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Direktori kiitus 
 

kooli eduka esindamise eest Debora Vaarandile pü-

hendatud luulekonkursil  "Kasvasin kesk kadakaid": 
 

Karmen Kaljuste -  preemia  "Parim lüürika lihtsu-

se edasiandja". 

Juhendaja:  Maret Aardam 
 

Marjana Prii, Orissaare Gümnaasiumi direktor 

 

Lapsevanemate hariduskohvik 
 

Orissaare Gümnaasiumi lapsevanemate koosoleku 

uuenenud formaat tõi majja rohkem lapsevanemaid 

ja andis tõuke kooli ja kodu paremaks koostööks. 

Sel korral ei organiseerinud me lapsevanematele 

üldist koolitust ega loengu vormis aruandlust kooli-

elust. Kolmes kohviku ümarlauas oli võimalik arut-

leda, tõstatada küsimusi või pakkuda ideid kolmel 

teemal: 

∗ koolikiusamise ennetamine; 

∗ kujundav hindamine; 

∗ tugisüsteemid. 

Igas lauas oli moderaator, kes ärgitas kaasa mõtle-

ma ja selgitas koolipoolset hetkeolukorda. Lapseva-

nemad mõtlesid usinalt kaasa, tõstatasid küsimusi 

ning andsid tagasisidet olukorrale. Arutati võimalu-

si ning jagati kogemusi. Tore oli! Kõik ettepanekud 

said kaardistatud ning loodetavasti saame üheskoos 

arutledes ka kiiremini edasi liikuda ja oma kooli 

arengule kaasa aidata. 

Täname kõiki lapsevanemaid, kes võtsid aega kaasa 

mõtlema tulla, ning loodame, et järgmisel aastal on 

osavõtt veelgi arvukam!  

Kohtumisteni! 
 

Hilde Kurg, OG õppealajuhataja 

 

 

Orissaare Gümnaasium kuulutab välja 

avaliku konkursi 

 

1,0 sotsiaalpedagoogi ametikohale 
 

Kandidaatidelt ootame 

∗ kvalifikatsioonile vastavat haridustaset, 

∗ lastega koos tegutsemise soovi ja rõõmu, 

∗ otsustus- ja vastutusvõimet, 

∗ kohusetundlikkust, 

∗ head suhtlemis- ja koostööoskust. 

 

Tööle asumise aeg: 09. novembril 2018 või 

kokkuleppel tööandjaga 

 

Kandideerija peab vastama haridus- ja 

teadusministri 29.08.2015 määruses nr 30 

sätestatud  

nõuetele. 

 

Vajalikud dokumendid:  

avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide 

koopiad saata 

Orissaare Gümnaasium 

Kuivastu mnt. 29 

Orissaare 94601 

Saare maakond 

või kool@oris.edu.ee 

Info telef. 5344 9474 (direktor), 453 0262 

(sekretär) 

 

JUHTKONNA             TEATED 



Orissaare Gümnaasium sai 
Ettevõtliku Kooli  
baastaseme tunnistuse 
 
Orissaare Gümnaasium seadis oma arenguees-
märgiks saada ettevõtlikuks kooliks 2014. aas-
tal. Vahepealsetel aastatel on samm-sammult 
eesmärgile lähenetud. Suureks abiks oli 2016. 
aastal Saaremaa ühinemine Ettevõtlike Kooli-
de võrgustikuga, millele järgnes programmi 
laialdasem tutvustamine ning koolitused. 

Ettevõtlik Kool on koondnimetuseks põnevale 
ja kaasavale õppimise metoodikale ja ühtlasi prog-
ramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse roh-
kem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab las-
tes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ette-
võtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata 
lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse 
nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest 
endist. 

Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja 
julgustada noort inimest olema tahan-suudan-teen 
eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahen-
dusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos teis-
tega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vas-
tutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast ana-
lüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. 

Üle Eesti kuulub võrgustikku 108 kooli, neist 7 
Saare maakonnast. Vähemalt baastaseme oli kuni 
2018. aasta sügiseni saavutanud 17 kooli ja lasteae-
da. Haridusfestivalil 18.10.2018 tunnustati lisaks 
eelnevaile veel 26 kooli, kelle sisehindamise tule-
mused vastasid baastaseme standardile. Programmi 
ja standarditega saab tutvuda kodulehel http://
evkool.ee/ettevotlik-kool/. 

