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1. MUUTUSED SAAREMAA 
ÜHISGÜMNAASIUMI
FILOSOOFIAS, VÄÄRTUSTES, 
EESMÄRKIDES JA JUHTIMISES 
Viljar Aro 

Juba eelmises ajalooraamatus on pööratud 
tähelepanu õpetajatega tehtavatele ajurünna-
kutele, õppekäikudele teistesse koolidesse
uurimaks nende positiivseid kogemusi kooli-
arenduses ja OK-le e Omanäolisele Koolile kui 
Eesti koolide ühele olulisemale arengukata-
lüsaatorile 90-ndate alguses. Tõhusa tõuke
koolijuhtimise arengule andis aastatel 1998 –
2000 koolimeeskonna osalemine kvaliteedi-
juhtimisalases koolitusprojektis Eesti Kooli 
Kvaliteedikool. Palju uusi ideid tekkis kooli
projektijuhi Indrek Peili, koolijuhi Viljar Aro 
ja Kuressaare Gümnaasiumi direktori Toomas
Takkise ühistel magistriõpingutel Tartu 
Ülikoolis 1999–2002. Uute mõjusate märksõ-
nadena on lisandunud koolitus, uurimisalane
tegevus ja enesehindamine. Suure panuse kooli
arengule on koolitajana andnud Tarmo
Salumaa ning Merlecons ja Ko.

oktoobris 1998 sai kooli hoolekogule, õpeta-
jaskonnale ja õpilasesindusele korraldatud 
ajurünnakud teemal “Mida tänases haridus-
süsteemis on vaja muuta”.

Ajurünnakute raames selgusid järgmised
hoolekogu arvamused:

riik peab väärtustama hariduse, kuna 
see on investeering tulevikku; 
riigil peab olema nägemus
koolitüüpidest ja nende vahekorrast; 
peab tekkima selgus tasuta ja tasulise 
hariduse vahekorrast; 
kool peab säilitama teatud 
konservatiivsuse;
eelkõige on vajalik praktiline 
teadmiste elluviimise õpetus; 
õpetajat kui isiksust peab väärtustama
oluliselt kõrgemalt;
tähtajaliste töölepingutega tekitada 
õpetajate konkurents; 
koolid lapsesõbralikumaks;
vähendada laste koduste tööde mahtu;
vähendada hindamise subjektiivsust. 

Huvitav oli ühisarutelu õpilasesindusega. 
Nemad tõid välja järgmisi seisukohti: 

väärtustada õpetaja kutset nii 
materiaalselt kui sotsiaalselt; 
igale õpilasele õpikud õigeks ajaks; 
tasakaalustatud hindamine;
rohkem valikainete võimalusi;
kasvatada õpilastes vastutust oma
tegude suhtes; 
klassi suurus kuni 25 õpilast; 
targemaid õpilasi innustada rohkem
õpetajate poolt; 
suurendada õpilaste loovust; 
tundides rohkem rühmatööd;
programm elukutsetega tutvumiseks.

Nagu teised, lähenesid ka õpetajad küsimusele
eelkõige enda vaatevinklist: 

õppekava ja õppematerjal ei ole 
kooskõlas;
rohkem õpikuid õpetajate-praktikute 
poolt;
õppeprogrammid on ülepaisutatud; 
õpikud õigeaegselt kooli; 
õpikud eakohaseks; 
tahaks ka õppevahendeid; 
õppimiseks vajalikke tingimusi peab
parandama;
klassid väiksemaks;
finantseerimine ja juhtimine linna-
valla tasandil kompetentsemaks;
õpilane sõltub õpetaja ainekavast, see 
raskendab liikumist vabariigi piiris; 
kontrollisüsteem ei arvesta 
diferentseerimist;
riigieksamitel kehtestada ka 
normaalne miinimum;
õpetaja maine tõstmine;
ühiskonna vajaduste teadvustamine;
luua ühtne töötav 
hariduskontseptsioon;
likvideerida haridusministeerium
sellisel kujul nagu ta praegu on. 

