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KOLMAPÄEVAST REEDENI 

K  11.09 15.00 Metoodikanõukogu 
 15.00 Saare MK  
 keskkonnahariduse infopäev 
N  12.09 18.00 6. – 9. klasside  
 lastevanemate koosolekud 
R  13.09 15.00 Puhkereedepärastlõuna 
E  16.09 10.45 Klassivanemate koosolekud 
 14.00 Direktsiooni koosolek 
 18.00 10. klasside lastevanemate  
 kool 
T  17.09 Õpilasesinduse valimine 
K  18.09 14.00 Juhtkonna koosolek 
 15.00 Tehnikanõukogu koosolek 
 15.00 Klassijuhatajate  
 nõupidamine 
 16.00 Nõukoja koosolek 
 18.00 11. klasside lastevanemate  
 kool 
N  19.09 MK Taimeseade konkurss 
R  20.09 19.00 Jukude pidu 
 

PEDAGOOGILISED KÕNELUSED 

K  11.09 Marina Mäetalu, Margit Mägi.  
 Tervis tuleb tegutsedes 
N  12.09 Direktsiooni info 
R  13.09 Irena Sink, Kersti Truverk. Malest 
E  16.09 Viljar Aro 
T  17.09 Triino Lest. Huvijuhtide  
 suveakadeemia 
K  18.09 Triino Lest, Anne Teigamägi.  
 Pärnu KHK-st 
N  19.09 Direktsiooni info 
R  20.09 Anne Teigamägi. Teadlaste ööst 
 

ÕPETAJATE ENESEHINDAMISEST 
Juba palju aastaid on õpetajad kevaditi endale 
ise hinnanguid andnud. Loodetavasti on 
enesehindamine tõhusam, kui kellegi teise 
näpuga näitamine. Sõltumata hindajast jääb ikka 
võimalus hinnata kas üle või alla ja tulemuse 
täpsuse üle saab iga kõrvaltvaataja ikkagi vaid 
subjektiivselt otsustada. Usun siiski, et vaid 
ennast ja enda tegevust analüüsides saab 
kasvada. Ei hakka siin täna kirjutama kogu  

enesehindamissüsteemist, võrdlen vaid 
võrreldavat viimase kümne aasta lõikes. Nii täna 
kui kümme aastat tagasi hindavad õpetajad 
kõige kõrgemalt oma lojaalsust koolile - aastal 
2003 oli see viiepallisüsteemis 4,2, täna lausa 
4,65. Kõrged hinnangud on ka suhetele 
kolleegidega (4,45) ja õpilastega (4,35). Eks see 
näita suurt ühise pere tunnet ja kokkukuuluvust. 
Kahjuks kümme aasta tagasi neid hinnanguid ei 
küsitud, nagu ei küsitud veel ka IT-valdkonda 
puudutavat. Täna on viimasel kohal hinnang IT-
vahendite kasutamisele tunni läbiviimisel (3,45) 
ja eelviimasel nende kasutamine tunni 
ettevalmistamisel (3,55). Seega just siin suurim 
arengureserv nii iseenda arengus kui 
enesehinnangu tõstmisel. Kümme aastat tagasi 
hinnati kõige madalamalt oma oskust puhata ja 
lõõgatuda (3,0). Õnneks on siin toimunud tuntav 
hüpe (3,65) ja küllap rõõmsam ja puhanum 
õpetaja peab suutma mõjuda ka oma õpilastesse 
innustavamalt. Veel saab rõõmustada selle üle, 
et õpetajate kriitikataluvus on märgatavalt 
suurenenud (3,3-lt 3,8-ni) - see teeb tõhusamaks 
koostöö kõigis valdkondades. 
Selle aasta põhieesmärgiks on MÄRKA JA 
HOOLI. Küllap kevadised enesehinnangud 
saavad näitama, kui palju märkasime ja kui 
sügavalt hoolisime. On ju koolirahu-aasta... 

Lõpetangi luuletusega „Koolirahu“: 

MILLEKS OLLA KOOLIS VAHUL, 
KUI VÕIB LIHTSALT OLLA RAHUL 
OMA KOOLI MELUGA 
JA ISEENDA ELUGA. 
 

