolipäeval enne vaheaega said õpilased nautida lühendatud tundidega koolipäeva ja 
õpetajaid ootas kell 16:00 Kuressaare linnuse kapiitlisaalis direktori vastuvõtt. Kapiitlisaali 
kontserdi teema läbis aega advendist aastavahetuseni. Esines kooliteater Kreputlased ning 
üllatusesinejatena astusid üles varasemalt meie koolis õppinud Kirke Medri, Uku Pokk ja 
Kennet Puiestee. Laulunumbritega esinesid tütarlastekoor Kressendo ja mitmete klasside 
ansamblid. Samuti solistid Georg Paomees (9.a), keda saatis flöödil Annabel Rahu (5.d) ning 
Elisabeth Villsaar (6.a) ja Aleksander Medri (3.b). Tekste lugesid Lenna Koovisk (7.a) ja Lisette 
Milpak (7.a). 
 
Õpetajate õhtu jätkus meeleoluka peoga Asa spa saalis “Sabba 2”, kus lisaks Antti Kopliste 
ansamblile olid õhtu jaoks erinevaid numbreid ette valmistanud mitmed ainekomisjonid ja ka 
nõukoda. 
 

Fotol: Juhtkonna meeleolukas 

pühadesoovi-foto 
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Võrkpall SG tüdrukud vs Kuressaare õpetajad – 19. jaanuar 
Saaremaa gümnaasiumi parimate võrkpallitüdrukute ning Saaremaa gümnaasiumi, Kuressaare 
Nooruse kooli ja Kuressaare Hariduse kooli õpetajate segavõistkonna vahel peeti 
spordihoones tasavägine võrkpallilahing. Õpilased võtsid kohe kaks geimivõitu, aga õpetajad 
suutsid olukorrast siiski välja tulla ja võita kogu mäng napilt 3:2. Meie kooli esindas 
huvijuht Arti Allmägi. Meeleolu lõid Saaremaa Tantsutüdrukud. 
 
Motivaarikas – 20. jaanuar 
Saaremaa koolide õpilasesindustele korraldati Kuressaare Avatud Noortekeskuse 
Noortejaamas õpilasüritus Motivaarikas. Esindatud oli ka meie kooli õpilasesindus. Osalejatele 
kõneles Margit Kõrvits ning kaasa sai lüüa töötubades. 
 
Mängudenädal 24.-28. jaanuar 
24.-28. jaanuarini oli meil kavas korraldada Upa ja Kingu koolimajades mängude nädal. 
Kummaski majas omal viisil. Kuid täpselt selleks ajaks võttis viiruselaine võimust ja enam ei 
tohtinud erinevate klasside õpilased omavahel kokku saada. Huvitegevus sai peatatud ning 
27. ja 28. jaanuaril lausa distantsõppele jäädud. 
 

 
 

 
 
Upa maja mängude nädal pidi algama klassivanemate võistlusmängude ja aruteludega 
Noortejaamas. Kuna me kokku saada ei tohtinud, lükkasime selle mõtte edasi tulevikku. 
Teisipäeval oli ette nähtud üllatus igasse klassi ning selleks oli mängudekast! Mängudekast 
koosnes ühest õuepallist, Uno ja Mistakose lauamängust ning õhupallidest. Iga klass sai kasti 
omale päriseks, et seda tulevikus ise täiendama hakata. Raamatukogu sai juurde 11 uut 
mängu, mida on kõikidel õpilastel võimalik vahetundideks laenutada. Projekti toetas MTÜ 
Vöimalus. Kolmapäev ja reede pidid olema Uno mängu meistrite selgitamise päralt, aga kooli 
meistri selgitamine lükkus samuti edasi. Neljapäeval oli võimalik kõikidel huvilistel osa võtta 
virtuaalsest mälumängust. Algklasside nuputamisvoorust võttis osa 84 õpilast, põhikooli 
mälumängust 25. Seega algselt suurejooneliseks planeeritud mängude nädal Upa majas jäi 
loodetust märksa tagasihoidlikumaks. 
 
Kingu majas peeti mängude nädalat kolmel päeval. Välja said kuulutatud teemapäevad ja nii 
toimusid esimesel päeval tantsuvahetunnid, teisel päeval nooleviskevõistlused ning kolmandal 
päeval olid kõik klassid varustatud erinevate (laua)mängude vahenditega. Vahetundidel jagus 
huvilisi igale poole, sest valikus oli nii mõttemänge, osavusmänge kui ka liikuma kutsuvaid 

Fotol: Mängukast igasse klassi 
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tegevusi. Nädal möödus kiirelt ja meeleolukalt, seda enam, et kuulda oli, et ainetundegi viidi 
läbi mängulisemalt kui tavaliselt. 
 
Sõbranädal 14.-18. veebruar 

  

  
 
 
Sõbranädalaks seadis õpilasesindus kooli trepikotta üles uhke fotoseina, kus oma sõbra ja 
pehmete kaisukatega koos pilti sai teha. 
 
Lisaks pandi üles postkast, milles olevad kirjad õpilasesinduse liikmed saajatele edastasid. 
Pikas vahetunnis sai osaleda Foto jahis, mille läbimisel ootas iga osalejat väike üllatus. Kingu 
majas oli aga üles seatud 100 aakri mets, kus tuli nädala jooksul lahendada nii QR koodiga 
saadud lahendusi ja sai ka vahetundides tantsida. 
 
Vabariigi aastapäeva aktus – 23. veebruar 
Eesti Vabariigi 104. aastapäevale pühendatud videoaktuse vaatamine. Aktust vaadati 
klassiruumides kooliastmeti erinevatel aegadel, sest nii sai kõik õpilased pärast aktust 
bussidesse mahutatud ja Upalt linna toimetatud. Aktusel astusid üles meie kooli laulu-, luule- ja 
tantsulapsed ning pillimängijaid, samuti 9. klasside õpilased. Esmakordselt esines 
poisteansambel Väikesed Varsad. Videos tehti teatavaks vabariigi aastapäevale pühendatud 
plakatite võitjad, tervituskõne pidas Saaremaa valla haridus- ja noorsootööosakonna 
juhataja Urmas Treiel ning üllatusnumber tuli Saaremaa Gümnaasiumi rahvatantsurühmalt. 
 
Vabariigi aastapäeval pärja asetamine Vabadussõja monumendile – 24. veebruar 
Õpilasesinduse liikmed osalesid Kuressaare kesklinnas toimunud vabariigi aastapäevale 
pühendatud tseremoonial, mille käigus asetati pärg Vabadussõjas langenud saarlaste 
mälestusmärgi ette. Koos Saaremaa Meeskooriga SÜM esines ka meie kooli poistekoor Kratid. 
 
 
 

Fotol: Sõbranädala 

kava Kingu majas 

Fotol: Õpilasesinduse sõbrapäeva fototaustal poseerivad õpetajad 

Kaisi Õispuu ja Janne Nurmik 
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Naistepäev – 8. märts 
Kooli peaukse ees seadsid end varakult valmis õppejuht Marek Schapel, huvijuht Arti Allmägi, 
haldusjuht Aado Haandi ja direktor Viljar Aro, et naerusuiselt, lillede ning maiustustega vastu 
võtta kollektiivi õrnema soo esindajad. 
 
Lisaks jagasid mitmete klasside poisid oma klassiõdedele ja õpetajatele lilli või maiustusi. 
Näiteks 3.d klassis tunnis valmistasid tüdrukud poistele lillede ja maiustuste eest tänukaardi ja 
poisid vastu õnnitluskaardi. Päeva lõpus viisid poisid klassi tüdrukud fotojahile. 
 
Naistepäeva tähistamiseks joonistasid 7. ja 8. märtsil 6.-9. klasside õpilased vene keele 
tundides lilli. Lilledega kaunistasime kooli I korruse koridori seinad ja õpilasesindus valis välja 
parimad joonistajad. 
 
6.-7. klassid: 
I koht Mirell Õiemets (6.b) 
II koht Elenor East (7.a) 
III koht Andra-Liis Noor (6.a) 
IV koht Tuule Kalamees (7.a) 

8.-9. klassid: 
I koht Holger Häng (9.b)  
II koht Helena Lulla (9.a) 
III koht Mareli Välja (9.a) 
IV koht Jarno Mononen (8.b) 

 

   

   

Fotol: Vabariigi aastapäeval käisid monumendile pärga asetamas 

õpilasesinduse liikmed Anett-Merili Moring (7.b), Siim Vatsfeld 

(7.b) ja Helena Lulla (9.a) 

Fotol: I koht 6.-7. klassid 

Mirell Õiemets 

Fotol: I koht 8.-9. klassid 

Holger Häng  
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Emakeelepäeva QR mäng – 14. märts 
Kogu koolipere liikuma kutsuv QR-koodidega võistlusmäng. Huvijuht Arti Allmägi sättis 
hommikul kooli ümber üles 10 QR-koodi, mille lugemisel tulid nähtavale ülesanded, mis vajasid 
kas nuputamist, emakeeleteadmisi või oskusi leida vastuseid internetist. Mängus osaleti 2-4 
liikmelistes võistkondades pikkadel vahetundidel ja emakeele tundides. Mängu vastused 
koguti raamatukokku Iivi Jakobsoni kätte. Sagimist jätkus kolmekümnele võistkonnale ning 
ühele üksikosalejale. Lendude ja Kingu maja parimad olid järgmised: 
2.b klass – Kristofer-Robin Laine, Artur Tristen Väärtnõu, Otto Välja, Tergo Mänd, Robert Matt. 
3.b klass – Aleksander Medri, Robin Raun, Morten Gregor Yoofi Roberts. 
4.b klass – Iiris Männikust, Säde Kalamees, Mariliis Mänd. 
5.b klass – Lee Tamm, Liselle Kuusk (Markus Metsniit, Henry Heinmets). 
6.b klass – Merit Soe, Loore Birkenfeldt, Krita Kilumets. 
6.c klass – Andreas Treimann, Lisette Mets, Aksel Zenkevičs. 
7.a klass – Maribel Müürisepp, Annabel Porss. 
8.a klass – Loore Lee Kirss, Marie Loviise Siim, Neidi Sink, Lissandra Pajunurm. 
9.b klass – Kristin Poopuu, Jaagup Rang, Richard Keerd, Marie Mia Muul. 
Üksikosaleja oli Kaia Eelma. 
 
Klassivanemate koosolek Noortejaamas – 14. märts 
Esmakordselt kutsusime sellel aastal õpilasesindusega välja klassivanemad, et üheskoos 
natuke mängida ja samas mõtteid vahetada. Kokku saime Kuressaare Noortejaamas. Alustati 
kellaaja-tutvumismänguga, seejärel mängiti oma eakaaslastega piljardit, lauajalgpalli, 
lauatennist ja veel ühte toredat lauamängu, kus tuleb nuppe läbi ava vastase poolele lasta. 
Peamine eesmärk oli siiski tekitada laudades arutelusid, kuidas igapäeva koolielu paremaks 
muuta. Plaanis on sarnast üritust edaspidi korraldada õppeaasta alguses, et koguda ideid ja 
õppeaasta lõpus aktiivilaagris saaks seatud eesmärkide tulemused üle vaadata.  
 
Pii-nädal 15.-18. märts 
Esmakordselt toimus sellel aastal pii-päeva (14. märts ehk ameerikas kasutatav kirjapilt 3.14) 
raames pii-nädal. Selle nädala sisse mahtus mitmeid ringidega seotud tegevusi, näiteks 
rehviveeretamine, lennuki täpsusviskamine läbi aukude ja ringi-teemaliste fotode kogumine.  
 

 

 
 
 
 
 

Fotol: Rehviveeretamine pakkus lõbu nii noortematele kui 

vanematele klassidele. 
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Etlejate konkurss – 15. märts 
Maakonna etlejate konkurss. Nooremas vanuseastmes esindas meie kooli Elisabeth Villsaar 
(6.a), kelle juhendajaks on Rita Ilves. Elisabeth pälvis konkursil Grand Prix. 

 

 
 
Värvinädal – 21.-25. märts 
Algklasside ainekomisjon kutsus kogu koolipere tähistama kevade algust värvide nädalaga. 
Esmaspäeval kanti siniseid, teisipäeval rohelisi, kolmapäeval roosasid või punaseid, 
neljapäeval kollaseid ja reedel oma lemmikvärvi riideid. Ka õpetajate toa laud olid kaetud 
vastavat värvi hea ja paremaga. Ettevõtmine leidis sotsiaalmeedias palju positiivset vastukaja. 
 

    
    

 

 
 

Fotol: keskel maakonna etlejate 

konkursi Grand Prix pälvinud Elisabeth 

Villsaar 

Fotol: Kolmapäev = roosa/punane 

Fotol: Esmaspäev = sinine Fotol: Teisipäev = roheline 
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Osaluskohvik – 25. märts 
Saaremaa Gümnaasiumi auditooriumis toimus Saaremaa Osaluskohvik 2022, kus oli 
esindatud oli ka Kuressaare Hariduse Kooli õpilasesindus. Osaluskohvikutes olid arutlusel 
järgmised teemad: demokraatia, haridus ja tööhõive, keskkond ja jätkusuutlik majandus, 
noorte heaolu, investeerimine/rahandus, vabatahtlik töö ja transport. 
 
Vendade Liivide konkurss – 29. märts 
Vendade Liivide konkurss toimus Kuressaare Linnateatris. Meie kooli esindanud Kärt Medri 
(5.b) märkis žürii ära emotsionaalse esinemise eest. 
 
Maakondlik Jäljendusvaadend – 1. aprill 
Leisi koolis toimus paroodiapidu Saare maakonna koolidele ehk siis Jäljendusvaadend. Kokku 
esitati 21 erinevat jäljendust kolmes vanuseastmes. Meie koolis seekord aula puudumise tõttu 
eelvooru ei toimunud ja maakonda said esindama minna soovi avaldanud klassid. Meie koolist 
võtsid osa 4.a ja 4.b klass. 4.b klass pävis laureaaditiitli (Maria Aadussoo, Marta Aus, Kirke 
Drenkhan, Säde Kalamees, Steven Caspar Koovisk, Mattias Liiv, Greteliis Loik, Laas Andreas 
Loodus, Mirell Metsmaa, Agor Mäeorg, Mariliis Mänd, Iiris Männikust, Lisandra Müürisepp, 
Henri Oopkaup, Roland Reinmaa, Ain-Albert Saar, Loreta Saimre, Bruno Soom, Marileen Tenn, 
Melani Umber, Renno Vainu). 4.a klass sai preemia eriefektide eest - 4.a klass (Karl-Erik Loik, 
Kristjan Reinvald, Risto Püüa, Ott Herman Kirs, Georg Reek, Mart Püüa). Grand Prix võitis Luce 
kooli 3. klass. 