Marjana Prii, Orissaare Gümnaasiumi direktor 

 
Õpetaja õpib 
 
Juba 2018. aasta talvel kirjutas Orissaare Gümnaasiumi 
meeskond edukalt arenguprojekti „Positiivsed koolisuh-
ted ja koostöise õpikeskkonna loomine“, mille läbivii-
mist toetas Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond kogu-

summas 10 000 eurot. 

Arenguprojekt oli kaheetapiline. Nüüdseks on läbitud 
TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse poolt kavandatud ja 
läbi viidud programm koolitajate MSc Reet Lauri ja 
PhD Liina Randmanni juhtimisel ja kooli arenguprojek-
ti algatamine, mõtestamine ja koostamine 
(juhendajateks koolitajad MA Mati Sööt ja MSc Ekke 
Sööt koolitusfirmast Change Partners). 

Projekti eesmärgiks oli toetada muutunud õpikäsituse 
rakendamist. Selleks lepiti kokku ühised tegutsemise 
põhimõtted koostoimimise kultuuri loomiseks, mis toe-
tab arukat ressursside jagamist ja sünergiat. Organisat-
sioonikultuur põhineb ühistel väärtustel, mida kannavad 
organisatsiooni liikmed. 

Mõtlesime koos selle üle, missugune organisatsioon me 
olla soovime, milliseid väärtusi me kanname ja millised 
on meie ootused oma tööle ja koolile. Kaardistasime 
piiravad aspektid, mis ühist tegutsemist takistavad, 
püüdsime leida viisid nende muutumiseks, et parandada 
omavahelist koostööd. Uurisime, miks ühistegevus alati 
ei toimi ja millised on koostöö võtmetegurid. Arutlesi-
me selle üle, kui tulemuslik on meie praegune koostöö, 
tegime ettepanekuid koostöö arendamiseks. Sõnastasi-
me ka kultuurimuutuse elluviimise tegevusplaani. 

Jeff Hiatti on öelnud: „Eduka muudatuse võti peitub 
kaugemal nähtavatest ja kiiretest tegevustest, mis muu-
datust ümbritsevad. Eduka muudatuse keskmeks on mi-
dagi palju lihtsamat: kuidas viia muudatus läbi ühe ini-
mesega.“ 

Õpetaja Ene Kööts 

 

ETTEVÕTLIK  KOOL 



 
Gümnasistide õppereis 

 

„Kooliaasta algul küsisin õpilastelt, millised on nende 
ootused karjääriõpetuse kursusele. Muude vastuste 
hulgas sooviti külastada suurettevõtet. Õppekäiku pla-
neerima asudes ja marsruuti kavandades leidsime, et 
see ettevõte, mida külastame, võiks asuda Pärnus. 
Võtsin ühendust Töötukassa Pärnumaa osakonnaga ja 
edasi suunati mind suhtlema tööandjate konsultandi 
Katrin Pulstiga. Tema soovitas spordirõivaid tootvat 
ettevõtet Trimtex Baltic OÜ, mis on Norra firma tütar-
ettevõte ning tegutsenud Eestis kümme aastat. Trimtex 
Baltic OÜ on tunnistatud Eesti Edukaks Ettevõtteks 
2018. Meid võttis vastu personalispetsialist Kaire 
Leol, kes tegi virtuaaltutvustuse, millele järgnes ring-
käik,” kirjutab OG karjäärikoordinaator Riina Aljas. 
„Oleme tänulikud, et saime teada hoopis teisiti toimi-
va ja eduka ettevõtte värskest töökeskkonnast ning 
tegusa kollektiivi erinevatest ametitest.” 

Reedel, 12. oktoobril toimuski Orissaare Gümnaasiu-
mi gümnasistide õppereis. Reis algas kell 8.30, mis oli 
üsna sobiv aeg kõigile. 

Esimene külastatav asutus oli Pärnus. Trimtex Baltic 
OÜ toodab spordirõivaid, valikus on neli peamist kol-
lektsiooni: orienteerumine, jalgrattasport, murdmaa-
suusatamine ja kergejõustik. Ettevõte on loodud 1976. 
aastal Norras Harald Auglandi poolt pereettevõttena. 
Pärnus loodi firma filiaal aga alles 2008. aastal. Meid 
võeti vastu soojade tervitustega. Viibisime seal pool-
teist tundi, mille jooksul jõudsime näha peaaegu kogu 
hoonet, samuti näidati meile tootmisprotsesside erine-
vaid etappe. 

