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Tänapäeva koolielu ei ole
ühiskonna kõrged nõudmised

KS

kerge. Nii
, ebastabiilsed

kui ka valikute paljusus
ja

koolietappidel võivad toetust ja abi vajada 
õpilased. Seetõttu on õpilase 

võib pöörduda eelkõige õppimise

lud ja leppida

õpilastele
aineõpetajad, poolaasta alguses avaldatakse 
need ka SÜG-Pressis. Põhikooli lõpetajad
kirjutavad lisaks lõpueksamitele referaadi,
gümnaasiumiõpilased uurimistöö. Nendes 
valdkondades annavad nõu õpetaja Indrek Peil 
ja iga töö individuaalne juhendaja. 

Õppetöö- ja koolikorraldusprobleemidega on 
võimalik pöörduda ka õppealajuhataja poole,
kes aitab lahendusi leida ja vajadusel vahendab 
kontakte aineõpetajatega. 

Alates 1994. aastast töötab koolis psühholoog 
Mia Rand. Psühholoogi poole pöörduvad 
õpilased nii õpi-, käitumis- kui ka suhtlemis-
probleemidega. Õpilastele endile valmistavad
kõige rohkem muret suhted nii kaaslastega kui 
ka õpetajatega ja kodustega. Käiakse nii 
lihtsalt nõu küsimas kui ka pikemaajaliselt
toetust ja abi otsimas. Õpetajate suunamisel
jõuavad psühholoogi juurde eelkõige käitumis-
probleemidega lapsed. Aasta-aastalt on suure-
nenud nende lapsevanemate arv, kes käivad
psühholoogi juures lapsega seonduvaid 
probleeme arutamas. Koostöös aineõpetajate ja 

kuviise.

iaaltöötaja
valdkonnaks on eelkõige koolikohustuse

kodused olud
mõjutavad õpilasi. Erinevatel elu-

paljud
toetusvõrgustik aasta-aastalt tihenenud ja edasi 
arenenud.

Õpilase lähimaks abiliseks on klassijuhataja,
kelle poole
ja koolielu organiseerimisega seotud küsimus-
tes. Klassijuhataja võib olla ka vahendaja või 
edasisuunaja rollis, kui olukord seda nõuab.
Ka arenguvestluste käigus on võimalik välja 
selgitada õpilast segavad asjao
kokku abinõud nendega toimetulekuks.

Õpiraskuste korral, mis on tekkinud
puudumiste tagajärjel või muudel põhjustel, on 
soovitav külastada aineõpetajate konsultat-
sioone. Igal aineõpetajal on konsultatsiooni-
tund kord nädalas. Ajad teatavad

klassijuhatajatega üritatakse sageli leida
õpilasele sobivamaid toimetule

Alates 2004. aasta septembrist on koolis
võimalik pöörduda ka Kuressaare koolide
sotsiaaltöötaja Kai Saare poole, kes võtab
koolis vastu igal teisipäeval. Sots

täitmine ja kodused probleemid. Õpilaste 
abistamiseks on järjekindla side pidamine laste 
ja vanematega, kodude külastused, koostöö
õpetajate, psühholoogi ja lastekaitse-
spetsialistidega.

Koolipsühholoog on alati valmis aitama

Igapäevast abi terviseprobleemide korral
pakub kooli meditsiinitöötaja Marianne 
Starikova, kahel päeval nädalas on võimalik
pöörduda ka kooli arsti Viigi Viili poole. 

Ka õpilased ise on loonud oma toetus-
võrgustiku. Igas klassis on valitud
klassivanem, kelle üheks funktsiooniks on
õpilaste probleemide vahendamine õpilas-
esindusele, õpetajatele, direktsioonile. Alates 
2004/05. õppeaastast on paremate õpi-
tulemuste saavutamiseks üles ehitatud
õpilastuutorite süsteem, mis tähendab, et igas
klassis on peatuutorist õpilane, kes saab 
aineõpetaja käest infot õppetöös mahajääjate
kohta ja viib neid kokku vabatahtlikega, kes 
suudavad ja tahavad aidata. Tuutori poole võib 
abipalvega pöörduda ka õpiprobleemidega
õpilane ise. 

Toetusvõrgustiku ideeks on, et ühiselt leiab 
igale probleemile lahenduse. 
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