 

 
 

Fotol: Reede = lemmikvärv 

Fotol: 4.a klass  sai preemia eriefekti eest, kus riietel 

kasutati põnevat valgustuslahendust 

Foto Leisi Kooli Facebooki lehelt 

Fotol: Neljapäev = kollane 
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Meemikonkurss – 1. aprill 
Kuressaare Hariduse kool kutsus 24.-31.03 kõiki maakonna koolide õpilasi üles esitama 
meeme teemal „haridus“, et need 1. aprillil kõikidele Facebooki keskkonda hääletamiseks üles 
laadida. Võitja selgitati välja reageerimiste järgi – mida rohkem, seda parem. 
 
Kõige rohkem hääli kogus Salme Põhikooli 9. klassi õpilase Kädi Õuna meem, kus õpilased on 
pärast ebaõnnestunud tööd õpetajaga konsultatsiooniaega kokku leppimas. Teise koha pälvis 
samuti Salme Põhikooli õpilane, 7. klassis õppiv Alondra Aadussoo, kelle meemist selgub, 
kuidas õpilased õpetaja nalja peale naermisega tunni aega proovivad venitada. Kolmandaks 
tuli Hariduse Kooli 4.b klassi õpilane Agor Mäeorg, kelle meem proovib aru saada, et kui kool ei 
ole koht magamiseks, siis miks on kodu koht õppimiseks. Premeerime ka parimat õpetaja 
tööd, milleks on Kärla Põhikooli Arnek Grubinki meem, kui sa oled unustanud, kuidas Zoomi 
minna. Auhindadeks said õpilased erinevaid lauamänge. 
 

      

      
 

    

    
 
 
Naljapäev – 1. aprill 
Mitmed õpetajad olid end naljapäeva puhul riietanud või maskeerinud vahvateks tegelasteks. 
Õpetajate näitetrupp Ela ja Sära tuli välja järjekordse teosega, seekord videoklipp „Säästu 
ringreis“, kus Dubai reisil mitte käinud õpetajad pakuvad kolleegidele alternatiivseid lahendusi 
siinsamas kodusaarel. 
 
 

Fotol: III koht Agor Mäeorg Kuressaare Hariduse 

Koolist 

Fotol: I koht Kädi Õun Salme Põhikoolist 
Fotol: II koht Alondra Aadussoo Salme 

Põhikoolist 

Fotol: Parim õpetaja meem, Arnek Grubink 

Kärla Põhikoolist 

https://www.facebook.com/salmekool/?__cft__%5b0%5d=AZWnO2t7Jpknnd7Qp59iO9o1GWAeU88EYFkUhWD5HStyNmXTrBhNvsgfU8NWPNn9VCv3m-N2Fs7E2FZfn364Z7ztMeXkFoex1UGhtGAdG09Q6NQAQKQjz_CbPdOaEw4KHMZhwZfI524OizEYStAX64Jd_ma-0qminmhM7k5euCmeWAKQGicDWEfLh4uJ7IDpcE54leUevT1DSnQieBBiQuCf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/k9rlap6hikool/?__cft__%5b0%5d=AZWnO2t7Jpknnd7Qp59iO9o1GWAeU88EYFkUhWD5HStyNmXTrBhNvsgfU8NWPNn9VCv3m-N2Fs7E2FZfn364Z7ztMeXkFoex1UGhtGAdG09Q6NQAQKQjz_CbPdOaEw4KHMZhwZfI524OizEYStAX64Jd_ma-0qminmhM7k5euCmeWAKQGicDWEfLh4uJ7IDpcE54leUevT1DSnQieBBiQuCf&__tn__=kK-R
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Upa-Laululind – 5. aprill 
Upa koolimajas Südamekodu punases saalis toimus esmakordselt UPA LAULULIND 2022. 
Võistlusel osales kokku 44 laululindu neljas erinevas vanuseklassis. Kõige suurem konkurents 
toimus 8-10-aastaste seas, kus oli osalejaid lausa 34. Parimad lauljad seadis pingeritta žürii: 
õpetajad Marika Mets (KHK), Diana Õun (SG), Sirje Paakspuu (KHK). Õpilaste arvamust 
esindas 9. klassi õpilane Helena Nõmm (KHK). 
 
Parimad lauljad pääsesid edasi 29. ja 30. aprillil Saaremaa Gümnaasiumis peetavale 
Kuressaare Laululinnu võistlusele. Meie koolist pääsesid edasi 5-7 aastaste seas Michelle Õun 
(1.a); 8-11 aastaste õpilaste seas Aleksander Medri (3.b), Liisa Pihl (2.d), Ats Selge (1.a) ja 
Riho Heinmets (2.c); 11-13 aastaste õpilaste seas Annabel Ansel (5.d), Keitlin Paur (4.d), 
Emma-Miia Kauber (4.d) ja Liselle Kuusk (5.b) ning 14-16 aastaste seas Kert Käsper (7.b). 
 
Mängujuhtide koolitus – 6. aprill 
Väljavalitud õpilased käisid Aste Põhikoolis õppimas mängujuhi ametit. Liikuma Kutsuva Kooli 
programmi raames koolitasime õpilaste seas mängujuhte, kes oskavad tulevikus ohutult läbi 
viia erinevaid mänge oma kaasõpilastele. Koolitust viisid läbi Tartu Ülikooli Liikumislabori 
spetsialistid. Päev oli tegus ja rõõmus. Tagasiside osalejatelt oli väga positiivne ning tundus, 
et ka koolitajad jäid meiega rahule. 
 
Mängujuht on koolituse saanud õpilane, kes oskab läbi viia lõbusaid liikumismänge. Ta on 
omandanud praktikaga seotud teooria. Teab, kuidas luua põnevaid takistusradu ning on 
saanud suuniseid, kuidas maandada mängudega kaasnevaid riske.  
 
Meie koolitusel osales 12 särasilmset ning mänguhimulist õpilast 4.-7. klassini.  
Mängujuhi diplomi teenisid välja:  
Karita Kuldsaar (4.a) 
Cätlin Kostjutšenko (4.d) 
Elis Helena Võidula (4.d) 
Greta Paju (6.a) 
Lisette Steinberg (6.a) 
Anette Tagaküla (6.a) 

Fotol: Kingu maja õpetajad Merje 

Lindmäe ja Merlin Vares naljapäeval 

https://www.facebook.com/saaremaagymn/?__cft__%5b0%5d=AZXSo9gjCvneT6t36iaQGcpANK4eWqouyEgsTumHUc5Erxkw8sKdZIQR1pBiLwOUOvn8mYp7TNzM_PJrDLO9A1dW3oiJQ1EW4dS3yS5wqXQFBTO2nPPMqkf7an6TvRmy4AJHQSRDbU1VsCIi23HTA5VbFfLG8xQvp70NTMn2i-DTiQrbPeKXLnjHDhrBiDC159gZRtQaQkJUOrNqAvQ8ZZZ1&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Aste-P%C3%B5hikool-455738264501095/?__cft__%5b0%5d=AZViO7I6BW5bsiRosg_n9qY9klG8qMT2VxozPz1D0e6FjGqvvU6HcnxNYLskg8oLgvalRXlUpuI0mj7VBtXVo_lwc42gGTcfvahaxoSH-YRU7GbctBfLJ6CEP9bi5KMntxR_x88-IGIWd8nrqqUaNf_i_kodyL4old9od9uiJXJCkYuneaYZb38TXflnukobGiEMXjj4SW_4fZoSuwMApyUj&__tn__=kK-R


2021/2022  Aastaraamat 

132   Kuressaare Hariduse Kool 

Merit Soe (6.b) 
Aksel Źenkevics (6.c) 
Andreas Treimann (6.c) 
Steven Roosioks (7.a) 
Lisette Milpak (7.a) 
 

 

 
 
 
Sammuralli – 11.-17. aprill 
Sel õppeaastal otsustasime võistlusena koguda samme ja võistluse nimeks sai seega 
Sammuralli. Meiega asusid mõõtu võtma veel kaks Kuressaare põhikooli – Kuressaare 
Nooruse Kool ja Kuressaare Vanalinna Kool. Uue tulijana koolidevahelisse mõõduvõttu suutis 
Vanalinna Kool sõltumata väikseimast õpilaste arvust suurema osa ajast võistlust juhtida ja 
tegi teistele koolidele keskmiste sammude arvuga pika puuga ära. Lõppkokkuvõttes kogus 
kõige rohkem samme siiski Hariduse Kool.  

 
 

 
 
Liikumisürituse eesmärk on muuta koolipäevad aktiivsemaks ja pakkuda motivatsiooni, et teha 
teadlikumaid valikuid oma liikumisharjumustes. Päevas tehtud sammude arv pidi olema 
salvestatud ja kontrollitav mõne äpi või nutikellaga. Sammude arvestamiseks tuli täita vorm, 
mis oli kättesaadav ürituse FB-lehel ja kooli kodulehel.  
 
Parimatele sammujatele pani auhinnad välja Grand Rose SPA Hotel. Kuressaare Vanalinna 
Kooli õpetaja Kadi Tänav (Tänak) kogus teenitud 206 717 sammuga välja 3-käigulise 

Fotol: Hariduse Kooli mängujuhid koos juhendajatega Leisi 

Koolis koolitusel 

Fotol: Sammuralli plakat 

https://www.facebook.com/GrandRoseSPA/?__cft__%5b0%5d=AZVrJWdKOhrmysRCFTIZTACHoxXxtWUCoN6OGzzZD3MapF_fezfQZO5wyAAiGwLddF7V3AAYXuuvDm4WsjRUANHNanG3CWM-HpNQyDFI1h4ZvXgwZM6t_pg4FEmAAB0pqQbutxab9x0uJy_iJYjL2mOR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kuressaarevanalinnakool/?__cft__%5b0%5d=AZVrJWdKOhrmysRCFTIZTACHoxXxtWUCoN6OGzzZD3MapF_fezfQZO5wyAAiGwLddF7V3AAYXuuvDm4WsjRUANHNanG3CWM-HpNQyDFI1h4ZvXgwZM6t_pg4FEmAAB0pqQbutxab9x0uJy_iJYjL2mOR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kuressaarevanalinnakool/?__cft__%5b0%5d=AZVrJWdKOhrmysRCFTIZTACHoxXxtWUCoN6OGzzZD3MapF_fezfQZO5wyAAiGwLddF7V3AAYXuuvDm4WsjRUANHNanG3CWM-HpNQyDFI1h4ZvXgwZM6t_pg4FEmAAB0pqQbutxab9x0uJy_iJYjL2mOR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kadi.tanav.9?__cft__%5b0%5d=AZVrJWdKOhrmysRCFTIZTACHoxXxtWUCoN6OGzzZD3MapF_fezfQZO5wyAAiGwLddF7V3AAYXuuvDm4WsjRUANHNanG3CWM-HpNQyDFI1h4ZvXgwZM6t_pg4FEmAAB0pqQbutxab9x0uJy_iJYjL2mOR&__tn__=-%5dK-R
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õhtusöögi Grand Rose Spa Hotelli restoranis. Iga kooli parimat õpilast premeeriti kahe Grand 
Rose Spa pääsmega. Kuressaare Nooruse Koolist on õpilaste parim sammukoguja Hendrik 
Eist (3.c, 183051 sammu), Kuressaare Hariduse Koolist Lisandra Müürisepp (4.b, 169090 
sammu) ja Kuressaare Vanalinna Koolist Reio-Laur Ivanov (2.a, 168288 sammu). 
 
Kevadmuna 2022 – 25. aprill 
22. aprillini sai kevadkompositsiooni pilte üles laadida kooli Padlet’i keskkonda. Enim hääli 
saanud fotod edastati maakonda konkursile, kus selgitati välja maakonna parimad tööd. 9. 
mail kuulutati välja võitjad. Žüriisse kuulusid Foto graafid Alar Truu ja Sigrid Osa, Tartu Hansa 
Kooli kunstiõpetaja Elle Kaljuste, linnukasvataja-kunstihing Risto Ränk ja Saaremaa valla 
esindajana Lindia Lallo. 4.-6. klasside arvestuses jäi I ja II kohta jagama Kenneth Rauk (4.d). 

 

 
 
Kuressaare Laululind 2022 – 28.-29. aprill 
28. ja 29. aprillil toimus Saaremaa Gümnaasiumi auditooriumis linna noorte solistide 
konkurss Kuressaare Laululind 2022. Kokku osales võistlustules 103 lauljat vanuses 3-19 
aastat, neid juhendas 18 muusikaõpetajat. Võisteldi kuues vanusegrupis: 3-4 aastased, 5-7 
aastased, 8-10 aastased, 11-13 aastased, 14-16 aastased ja 17-19 aastased. Žürii koosseisu 
kuulusid Maria Väli, Triino Lest ning Kaupo Saar. Selgitati välja vanuserühmade parimad (I-V 
koht), kes pääsevad 21. mail Kuressaare kultuurikeskuses toimuvale maakondlikule 
lauluvõistlusele „Kevadümin 2022”. Meie kooli nime alt osales eri vanusegruppides 9 
laululindu, parimad tulemused olid 8-10 aastaste grupis: II koht - Aleksander Medri (3.b), 
juhendaja Riina Laanes ja eripreemia - Ats Selge (1.a), juhendaja Mari Ausmees. Vanusegrupi 
võitis Marta Aus (4.b), kes on küll meie kooli õpilane, aga konkursil osales Joosep Aaviku 
nimelise Kuressaare Muusikakooli all, juhendajaks Kairit Sepp.  
 
Aktiivilaager – 10. mai 
Õpilasesinduse liikmed kogunesid Aste Klubisse juba 9. mai õhtul, et omavahel asju arutada ja 
lõbusasti aega veeta. 10. mail saabusid klassivanemad ja mõned teisedki tegusad õpilased. 
Laagris sai kuulata Karl Seegeri eestvedamisel mereohtusest ning Aarne Mägi juhendamisel 
sai tehtud etüüde. Lisaks toimusid mitmed mängud nii sees kui väljas. Traditsiooniliselt kuulub 
laagri juurde ka arutelude laud, kus seekord said õpilased arvamust avaldada järgmistel 
teemadel: koolielu paremaks muutmine; kooliüritused; prügi. Lõunaks oli koolisöökla meile 
pakkinud rikkaliku laua. Kui seni on aktiivilaager toimunud sügisel, siis seekord saime kokku 
hoopis kevadel. Kui klassivanemate üritus õppeaasta alguses on panna paika tuleva aasta 
eesmärgid ja tegevused, siis üks aktiivilaagri eesmärk saab edaspidi olema ka õpilasesinduse 
õppeaasta kokkuvõte tegemine ja esitlemine klassivanematele. 