Järgmine asutus asus Viljandis. Tartu Ülikooli Viljan-
di Kultuuriakadeemias jagati meid  kaheks grupiks: 
ettevõtlikkuse grupp ning muusika- ja improtoa grupp. 
Mina olin viimases. Kõigepealt tutvustati meile esime-
ses hoones käsitöö erialade õpperuume. Siis vahetasi-
me teise grupiga kohad ning meile tutvustati akadee-
mia Muusika Maja. Sealne õhkkond meeldis mulle 
rohkem. Muusika Majas oli kogu aeg kuulda pillimän-
gu ja näha koridorides pillidega õpilasi, mis tegi maja 
õhustiku eriliselt helgeks ja toredaks. Pärast ruumide-
ga tutvumist algas 45-minutiline õpituba, kus kesken-
dusime ennekõike enda heaolule: tekitasime huvita-
vaid helisid, õppisime improviseerima ja enda seest 
viha välja saama ning hetkes kohalolekut nautima. 

Pärast õpitubasid suundusime Tudengite Söögituppa 
lõunatama ning sellele järgnes vaba aeg linnaga tutvu-
miseks. 

Viimaseks peatuseks jäi Paide Teater, kus süvenesime 
kahevaatuselisesse näidendisse “RICHARD3”. Selle 
teose on dramatiseerinud lavastaja Jan Teevet William 
Shakespeare’i võimutragöödia „Kuningas Richard III“ 
ainetel. Lavastus toodi Paide Muusika- ja Teatrimajas 
välja märtsis 2018 koostöös lavakunstikooliga. Minu 
jaoks oli etenduse esimene vaatus väga raskesti vaada-
tav ja mõistetav. Teine vaatus oli mõistetavam, kuna 
jõudsin vaheajal läbi lugeda näidendi sisukokkuvõtte. 
Etenduses oli rõhutatud seda, mida võib võim inime-
sega teha. Mõtlesin näidendi sisule ka pärast etenduse 
lõppu. 

Kella üheksa paiku õhtul oli etendus läbi. Pärast seda 
oli meil kohtumine näitlejate ning lavastaja Jan 
Teevetiga. See oli hea võimalus kuulata nende arva-
must näidendist. 

Päev oli pikk ja läks minu arvates igati korda. Arvan, 
et reis oli vajalik enda arendamiseks ja silmaringi 
laiendamiseks. Sain nii mõnegi huvitava fakti oma 
teadmiste pagasisse juurde. 

Hell Kärner, 11. klassi õpilane 

 

Õpetajate päev  
Orissaare Gümnaasiumis 

 

5. oktoobril tähistati Orissaare Gümnaasiumis õpetaja-
te päeva. 

Päev algas õpetajate piduliku sissemarsiga kooli saali, 
millele järgnes 12. ja 2. klassi esituses laul „Minu õpe-
taja” ning võimu üleandmine. 17 õpetajat, kes on meie 
koolis töötanud üle 25 aasta, said kauaaegse staaži 
eest kingitusteavituse. Üsna pea jõuavad nendeni ka 
spetsiaalsed tunnustusmärgid. Aktuse lõpetas abitu-
rientide Ann Kärneri ja Sebastian Magagni ning 11. 
klassi õpilase Karmen Kaljuste esitatud lugu „Carry 
On”. Õpetajad suundusid töötubadesse ning pärastlõu-
nal ootas neid ees külaskäik Muhu Muuseumisse. 

Abiturientidele päev meeldis ning tunnid möödusid 
kiiresti ja ladusalt, kuigi algklassidega oli veidi keeru-
lisem toime tulla. 

Päeva lõpuks leidsid abituriendid, et õpetajaamet on 
kannatust nõudev ning väsitav, kuid sellega kaasneb 
ka palju positiivseid emotsioone.  

Kaire Looris, abiturient 

KOOLIELU     
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Orissaare Gümnaasium 

Lasteaia spordipäev 
27. septembril korraldas 7. klass lasteaia spordipäeva. Soojendusvõimlemise 

viis läbi Juho Jakob Sünter. Seejärel suundusid rühmad oma esimest ala 

sooritama. Alasid oli kokku neli: 20 või 30 m jooks, staadioniringi jooks, 

kaugushüpe ja pallivise. Kõigi alade juures tegid seitsmendikud kohtuniku-

tööd. Näitasime noorematele, kuidas antud spordiala õigesti sooritada. Iga 

ala juures julgustasime, ergutasime ja juhendasime väiksemaid.   