Eriti hästi võeti vastu üle 40 aasta töötanud 
õppealajuhataja Vilve Männa arvamusi, kes
säilitaks süvaklassid, et kindlustada võimeka-
mate kiirem areng; klassivälise tegevuse
õpilase loovuse, suhtlemise ja organisee-
rimisoskuse arendamiseks; laiendatud keele-
õppe, sest väikerahvale on keelte valdamine
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hädavajalik; õpetamise klassikalises vormis
mõnede grupi- ja projektõpetuse lisadega.
Samuti soovis Vilve Männa igalt õpetajalt 
rohkem loovülesandeid; õpetaja—õpilase suht-
lemise viimise võrdsele tasandile; projekt-
õppevormide julgemat kasutamist ainepäeva-
del ja praktikatundides; grupitööde julgemat
kasutamist õpetamaks meeskonnatöö oskusi. 

Meie arvates on eelpooltoodud järeldused ja 
tähelepanekud väga vajalikud riigi hariduselu
juhtidele, et tegelikkust paremini tunnetades
võtta vastu õigemaid otsuseid. Nende 
ajurünnakutega said normiks enesehinnangu-
lised, analüüsivad ja tulevikku suunatud arute-
lud nii kooli hoolekogus, õppenõukogudes kui 
ka õpilaste hulgas.

Eriti positiivse kogemuse saime meeskonna-
tööst aastatel 1998–1999, kui koolis töötas 11 
projektimeeskonda. Alguse sai see Eesti Kooli 
Kvaliteedikooli projektis osalemisest, millest
innustununa korraldati ühel juhtkonna koos-
olekul ajurünnak selgitamaks välja suuremaid
probleeme koolis. Kokku saadi 24 valdkonda, 
mille hulgast mitmekordse hääletusega valiti
11. Nii moodustus 11 töögruppi: 

Kuidas kaasata lapsevanemad
Õpetaja — õpilase koostöö tunnis 
Kooli arhiivi ja ajaloo säilitamise
probleemid
Dokumentatsioon
Projekt “andeks laps” 
Kodulehekülg ja infosüsteem
Koolikeskkond ja õpilase tervis 
Klassijuhataja meelespea,
klassijuhatajatundide teemad,
klassijuhatajatöö
Meie kooli kvaliteedinäitajad ja nende 
mõõtmine
Õpilasomavalitsus ja 
õpilasorganisatsioonid meie koolis 
Vilistlaskogu loomine, koostöö 
vilistlastega

Kõik õpetajad ja paljud teenistujad osalesid 
vähemalt ühe töögrupi töös. Kõigile korraldati 
kvaliteedialane sisekoolitus, kõik töörühmad
tegid vahearuandeid, moodustati ka ajutisi 
täiendprojektrühmi. Mõned töörühmad jõudsid 
püstitatud eesmärkidele, mõned mitte.
Lõpuaruteludes selgusid saadud meeskonnatöö
kogemused:

inimesed näevad, kui raske ikkagi on 
juhtimise — arendamise — 
organiseerimise — väljamõtlemise — 
lõpuleviimise töö; 
inimesed kogevad iseennast ja teisi 
ühises töös ühise eesmärgi nimel,
õppides tundma nii iseenda kui 
kaaslaste uusi külgi; 
inimesed kogevad, et tõesti töö tõttu 
tuleb armastus töö vastu ja austus 
tegijate vastu; 
inimesed saavad aru, et nad ei valda 
teaduslikke meetodeid;
inimesed tunnetavad vajadust uute 
koolituste järele; 
inimesed lahendavad kiiremini ka 
muid probleeme, sest on rohkem koos; 
inimestel tekib vähem konflikte, kuna 
nad on üksteist rohkem tundma
õppinud;
inimesed kogevad iseenda üha 
suuremat tähtsust nii meeskonnale kui 
kogu koolile. 

Juhtkonna poolt tehtud 1998/99 õppeaasta 
analüüsis loeti kooli kõige tähelepanu-
väärsemaks saavutuseks nimetatud töörühma-
de moodustamine ja nende töö.