Fotol: Kevadmuna 

konkursi kompositsiooni I-

II koht, Kenneth Rauk 

https://www.facebook.com/noorusekool/?__cft__%5b0%5d=AZVrJWdKOhrmysRCFTIZTACHoxXxtWUCoN6OGzzZD3MapF_fezfQZO5wyAAiGwLddF7V3AAYXuuvDm4WsjRUANHNanG3CWM-HpNQyDFI1h4ZvXgwZM6t_pg4FEmAAB0pqQbutxab9x0uJy_iJYjL2mOR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/haridusekool/?__cft__%5b0%5d=AZVrJWdKOhrmysRCFTIZTACHoxXxtWUCoN6OGzzZD3MapF_fezfQZO5wyAAiGwLddF7V3AAYXuuvDm4WsjRUANHNanG3CWM-HpNQyDFI1h4ZvXgwZM6t_pg4FEmAAB0pqQbutxab9x0uJy_iJYjL2mOR&__tn__=kK-R
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Südamekodu kontsert – 11. mai 
Korraldasime Südamekodu elanikele väikese laulukontserti, kus esinesid meie laululapsed JO-
LE-MI, Kressendo ja Krattide kooridest, ansamblid ning ukulele mängijad. 
 
Õpetajate klassiõhtu – 20. mai 
20. mail toimus algklasside eestvedamisel õpetajate klassiõhtu. Punasarviku Lihanurk käis 
külas ja pakkus ülimaitsvaid kastmeid, lihast rääkimata! Ilm vedas seekord kahjuks alt ja 
õuemängud jäid ära, kuid teatepulk anti edasi ning ehk on sellest kujunemas uus traditsioon. 
 
Kevadümin – 21. mai 

 

 
 
21. mail toimus Kuressaare kultuurikeskuses Saaremaa noorte solistide konkurss KEVADÜMIN 
2022. Eelvoorudest jõudis lõppvõistlusele 66 solisti, kes võistlesid kuues vanuserühmas. 
Aleksander Medri (3.b) võitis 8.-10. aastaste kategoorias I koha, Aleksandri juhendaja on Riina 
Laanes. 
  

Fotol: Noored pärast etüüdi Aste Klubi laval, noortega tegeles näitleja ja 

lavastaja Aarne Mägi 

Fotol: Kevadümina I 

koht Aleksander Medri ja 

juhendaja Riina Laanes 

Foto kultuurivara.ee lehelt 

https://www.facebook.com/Punasarvik?__cft__%5b0%5d=AZUejy5A__MCnHVH1_yVYf7ZiLFeGO7qNnuDSQelzdLWggsheRR9U0jv6a6zaUIkpuJ9Q532cEXnyWZDH4oXHk4fhp4Q7LqyTTkuLnr_POCPeKgP9y5Live6OCEMMqBgiTzVxJGMlsyKPa4465wQqheFqKRoH9RH8xxwpYkBQnzQD3JoxbA8byndcBRCMbGA5euy35N0enIBsz6YPMNwXiWn&__tn__=-%5dK-R
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Juhtkonna vastuvõtt – 24. mai 
Kooli juhtkond kutsus Sinu Catering’i saali tegusamad õpilased, keda tunnustati kooli 
esindamise eest teadus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas. Vastuvõtuga jätkati Saaremaa 
Ühisgümnaasiumi aastaõpilase (aastast 1994) ja TOP 10 (aastast 2000) väljakuulutamise 
traditsiooni. Ühtlasi anti vastuvõtul üle kooli aasta õpilase tiitel. Meeleolu lõid Kairit 
Sepa laululapsed, keda kitarril saatis Toomas Tang.  
 
Aasta õpilane 2022 Jaagup Rang (9.b) 
 

 
 

 
 
Teaduse TOP 10
1. Jarno Mononen 8.b 
2. Illimar Kirss 8.b 
3. Krita Kilumets 6.b 
4. Jaagup Rang 9.b 
5. Luise Ling 7.b 

6. Siim Vatsfeld 7.b 
7. Lenna Haandi 6.b 
8. Merit Soe 6.b 
9. Hondar Dagfinn Väärtnõu 7.b 
10. Reio Lõbus 9.a

 
Kultuuri TOP 10
1. Lisette Milpak 7.a 
2. Cätlin Kostjutšenko 4.d 
3. Elisabeth Villsaar 6.a 
4. Kärt Medri 5.b 
5. Säde Kalamees 4.b 

6. Kenneth Rauk 4.d 
7. Elis Helena Võidula 4.d 
8. Aleksander Medri 3.b 
9.-10. Andra-Liis Noor 6.a 
9.-10. Karolin Teras 5.a

 
Spordi TOP 10
1. Ron Sebastian Puiestee 8.b 
2. Daniel Piht 7.a 
3. Reio Markkus Lepp 5.a 
4. Georg Reek 4.a 
5. Jacob Putnik 5.a 

6. Eti Tüür 5.d 
7. Renno Vainu 4.b 
8. Kaur Vesberg 8.b 
9. Säde Lee Jürisson 5.a 
10. Birgit Raamat 6.d

 
 

Fotol: Aasta õpilane Jaagup Rang 
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Male kooli meistrivõistlused – 25.-26. mai 
Võistlust vedas mõttemängude- ja maleringi juhendaja Gunnar Usin. Nooremas vanuseastmes 
kujunes järgmine esikolmik: 
I koht - Osvald Tabri (1.a), 
II koht - Gevor Nõmm (1.a), 
III koht - Ramon Laanekivi (1.d). 

Vanema vanuseastme esikolmik: 
I koht - Kristofer Saar (5.b), 
II koht - Mihkel Saar (4.d), 
III koht - Maksim Markin (8.a) 

 
Tutinädal ja tutipäev – 19.-25. mai 
19. mail algas 9. klasside tutinädal nii Upa kui ka Kingu koolimajas. 25. mail said meie 
esimesed lõpetajad sõrme koolisõrmuse. Kadakaokste ja -marjadega kaunistatud hõbedasel 
sõrmusel uhkeldab koolivärvides kuumemailitud logo. 

 

 
 
25. mail toimunud tutipäeval saadeti meie esimesed lõpetajad käsikäes kooli kõige 
noortematega koolikella ja hõisete saatel vaatama 1. klasside lõbusaid esinemisi söökla ette 
loodud välilavale. Südamekodu saalis järgnes liigutav meenutuste jada nii pilte vaadates kui 
jutustades, kuulati õppejuhi kõnet. Esmakordselt kogunesid tutipäeva aktuse järel Kuressaare 

Fotol: Kultuuri TOP 10 

Fotol: Kadakaokste ja -marjadega kaunistatud 

hõbedane sõrmus kooli logoga 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgunnar.usin%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWooBjH9SOy5_VqH7kJnIhKkw-BOZb6EN8FFOf0oyfE8nCHsSPJILRqV8D3pYosNp1kvGeHqDGzGSAkkDk4QP7gHgevT06qHOG3WbAOQuJXeqWK8Rn9y9IJeEkvaI-xa2J9vEE-Mt9sS-C8JKr8HYdQft8hQoEeNj5H4BjLd4shZREjaJIMEOGiP3NQoph1bGs%26__tn__%3D-%5DK-R&design=DAFCFsX0hqs&accessRole=viewer&linkSource=document
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kolme põhikooli lõpetajad kesklinnas, et liikuda sealt edasi üheskoos lossihoovi pildistamisele 
ja Titeranda, kus peeti maha korralik koolidevaheline veesõda. 
 
Kevadkontsert – 26. mai 
Kuressaare kultuurikeskuses toimus Kuressaare Hariduse Kooli esimene kevadkontsert, kus 
astusid erinevate etteastetega üles meie kooli õpilased. Seekord oli võimalus kontserti raames 
annetada meie koolis õppivate ukrainlaste aitamiseks ülekandega MTÜ SÜGress kontole.  
 

 
 

 
 
Kevadkontserti alustasid tervitusega meie kooli endised õpilased Martin Vesberg ja Kirke 
Medri. Järgnes direktori kõne, mis oli pühendatud meie kooli sünnipäevale 27. mail. 
Vahetekste luges Lisette Milpak (7.a). Kevadkontserdi kava oli järgmine: 
 
Kooli hümn 
KRESSENDO -“Kodu”  
JO-LE-MI + KRESSENDO Ott Arder “Pisike puu” 
JO-LE-MI - “Lambad on kadunud“ 
Michelle Õun + 1. kl ans - “Pisikene piiga” 
Öieti 1. klasside rahvatantsurühm - “ Tuule vembud”  
Elisabeth Villsaar 6.a - Leelo Tungal "Kõigil juhtub äpardusi" 
2 .kl.ans.-“Väikeste tüdrukute väikesed asjad” 
4.a kl Jäljendusvaadendi kava, “Glowstick Dance”, juhendaja Urve Nõgu  
UKRAINLASED ja eesti lapsed - Stepan Charnetsky “Punane lodjapuu aasal“ 
5. kl. ansambel -“Minu muinasjutt”, solist Liselle Kuusk  
Marta Aus - “See olengi mina” klaveril juhendaja Kairit Sepp, basskitarril Toomas Tang 
Aleksander Medri - Karin Muldma “Pisike õnn” 
Öieti 3.-4. klasside rahvatantsurühm “Lõbusad sepasellid” 
Kärt Medri 5.b - Hando Runnel "Sõstarde söömine" 
Öieti 5.-6. klasside rahvatantsurühm “Kaera-Jaan” 
KRATID - “Kaugel Aafrikas” 
VÄIKESED VARSAD - “Marakratt“ 
 
Kooli sünnipäev ja valla Tuleviku Tähe tunnustusüritus – 27. mai 
Tähistasime tagasihoidlikult kooli 1. sünnipäeva.  

Fotol: Kevadkontserti plakat 
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Kuressaare Hariduse Kool pidas 27. mail oma esimest sünnipäeva, sest sellel päeval aasta 
tagasi kinnitas vallavolikogu meie kooli põhimääruse. Aastaga juhtus nii mõndagi ning 
meenutamiseks on kooli Facebooki lehel väike videokokkuvõte.  
 
Vallavanem Madis Kallas kuulutas 27. mail toimunud tunnustusüritusel „Meie kooliaasta 
parimad" välja 2022. aasta Tuleviku Tähe stipendiaadid. Stipendiumi suurus ühele 
stipendiaadile on 300 eurot ja see antakse loomingulise tegevuse toetuseks neljale 9–19 
aastasele lapsele või noorele, kes on silma paistnud kunstis, spordis, huvitegevuses, õppetöös 
või teaduse vallas. Tore on, et ka gümnaasiumi osas pälvisid tunnustuse kõik meie kooli 
endised õpilased. Tänavu pälvisid stipendiumi: 
Tuleviku Täht - Kirke Medri, 
Tuleviku Täht - Martin Vesberg, 
Tuleviku Täht - Romet Vahter, 
Tuleviku Täht - Georg Paomees (9.a). 
 
Selle kooliaasta parimaks tegijaks tunnustati kultuurivaldkonnas teiste seas ka Kuressaare 
Hariduse kooli näitering Kreputlased – juhendaja Rita Ilves. 
 
Spordipäev – 30. mai 
Kevadise liikumispäeva raames toimus sellel korral üle mitme aasta klassikaline spordipäev, 
kus võisteldi nii jooksualadel, kaugushüppes kui palliviskes. Algklassid kogunesid kooli 
staadionil, põhikooli klassid Kuressaare linnastaadionil. 
 
Kingu maja perepiknik – 1. juuni 
1. juuni tähendab Kingu majale juba kolmandat aastat peredega kokkusaamist ja pikniku 
pidamist, meeleolu loomas nii laste kui ka õpetajate esinemised. Sel korral toimus 
lastekaitsepäeva perepiknik Kuressaare lossihoovis. 
 
Saare maakonna tantsupidu – 5. juuni 
5. juunil toimus Saare maakonna 47. tantsupidu "Tuules". Peol tantsisid ka meie kooli 
rahvatantsurühma Öieti 1. klassi, 3. - 4. ja 5. klassi rühmad. Erinevate tantsurühmade 
koosseisus võis veel näha mitmeid meie kooli õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid. 
 
Üleminekuaktused – 13. juuni 
4. klasside lõpuaktus – 13. juuni 
9. klasside lõpuaktus – 17. juuni 
Kõik aktused toimusid Kuressaare Kultuurikeskuses.  
 
Kooli töötajate tunnustamine õppenõukogus – 20. juuni 
Tunnustati meie kooli selle õppeaasta silmapaistvamaid töötajaid. Tunnustusi jagatakse 
kolmes kategoorias – Vikerkaare auhind, Virmaliste auhind ja aasta õpetaja. 
 
2021/22 aasta õpetaja on Merle Lepik. Merle sai kooli aasta-õpetajaks koostöökogu valikul. 
Tema tugevusteks leiti olevat kooli ajakirja Haridusvaat väljaandmise üks algatajaid, kooli 
näitetrupi "Ela ja sära" üks võtmeisikuid, meediaringi eestvedaja, õpetajate haridus-
tehnoloogiline toetaja, ideederikas klassijuhataja, alati positiivne inimene. 
 
Alates 2002/03. õppeaastast antakse igal kevadel aasta jooksul üllatava, särava, 
ennastületava ja erakordsega silma paistnud õpetajatele Vikerkaare auhind. Auhinna saajaid 
on seitse, sama palju kui vikerkaares värve. 2021/22 Vikerkaare preemia saajad: Jaanika Kask, 
Tatjana Piht, Helen Siigur, Anne Teigamägi, Liina Truu, Velve Vipp, Kaisi Õispuu. 
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Alates 2006. aastast antakse välja Virmaliste preemiat, mille pälvib viis töötajat-taustajõudu, 
kelle panus õppeaasta õnnestumisse on olnud suurim. 2021/22 Virmaliste preemia saajad: 
Marliin Haamer, Iivi Jakobson, Andreas Noor, Meeli Ool, Irina Turja. 
 
Kooliteatrite laager 12.-16. juuli 
12.-16. juulini oli ühel osal Kreputlastest rõõm viibida Peipsi ääres üle-eestilises kooliteatrite 
laagris, kus õpilastele jagasid tarkusi professionaalsed näitlejad ja muusikud. Juhendajad said 
kuulata loenguid Valdur Mikitalt, Andrus Vaarikult, Jaak Allikult ja mitmetelt teistelt põnevatelt 
inimestelt. 
 
Ukrainlaste ja eestlaste ühislaager 7.-12. august 
Meie kooli eestvedamisel on planeeritud projektirahade eest päevalaagrina korraldada 12-16. 
aastastele Ukraina ja Eesti lastele ühine keeleõppe- ja lõimumislaager. Laagris on ette nähtud 
erinevad mängud ja tegevused, nt paadisõit, Sõrve poolsaare avastusretk, sh Küülikuküla ja 
majaka külastus, Archebaldi keskajakeskuse ning Wakepargi külastus, samuti töötoad Muhu 
Noortefestivalil. 
 
Pikad (õue)vahetunnid 
Sellel õppeaastal oli koolis esimest korda pikk vahetund. See tähendab, et lisaks söömisele oli 
aega veel õues mängida või teinekord klassidevahelisi võistlusi pidada. Toimusid täpsusviske 
võistlus kottidega, footbagi tutvustav vahetund, KiVa arbuusijooks, korvpalli täpsusvisked, 
liikumisbingo, Foto jaht, discgolf, lisaks mitmed võistlused siseruumides jm. 
 
