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10. KOOLI JÄRJEPIDEVUSE 

TAGAMINE

10.1. Eelkool 2000 – 2004 

Sirje Ess 

Et algusest peale kõik ausalt ära rääkida, tuleb
alustada sellest, et käisime oma kooli 
õpetajatega 2000. aasta sügisvaheajal Rocca al 
Mare koolis külas. Tutvusime sealse kooli
arendusprojektidega ja ühel hetkel tuli meie
direktor hr. Viljar Aro talle omasel innustunud 
moel minu juurde ning hakkas rääkima ideest 
teha koolieelikutele kool. Olime varem

as koolimüts
a päris paras pähe
ka kingituse kaasa

lles osas on
meil eriti osav õpetaja Irena Sink) ja teostanud 
need kooli projektijuhi Indrek Peili abiga. 

al ajal loengud

us 25. novembril
2000. Küllap olime me ise siis sama põnevil ja 
erutatud kui lapsed, keda siia ootasime!
Õpetajad olid valmistanud tundideks töölehed,

vanemate loengute kava oli paika pandud,
töömapid lastele ja vanematele valmis tehtud.

Eelkool töötab nii, et igas lastetunnis on kaks 
õpetajat korraga, et kõikide lasteni jõuda.
Emakeele tunnis lauldakse, loetakse liisu-
salme, lahendatakse mõistatusi, kirjutatakse ja
häälitakse. Igas tunnis meisterdatakse ka mingi
väike asi, sest käeline tegevus on väga tähtis. 
Emakeelt õpetavad eelkoolis Maie Uustulnd ja
Viire

koostöös lasteaedadega korraldanud igal 
sügisel õppeperioodi alguses koolieelikutele 
kooliga tutvumise päeva. Sellel päeval näitame
lastele klassiruume, raamatukogu, võimlat,
arvutiklasse. Teeme väga lühikesi tunde
koolipingis ja anname proovida, k
on veel liiga suur või jub
panna. Alati on rühmad
saanud. Kord pusled, kord ajalehed lastele,
kord lauamängud, kord kommid ja teinekord 
jälle külalisraamatud. Parimad kingiideed on
aidanud välja mõelda õpetajad (se

Lasteaiapäevi hakkasime korraldama kaheksa
aastat tagasi.

Nii et tegelikult oli meil olemas alus, millelt
järgmine samm astuda. Ja loomulikult oli
direktori innustunud olek niivõrd nakkav, et 
lastevanematele mõeldud loengute teemad said
suures osas juba pikal tagasisõidul bussis ja
praamil kokku lepitud. Kõikide algklassi-
õpetajatega koos asja arutades saime valmis
oma eelkooli kontseptsiooni: kolm tundi 
laupäeval lastele ja sam
vanematele. Esimesel aastal oli meil kolm
eelkooli laupäeva, hiljem on vastavalt
vanemate ja laste ootustele neid alati olnud
viis laupäeva õppeaastas. Esimesel aastal
registreerus eelkooli 54 last, nii et moodustada
tuli kolm rühma. Sama kolme rühma põhimõte
kehtib meil tänaseni, kuigi stabiilselt on
järgnevatel aastatel eelkoolis lapsi 40 ringis
olnud.

Esimene eelkooli päev toim

Pors.

Eelkoolis õpivad nii lapsed kui lapsevanemad

Emakeeletund eelkoolis, 
õpetavad Viire Pors ja Maie Uustulnd

Matemaatikatunnis on arvutamist, liikumis-
mänge, nuputamist, katsete tegemist ja
loogikaülesandeid. Matemaatikat õpetavad
Alli Kallaste ja Margit Mägi.