Aastal 2000 hakati koolis teadvustatumalt
tegelema kooli filosoofiaga — visiooni,
missiooni, põhiväärtuste ja strateegiaga. Suure
tõuke selleks andis eelkõige koolijuhi poolt
Tartu Ülikoolis tehtud strateegilise juhtimise
eksamitöö. Koostöös õpetajad — õpilased — 
hoolekogu kujunes välja arusaam, et kool peab
alati olema suunatud tulevikku, eriti meie
ühiskonnas praegu toimuvate kiirete muutuste
ajajärgul. Vastupidiselt levinud arvamusele, et
kool on ühiskonna peegel, usume, et kool on
hoopis olevikuühiskonna suurendusklaas ja 
tulevikuühiskonna häll. Et selline kool saaks
tekkida, peaks suunduma kvaliteedist 
rääkimiselt kvaliteedi mõõtmisele, kvaliteedist 
unistamiselt kvaliteetsele tegutsemisele ja
igapäevasest pisiasjandusest terviku tajumi-
seni.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhieesmärgiks
on olnud traditsioonilis-akadeemilise gümnaa-
siumina valmistada ette õpilasi kõrgkooli
astumiseks. Alles viimastel aastatel lisandus 
sinna täienduseks ” …ja seal hakkama
saamiseks”. See oli tingitud eelkõige mõnede
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õpilaste raskustest iseseisva tööga toime
tulemisel kõrgkoolis. 

Et visioonini jõuame läbi missiooni, siis sai
kooli missioonilauseks juba kasutusel olev 
SAPERE AUDE ehk SÖANDA OLLA 
TARK. See pidi julgustama õpilasi küsima ja
tarkade üle mitte naerma. See pidi innustama
ja tegema aktiivseks. See pidi uute ideede
häbenemise ära kaotama ja tekitama tahtmise
loov olla. 

Täiesti uueks ideedevaramuks kooli arenda-
misel sai järjest suurenev hulk majandusalast
juhtimiskirjandust, mis tõi meile selle 
valdkonna parimad kogemused muust maail-

mast. Uskumuseks kujunes osade ühiskonna-
teadlaste arvamus, et vana majanduse vabrikud 
suurendavad küll standardtoodangut, aga uue
majanduse bürood suurendavad individuaalset
loovust ja vajavad eelkõige alljärgnevate 
sotsiaalsete oskuste arendamist:

osata luua kontakti inimestega,
saavutada empaatiat kolleegidega,
võimet kuulata,
taluda ja teha konstruktiivset kriitikat,
võimet levitada rõõmu ja head tuju. 

Kõigest eelnevast lähtudes püstitasime endale 
järgmised eesmärgid (Joonis 1): 

KOOLI ROLL ON TÄITA ÜHISKONNA VAJADUSI 

STANDARDINIMESE KASVATAMISELT 

TEADMISTE IQ-lt 

AINETE ÕPETAMISELT 

MÕISTUSE JA SÜDAME ÜHENDAMINE KLASSIS

ÕPILASE  KUI TERVIKU HARIMISELE 

EMOTSIONAALSELE INTELLEKTUAALSUSELE

INDIVIDUAALSE  LOOVUSE ARENDAMISENI 

Joonis 1. Eesmärgid õpetajatele 

Meie arvates on IQ ühekülgne kummardamine
kindlalt minevikunähtus ja väärtuslikku 
tulevikutöötajat iseloomustab võime luua, 
koostööd teha, motiveerida, ergutada ja 

initsiatiivi vallandada. Sellega nõustudes
kujundati 30.augustiks 2000 ka kooli visioon
ja põhieesmärgile lisandus kasvatusliku kom-
ponendina “hakkama saamine” (Joonis 2).

VISIOON

SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM — JA SAADKI HAKKAMA! 

KÕIGEGA = püstitatud eesmärkidega 

KÕIGIGA = igas meeskonnas, teiste inimestega 

KÕIKJAL = tööl — kodus — puhkehetkel 

KÕIKSEAEG = täna, homme, igal ajahetkel, kogu elu

Joonis 2. SÜG-i visioon 
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Visioonilause “SÜG — ja saadki hakkama!”
teke sellisel kujul oli kindlasti mõjutatud ka
naaberkoolil mõni kuu varem kasutusele 
tulnud loosungist “KG — ja tahadki koolis
käia!”. Kiirelt ja kõigi poolt aktsepteeritult
said paika ka kooli põhiväärtused:

õppida, õppida, õppida;
traditsioonide austamine;
meeskonnatöö;
pidev analüüs ja arenemine;
alati parimat;
loovuse toetamine;
ideede hindamine;
uurimistegevuse arendamine;
koostöö lapsevanematega;
oma kooli tunne; 
positiivsete kogemuste jagamine
teistele.