Aprillis toimusid Kuressaare Hariduse Kooli Õpilasesinduse eestvedamisel UNO mängu 
meistrivõistlused. Omavahel võistlesid 1.-3. klasside õpilased, parimaks osutus 2.b klass. 4.-6. 
klasside vahelises võistluses saavutas esimese koha 5.d klass. 7.-9. klasside arvestuses oli 
parim aga 8.a klass. 
 
10. mail sisustasid algklassitüdrukute pika vahetunni sisustasid FC Kuressaare treenerid. 
Kaasa sai teha erinevaid harjutusi ja kellele jalgpall meeldima hakkas, olid oodatud jätkama 
juba trennides. 

Fotol: Aasta õpetaja Merle Lepik 

https://www.facebook.com/khk.opilasesindus/?__cft__%5b0%5d=AZU32rxyXWlHe2Uo9zRlgjoihL-FOkMXPwACq_vUYl0tIMIdxkptOdpjye2gZzuIYSCfISd9-tDqHha9vbC_yFmfnQECLO0kWZfwve_T0Wo6K-jiQ-K1dqYg0STwWuBdDnzWXgsgU2gupqACxrZUe5gqmu3jSZlxfT_y_PJbw2z3798gF1XSjZUaMGeX0D5bUg3ivqfPaxlEYYaY4LeypuNl&__tn__=kK-R
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffckuressaare%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZWJnj3lnUOsdlJb42ALcnnZfGmEubxkBPECI-hGxsuJg_MBuod25Oidqu6sS115bGbeyrZKbNqz_dcTEGRcPYKf6qHIdZx1vU4n4qUrFlFOPqlVu69jIi-JwBJTqJqtFYF2B7pmxHRhgqIuYcyRqb_M%26__tn__%3DkK-R&design=DAFBlcCN3lQ&accessRole=viewer&linkSource=document
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Mälumängud 
Mälumängudeks oli planeeritud V vooru, pärast iga vaheaega üks. Esimest aastat oli 
mälumäng ka algklassidele. Korraldamise tegid keerulisemaks ruumikitsikus ja koroona-
piirangud, mistõttu tuli osad voorud lahendada teisiti.  
 
Mälumängu I voor toimus 30. septembril klassiruumis pika vahetunni ajal. Eraldi toimus 
algklasside mälumäng, kus osales kaks õpilast klassist. Kahes vahetuses oli samade 
küsimustega mälumäng 5.-6. klassidele ja 7.-9. klassidele. 
 
Mälumängu II voor 
11. novembril  5.-9. klass pikas vahetunnis koridorides 
18. novembril õueviktoriin algklassidele. Viktoriinis jõudis mõõtu võtta 143 algklasside õpilast. 
 
Mälumängu III voor toimus 27. jaanuaril virtuaalselt, eraldi oli põhikooli mälumäng ja 
algklasside nuputamisülesanded. 
 
Mälumängu IV voor toimus 17. märtsil pika vahetunni ajal Upa punases saalis, eraldi voorud 
olid algklassidele ja põhikoolile. 
 
Mälumängu viimane, V voor toimus 12. mail pika vahetunni ajal Upa punases saalis, eraldi 
voorud olid algklassidele ja põhikoolile. 
 
Algklasside mälumängus üldvõitjat ei selgitatud. Põhikooli noorema vanuseastme esikolmik 
oli järgmine: I koht 5.d, II koht 6.b ja III koht 6.d. Põhikooli vanema vanuseastme esikolmik oli 
järgmine: I koht 7.b, II koht 9.a ja III koht 8.b. 
 
 
Ela ja Sära 
Ela ja Sära trupp sündis õpetajate initsiatiivist üllatada kolleege õpetajate päeval, mille puhul 
filmiti remonti mineva koolimaja aulas „Enneolematu suur kontsert“. Kontsert tugines 
Mõmmiaabitsal. Merle Lepiku ja Janne Nurmiku eestvedamisel sündis ka järgmine loometöö, 
milleks oli Ela ja Sära trupi tantsunumber õpetajate jõulupeol. Viimasena mahtus selle 
õppeaasta sisse veel 1. aprilliks loodud video „Säästu ringreisist“. Idee ajendiks olid äsja 

Fotol: Õpilasesinduse eestvedamisel peeti UNO kaardimängu 

meistrivõistlusi 
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Dubaist saabunud õpetajate fotod ja videod, mille põhjal otsustati näidata, millised sarnased 
võimalused meie kodusaarel on. 
 
 
LIIKUMA KUTSUV KOOL 
Kuressaare Hariduse Kool ühines Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikuga 2020. aastal selleks, et 
suurendada koolipere liikumisaktiivsust vahetundides, tundides ja vabal ajal. 

 
 

 
LKK meeskonna liikmed 2021/2022 õ-a: Merlin Vares, Arti Allmägi, Irena Sink, Ly Haandi, 
Aime Metsmaa, Merje Lindmäe, Liis Ojasaar ja õpilasesinduse liikmed Lenna Koovisk, 
Karola Kuldsaar. 
 
Liikuma Kutsuva Kooli programm 2021/2022: 
Upa õuevahetunnid õppeaasta jooksul 
 
September 2021 
28.09 - Sügisjooks 
22.09 - Sügisene liikumispäev 
10.09 veebiseminar "Õuesõpe - digiga või digita" 
9.09-  LKK koosolek 
 
Oktoober 2021 
27.10 - Õpetajate Panga panga matk 
20.10 - veebiseminar ÕUESÕPE 
7.10 - KiVa arbuusijooks 
Joogatrennid õpetajatele 
 
November 2021 
25.11 - LKK teejoomisseminar 
23.11 - Õpetajate laternamatk 
11.11 - LKK koosolek  
 
Jaanuar 2022 
25.01 - Mängukastid igasse klassi 
25.01 - FitLife koostööpakkumine õpetajatele 
20.01 - LKK koosolek 
 
Veebruar 2022 
15.02 - veebivunk "Liikumisõpetuse rahvusvahjeline kogemus - mida on naabritelt õppida?" 
9.02 - võrkpallivõistlused 4.-6. kl 
8.02 - veebivunk "HEV õpilased ja liikumisvõimaluste loomine" 
 
Märts 2022 
22.03 - veebivunk "Õuevahetund ja koolihoov" 
15.03 - veebivunk "Liikumisõpetuse kogemus Eesti koolidest - mida on üksteiselt õppida?" 
14.03 - klassivanemate võistlused Noortejaamas 
11.03 - võrkpallivõistlused 7.-9. kl 
 

Fotol: Liikuma Kutuva Kooli logo 

https://www.facebook.com/liikumislabor
https://photos.app.goo.gl/umkMw9W8vz9MrGFS9
https://photos.app.goo.gl/Ur76nWDExS2THbHy9
https://photos.app.goo.gl/ouDDw234ysuGR1Ws6
https://docs.google.com/document/d/1sy2r7mUGEsukn316-e1W08yilI3dYT9gzc211g92YQo/edit?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/yvWwMzU8ZKm1cdRP8
https://photos.app.goo.gl/kvUhnqNn3pRQJTVA9
https://photos.app.goo.gl/KGURsYbCHajFF8V6A
https://docs.google.com/document/d/1xsO2hDZdAauAeoURQGu3VvicL_r7n94qpLMyRlgwwx0/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/haridusekool/photos/pcb.4739106189536336/4739079329539022
https://docs.google.com/document/d/1xsO2hDZdAauAeoURQGu3VvicL_r7n94qpLMyRlgwwx0/edit?usp=sharing
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Aprill 2022 
27.04 - õpetajate discgolfi koolitus 
21.04 - veebivunk "Õuesõpe" 
11.-17.04 Sammuralli 
11.04 kepikõnnikoolitus õpetajatele 
6.04 - mängujuhtide koolitus Astes 
6.04 - veebivunk "Kuidas KENA ja tegevuskava kooli heaks tööle panna?" 
 
Mai 2022 
30.05 – spordipäev 
16.-20.05 – õuesõppenädal 
10.05 – aktiivilaager 
9.05 - FC Kuressaare treeningvahetund algklassi tüdrukutele 
 
Juuni 2022 
2.06 - National Danish Performance Team liikumise töötuba "Playing for life" 
 
Liikuma kutsuv heaoluprogramm õpetajatele 
Kuressaare Hariduse Kool viis Saaremaa valla ja Tervise Arengu Instituudi kaasabil läbi 
heaoluprogrammi õpetajatele. 
 
Oktoobri algul said õpetajad osa erinevatest jooga õpitubadest Madli Mikli juhendamisel. 
 
23. oktoobril toimus õpetajate ja teiste koolitöötajate energiavarude taastamiseks toimus 
matk Panga pangale. Kui alguses võis ekstreemseks pidada panga astangult köiega laskumist, 
siis läbi 10-kraadise merevee lainete sadakond meetrit sumpamist ületas selle pika puuga. 
Õpetajad lähevad läbi nii tulest kui veest! 
 

 

 
 
 
23. novembri õhtu viis õpetajad taas matkama. Seekord pealampide ja muude valgusallikate 
saatel Pihtla valda Püha Soobiku avastuserajale. Matkale järgnes meeleolukas vestlusring ja 
grillimine kehakinnituseks. 
 
27. aprillil käisid õpetajad discgolfi tehnikat õppimas Karujärve radadel, juhendajaks 
personaaltreener ja ketasgolfi entusiast Oliver Moring. Õpetajad said väga põhjaliku ülevaate 
ketasgolfi mängimise põhitõdedest, lisaks teada väga palju muud huvitavat, mida selle 

Fotol: Õpetajate matk Panga 

panga kivisel rannal ja kohati 

10-kraadises merevees 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnoorusekool%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVKguPB4MpmFiZgARe0bUVz8oaFupGblKT-5FKMTsyIIIK84QPaIQo-MqmYlvVfaUWKdbAgr4C9Q5eEpyMGwBlMMmPcI47Gozdbo7-o_NvhtJ1SNz9bILpS6ZeahMTadjeyax6hRJC5lw09o2h69BRcoZUGX35jzmd4uxsjgueSDAJ41z0fIq95ALwMw7EZJus%26__tn__%3DkK-R&design=DAE9H_bdR2I&accessRole=viewer&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnoorusekool%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVKguPB4MpmFiZgARe0bUVz8oaFupGblKT-5FKMTsyIIIK84QPaIQo-MqmYlvVfaUWKdbAgr4C9Q5eEpyMGwBlMMmPcI47Gozdbo7-o_NvhtJ1SNz9bILpS6ZeahMTadjeyax6hRJC5lw09o2h69BRcoZUGX35jzmd4uxsjgueSDAJ41z0fIq95ALwMw7EZJus%26__tn__%3DkK-R&design=DAE9H_bdR2I&accessRole=viewer&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnoorusekool%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVKguPB4MpmFiZgARe0bUVz8oaFupGblKT-5FKMTsyIIIK84QPaIQo-MqmYlvVfaUWKdbAgr4C9Q5eEpyMGwBlMMmPcI47Gozdbo7-o_NvhtJ1SNz9bILpS6ZeahMTadjeyax6hRJC5lw09o2h69BRcoZUGX35jzmd4uxsjgueSDAJ41z0fIq95ALwMw7EZJus%26__tn__%3DkK-R&design=DAE9H_bdR2I&accessRole=viewer&linkSource=document
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spordialaga tegeledes arvesse võtta. Päev lõpetati Värava talus, kus saime Aado Haandilt 
teadmisi Selgase kandi minevikust ja olevikust. 
 
Liikuma Kutsuva Kooli meeskond oli Sammuralli esimeseks päevaks ehk 11. aprilliks 
koolipersonalile organiseerinud kepikõnni koolituse. Koolituse viis läbi Ülle Räim. Tema 
juhendamisel said Nooruse kooli terviseparki kokkutulnud aimu kepikõnni tehnikast ja kasust. 
Ühiselt külastati Roomassaares asuvat linnuvaatlustorni, peeti väikest pikniku ja muuhulgas 
koguti ka samme. 
 

KLASSIVANEMAD 

4.a – Sofia Beril Gündüz, Ott Herman Kirs  
4.b – Mariliis Mänd  
4.d – Elis Helena Võidula, Cätlin Kostjutšenko 
5.a – Cristel Põder, Oskar Kirs  
5.b – Britte Roost, Johann Peeters  
5.d – Lilit Pruul, Mia Marii Vinni  
6.a – Richard Toompuu, Lisette Steinberg  
6.b – Lenna Haandi, Helerin Viktoria Tüür  
6.d – Marin Ool, Birgit Raamat  
7.a – Lenna Koovisk 
7.b – Karola Kuldsaar, Siim Vatsfeld  
8.a – Neidi Sink 
8.b – Kristiin Pulk, Saskia Natalie Kukua Roberts 
9.a – Helena Nõmm, Maria Merelaid 
9.b – Jaagup Rang 
 

NÕUKODA 

Nõukoda on kooli tegev olnud juba 22 aastat. Nõukoja peamisteks ülesanneteks on abistada 
õpilasesindust ja huvijuhte ülekooliliste, maakondlike ja üleriigiliste ürituste korraldamisel ja 
õpetajate vabaaja sisustamine. Nõukoda käis sellel aastal koos vastavalt vajadusele. Nõukotta 
kuulus 13 liiget: Arti Allmägi, Rita Ilves, Mari Ausmees, Riina Laanes, Sirje Kreisman, Jaanika 
Kask, Irena Sink, Janne Nurmik, Kaisi Õispuu, Aime Metsmaa, Sirje Paakspuu, Reeli-Alli 
Kaesvelt ja Erki Kuusk. 
 
Nõukoja arutelud toimusid nii veebis, Upa koolimajas, Mönusas Villemis kui Naba baari teise 
korruse konverentsiruumis. Arutleti järgmistel teemadel: õpetajate päev, kapiitlisaali kontsert, 
9. klasside jõulupidu, õpetajate jõulupidu (nõukoda korraldas õnneloosi), õuevahetunnid, 
saarluse projekt, mälestuspäev, jäljendusvaadend, tutipäev jm jooksvad küsimused. 
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ÕPILASESINDUS 

 
 

 
16. septembril toimus Kuressaare Hariduse kooli esimese õpilasesinduse valimine. 
Kandideerida said 5.-9. klassi õpilased, soovi avaldas 8 õpilast. Esimesel poolaastal toimusid 
koosolekud teisipäeviti kell 15:25, teisel poolaastal esmaspäeviti 8:20. 
 
2021/2022 õppeaastal on KHK õpilasesindus 8-liikmeline: 
Georg Paomees (9.a) – esimees, õpilaste esindaja hoolekogus 
Helena Nõmm (9.a) – aseesimees 
Neidi Sink (8.a) – protokollija 
Anett-Merili Moring (7.b) 
Helena Lulla (9.a), huvikooli õpilaste esindaja hoolekogus 
Karola Kuldsaar (7.b), Liikuma Kutsuva Kooli meeskonnaliige 
Lenna Koovisk (7.a), Liikuma Kutsuva Kooli meeskonnaliige 
Siim Vatsfeld (7.b) 
 
Nõuandva ja hääleõiguseta isikuna võtab koosolekutest osa huvijuht.  
 