Viljar Aro, koolijuht 
 

KEHALISE KASVATUSE ERIGRUPP 

Kehalise kasvatuse erigrupp tütarlastele alustab 
tööd teisipäeval, 17.09 kell 16.00 spordihoone 
aeroobikasaalis. Tunnid toimuvad teisipäeviti ja 
kolmapäeviti.  

Erigrupi avaldused ja arstitõendid palun viia 
õppealajuhatajale hiljemalt 13.09. 
 

Tiiu Haavik 



 — KOOLI INFO — 
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KAKS TOREDAT NÄITUST MEIE 

KOOLIS 

Koolis on kuu aega avatud Kuressaare linna 450 
sünnipäevale pühendatud näitus... 
 

... ja tänasest avatakse ka loodusainete 
ainekomisjoni poolt Marjanäitus.  
Mõlemad näitused on 1. korrusel. 
 

Tule... ja saadki targemaks ☺ 
 

SÜG-Press 
 

KÕIGILE KUNSTI, KÄSITÖÖ JA 

TAAS/UUSKASUTUSE HUVILISTELE 
Olete oodatud kolmapäeval, 11. septembril kell 
16.00 ruumis 301, et pidada plaani ja seada 
sihte. Jõukohaseid ja eakohaseid töid 5-12. 
klassi õpilastele. Ringis osalemiseks on vaja 
ettevõtlikkust, leidlikkust, kannatlikkust, ja asju, 
mida ei ole nende endisel kujul enam võimalik 
kasutada. Alloleval fotol üks näide sellest, mida 
võib teha. 

 
Fotol olev peegliraam on tehtud wc paberi sees 
olevatest torudest. 
http://made2style.com/2012/07/10/toilet-paper-
roll-wall-art/  
 

Ülle Mägi, ringi juhendaja 
 

8.-12. KLASSI TÜDRUKUD 
Taas on võimalus tegeleda aktiivse tervisliku 
liikumisega, sest algamas on üldkehalise (ÜKE) 
treeningud. 
ÜKE ajad kooli võimlas on: T-17.30 ja N-
16.00. 
Treeningu sisu: saalihoki+jõu- ja 
venitusharjutused eri lihasgruppidele. 
Treening on tasuta. Esimene treening toimub 
neljapäeval, 12.septembril. 
 

Virge Treiel, SÜGi treener 

POISID KOKKAMA 

Sellest õppeaastast on võimalik põhikooli 
poistel katsetada oma kulinaarseid oskusi. 
Saame kokku neljapäeval, 12. septembril kell 
14.00 õpilaskodu  viimasel korrusel asuvas 
köögis ning teeme plaane käesolevaks 
õppeaastaks. 
 

Merle Prii, ringi juhendaja 
 

KÄSITÖÖHUVILISED 

TÜTARLAPSED 

Ringi on oodatud gümnaasiumis käivad 
tütarlapsed, kel suurem huvi käsitöö vastu (va 
õmblemine). 

Esimene kokkusaamine esmaspäeval, 16. 
septembril kell 15.00 ruumis 410. 
 

Merle Prii, ringi juhendaja 
 

JOONISTUSVÕISTLUS „MINU SUVI“ 

Ongi lõppemas soe ja imeline suvi, mis oli 
täis lõbusaid ja huvitavaid elamusi. Kuigi 
algas uus õppeaasta, on suvi veel meie 
mälestustes.  
Kutsume kõiki lapsi osalema konkursil „Minu 
suvi“. Te vajate selleks ainult paberilehte, 
erinevaid värve ja muidugi oma mälestusi. 
Lihtsalt joonistage paberile oma suvi! 
 

Konkurss kestab 2.septembrist 15.oktoobrini 
2013.a. 
 

Oma tööd saatke e-maili aadressile 
info@nuputaja.ee või postiaadressile  
Laki 25 -112, Tallinn 12915. 
 

Palun märkige ära töö autori nimi, 
perekonnanimi ja vanus. (Küsimuste  
korral helistage numbrile 6605006). 
 

Kolm kõige huvitavamat tööd saavad 
auhinnaks kupongi Nuputaja OÜ kaubale 
(www.nuputaja.ee) väärtusega 15.-eur. Kõige 
enam meeldinud töö eest saate hääletada ka 
teie Facebook´i Nuputaja lehel. 
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