Peale alade lõppu otsustasime lastega veidi mängida. Mängisime jooksu-

mängu “Kull" ja ringmängu “Kes aias". Kui meil oli aeg tundi minna, jätsi-

me lasteaialastega hüvasti. 

Meile meeldis väga seda üritust korraldada. Tundus. et ka lasteaialastele 

meeldis spordipäev väga. Ootame juba järgmise spordipäeva korraldamist. 
 

Hedina Madisson ja  Liisa-Katariina Sünter 7. klassist 
 

Spordipäev 
 

Vanemate õpilaste spordipäeva peeti 8. oktoobril. Omavahel võistlesid 5.- 8. 

klass, 9. - 12. klass. Lisaks põhialadele (pallivise, kiirjooks, kaugushüpe, 

kuulitõuge) said õpilased proovida kätt korvpalli vabavisetes ja kettagolfis. 

Nii mõnigi õpilane parandas oma tulemusi võrreldes kehalise kasvatuse tun-

nis tehtuga. Esikohad noppisid esimeses grupis 8. klass ja vanemas vanuse-

astmes 9. klass. 
 

Jalgpall 
 

11. oktoobri varahommikul sõitsid võistlustele 6.-9. klassi jalgpallipoisid, 

kes pääsesid Saaremaalt edasi vabariiki. Mängida võisid poisid, kes polnud 

registreeritud ühtegi liigasse ega mängi jalgpalli Eesti meistrivõistlustel. 

Mängiti kõigi vastastega. Lõpuks olid meie kooli mängijad viiendal kohal. 

Meie taha jäid veel Kohtla-Nõmme Kool ja Viljandi Kesklinna Kool. 

Võiskonnas mängisid Gregor Andreas Amelkin, Tormi Joonatan Metsla, 

Riko Robi Tamtik, Karl-Erik Holm, Caspar Hartõkainen, Joonatan Johan-

son, Ardi Kald. 

* * * 
16. oktoobril korraldas 12. klass traditsioonilised jalgpallivõistlused, kus 

omavahel võistlesid erinevad klassid. 12. klass tegi mänguplaani ja tabeli, 

otsis  kohtunikud ja sekretäri ning tegi ettevalmistused toreda turniiri läbi-

viimiseks. 

Tüdrukute paremusjärjestus: 1. koht 6. ja 7. klassi ühisvõistkond; 2. koht 10. 

ja 12. klassi ühisvõistkond; 3. koht 9. klass; 4. koht 11. klass. 

Poiste paremusjärjestus: 1. koht 9. klass; 2. koht 6. ja 7. klassi ühisvõist-

kond; 3. koht 12. klass; 4. koht 10. ja 11. klassi ühisvõistkond. 

Aitäh abiturientidele võistluse korraldamise eest! 

 

Õpilased jätkavad spordilainel. Peagi on algamas rahvastepalli- ja jalgpalli-

võistlused. 

Kateriin Kuusk, treener 

KOOLISPORT 

 
Teatekross Kärlal 

 

3. oktoobril peeti traditsiooniline teate-

krossi jooksuvõistlus Kärlal. Orissaare 

õpilased jooksid hästi: algklassid tulid 

enam-vähem kõik koos, siis langesime 

tahapoole ja vanemad poisid tõid meid 

jälle veidi ettepoole. Kokkuvõttes nel-

jas koht linnakoolide ja Leisi kooli 

järel. 

 

Võistkonnas jooksid Melissa Rei, Uku 

Rüütel, Simona Rüütel, Madis Mägi, 

Eva Kätliin Leidas, Ilmar Vidres Kütt, 

Anette Ige, Juho Jakob Sünter, Lissel 

Lee Tamtik, Tormi Joonatan Metsla, 

Lehte Lehtjõe, David Trei, Sandra 

Stahhiv, Kristofer Kollo. 

 

Ka 10. - 12. klass pani välja oma 

võistkonna. Tulemuseks kolmas koht 

SÜGi ja KG järel. 

 

Võistkonnas jooksid Oliver Moorsoo, 

Annaliisa Põld, Tarmo Väli, Irma Jäe, 

Sebastian Magagni, Alexandra-Sigrit 

Lindberg-Tarvis, Johanna Nõukas, 

Martin Rei, Ann Kärner ja Johannes 

Erikso. 

 

Kateriin Kuusk, treener 