Õpilasesindus alustas oma tegevuste kajastamist sotsiaalmeedias, Instagramis 
khk.opilasesindus; #KHKÖE ja Facebookis nime all Kuressaare Hariduse Kooli Õpilasesindus. 
Loodi oma e-posti konto khk.oe@hariduse.edu.ee. 
 
Õpilasesindusel valmis oma logo, mille autoriks on 7.b klassi õpilane Karola Kuldsaar. Logol 
on kujutatud kooli sümboolikat (raamat ja sulepea, mis meenutavad lindu, ideede vabadust) 
Saaremaa kontuuride taustal, millest roheline tähistab maismaa piiri ja sinine veepiiri. 
Väärtustades kohalikku murrakut otsustasti kasutada lühendit ÖE (öpilasesindus). 
Õpilasesindus tegi oma logoga särgid. 
 

Fotol: Õpilasesinduse liikmed ja huvijuht Arti Allmägi 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fkhk%25C3%25B6e%3F__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZUT6uOK8TPELzBfAoeS7gVolIUL239Y0CaAqYlmUYsqG6FFgYPvYTAr9evvoGr14ma6AJrJ-1Z5-sCWU9f8f_tudxvifZTDhvuiR6Lf7XFnt9IWOK3MA4xbcYFAOxkjfNRHvMWSlX7WSGCjZ1c6E3jxyXE0MnrFONVT-a9Tt8s9lfgHzbBMAowbiy0YRGYkS0I%26__tn__%3D*NK-R&design=DAEvcQ9RFsA&accessRole=viewer&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkhk.opilasesindus%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZUT6uOK8TPELzBfAoeS7gVolIUL239Y0CaAqYlmUYsqG6FFgYPvYTAr9evvoGr14ma6AJrJ-1Z5-sCWU9f8f_tudxvifZTDhvuiR6Lf7XFnt9IWOK3MA4xbcYFAOxkjfNRHvMWSlX7WSGCjZ1c6E3jxyXE0MnrFONVT-a9Tt8s9lfgHzbBMAowbiy0YRGYkS0I%26__tn__%3DkK-R&design=DAEvcQ9RFsA&accessRole=viewer&linkSource=document
mailto:khk.oe@hariduse.edu.ee
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Õpilasesindus külastas üheskoos Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaama ja Aste Klubi. 
Osaleti valla Osaluskohvikus ja Motivaarikal, noortevolikogu üritusel Re-Start, üleriigilisel 
Lahedal Koolipäeval. Valiti ilusaim naistepäevaks valminud lillepilt. 
 
Õpilasesindus korraldas aasta jooksul mitmeid üritusi, nt jõulunädala, klassivanemate 
võistlused Noortejaamas, aktiivilaagri, Uno meistrivõistlused ja erinevaid võistlusi 
õuevahetundides, lisaks üleskutse kanda heledat riietust kadripäeval või lipsu meestepäeval. 
24. veebruaril, kui Eesti Vabariik oma sünnipäeva tähistab, käib õpilasesindus linnas asuvale 
vabadussõja ausambale viimas kooli poolt mälestuskimpu. 
 
18. märtsil sai õpilasesindus endale postkasti, kuhu saab alati jagada oma tähelepanekuid, 
rõõme ja muresid. Kui on soovi kiri saata, siis: 
- tuleb kirjale peale panna saaja nimi ja klass või õpetaja nimi; 
- viisakas on kirja alla lisada oma nimi, aga võib saata ka anonüümselt; 
- keelatud on saata solvava sisuga kirju. 
Postkasti tühjendati sellel õppeaastal neljapäeviti kell 12:00 
 
 

HUVIRINGIDES OSALEMISE UURING 

Huvihariduse uuringu eesmärk on anda ülevaate õpilaste huvitegevusest ja ootustest 
Kuressaare Hariduse Koolis 2021.-2022. õppeaastal ning leida võimalus huvitegevuses 
osalejate arvu suurendamiseks. Kool tegutseb esimest aastat uue nime all ning esimest aastat 
puudub gümnaasiumi õppeaste. Planeeritud kooli remondi tõttu asub kool Kuressaarest väljas, 
Upa külas ning seoses koolibusside transpordiaegade planeerimisega on muutunud tundide 
kellaajad ning põhikooli III astme tunnid algavad senisest 75 minutit hiljem ja koolipäeva 
lõppedes lisandub bussitranspordi aeg tagasi Kuressaarde. 
 
Kooli arengukava näeb ette, et hiljemalt 2026. aastal osaleb iga õpilane vähemalt ühes 
huviringis ning 1/3 õpilastest kooli huviringides. Lähtuvalt sellest sai uuritud, millises seisus on 
õpilaste huviringides osalemise seis sellel õppeaastal ning kuidas see muutub tulevikus, 
Kuressaarde tagasi kolides. Õpilaste huviringides osalemise uuringu aluseks on õpilastele 
edastatud Google Forms’is koostatud küsitlus. Õpilasteni edastati küsitlus klassijuhatajate, 
klassivanemate, Facebooki ja kooli kodulehe vahendusel. Küsitlusele oodati vastuseid 15.-22. 
oktoobrini, sest selleks ajaks peaks olema valdav enamus õpilastest kooli huviringide seast 
valiku juba teinud. Küsimustik oli koostatud nii, et vastavat vastust valides suunas vorm edasi 
küsimusteni, mis olid mõeldud antud vastuse põhjuse selgitamiseks või täpsustamiseks. 
Koolis õppis oktoobri lõpu seisuga 610 õpilast. Küsimustikule vastas 57% õpilastest ehk 345 
õpilast. Kingu maja õpilastest vastas 38% (32 õpilast), Upa õppehoonest 60% (313 õpilast). 
  

Fotol: Kuressaare Hariduse 

Kooli Õpilasesinduse logo 
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Klass Vastanuid Õpilasi klassis Vastanute% 
1.a 19 20 95% 
1.b 7 19 37% 
1.c 3 7 43% 
1.d 8 17 47% 
2.a 2 23 9% 
2.b 7 23 30% 
2.c 3 4 75% 
2.d 17 22 77% 
2.e 5 5 100% 
3.a 18 23 78% 
3.b 3 23 13% 
3.c 5 6 83% 
3.d 6 20 30% 
4.a 18 23 78% 
4.b 11 23 48% 
4.c 3 3 100% 
4.d 21 24 88% 
4.e 0 1 0% 
5.a 10 23 43% 
5.b 24 24 100% 
5.c 0 6 0% 
5.d 21 22 95% 
6.a 15 24 63% 
6.b 11 23 48% 

6.c 0 6 0% 
6.d 11 20 55% 
6.e 4 4 100% 
7.a 20 22 91% 
7.b 16 21 76% 
7.c 0 6 0% 
7.ü 0 1 0% 
8.a 15 19 79% 
8.b 14 21 67% 
8.c 1 9 11% 
8.e 0 6 0% 
8.f 6 6 100% 
9.a 12 23 52% 
9.b 7 24 29% 
9.c 2 6 33% 
9.e 0 7 0% 
9.L 0 1 0% 
  345 610 57% 
 
Õpilastelt, kes üheski huviringis ei osalenud, küsiti ka põhjust. Antud oli kolm varianti: ei ole 
sobivat ringi, kellaajad ei sobi, ring ei ole minu vanuseastmele. Lisaks oli valik muu, mida sai 
põhjendada. Üldistades mõningaid vastuseid jagunesid põhjused järgmiselt: 
 
Ei ole sobivat ringi 34 
Kellaajad ei sobi 17 

Ei ole huvi / ei soovi /aega pole 7 
Ring ei ole minu vanuseastmele 5 
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Teen trenni omal käel sobival ajal 3 
Infopuudus 2 
Ajutine paus 1 
Bussiliikluse tõttu 1 
Sotsiaalne ärevus 1 
 
Suur osa õpilastest osalevad koolivälistes huviringides. Saaremaal on hea ja põnev valik 
tegevusi, millest osa võtta. Kõige populaarsemad olid tantsimise ja võimlemisega seotud alad, 
seejärel muusikaga seotud alad ning pallimängud. 
 
Tantsimine 36 
Võimlemine/akrobaatika 35 
Muusikakool/pilliõpe 34 
Jalgpall 25 
Korvpall 17 
Ratsutamine 15 
Tennis 14 
Võrkpall 14 

Spordikool/kergejõustik 13 
Kunstikool/kunstiring 12 
Ujumine 12 
Judo 9 
Purjetamine 8 
Keraamika/savitöö 7 
Elektroonika/tehnoloogia 6 
Jooga 4 
Laskmine 3 
Jalgrattatrenn 2 
Jõusaal 2 
Käsitöö 1 
Inglise keel 1 
Spordikomitee 1 
Muusika produtseerimine 1 
Poks 1 
 
Küsitlusele vastates oli võimalik teha oma ettepanekuid uute ringide loomiseks. Mitmeid kordi 
käis läbi ettepanek, et rahvastepall võiks jätkuda pärast 4. klassi. Uute ringidena soovitakse 
ennekõike näha kunsti- või keraamikaringi, tantsimist (tänavatants, cheerleading), kokandust 
või jalgpalli. Samuti on soov, et koolis hakkaks taas ujumistrenn. Spordiringide osas esines 
paaril korral soov selliste ringide järele, millega ei kaasneks võistlemine, vaid oleks tegemist 
pigem enese heaolu tõstva treeninguga. 
 
Rahvastepall 9 
Joonistamine/kunstiring 8 
Kokandusring 7 
Ujumine 7 
Jalgpall 7 
Tantsimine 6 
Saviring/keraamika 4 
Spordiring 4 
Keemia / teadusring 3 
Käsitöö/rõivadisain 3 
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Tehnikaring 3 
IT/arvutimängud 3 
Jooga 3 
Robootika 3 
Jalgrattasõit 2 
SEPPS 2 
Võimlemine/akrobaatika 2 
Enesekaitse 2 
Raamatuklubi/kirjandusring 2 
Sulgpall 2 
Tennis 2 
Matkamine 2 
Kergejõustik 1 
Quizzi ring 1 
Arvutamisring 1 
Piljard 1 
Jaapani keel 1 
Judo 1 
Ehitamine 1 
Maadlemine 1 
Ratsutamine 1 
Meedia 1 
Võrkpall 1 
Tüdrukute korvpall 1 
Klaveritunnid 1 

 
Koroona-piirangud, gümnaasiumiosa kadumine, kolimine asenduspinnale ning sellega seotud 
muudatused on oluliselt mõjutanud huviringides osalemist ja huviringide arvu. Uuringu 
tulemusena selgus, et vähemalt 1/5 õpilastest ei ole seotud ühegi huvitegevusega. 
Küsimustikule vastas 57% õpilastest, seega ei saa tulemusi lugeda lõplikult õigeks, aga annab 
teada eeldatava suurusjärgu. Umbes 40% vastanud õpilastest kasutab võimalust osaleda 
mõnes kooli huviringis. Neid õpilasi on kokku 139, mis teeb peaaegu 23% kogu õpilaskonnast. 
 
Huvihariduse registris on kooli huviringidesse registreeritud 282 õpilast ehk ca 46% õpilastest. 
Kooli arengukava näeb ette, et 2026. aastaks osaleb vähemalt 33% õpilastest kooli 
huviringides, seega üks eesmärk on täidetud ja vajab tulevikus üle vaatamist. Ca 2/5 õpilastest 
osalevad vaid koolivälises huvitegevuses. Umbes 24% õpilastest osaleb mitme huviringi 
tegevuses, millest üks toimub koolis ja teine mujal. Õpilaste seas oli ka neid, kes otsustasid 
Upal õppimise ajal huvitegevusega pausi teha. Peamiseks põhjuseks on tundide hiline 
lõppemine, millele järgneb veel bussisõit linna. Oodatakse Kuressaare koolimajja naasmist 
ning seejärel on plaanis uuesti huvitegevuses osalema hakata. Toodi välja ajapuudus, sest 
hiljem koju jõudes asutakse õppima ning aega huvitegevuse jaoks pole. 
 
Huviringide populariseerimiseks on kolm peamist varianti: tutvustada huviringe ja nende 
toimumise asukohti; luua uusi huviringe; muuta tundide aega varasemaks (põhikooli III aste). 
Huviringide tutvustamiseks on võimalik teha avatud huviringide nädal. See tähendab, et ühe 
nädala jooksul on kõikides huviringides, kus on veel vabu kohti, uksed avatud kõikidele 
õpilastele. Teine võimalus on pikas vahetunnis korraldada huviringe tutvustav pooltund, et 
huvilised saaksid koolipäeva ajal tutvuda meelepärases ringis toimuvaga. Sellisel juhul tuleb 
väljaspool kooli toimuvaid huviringe tutvustada Upal. 
Rohkem õpilasi saab ringitegevustesse kaasata uute ringide loomisega. Õpilaste tagasiside 
põhjal oleksid kõige populaarsemad ringid rahvastepall, kunstiring, kokandusring, jalgpall, 
ujumine ja tantsimine. Selleks tuleb leida ringidele juhendajad, toimumiskohad ja -ajad. 
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Fotol: Kuressaare Hariduse Kooli huviringid 

Juhendajate leidmiseks tuleb teha üleskutse õpetajate seas ja/või avalik üleskutse. Kolmas 
variant on muuta 7.-9. klasside tunnid varasemale kellaajale. Upa asenduspinnal olles oleme 
sõltuvuses bussitranspordist ja seetõttu leiab see kõige tõenäolisemalt lahenduse Kuressaare 
pinnale tagasi kolides. Hetkel kattuvad paljud huviringide võimalikud ajad juba Kuressaares või 
mujal väljaspool kooli toimuvate huviringide aegadega. Tagasisides on pakutud varianti 
huviringide lõimimist ainetundidega, et lastes huvi tekitada. See on võimalik, kui huviringi 
juhendaja annab ainetundi ning tema huviringi sihtrühm kattub õpetatavate laste vanusega või 
kui huviringi juhendaja teeb koostööd mõne aineõpetajaga. Annab siduda nt huviringide 
nädalaga. 
 

RINGIDE TÖÖST 

Huvikoolis töötas 28 ringi. Juhendajaid oli 18. Nädalas toimus 87 ringitundi. Huviringide arvu 
vähenemist võrreldes eelmise õppeaastaga põhjustasid nii gümnaasiumiosa puudumine, 
tegutsemine asenduspinnal kui sõltuvus bussiaegadest. 