Kolmas tund on alati olnud laste lemmiktund.
Muidugi arvutitund! Anname endale täpselt 
aru, et last ei tohi liialt pikaks ajaks arvuti taha
aheldada, ja seepärast on selleski tunnis
vahepeal liikumist. Ühel aastal katsetasime ka 
sellega, et kordamööda oleksid arvuti ja
kehalise kasvatuse tunnid, aga pidime
loobuma, kuna tekkisid probleemid laste
riietega. Vanematel läks sageli meelest jälgida,
kumb päev nüüd on, kas arvuti või sporditunni 
päev, ja siis oli tavalistes riietes ebamugav

 85 



GÜMNAASIUMISSE VASTUVÕTT I. Peil 

sportida. Arvutitundides õpivad lapsed arvutit 
kasutama ja joonistavad ning värvivad pilte, 
lahendavad matikese ülesandeid ja mängivad
tähelepanu- ning loogikamänge. Arvuti-
õpetajateks on Irena ja Kunnar Sink, Kersti
Truverk (aastatel 2000–2003) ja Marina
Mäetalu.

Märtsis on tavaliselt olnud meie eelkooli 

.

Esimest 10. klassi vastu-
võtukatsed 1995. a. kevadel. Õpilastel tuli 

ol (Inge
Vahteri juhtimisel).

viimane päev ja siis on lapsed saanud ka 
tunnistuse. Sander Sooäär ja Markus Vahter
toonasest 4A klassist joonistasid meile
esimesed väga kõnekad tunnistused. 

10.2. Gümnaasiumisse vastuvõtt 

Indrek Peil 

Vaatlusalusel perioodil on õpilaste kümnen-
datesse klassidesse vastuvõtmise kord kordu-
valt muutunud. Üheksakümnendate aastate
algul mingit kindlat korda polnudki. Õpilasi
võeti vastu lihtsalt avalduste alusel

korda korraldati

sooritada testid emakeeles, matemaatikas ja
loodusainetes. Arvestati ka põhikoolis saadud 
hindeid ning klassivälist aktiivsust. Kogutud 
punktide põhjal koostati klasside nimekirjad
(A — inglise keele, B — loodus- ja riigikaitse, 
C — matemaatika-füüsika). Veidi segadust
selline uus vastuvõtukord tekitas, kuid klassid
said sügiseks komplekteeritud.

Võimekate õpilaste väljaselekteerimise lihtsus-
tamiseks käivitati üheksakümnendate lõpul
Saaremaa Reaalainete Kool (Arne Loorpuu
juhtimisel) ja Saaremaa Looduse Ko

Saaremaa Looduse Kooli õpilased 1998. a. 
märtsis lossipargi puuliikidega tutvumas

Nende koolide eesmärgiks oli terve õppeaasta 
jooksul maakonna tublimaid põhikooli-
lõpetajaid meie süvaklasside jaoks ette
valmistada.

Jä t
edasi. Testi talongid ja

rgmistel aastatel arenes süsteem pideval
tegijad said koodi

tulemuste tabelid avaldati juba ilma nimedeta.
Ainetestidele lisandus 1999. aastal vestlus
direktsiooni liikmetega. Vestluse läbiviimiseks
oli koostatud spetsiaalne küsitlusvorm

Katsetesüsteemi kõrghetkeks oli 2000. aasta.
Klasside komplekteerimisel arvestati ema- ja
võõrkeele-, matemaatika- ning loodusainete 
testide tulemusi, vestlusel saadud punkte ja 9. 
klassi tunnistusel olevaid hindeid. Riigikaitse
suuna valinud pidid läbima kehalised katsed. 

Fragment sisseastumiskatsete loodustestist 

Hiljem hakati süsteemi jälle lihtsamaks
muutma. Esiteks seetõttu, et uued seadused 
katsete korraldamist enam ei lubanud. Teiseks
oli selline süsteem väga töömahukas ja
kulukas. Kolmandaks hakkas põhikooli
lõpetavate laste arv vähenema. Katseid ei 
sooritata enam 2001. aastast. Nende asemel
pakuti õpilastele õppesuuna valimist kergen-
davat nn kallakutesti. Suurenes vestluste
osakaal.

Aastast 2003 arvestatakse 10. klasside 
komplekteerimisel vaid põhikooli lõputun-
nistuse hindeid. Aineolümpiaadidel häid
tulemusi saavutanud õpilastele saadetakse
isiklikud kutsed. Reaalainete ja looduse kool
asendus õppesuundi tutvustava kolme kevadise 
jukukoolipäevaga. Õppesuuna valiku täpsus-
tamiseks vestleb iga kandidaat direktoriga. 
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