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Orissaare Gümnaasiumi
tugisüsteemid
2020-2021. õppeaasta üldeesmärkideks
seadis Orissaare Gümnaasiumi õppenõukogu õpilaste individuaalse arengu toetamise ja
digipädevuse suurendamise. Olles pidevas
kontaktis Saarema Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistidega, oleme saanud väga positiivset tagasisidet. Nende väitel oleme
Saaremaal HEV õpilaste toetamisel lausa
eeskuju väärivad. Järgnevalt annan ülevaate
Orissaare Gümnaasiumis nii HEV- kui ka andekate õpilaste toetamisest.
Andekate õpilaste toetamine Orissaare
Gümnaasiumis
- võimekamate õpilaste toetamine läbi valikainete ja kursuste: põhikooli valikkursused
on matemaatikakursus „Nuputa” ja inglise
keele kursus English Club; gümnaasiumi valikkursused on arvutigraafika, jooga, korvpall,
käsikellad, neidude koor, rahvatants;
- koostöö TÜ teaduskooliga, TÜ valikkursuste võimaldamine kooli õppetöö osana;
- lisaõppematerjalid;
- aineolümpiaadideks valmistumine ja neil
osalemine;
- spordivõistlustel osalemine;
- individuaalse õppekava alusel õppimine, sh
ühe aastaga kahe klassikursuse läbimine; aastaringne treening välismaises spordiklubis; õppimine distantsilt, kontaktkohtumised treeningute vaheaegadel;

- osalemine vahetusõpilaste programmis nii
Eestis kui välismaal;
- koostöö muusikakooliga, VÕTA;
- koostöö spordikooliga, treeninguvõimalused;
- koostöö noortekeskusega, robootika;
- koostöö kultuurimajaga, rahvatants;
- ettevõtlikkuse toetamine, õpilaste omaalgatuslike projektide toetusfond;
- tunniväline tegevus, sh Orissaare Gümnaasiumi talendinädal ja Orissaare Gümnaasiumi
näitemängupäev.
HEV õpilaste tugisüsteemide ülevaade ja
kaardistamine 19. 01. 2021 seisuga:
31 õpilast üldtoes,
2 õpilast tõhustatud toes,
8 õpilast eritoes,
21 õpilasel IÕK erinevates ainetes,
15 õpilast logopeedi õppel,
21 õpilast õpiabis,
13 õpilast algklasside tugirühmas (2. - 3.
klass),
6 õpilast sotsiaalpedagoogilisel teenusel (1
vanem keeldus),
8 õpilast eripedagoogilisel teenusel.
Tihe koostöö Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse, Rajaleidja Keskuse ja lapsevanematega.
Orissaare Gümnaasiumi juhtkond on avatud
ettepanekutele, kuidas veelgi tõhustada iga
õpilase individuaalse arengu toetamist.
Juhtkonna nimel
Marjana Prii, direktor
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OG I poolaasta gümnaasiumiastme õppetöö tulemused
Pedagoogilise kollektiivi kiituse pälvisid järgmised õpilased:
10. klassist Eliis Kurvits, Karolina Nõu, Roland Nõu, Triinu Rajanok,
Sandra Stahhiv;

11. klassist Eti Ligi, Raahel Ränk, Helena Teesalu;

Orissaare
Gümnaasium
Postiaadress:
Kuivastu mnt 29

Orissaare 94601

12. kl assisst Kaia Ligi, Johanna Nõukas, Saara Väli.

Saaremaa vald

Hilde Kurg, õppealajuhataja

Telefon
+372 4530262

Gümnasistide ja portaali Levila

kool@oris.edu.ee

ühisprojekt
28. jaanuaril külastasid meie kooli ajakirjandusliku väljaande Levila töötajad eesotsas Levila
juhi Daniel Vaarikuga, et alustada koos OG
gümnasistidega

ajakirjanduslikku

katsetust,

mille käigus noored ise kirjutavad ja filmivad
loo ühel kohalike elanike jaoks olulisel teemal.
„Levila on asutatud 2019. aasta lõpus eesmärgiga avaldada põhjalikke lugusid Eesti elust

inimestele nii pealinnas kui väljaspool seda,”
loeme portaali tutvustusest. Levila meeskond
on noorte uurivate ajakirjanike loomeprotsessi
toetamas nii nõuannete kui vajadusel tööks vajaliku tehnikaga. Kuna teemaks sai valitud
RMK plaan korraldada lageraie Orissaare terviseraja läheduses, lõimitakse projekti käigus
eesti keele, filmiõpetuse, bioloogia, geograafia
ja matemaatikatunnis õpitud teadmisi. Kindlasti
pakub teemaga tegelemine nii õpilastele kui
juhendajatele huvitavaid väljakutseid ja uusi
teadmisi!
Katrin Kirs, projekti koolipoolne juhendaja

Abiturient Johanna ja direktor Marjana, toimub
rahumeelne võimuvahetus. Foto: K. Koppel