 
 
Lisaks plaanipärasele huvitegevusele toimus sellel õppeaastal kolm projektipõhist ringi – 
elektroonikaring, tervistava ujumise ring ning väikeste loodussõprade ring. Õppeaasta lõpus 
lisandusid uute ringidena veel enesekaitse ja Kuressaare Hariduse Kooli Kodutütarde ring. 
Esimesel poolaastal toimus võrkpalliring Spordihoones. Ühtlasi oli selle aasta väljakutseks 
leida sobiv huviring meie kooli saabunud ukrainlastele. Tänu koostööle Tatjana Dubrovskajaga 
sai huviringide õpilastele kiiresti leitud. Oleme tänulikud Thule Kojale ja Aste Klubile, kus meie 
laulukoorid said laagreid korraldada. 
 
Looduskeskuse juht Anne Teigamägi ja huvijuht alustasid merehuvihariduse programmi 
loomist, mille raames saavad kõik klassid käia Hoppetiga purjetamas ja merekultuuriga 
tutvumas. Esimesed klassid alustasid kevadel ja programm jätkub sügisel. Edaspidi on plaanis 
teatud klassidele pakkuda süvendatult juba pikemaid, mitmepäevaseid õpitubasid. 
 
Septembris alustasid oma tegemistega väikesed loodussõbrad. Ringi juhendaja Janne 
Nurmik avastas noortega looduse võlusid – määrati kooli õuel kasvavaid puid ja põõsaid, uuriti 
lund, valmistati herbaariumi, tuvastati linde jpm. Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 
täiendava toetuse abil saime väikeste loodussõprade ringile soetada erinevaid avastus-
komplekte, teleskoobi koos päikesefiltriga ja igale õpilasele looduse uurimiseks vajalikke 
vahendeid. 
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4. novembrist alustas juhendaja Gert Lonksu käe all elektroonikaring. Tehnikahuvilised poisid 
ja tüdrukud said neljapäeviti kokku Kuressaare Avatud Noortekeskuses Noortejaam. Gert on 
lõpetanud Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja jätkas õpinguid Saaremaa Gümnaasiumi 11. klassis. 
Teda on huvitanud elektroonika ja tehnika ning ta soovis õpitut jagada ka teiste noortega. 
Selleks avanes võimalus tänu Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse täiendavale 
toetusele. Elektroonikaringi viidi läbi Noortejaamas, sest seal on ringi läbiviimiseks paremad 
tingimused kui Upa majas. Sama ring sai toetust ka õppeaasta teisel poolaastal jätkamiseks  
 
Detsembri lõpus alustas koolis tervistava ujumise ring. See toimub Ly Haandi juhendamisel 
Kuressaare Nooruse Kooli ujulas. Ring oli mõeldud õpilastele, kes ajutiselt või alaliselt ei saa 
osaleda kehalise kasvatuse tunnis, nt tervislikel põhjustel (mõni vigastus jms). Saaremaa valla 
huvihariduse ja huvitegevuse täiendavast toetusest saime rahalist abi basseini kasutamise 
eest tasumiseks. Tervistava ujumise ring jätkus õppeaasta lõpuni. 
 
Veebruarist alustas Raivo Paasma juhendamisel enesekaitse ring. Idee sai alguse 4. klassi 
poistele läbi viidud õpitoast, misjärel avaldati soovi asjaga edasi juba põhjalikumalt tegeleda. 
Enesekatise ringi eesmärgi on jagada lastele algteadmisi enesekaitsest, arendada laste 
üldkehalisi võimeid, toetada arusaamisi igapäevaelust, avardada teadmisi meheks olemise 
väärtustest, pakkuda lastele rõõmu tegutsemisest ja koosolemisest, KHK väärtuskasvatuse 
tundide toetamine praktikas, kiusamise ennetamine ja nende laste kaudu kiusamisvaba 
käitumise propageerimine koolis.   
 
7. maist alustas koolis taas Kodutütarde ring. Ringi oodati kõiki KHK 1.-9. klassi tüdrukuid ja 
gümnaasiumis käivaid endisi SÜG-i neidusid. Võimalusel saadi kokku igal teisel laupäeval 
värskes õhus kokkulepitud ajal ja kohas. Kodutütreid juhendavad Reelika Pihl ja Maarika Vaino. 
Kodutütarde ringi eesmärgid: 
1) kasvatada noorte isamaalist meelsust ja valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust, süvendada 
oma armastust kodu ja isamaa vastu, õpetada austama eesti keelt ja eesti meelt; 
2) kasvatada kõrge moraaliga isiksusi, kes on ausad, ettevõtlikud, otsustamis- ja 
vastutusvõimelised, tähelepanelikud, südamlikud, austaksid oma vanemaid, kaasinimest ja 
loodust; 
3) arendada mitmekülgselt ja harmooniliselt noorte vaimseid ja kehalisi võimeid; 
4) harjutada noori järgima tervislikku eluviisi, isikliku hügieeni reegleid ja olema suutelised 
abistama hädasolijaid; 
5) valmistada ette kodutütreid täitma naise ja ema ülesandeid; 
6) kasvatada tütarlastes teadmist, et nende haridusest ja haritusest oleneb Eesti olevik ja 
tulevik. 
Huviringi tegevused on teoreetilised ja praktilised. Ringis käimine eeldas ka Kodutütarde 
organisatsiooniga liitumist (https://kodututred.ee/). Kodutütarde üritused: 
1. Omavahelised võistlused ja matkad. 
2. Võistlused teiste maakondade kodutütardega. 
3. KT laagritest osavõtt maakonnas. 
4. Hariduse kooli esindamine väljaspool kooli. 
5. Osalemine erinevates (heategevus)projektides. 
 
 

 Ring Sihtgrupp Toimumise aeg Koht Juhendaja 
 RAHVATANTS 
1 Rahvatants 1.kl 1. klass  EHK 12.50-

13.35 
Upa saal  Eena Mark 

2 Rahvatants 2.kl 2. klass  EHK  13.45-
14.30 

Upa saal  Eena Mark 

3 Rahvatants algkl 3.-4. klass N  13.45-15.15 Upa saal Eena Mark 

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkuressaarenoortekeskus%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZXyYRWcl3B1ILjHnG26onrGzyBwFAvADz4UphRYP866gSF_fFBCUOChZietSefzhxvDOMQVcutYVfKnKtZioJbDjpcRxtEkPIa8tgPgROVBu4pmPVAjE1qR5hWYfWVCY9ybyPMUK6YBpA7wmZVUXkXTGHtj6zBun0itRO_q3F727w6O4K4y6x0kBmMASqQnXS8%26__tn__%3DkK-R&design=DAEvcQ9RFsA&accessRole=viewer&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fkodututred.ee%2F&design=DAE9H_bdR2I&accessRole=viewer&linkSource=document
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 Ring Sihtgrupp Toimumise aeg Koht Juhendaja 
4 Rahvatants II 

kooliaste 
5.-6. klass T  15.30-17.00 Kuressaare 

Vanalinna Kool 
Eena Mark 

 LOODUS 
5 Bioloogia 6.ab 6. klass  EHK 14.35-

15.20 
K14.35-15.20 

212 Inge Vahter 

6 Bioloogia 7.ab 7.-8. klass EHK 15.20-
16.10 

212 Inge Vahter 

7 Bioloogia 9.a 9. klass K 16.10-17.00 212 Inge Vahter 
8 Loodusteaduslikud 

uurimistööd 
6.-9. klass EHK 16.10-

17.00 
K 15.20-16.10 

212 Inge Vahter 

9 Väikesed 
loodussõbrad 4.d 

4. klass N 13.45-14.30 306 Janne Nurmik 

 DRAAMA ja MEEDIA 
10 Meediaring 3.d 3. klass  N 15.00-16.00 203 Merle Lepik 
11 Kooliteater 

Kreputlased 
5.-7. klass N 17.00-19.00 Kingu õ214/ 

Kultuurikeskus 
Rita Ilves 

 MUUSIKA 
12 Poistekoor Kratid 1.-6. klass  EHK  13.45-

14.45 
204, 303 Mari Ausmees, 

Riina Laanes 

13 Mudilaskoor JO-
LE-MI 

2.-4. klass T  13.45-15.15 109, 305, Upa 
saal 

Riina Laanes, 
Mari Ausmees 

14 2. kl ansambel 2. klass N  13.00-13.45 101 Mari Ausmees 
15 Tütarlastekoor 

Kressendo 
5.-7. klass K  16.30-18.00 Kultuurikeskus Mari Ausmees, 

Riina Laanes 
16 Ukulele ring 2.-4. klass N  14.35-16.05 105 Riina Laanes 
17 5. kl ansambel 5. klass kokkuleppel 

juhendajaga  
1 t/n Upal Riina Lanes 

18 Rütmika ja 
muusika 1.-4.kl 

1.-4. HEV 
klass 

K  14.00-14.45 Kingu õ101 Sirje Paakspuu 

19 Rütmika ja 
muusika 5.-9.kl 

5.-9. HEV 
klass 

T  14.00-14.45 Kingu õ101 Sirje Paakspuu 

 SPORT 
20 Mõttemängude 

ring 
2.-4. klass  EHK  14.35-

15.20 
202 Gunnar Usin 

21 Male (algajad) al 1. klass K  12.50-13.35 
N  12.50-13.35 

205 Gunnar Usin 

22 Male 
(edasijõudnud) 

  K  13.45-15.15 
N  13.45-15.15 

205 Gunnar Usin 

23 1. klasside 
pallimängud 

1. klass N  13.30-15.00 Spordihoone Irena Sink 

24 Joogaring 
algklassidele 

1.-4. klass K  15.00-15.45 NoSpa (Lasteaia 
7) 

Madli Mikli 

25 Joogaring 1. 
klassile 

1. HEV klass K  12.00-12.45 NoSpa (Lasteaia 
7) 

Madli Mikli 

26 Joogaring 2. 
klassile 

2. HEV klass T  13.00-13.45 NoSpa (Lasteaia 
7) 

Madli Mikli 

27 Joogaring 3. 
klassile 

3. HEV klass K  13.00-13.45 NoSpa (Lasteaia 
7) 

Madli Mikli 

28 Joogaring 4.-5. 4.-5. HEV K  14.00-14.45 NoSpa (Lasteaia Madli Mikli 
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 Ring Sihtgrupp Toimumise aeg Koht Juhendaja 
klassile klass 7) 

29 Joogaring 6.-9. 
klassile 

6.-9. HEV 
klass 

T  14.00-14.45 Kingu õ214 Madli Mikli 

30 Tervistav ujumine 4.-9. klass N 16.00-17.00 Kuressaare 
Nooruse Kooli 
ujula 

Ly Haandi 

 TEHNOLOOGIA 
31 Robootika 

algklassidele 
2.-3. HEV 
klass  

EHK  14.00-
14.45 

Kingu õ202 Merlin Vares 

32 Elektroonikaring 6.-9. klass N  17.00-18.30 Noortejaam Gert Lonks 
 
Öieti rahvatantsurühmad 
Kuressaare Hariduse Kooli tantsurühma Öieti koosseisu kuulub 3 rühma: 1., 3.-4. ja 5. klassi 
rühmad. Rühmad said hooajal 2021/22 jälle natuke rohkem toimetada ja mitu korda esineda. 
 
1. klassi rühmas tantsisid 1.a klassi lapsed ja paar last 1.d klassist, kokku 24 vahvat tantsijat. 
Sügisel alustati ettevalmistust Saaremaa 47. tantsupeoks, kus oli plaanis osaleda mudilaste 
liigis. Tantsuproovid toimusid Saaremaa Südamekodu ruumides. Detsembris rõõmustati 
Südamekodu elanikke väikese kontserdiga, kus rühm veel rahvariideid selga ei saanud. Talvel 
jätkusid proovid nii, kuidas haigused lubasid ja Eesti Vabariigi sünnipäevaks tantsiti õues, 
millest sai tore sünnipäeva video. Kevadeks oli selge, et lapsed on palju tublimad, kui sügisel 
sai arvatud ning rühm registreeriti Saaremaa tantsupeoks ümber 1.- 4. klassi liiki, kus tantsud 
juba natuke keerulisemad. Aprillis käidi Orissaares algklasside tantsupäeval, kus õpiti 
tantsupeo tantse juba peo plaanide järgi. Esimest korda said lapsed rahvariided selga 
Kuressaare kultuurikeskuses toimunud emadepäeva kontserdil. 
 
3.-4. klassi rühm alustas juba sügisel ettevalmistusi 2023.aastal toimuvaks koolinoorte 
tantsupeoks Tallinnas. Ei õpitud veel vajalikke tantse, kuid rühma ühtsuse loomine on väga 
vajalik, et saada parimaks rühmaks. Läbi hooaja õpiti Saaremaa tantsupeo tantse. Esimene 
tantsulaager toimus juba novembris. Sai palju tantsida, üksteisele esineda ning tunda kuidas 
annab tunde külalisõpetaja. Detsembris rõõmustati õpitud tantsudega Südamekodu elanikke. 
Vabariigi sünnipäeva videosse tantsisime Kuressaare kultuurikeskuses ja enne seda tegime 
pikema proovi just seal samas. Kuna esimene laager oli väga vahva, siis kevadel toimus jälle 
laager, kus tantsimisele, üksteisele esinemisele, tegime koos süüa. Kui laagris olid tantsud 
selgeks õpitud, siis oli palju kindlam osaleda Orissaares algklasside tantsupäeval. 

 
 Fotol: Rahvatantsurühm Öieti Südamekodu elanikele esinemas 
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5. klassi rühm alustas sügisel 12 tantsijaga, kus küll enamus olid tüdrukud. Õpiti lihtsamaid 
tantse ning tuletati meelde eelnevatel aastatel tantsitud tantse. Jaanuariks oli rühma alles 
jäänud 9 tantsijat, kellest 2 olid poisid. Talvel hakati valmistuma Saaremaa tantsupeoks, kuid 
pidevad piirangud ei olnud rühmale head ning kevadeks tuli 3.-4. klassi rühmaga ühineda, et 
kindlasti jõuda Saaremaa tantsupeole. Kõik kolm rühma rõõmustasid maikuus Südamekodu 
elanikke pikema kontserdiga ning esinesid maikuus kooli kevadkontserdil. 4.-5.juunil osaleti 
Saaremaa tantsupeol ning 16.06 lõpetati hooaeg Kuressaare kesklinnas Neljapäevasel 
labajalal koos Saaremaa Gümnaasiumi rühmaga Sokipöisel. 
 
 

KOKKUVÕTTEKS 

HUVITAV JA  UUS 
 õuevahetunnid ja kooli ümbritsev loodus 

 liikumisvõistlus kolme kooli vahel 
 merehuvihariduse programm 
 laululaager Thule Kojas 

 õpetajate klassiõhtu 
 
ARENDADA/PARENDADA 

 ruumipuudus – aula ja võimla või muu suurema ruumi puudu kooli juures 
 pallide ja õuevahendite jagamise süsteem 

 klasside motivatsioon üritustest osavõtmisel 
 aja ja tööde planeerimine (üks huvijuht varasema kahe asemel) 
 enne kooliüleseid üritusi kutsuda kokku suurem koosolek asjaosalistega 

 mängujuhtide kaasamine uuest õppeaastast 
 
 
TÄNUSÕNAD 
Kõikidele õpetajatele, kes on aidanud korraldada erinevaid ettevõtmisi koolis. Samuti tänan 
õpetajaid, kes on võimaldanud teinekord mõnel õpilasel tunni ajast huvijuhil abiks olla. Suur 
tänu sööklale, Andreasele, Liikuma Kutsuva Kooli ja nõukoja liikmetele. 
 