Kooli kriitilisteks edufaktoriteks loeti, et: 

õpilaste õppeedukus oleks kõrge; 
aineolümpiaadidel oldaks edukad; 
riigieksamite tulemused oleksid väga 
head;
kõik saaksid edasi õppida 
kõrgkoolides;
kõigist saaksid “tegijad”; 
õpetajad – õpilased tuleksid koos 
edukalt toime ürituste korraldamisega;
kõik tunneksid alati rõõmu teiste 
õnnestumistest ja ühistest 
õnnestumistest;
kõik oleksid alati optimistlikud ja 
innustunud.

Nendest lähtudes kujunesid kooli toimivuse
võtmenäitajateks vastavalt: 

autahvlile kantavate ja kiidetavate 
hulk;
maakonna- ja vabariiklike 
olümpiaadide auhinnakohtade hulk; 
riigieksamite tulemuste keskmised
võrrelduna teiste koolidega; 
kõrgkooli sissepääsenute protsent; 
tuntud vilistlaste hulk, metoodikute ja 
vanemõpetajate hulk; 
tagasisided korraldatud üritustest; 
ühised koosolemised ja tunnustamine;
mikrokliima uuringute tulemused.

Veel kord vaadati üle kooli peamised huvi-
pooled ja neid sai nüüd rohkem kui 1998.a. 
Viljar Aro poolt kaitstud Tallinna Pedagoo-
gikaülikooli koolijuhtide põhikoolituse lõpu-
töös “Avalikud suhted ja kool”. Koolis toimu-
va sügavam mõtestamine on tänaseks andnud
järgmise huvipoolte nimekirja:

õpetajad
direktor
muu personal 
lapsevanemad
õpilased
hoolekogu
linnavalitsus
pensionärid —
koolitöötajad
saarlased
Kuressaare
Gümnaasium
maakonna
põhikoolid
linna lasteaiad 
haridusosakond

vilistlased
 koolitusfirmad
“Omanäoline Kool” 
fondid
sponsorfirmad
sõpruskoolid
välismaal
partnerfirmad
gümnaasiumid Eestis
kõrgkoolid
linna huvikoolid 
tervisekaitsetalitus
päästeamet
Haridusministeerium
politseiprefektuur

Oli eriti meeldiv, et Kuressaare Linnavalitsus
ja Linnavolikogu tunnustasid kooli tulevikku
suunatud püüdlusi ja kõike seda otsustati
üksmeelselt kajastada ka kooli uuendatavas 
põhimääruses.

Ajurünnakute ja rühmatöödega said määrat-
letud ka kooli kolm põhilist strateegilist
eesmärki:

oluliselt parandada juhtimist, sest 
Pareto juhtimisprintsiip ütleb, et 85% 
tulemustest sõltub juhtimissüsteemist
ja vaid 15% täitmisest;
oluliselt parandada õpetajate 
õpetamist, sest kui tahad parandada 
õpilaste õppimist, pead parandama
õpetajate õpetamist;
oluliselt parandada kooli 
majanduslikku olukorda, sest raha 
paneb rattad käima.

Neist eesmärkidest lähtudes said märksõna-
deks koolitus, koostöö ja kontroll ning neid 
arvestades hakati püstitama ka aasta-eesmärke
ja koostama tööplaane. 

Ehkki ka varem olime teinud mõne SWOT-
analüüsi, kujunes neist huvitavamaiks 2001. 
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aasta jaanuaris tehtu. Õpetajate ühistöö tule-
musel valmisid kokkuvõtted kooli tugevustest,
nõrkustest, ohtudest ja võimalustest. Kooli
tugevatest külgedest loeti eriti olulisteks
selgeid eesmärke ja kõrget mainet vabariigis. 
Kooli nõrkade külgede üle vaieldi palju. Kõige
olulisemateks loeti ühtsete nõuete vähest 
täitmist õpetajate poolt, kooli majanduslikku
olukorda ning strateegiat ja taktikat. Samas
selgus arutelu käigus, et ühtsete nõuete
täitmisega polegi suuri probleeme, pigem
paistab mõni tegematajätmine lihtsalt rohkem
silma. Strateegia ja taktika osas selgus, et 
põhiprobleemiks on hoopis selle-alase infor-
matsiooni vähesus ja arusaamine, mis on 
strateegia. Üksmeelselt leiti, et erilisi  ohte 
kooli olemasolule ja arengule siiski ei ole.
Kõige suuremat arutlusainet pakkusid kooli
võimalused:

rohkem tasuta huviringe õpilastele;
õpetajatele väiksem tunnikoormus;
vähendada klasside täituvust; 
rohkem koostööd teiste koolidega 
näiteks taidluses;
pakkuda täiendkoolitust ka koolist 
välja;
luua tegelik lastevanemate kool;
metoodikute ja vanemõpetajate parem
rakendamine;
õpilasesinduse koostöö 
klassijuhatajate ja juhtkonnaga;
teha korda internaat ja teenida lisatulu.

Jaanuaris 2002 otsustasime juhtkonnaga kor-
raldada päevase ajurünnaku järjekordse enese-
hindamise eesmärgil. Selleks kasutasime Tartu
Ülikooli ja Toronto Ülikooli ühiskoolituse
materjale 20.–22. nov. 2001 Otepääl. Osales 
14 õpetajat. Töötasime kolmes grupis,
vahetades igal etapil koosseise. Alustasime
sellest, mida me sooviksime — kuhu 
tahaksime jõuda. Seejärel hindasime 10-palli- 
süsteemis iga tekkinud soovi hetketaset ja 
individuaalselt valisime välja 5–7 olulisemat
tegevusvaldkonda, mida saaks kohe arendada. 
Nii tekkis pingerida, milles hakkasime kõik
koos sarnaseid mõtteid gruppidesse paigutama.
Tekkis kolm suuremat teemaderingi:

1. Kokkuhoid iga üksikisikuni, selge 
majandus- ja finantsalane planeerimine,
eelarve jagamine allüksuste kaupa, 
kooli kaasajastamine, sihtasutuse 

laienemine kogu koolile, head 
sporditingimused.

2. Töötamine mahajääjateta, õpetajad 
valdavad erinevaid metoodikaid,
õpioskuste õpetamine, õpetajad saavad 
paremateks suhtlejateks, rohkem
erialakoolitust õpetajatele, regulaarne 
koolitus oma inimeste jõul. 

3. Kool peab olema tervik — õppetöö, 
sporditöö, ringid; maja töötab 
hommikust hilisõhtuni, raamatukogu
kui kaasaegne avatud õpikeskus, 
õpilaskodu võimaluste parem
arvestamine; edasiviivad suhted 
hoolekogu, SÜG Sihtasutuse Nõukogu 
ja linnavalitsusega; personali 
tööülesannete täpsustamine ja koolitus. 

Edasiseks tööks sai nn silla ehitamine tegeliku
olukorra ja soovide vahele. Valmisid erinevad 
tegevusplaanid, moodustati laiemad töörüh-
mad.

Õpetaja arengu aluseks on koolitus. Süsteemse
täienduskoolituse alguseks koolis võib pidada 
aastat 1999, mil Merlecons ja Ko abiga sai läbi
viidud koolitusvajaduse uuring. Eelkõige hak-
kasime kasutama koolitusfirmadelt tellitud
koolitusi, mis on suunatud õpetajaskonna ena-
mikule. Üheks esimeseks selliseks oli SELF II
koolitajate Karin Hango ja Vahur Murutari
“Laste loovus ja selle arendamine” 1999. a.
Aastal 2000 jätkasime Merlecons ja Ko 
koolitajate Tarmo Salumaa ja Mati Talvikuga
teemal “Kvaliteedijuhtimise põhimõtete ellu-
viimine õppetunni tasandil”, mis jätkus 
“Ainekomisjoni esimehe, vanemõpetaja ja
metoodiku põhifunktsioonidega”. 2001. aasta 
põhiliseks täiendõppeks kujunes sama firma
abil uurimistööde tegemise ja juhendamise
alane koolitus, mille tulemusena on alates
2002. a. jaanuarist toimunud juba 4 õpetajate 
uurimistööde konverentsi. Tänaseks on toimu-
nud kasulikke koolitusi õppima õpetamise,
distsipliini, individuaalsete vestluste, arvuti-
õppe ja noorte õpetajate juhendamise teema-
del. Selliste koolituste suurimateks plussideks 
on:

võimalus koolitada kõiki korraga ja 
seega ka odavalt; 
võimalus kõigil koos muutuda ja 
seetõttu kutsuda esile kiire muutus
organisatsioonis.
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Üheks parimaks koolitusviisiks on täiendõppe-
päev linnast väljas. Meie jaoks sai selleks
kohaks Männikäbi hotell ja vastavate semina-
ride üldnimetuseks  Mändjala seminarid:

1997.a. Kooli õppekava ja sellega 
seonduvad probleemid,
1998.a. Tunnivälised õppetöövormid,
1999.a. Tänapäevane õppetund, 
2001.a. Erivajadustega õpilane tunnis, 
2004.a. Läbivad teemad õppekavas. 

Mändjala seminarid on kujunenud juba 
vajaduseks. See on koostöö Kuressaare 
Gümnaasiumiga, see on kogemuste vaheta-
mine, see on vastastikune rikastamine. Kui 
2000. aastal seminari ära jätsime, loeti seda 
aasta suurimaks ebaõnnestumiseks. Viie-
aastane kogemus on näidanud, kui palju 
sisukamaks on muutunud ettekanded ja kui 
palju enesekindlamaks on muutunud esinemi-
sed. See oligi eesmärk.

Mändjala seminaril 2004. a. 

Viimastel aastatel oleme hakanud suurt 
tähelepanu pöörama ka kooli mittepeda-
googilise personali koolitamisele igasügisese 
koolituspäeva näol, samuti nende integreeri-
misele pedagoogidega, teadvustades nende töö
pedagoogilisust koolis. Õppeaasta viimane
õppenõukogu on juba aastaid kõigi töötajate 
kokkuvõtete tegemise üldkoosolek, koos
saadetakse ära sügist, tähistatakse aastavahe-
tust ja kooli sünnipäeva. 

Kooli juhtimises on peale juba kirjutatu 
muutunud traditsiooniks kuu tööanalüüsid, 
juhtkonna kohtumised uute õpetajatega, 5. ja
10. klassidega — 2005. aastast lisanduvad
kohtumised 9. ja 12. klassidega. Igal aastal 
püütakse leida uusi koostöövorme õpilas-
esindusega. Juba aastaid on kooli psühholoogi 
Mia Ranna juhtimisel läbi viidud juhtkonna 
aastalõpuküsitlus, neljandat aastat järjest 
soovitakse igalt õpetajalt, klassijuhatajalt ja 
ringijuhilt kevadel kirjalikku eneseanalüüsi.
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V. Aro MUUTUSED SÜG-i  EESMÄRKIDES JA JUHTIMISES 

Igal aastal pärast lõpuaktusi toimub kõigi 
töötajate ühine aruandekoosolek, iga augusti
lõpul täpsustatakse ühiste ajurünnakutega 
algava aasta eesmärke. Mikrokliimauuringud
on näidanud, et me enamasti meeldime
üksteisele, enesehindamise sõnum on vähene 
lõõgastumisoskus ja kriitikataluvus, õpilased 
hindavad õpetajates kõige madalamaks õppima
õpetamise oskust. 

SÜGi juhtimisskeemi 2005. aastal kirjeldab 
joonisel 3 lisatud skeem. SÜG on Kuressaare
Linnavalitsuse poolt hallatav munitsipaalkool,
mille juhtorganiks on kooli hoolekogu. Hoole-
kogusse kuulub 27 lapsevanemat, õpilas-
esinduse esindaja ning 3 õpetajat. Kooli juurde 
on loodud SÜG Sihtasutus, mida juhib 7-
liikmeline nõukogu ja 3-liikmeline juhatus. 
Sihtasutuse ülesandeks on eelkõige kooli
majandusliku olukorra parandamine. Kõige 
tihedamalt käib koos 8-liikmeline direktsioon,
kuhu peale koolidirektori kuuluvad õppeala-
juhataja, 2 klassivälise töö organisaatorit,
projektijuht, koolitusjuht, haldusjuht ja 
finantsjuht. Direktsioon tegeleb eelkõige nn
jooksvate probleemide lahendamisega ja 
juhtkonna koosolekute ettevalmistamisega.

