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Edukat uut õppeaastat! 

 
Sel õppeaastal alustab Orissaare Gümnaasiumis õppe-
tööd 194 õpilast. Neist kahekümne kolmel on ees esime-
sed sammud teadmiste omandamise pikal teel. Soovin, et 
see ootus, põnevus ja rõõm, mis neid esimetel koolipäe-
vadel valdab, kestaks kogu koolitee. 
Meie gümnaasiumiastmes alustab õpinguid 13 noort ini-
mest. Kinnitan, et nad on teinud hea otsuse, valides meie 
kooli. Meie õpilaste rahulolu kooliga ning gümnaasiumi-
lõpetajate õpitulemused on jätkuvalt väga head. Keva-
diste lõpetajate riigieksamitulemuste võrdlus Eesti kesk-
mistega on selle kinnitajaks. 
Oleme koolis omaks võtmas uut õpikäsitust, mille üks 
oluline osa on koos teadmiste loomine. Õpivad kõik, nii 
õpilased kui õpetajad. Selles osas oleme kogu kooliaja 
kaasteelised. 
Kaasteelisena soovin, et toetaksime üksteist. 
Soovin, et igas meie päevas oleks palju rõõme, avastusi 
ja eduelamusi. 
Soovin, et igal meist oleks sõber, kellele raskel hetkel 
toetuda. 
Soovin, et kõigi teadmistejanu oleks suur ja et me usinalt 
seda janu kustutaksime - õppides, arengus, koostöös. 
Mõistuse ja südamega tuleviku heaks. 
 
http://www.oris.edu.ee/images/dokumendid/Oriassaare_
G%C3%BCmnaasiumi_arengukava_2017_-_2022.pdf 
 
Direktor Marjana Prii 
 
 

Koolivaheajad 2017/2018. õppeaastal 

1. vaheaeg: 21. – 29. oktoober 2017 

2. vaheaeg: 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018 

3. vaheaeg: 24. veebruar – 4. märts 2018 

4. vaheaeg: 21. aprill – 1. mai 2018 

Suvevaheaeg (va lõpuklassid): 13. juuni – 31. august 
2018 

 

Trimestrid 2017/2018. õppeaastal 

1. trimester: 01. september . – 24. november 2017 

2. trimester: 27. november 2017 – 23. veebruar 2018 

3. trimester: 05. märts – 12. juuni 2018 

Eelmise õppeaasta tublid eksamitulemused  

innustavad tänaseid õppijaid 
 
2017/18. õppeaasta on alanud ja jätkub juba igapäevases 
töörütmis. Mõni õpilane võib-olla on veel natuke hajevil, 
kuid peagi keskenduvad kõik õppetööle. 
Eelmise õppeaastaga võime meie, õpetajad (ja tõenäoli-
selt ka juba kooli lõpetanud õpilased), rahule jääda. Põ-
hikooliõpilased sooritasid eksamid ja asusid kooliteed 
jätkama soovidest lähtuvalt kas ametikoolis (neid õpilasi 
oli 7) või gümnaasiumis (selle valiku langetas 7 õpilast, 
kellest 6 jätkab kodukoolis). Loodame, et neile meeldib 
valitud tee. 
Abituriendid aga sooritasid küpsuseksameid ja nende 
tulemuste üle on põhjust ainult rõõmu tunda. 
Meie õpilaste eesti keele riigieksami tulemus oli 66,6%, 
Eesti keskmine 62,6%; 
matemaatika lai eksam 68%, kitsas eksam 44%, Eesti 
keskmised vastavalt lai 52% ja kitsas 38%; 
inglise keele keskmine 78% ja Eesti keskmine 73,5%. 
Seega sooritasid meie abituriendid kõik eksamid tulemu-
sele, mis ületab Eesti keskmise, ja lähtudes nende või-
mekuse analüüsist võib tulemusega rahul olla. Tublimad 
õpilased saavutasid paremaid tulemusi ning nõrgemad 
panustasid vastavalt võimetele ja pingutasid võib-olla 
veidi rohkemgi. Ka nemad tegid valikuid ning tänaseks 
on igaüks oma tee juba leidnud. Loodame, et head tule-
mused ärgitavad ka selle aasta abituriente oma töösse 
kohusetundlikumalt suhtuma ja maksimaalselt panusta-
ma. 
 
Meil, õpetajatel, on hea meel, kui õpilane õpib, aga veel 
parem meel on siis, kui ta ise oma tulemustega rahul on 
ja elus hakkama saab! 
 
Koolirõõmu õppetöösse igaühele! 
 
Õppealajuhataja Hilde Kurg 
 

 

Septembri tegevuskava 
 
14. septembril toimuvad vabariiklikud koolinoorte tule-
tõrjespordi võistlused Türil. 
18. - 21. septembrini viiakse läbi 10. klassi 
„koolikatsed”. 
25. - 29. septembrini kestab liikumisnädal. 
27. septembril on spordipäev. 
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Esimene koolipäev.  

1. klassi õpilased koos klassijuhatajaga 1. septembril 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abituriendid 1. septembril 2017.  

Viimane esimene koolipäev Orissaare  Gümnaasiumis. 

Orissaare Gümnaasium 
ootab oma meeskonda  

 

0,5 ametikohaga 

füüsikaõpetajat 
(põhikool ja gümnaa-

sium) 
 

Kandidaadilt ootame 
* kvalifikatsioonile vasta-
vat haridustaset, 
* lastega koos tegutsemise 
soovi ja rõõmu, 
* otsustus- ja vastutusvõi-
met, 
* kohusetundlikkust, 
* head suhtlemis- ja koos-
tööoskust. 

 
Kandideerija peab  

vastama  
haridus- ja teadusministri 

29.08.2015  
määruses nr 30  

sätestatud nõuetele. 
 

Vajalikud dokumendid: 
avaldus, CV, haridust 
tõendavate dokumentide 
koopiad 

saata aadressil: 
Orissaare Gümnaasium 

Kuivastu mnt. 29 
Orissaare 94601 
Saare maakond 

või kool@oris.edu.ee 
Info telef. 5344 9474 

(direktor), 453 0262 