 
Autor: Arti Allmägi, huvijuht 
 
 
  



2021/2022  Aastaraamat 

154   Kuressaare Hariduse Kool 

KOOLIÕE TÖÖST 

Selgitas välja karantiinikohustusega õpilased ja töötajad ning edastas nende tabeli 
Terviseametile ja koolile. Tegi lähikontaktsetele antigeeni kiirtesti 48 tunni jooksul pärast 
nakkusohtlikku kontakti ja suunas õpilase testimispunkti tegema 72 h möödudes PCR testi. 
Alates märtsist 2022 kooliõde tegi ainult antigeen kiirtesti. 
 
Covid-19 koroonaviirus, mis on piisknakkus, levib enamikel juhtudel: köhimise, aevastamise ja 
otsekontakti kaudu. Covid-19 vältimiseks PESTA KÄSI seebiga 20 sek, vältida pesemata käte 
puhul kontakti näopiirkondadega, vältida kontakti haigete inimestega, haigestumise puhul 
viibida kodus ning desinfitseerida sageli pindu ja esemeid, millega ollakse igapäevaselt 
kontaktis. 
 
Profülaktiline tervisekontroll viidi läbi 1., 3., 7. klassi õpilastel. Tervisekontrolli perearsti juures 
läbisid 2., 5. ja 9. klassi õpilased. 
1. kl läbivaatuste arv 43. Neist terveid 40. Nägemisteravuse langus 1 õpilasel, neist 
korrigeerimata 1-l õpilasel. Rühihäired 1-l õpilasel. 
3. kl läbivaatuste arv 80. Neist terveid 73. Nägemisteravuse langus 3-l õpilasel, neist 
korrigeerimata 2-l õpilasel. Rühihäired 2-l õpilasel. 
7. kl läbivaatuste arv 64. Neist terveid 57. Nägemisteravuse langus 2-l õpilasel, neist 
korrigeerimata 1-l õpilasel. Rühihäired 4-l õpilasel. 
 
Tervishoiutöötaja poolt registreeritud vigastused: 
1-3 kl. õpilastel keh. kasv. tunnis.  4-9 kl. õpilastel keh. kasv. tunnis vigastas kokku 12 õpilast.  
Vahetunnis 34 õpilast. 
Vaktsineeritud õpilased MMR – 37 õpilast, DPT – 36 õpilast, HPV – 27 2-doosiga 
Esmaabi õpetus 2kl., 4kl., 7kl. õpilastele. 
Tervisekasvatus: 1kl., 2kl., 3kl. õpilastele. 
Individuaalselt tervise kaebusega külastas med-kabinetti, registreeritud EKTIS-se (ravivisiidid, 
protseduurid, konsultatsioonid): 
1-3 kl. 118 õpilast ,4-6 kl. 71 õpilast,7-9 kl. 58 õpilast. Kokku 247 visiiti. 
Sagedasemad tervisemured olid peavalud, mille põhjuseks algav haigus. Koroonaviiruse 
haigus Covid-19. Esines tihti olukordi, kus õpilane oli söömata – nõrkustunne/pearinglus. 
Pingest tekkinud peavalud, kõhuvalud. Viiruslik, seedetrakti probleemid/iiveldus, oksendamine, 
kõhulahtisus. Külmetushaigused nagu nohu, köha, kurguvalu, palavik. 
 
 
Autor: Marina Aas, kooliõde 
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KOOLIRAAMATUKOGU TÖÖST 

LAENUTUS 

Õppeaasta jooksul registreeriti raamatukogu lugejaks 759 lugejat, neist 83 õpetajat ja 15 
teenistujat. 
 
Laenutusi registreeriti õppeaasta jooksul 10 682, neist õpikuid 7077.  
Raamatuid laenutati 2378 eksemplari, sealhulgas ilukirjandust 1404 eksemplari. 
 
Õppeaasta jooksul kõige enim laenutusi teinud klassid: 
7.B – 470 eksemplari 
5.A – 457 eks. 
8.A – 432 eks. 
 
Kõige rohkem laenutusi tehti teisipäevasel päeval – 3097 ja kõige vähem laenutusi reedel – 
1173. 
Kõige aktiivsem laenutuste kellaeg oli vahemikus 11.00  – 2057 laenutust. 
 
Külastuste arv õppeaasta jooksul oli 5776, neist õpilased 3867. 
 
RIKSWEBi üldine külastatavus/vaadatavus 4144 korda. 
 
 

STATISTIKA 

01.07.2021 seisuga oli põhifondis teavikuid arvel 14 348 eksemplari. Õppeaasta jooksul saadi 
raamatuid juurde 77 eksemplari, maha kanti 47 eks. 
06.06.2022 seisuga on põhifondis teavikuid arvel 14 378 eksemplari. 
 
01.07.2021 seisuga oli õppefondis õpikuid arvel 11 184 eksemplari. 
Õppeaasta jooksul saadi  juurde 393 eksemplari, maha kanti 544 õpikut. 
06.06.2022 seisuga on õppefondis õpikuid arvel 11 033 eksemplari. 
 
 

RAAMATUKOGUTEENINDUS 

Raamatukogu töös kasutame tarkvaraprogrammi RIKS, raamatukogu elektronkataloogi  
RIKSWEB http://192.168.0.5/riksweb/  ja raamatukogu ajaveebi http://sygrmtk.blogspot.com/ 
Ajaveebist leiab regulaarselt uut infot raamatukogu tegemiste kohta.  
Õppeaasta jooksul täiendasime raamatukogus asuvat SÜG-i (Saaremaa Ühisgümnaasiumi) 
ajalooarhiivi. Peamine osa ajalooarhiivist asub Saaremaa Muuseumis. 
 
Hetkel on pooleli SÜG-i ekshuvijuhi Diana Õuna fotokogu arvele võtmine: fotod kooli tradit-
sioonidest – üritustest alates õ-a-st 1992/93 (enne "digiajastut"). Kokku peaks seal olema 
ligikaudu 4500 fotot (14 õppeaastat + õpilasesinduse 477 fotot ehk fotod uuemast ajast). 
 
Jätkuvalt oli lõppenud õppeaasta märksõnaks – KASTID! Sel aastal oli meie raamatukogu n-ö 
kaheks tehtud: kasutusel olevad õpikud ja väike osa fondist asuvad Upa koolimaja asendus-
pinnal, kus toimus õppetöö.  
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Enamus raamatukogu fondist asub Kingu maja hoiuruumides, kust käisime vajadusel üht-teist 
otsimas. Kahjuks kõiki soove me täita ei jõudnud, sest vajaliku asja üles leidmine on väga 
keeruline, kuna kastide kogus on tohutu. Siinkohal suured tänud meie kulleritele: Andreas, 
Kalmer, Anne, Aado, Viljar, Marek, Erki, Kätlin jt., kes alati olid nõus meie saadetise kaasa 
võtma ning Upale või Kingu majja viima! 
 
Samuti asub Kingu majas kooli ajalooarhiiv. 
 

 
 

 

Fotol: Kuressaare Hariduse Kooli raamatukogu Upa koolimajas  

Fotol:  Upa töönurgake. Raamatukogutöötajad Meeli Ool, Iivi 

Jakobson ja infosekretär  Taimi Sepp – mahtusid kõik kenasti ära 

Fotol: Raamatukogu fond Kingu majas 
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Sarnaselt eelmise aastaga, kogusime ka sel aastal õppetöö lõppedes õpilastelt õpikud kokku.  
1.-10.juuni tagastati 4542 õpikut (kõige aktiivsem tagastuspäev oli 3.juuni – 1565 õpikut). 
7.juunil alustasime taas uute õpikute laenutust: kokku laenutati 7.-10.juunil – 3333 õpikut. 
Nendeks päevadeks ”komandeeriti” ka Meeli oma arvutiga Kingu majast Upale. 
Päevad olid väga tegusad, aga asi toimis – jällegi aitäh, õpilastele, vanematele ja õpetajatele! 
 

 
 

 
 
Kuna sel õppeaastal toimetasime ruumipuuduses (nagu kogu koolipere), jäid ära raamatukogu 
tunnid, ettelugemispäev jne. Põhiline töö ja infovahetus sai tehtud ehk-mailide ja raamatukogu 
ajaveebi kaudu.  
 
Positiivne hetk oli see, kui sügisel ilmus kooli uus ajakiri Haridusvaat – uudne, sisukas ja 
silmale ilus vaadata! Ka raamatukogu tarbeks oli seal nurgake tehtud – Raamatusoovitus – 
kus igal kuul sai üht toredat raamatut soovitatud, näiteks: M. Kangro „Isa kõrvad”, T. Moroney 
sari „Minu tunded”, K. Onkell „Poiss, kes kaotas mälu”, I. Rootsi „Susi. Meie rahvuslooma 523 
nime”, M. Ojasaar „Loodus laste moodi”, L. Denõssenko „Maia ja sõbrad”. 
Mainimata ei saa jätta, et tänu ajakirjale andsin oma elu esimese intervjuu (Haridusvaat 
4/2021). Selline teistmoodi kogemus :) 
 

Fotol: Kooli ajaloo arhiiv Kingu majas 

Fotol: Tegusad päevad raamatukogus 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et oli tõesti pisut teistmoodi kooliaasta... harjumiste ja 
ümberkorraldustega, samas omamoodi põnev. Uue koolielu töökorraldusse kuulub ka tõsiasi, 
et kolleeg Meeliga olime nagu päkapikk ja maja oma tööpostidel.  
 
Endiselt elame uue koolihoone ootuses!  
 
 
Autor: Iivi Jakobson, raamatukogu juhataja 
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INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA TÖÖST 

 
Koosseis 

 Alari Vaino 
 Andreas Noor 
 Henrik Pihl 

 
Õppeaasta eesmärgid: 

 hoida olemasolevat tehnikat ja lahendusi töös; 
 olla tugi kollektiivile. 

 
Antud õppeaasta algas tehnika kolimisega Upale. Kaasa tulid kõik klassiarvutid ja 
esitlusvahendid (projektorid, televiisorid jms). Uude koolimajja kolides jäävad siia toodud 
tehnikast alles ainult esitlusvahendid. 

 
Aasta uuendused: 

 Räkiserveri töölepanek virtuaalsete masinate platvormina, peamiseks funktsiooniks on 
Windows Server 2019 tarkvara jooksutamine domeeni kontrollerina; 

 Upa koolimaja kooliarvutite liitmine domeeniga ja kooli Google Workspace kontode ja 
domeeni omavaheline sidumine; 

 Chromebookid (28 - 3 õpetajate, 25 õpilastele); 
 AIO-d (45) remonditavasse majja; 

 Laadimiskäru (32-le Chromebookile); 
 Kingu maja sai juurde 9 uut tahvelarvutit Galaxy Tab A7; 

 Vananenud Synology võrguketta funktsioonide üleviimine veebipõhiseks; 

 Kooli endise kodulehe (syg.edu.ee) virtualiseerimine; 

 Kodulehe (hariduse.edu.ee) täisteenuse ostmine HARNO-lt; 
 Eraldiseisva varukoopia serveri tekitamine endise kooli kodulehe arvutist; 
 Arvutite suuremal hulgal utiliseerimine, sh 404 klassi arvutipark täies mahus (uues 

majas pole ruumi kahele arvutiklassile). 
 
Järeldused: 

 Aastaid oodatud domeenikontroller on nüüd olemas ja töös. 
 
Tugevused: 

 lootus saada asenduspinnalt tagasi oma majja; 

 tehnilise toe olemasolu mõlemas majas. 
 
Nõrkused: 

 2 maja, mis on üksteisest kaugel 
Kingu  

o moraalselt vananenud arvutipark; 
o interneti kiirus üle õhu ei ole piisav; 
o osaliselt vananenud Wifi seadmed. 

Upa 
o Wifi ebapiisav levi; 
o vananenud Wifi seadmed; 
o osaliselt vananenud arvutipark; 
o projektorite lampide eluiga on lähenemas lõpule, tagavara nii projektoritel kui 

lampidel puudub (ei ole majanduslikult mõistlik); 

 enamus probleemidest laheneb remondi lõpuga 
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Parendusettepanekud: 

 hankida remonditud kooli arvutiklassi sülearvutitele 26 uut välist ekraani. 
 
Eesmärgid uueks õppeaastaks: 

 rendipinna tõttu ei ole mõistlik Upal suuremaid arenguid planeerida; 
 hoida olemasolevat tehnikat ja lahendusi töös. 

 
 
Autorid: Henrik Pihl, IT-spetsialist; Andreas Noor, tehnik 
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KOOLI MAJANDUSLIK ARENG 

 
Õppeaasta 2020–2021 olulisemateks märksõnadeks olid asenduspinna ettevalmistamine 
Upal ja kolimine. Õppeaasta 2021–2022 puhul kohanemine asenduspinnaga, remont Hariduse 
tänaval ning mööbli ja muu sisustuse hange.   
 
Personal 
Neil õppeaastatel töötas koolis järgmine majanduspersonal: 
Söökla – Marliin Haamer (toitlustusjuht),  Epp Süld (kokk), Viktoria Lõhmus (kokk), Kerli Kuris 
(abikokk), Marika Välja, Marina Viitak (müüjad) Kristel Oopkaup (nõudepesija). Kokk Karin 
Napp jäi novembris 2020 emapuhkusele. Tööülesanded jagasime ümber ja uut inimest 
asemele ei võtnud. Kuressaare Vanalinna kooli sööklas, mis Hariduse kooli hallata, olid ametis 
Maris Jaaksaar ja Skaitrit Toompuu. 
 
Õpilaskodu/hostel – Meida Kesküla, Ülle Müür, Lea Viidul (administraatorid) – kõik osalise 
tööajaga, töötasid õppeaasta 2020/2021 lõpuni. Siis õpilaskodu likvideerimise tõttu  Meida 
Kesküla ja Lea Viidul koondati. 
 
Väikeklasside administraator – Anne Talu 
 
Koristajad ja administraatorid – Õppeaastal 2020 – 2021 oli pilt järgmine: Elgi Post, Helja Siim 
(4. korrus), Marge Kaju, Maie Männamäe (3. korrus), Ülle Müür, Anne Loik (2. korrus), Kersti 
Mägi Sepp. (1. korrus, võimla, kaminasaal, raamatukogu fondihoidla), Helve Eerik (1. korrus ja 
lillede hooldamine), Maive Kaev (keldrikorrus ja garderoob), Irina Turja (keskkonna-
hariduskeskus ja päevane üldkoristus), Urve Tiits (väikeklassid ja õpilaskodu maja üldruumid), 
Ellen Astrid Reeva ja Elve Viljus (administraatorid). Enamik neist osalise tööajaga. Õppeaastal 
2021–2022 jäi inimesi vähemaks. Lahkusid Elgi Post, Helja Siim ja Maie Männamäe. Marge 
Kajust sai Upa majahoidja ja  Ülle Müür sai osalise koormuse Kingu maja koristajana. Teised 
töötajad, kes koristajatena jätkasid, said uued pinnad Upal. 
 
Hooldemehed – Kalmer Ait (remonditööline), Rein Heinmets (aednik-majahoidja). Töötas kuni 
2020. aasta detsembrini ja tema asemele tuli Marge Vogt. 
 
IT-mehed – Alari Vaino (IT spetsialist), Andreas Noor (tehnik). Alari Vaino lahkus 2022. 
õppeaasta lõpul ja tema ülesanded sai endale Henrik Pihl, kes juba õppeaasta 2021–2022 
algusest osa neist üle võtnud oli. 
 
Raamatukogu – Iivi Jakobson (juhataja), Meeli Ool (raamatukoguhoidja). 
 
Kantselei juhataja – Stella Hommik. Tema lahkus õppeaasta 2020/2021 lõpul ja töö võttis üle 
Maria Neidra. 
 
Infosekretär – Taimi Sepp 
 
Haldusjuht – Aado Haandi 
 
Kool 
Õppeaastal 2020/2021 tegime jätkuvalt iga-aastaseid tegemisi: tuleohutuse teoreetiline õppus 
ja evakuatsiooniõppused mõlemas majas, igapäevased pisiparandused jms. Aga aasta oli 
mõjutatud eelseisvast remondist ja kolimisest. Seepärast ei teinud enam aastavahetusel 
põrandate süvapesu ega vahatamist, ka polnud mõtet ette võtta ühtki suuremat remonditööd 
koolimajas. Suur osa oli remondi ettevalmistusega seotud töödel. Kirjutasin-täiendasin 
projekteerija jaoks ruumikaarte, kogusime kooli seintele remondi käigus kantavaid tsitaate jne. 
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Näitasin pakkujatele maja, sest remondihange kuulutati välja ning esimesed pakkujad olid 
esmakordselt maja vaatamas 10. veebruaril. Hanke võitis AS Megaron, aga paraku vaidlustas 
üks pakkujatest, AS Tesman, hanke. Vaidlus käis läbi riigihangete vaidluskomisjonist ning 
kohtu kahest astmest ning lõppes Tesmani kaotusega, aga paraku võttis see kõik väga palju 
aega ning ehituslepingu AS Megaroniga sai vald sõlmida alles järgmisel õppeaastal, 
novembris, mil kool oli juba mitu kuud Upal ja maja tühjalt remondiootel. 

Asenduspindadena oli arutlusel mitu varianti – teine vahetus Kuressaare Nooruse Koolis, 
Saare KEKi maja ja endine Kuressaare Ametikooli õppehoone, nüüd OÜ Meisterbergile kuuluv 
maja Upal. Õigupoolest üks osa sellest hoonest, sest teises osas rendib ruume Saaremaa 
Südamekodu. Kaaluda siin midagi polnudki, sest kaks esimest varianti olid sobimatud ning 
küsimus oli, kas ning mis tingimustel saab kokkuleppele OÜga Meisterberg. Kokkulepe sündis.  
Kooli juhtkond pani kokku ruumiprogrammi ning mina koostasin kolimisplaani, mis tuleb Upale 
kaasa, mis läheb ladustamisele ning mis likvideerimisele. Vald tegi hanke ruumide 
kohandamiseks. Selle võitis OÜ Korberi, lepingu summa 142 575,18 eurot. Ka korraldas vald 
bussihanke, mis läks esialgu kivide-kändude ning lõppes sellega, et vald rentis bussid, mida 
hakkas opereerima RN Reisid OÜ. Muude kulude osas, lisaks ehitusele ja bussidele, koostasin 
eelarve, mille kogumaksumus oli 40 340 eurot. 

Omajagu kirgi küttis üles garderoobikappide likvideerimine. Olid need ju soetatud 
lastevanemate raha eest ning neil oli õigustatud ootus oma kulude hüvitamisele. Pidasin 
korduvat kirjavahetust kõigi kapiomanikega, otsisin kappidele ostjaid ning lõpptulemus sai 
järgmine: 
 

Pole vastanud või ühel juhul omanik teadmata 67 

Ei soovi raha tagasi 20 
Jätavad endale, jagavad raha omavahel 42 

Saavad oma arvu kapibokse 5 
Rahasoovijad 262 

Saab ühe oma boksi ja ostab juurde 2 
Kokku 398 

 
Kappe õnnestus müüa sel määral, et iga omanik sai kapi eest 38 eurot. Ka need, kes selle 
mitmekordse omanikuvahetuse tulemusena olid 40 euroga ostnud või hoopis tasuta saanud. 
Ja muidugi needki, kes mõni aasta tagasi kapi eest üle saja euro maksid. Protsessi käigus oli 
kirgi ja kirjavahetust palju, aga kui rahaülekanded tehtud, saabus vaikus. Kui polnuks vaja 
müügiga kiirustada (remont oli ju kohe-kohe algamas, aga ei alanud) oleks tagastatav summa 
küündinud 47 euroni. Nii palju oli hiljaks jäänud küsijaid, kes kappe pakutud hinnaga osta 
soovisid. Nõnda sai otsa teadaolevalt ainuke selline kapisüsteem Eesti koolides. 
 
Upale kolimine sujus ladusalt, see oli sealse ehitaja hankes. Leidsin neile ka abitööjõudu 
õpilasmaleva näol. Tõsine probleem tekkis koolimajja jäänud inventariga. Olime vallavalitsuse 
ametnikega peetud koosolekutel kokku leppinud, et selle teevad Kuressaare Linnamajandus ja 
Saaremaa Haldus. Kui kolimisaeg kätte jõudis, sai õppeaasta 2021 otsa ja läks sujuvalt üle 
järgmiseks õppeaastaks. 
 
Õppeaasta 2021/2022 
sisuline algus pärast jaanipäeva tähendas tööjõu otsimist. Saaremaa Haldus ja Kuressaare 
Linnamajandus ei teadnud kolimiskohustusest mitte silpigi. See info pidanuks nendeni jõudma 
hiljemalt märtsis, et arvestada ees ootava lisatööga, kui oma töötajate puhkusi planeerisid. 
Aga ei jõudnud. Lahendus tuli leida. Kasutasin oma eraettevõtlusest saadud kogemust, kuidas 
selliseid asju teha. Aegu tagasi panid minu gümnasistidest meeskonnad kokku Kuressaare 
ooperipäevade ning Saaremaa valsifestivali telgid, publikuala ja lava. Nüüd kulus saadud 
kogemus marjaks ära ja samasuguse mustriga tegime seekord vallavalitsuse tegemata tööd. 
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Nüüd mõistagi valla tööna. Kaks poistetiimi oma pealikega, nendega käsunduslepingud, 
igapäevaste tööülesannete jagamine, tehtu kontrollimine, vajadusel korrigeerimine. Asi sai 
tehtud. Linnamajanduse juhile Marek Koppelile tuleb siinkohal tänusõnad öelda. Andis 
kolimiseks minu kätte oma ametidžiibi ja treileri, millega kraami vedada, leidis mehed selliseks 
tööks, kus poiste jõud üle ei käinud (kabinetklaveri ja raskete köögiseadmete kolimine). Sai 
selgeks seegi, et valla poolt pakutud laopinnast ei piisa ja mitmed asjad ei mahu laoruumiks 
oleva Rohu Lasteaia õuemaja uksest sisse. Leidsin täiendava pinna, eraomanikult, ilma 
renditasuta. 
 
September algas Upal. Taas läks üks õppeaasta sujuvalt üle järgmiseks, nagu see 
aastakümnete jooksul korduvalt olnud on. Selleks ajaks oli OÜ Korberi oma töö lõpetanud, 
mööbli sättisime paika õpetajate abiga. Maja oli küll kohandatud, aga iga uus asi on uus, kõike 
ette ei näe. Hariduse tänava majast olime kaasa võtnud uste soojakardinad, aga kui peaaegu 
korraga siseneb ühe ukse kaudu ligi kakssada last, siis need lihtsalt ei jõua fuajeed ja esimese 
korruse koridori soojendada. Infosekretär tuli „kasti panna”, st ehitada töölaua ümber 
orgaanilisest klaasist piire. Esitrepikoda, kus radiaator miskipärast puudus (koht ju oli), sai 
täiendava elektrikütte. Ka tõstsin soojussõlmes veidike kütteparameetreid. Saime sooja. Ja 
Südamekodu pool, kes sama soojussõlme taga, ei kurtnud, et ülearu sai. 
Omamoodi probleemiks oli igasuguste hoiuruumide puudumine. Iga vajaliku laos oleva asja 
järele tuli sõita Kuressaarde. Kui õpetajad oma klassidest liigse mööbli välja tõstsid (kõik 
klassid sisustasime 24le, aga lapsi oli sageli vähem), tuli kogu kraam linna vedada. Aga kui 
hakkasid tulema Ukraina põgenikud, oli teekond vastupidine. 
 
Novembris algas ehitus ja algasid iganädalased ehituskoosolekud. Nendega kaasnesid ja 
kaasnevad alati lisakoosolekud ja lisaülesanded – aula elektrisüsteemi temaatikast lukustus-
projektini. Õppeaasta lõpuks oli ehitaja jõudnud lõpetada kõik lammutustööd, laduda uusi 
vaheseinu, teha hulga krohvimistöid, paigaldada kütte- ja ventilatsioonitorustikke ning 
ventilatsiooniseadmeid. Paraku on selge, et senine hanke võitja selle lepingu alusel enam tööd 
jätkata ei saa. Ehitushinnad turbulentsed ja rahastamisreeglid jäigad. Hoonekarp saab kinni, 
küte sisse, veel mitmed kokku lepitud tööd lõpuni tehtud ning siis tuleb uus hange. Kui keegi 
jälle „sikku ei tee”, on lootust, et õppeaastaks 2023–2024 saab kool oma majja tagasi. „Roosa 
lootus” pidada 2023 lõpupeod oma aulas ilmselt ei täitu. 
 

 
 

 
 

Fotol: 12.08 tõstetööd 
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Söökla 
 
Õppeaasta 2020–2021 oli sööklal stabiilne ja selge töö oma majas, mis lõppes kevadise 
kolimisega. Samas käis ettevalmistus Upal tegutsema hakkamiseks. 
 
Väikeklasside toitlustamiseks oli kaks tööversiooni, Ristiku lasteaed ja Kuressaare 
Täiskasvanute Gümnaasiumi söökla. Esimene potentsiaalne partner ütles ära ja teise puhul ei 
sobinud hind ega kaugus. Otsustasime toitlustamise korraldada oma hallatava Kuressaare 
Vanalinna kooli söökla ja endise õppeköögi baasil. Köögi ühe nõudepesumasina paigaldas 
Upal remonti tegev OÜ Korberi Kingu maja endise õppeköögi nõudepesuruumi. Köögist 
likvideerisime pliidid ning tõime asemele lauad ja toolid. See lahendus osutus väga heaks, sest 
nüüd hakkas söömas käima ka neid lapsi, kes enne suurde majja Hariduse tänaval kuidagi tulla 
ei söandanud. 
 
Südamekodu söökla osas Upal sai selgeks, et sealne seadmepark meie suure kooli toitlus-
tamiseks on mannetu, mis sest, et uus. Sai otsustatud, et oma segajaga katlapaar ning 
kombiahi tuleb kaasa võtta ning Südamekodu kööki paigaldada. See sai tehtud. Esialgne 
prognoos näitas, et kõik lapsed Südamekodu sööklasse sööma ei mahu, sest ajaline piirang oli 
ees: peame lõpetama hiljemalt kell 13, et sealsed asukad kell 13.30 sööma saaksid tulla. 
Tegime kokkuleppe 9. klassi toitlustamiseks Kuressaare Ametikooli kohvikus. Nii see 2021. 
aasta sügisel ka käima läks. Peagi tekkis probleem, et ametikool soovib meilt lisatööjõudu. 
Päevatoidu hind 2,40 eurot pidanuks selle katma, aga ju siis ei sobinud. Samaks ajaks, kui 
nimetatud probleem tekkis, oli Südamekodu sööklas süsteem paika loksunud ja oli selge, et 
suudame oma lõpuklassi ise oma 1-eurose hinnaga ära toitlustada. Nii tuli ka 9. klassi 
toitlustamine üle Südamekodu sööklasse. 
 
Õppeaastal 2021–2022 oli kõik teistmoodi, ka sööklas. Polnud enam valikuid, vaid päeva-
menüü, aga hakkama saime ja üldjuhul ei nurisetud. Üks probleem siiski tekkis. Oli ju jälle 
koroona-aasta, lapsed aeg-ajalt kaugõppel ja tekkis erimeelsusi, kuidas puudutud päevade toit 

Fotol: Vaade objektile 15.08.2022 
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hüvitada. Oli erinevaid arusaamu, teravusigi, aga tundub, et pinged said maha ja probleem 
lahenes. 
 
 
Õpilaskodu 
 
Õpilaskodu kooli üksusena lõpetas tegevuse 2021. aasta suvega. Õpilased lahkusid juunis.  
Suvel majutasime veel kauaaegseid partnereid: Saaremaa kabeturniirist osavõtjaid, Andre 
Maakeri kitarrilaagrit ning Mari Tampere Bezrodnõi viiuldajate meistrikursust. Sügisest 2021 
said väikeklassid vabanenud tubade arvelt ruume juurde. Ehitasime-remontisime kaks uut 
klassiruumi. Osa ruume jäi ajutisteks laopindadeks koolist välja kolitud kraamile. Kooli 
kunstikogu, lilled ja toataimed ning raamatukogu said nii enesele uue ajutise kodu. Õpilaskodu 
asemel saame õppeaastast 2021-2022 rääkida täies mahus väikeklasside majast, juurdunud 
kõnepruugis Kingu majast. Aga missugune on selle maja tulevik, on endiselt segane. Maja 
kontrollis päästeamet, kes leidis hulga puudusi. Mõned neist said kohe kõrvaldatud, viimased 
uue õppeaasta alguseks. 
 
 
Kokkuvõtteks 
 
Kooli tavapärasest, rutiinsest majandustegevusest vaadeldaval perioodil rääkida pole põhjust. 
Tugevuseks võime pidada seda, et olema hakkama saanud, nõrkusi on mitmeid: pole osanud 
kõike ette prognoosida, aga võimalus on see, et valmistame oma personali ette veel üheks 
Upa-aastaks, see ei piirdu ühe õppeaastaga. Ja saame hakkama. 
 
 
Autor: Aado Haandi, haldusjuht 
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