Kooli juhtkond on 15-liikmeline — peale
direktsiooni kuuluvad sellesse ainekomisjo-
nide esimehed, psühholoog ja õpilasesinduse
esimees. Juhtkonna koosolekute kava planee-
ritakse pool aastat ette ja avaldatakse
infolehes. Õppealajuhataja juhib 6-liikmelist
metoodikanõukogu, mis koosneb vaid 
metoodikutest ja tegeleb metoodilise töö 
planeerimise ja analüüsiga. Klassijuhatajaid
(27) juhib õppealajuhataja ja klassivälise töö 
organisaatoriga koostöös kooli psühholoog. 
Klassivälise töö organisaator on moodustanud
endale nõuandvaks organiks Nõukoja, mille
põhieesmärgiks on selle-alase töö kvaliteedi 
tõstmine. Õpilasesindus on valitud õpilaste 
poolt ja tegeleb eelkõige õpilastelt tulevate
probleemide lahendamise ja kooli suurürituste 
organiseerimisega.

Kooli projektijuht on õppealajuhataja staatuses
tunniplaani koostaja. Kõige erilisema ja 
tähtsama osa tema tööst moodustab projektide
koostamine ja nende abil rahade juurde

hankimine. Projektijuht kureerib ka õpilas-
uurimistööde tegemist, ning tegeleb kodu-
lehekülje arendamise ja trükiste kujunda-
misega. Koolitusjuht tegeleb eelkõige kogu
koolitusega — kaadri koolitus, lastevanemate
kool, eelkool, jukukool, aga ka suhte-
korraldusalase tegevusega, kooli kodulehega ja
on algklasside õppealajuhataja. Haldusjuht on
kooli mittepedagoogilise personali pea. Ta 
juhib kooli remonditöid, koristamist, kooli
territooriumi haldamist, õpilaskodu. Majan-
dusjuhatajale allub ka söökla juhataja ja kogu 
söökla töö. Kooli finantsjuht tegeleb nii kooli
kui SÜG Sihtasutuse rahadega – eelarvete, 
ökonoomika ja aruandlusega. 

Igal aastal tekib kooli arendustegevusega
seoses juurde ka uusi töörühmi. Kooli
juhtimisstruktuur on pidevalt laienev, igale 
koolitöötajale rohkem osalemisvõimalusi
andev ja kõiki huvigruppe järjest rohkem
kaasav.

Kooli juhtorganite koosolekud toimuvad
järgmiselt:

direktsioon igal kolmapäeval 14.00 –
15.00;
sihtasutuse juhatus igal teisipäeval 
9.00-9.45;
juhtkond iga kuu esimesel
kolmapäeval 15.00; 
metoodikanõukogu iga kuu teisel 
komapäeval 15.00; 
klassivälise töö nõukoda iga kuu 
kolmandal kolmapäeval 16.00; 
klassijuhatajad iga kuu viimasel
kolmapäeval 16.00; 
õpilasesindus igal teisipäeval 17.00; 
ainekomisjonid kord kuus; 
hoolekogu kord veerandis; 
sihtasutuse nõukogu vastavalt 
vajadusele.

Viimastel aastatel on meie kooli juhtimine,
loodud SÜG Sihtasutus, suhtekorraldustöö ja 
enesehindamisalane tegevus pakkunud suurt
huvi ka teistele koolidele. Seepärast oleme
teinud palju selle-alaseid koolitusi erinevate 
maakondade, linnade ja koolide esindustele. 
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Joonis 3. Saaremaa Ühisgümnaasiumi juhtimisstruktuur

SÜG-i hoolekogu SÜG Sihtasutuse Nõukogu 

SÜGi direktor = SÜG Sihtasutuse Juhatuse esimees

Õppealajuhataja Klassivälise töö organisaatorid Projektijuht Koolitusjuht

Ainekomisjonide
esimehed

Psühho-
loog

Õpilasesinduse
juht

Metoodikanõukogu Klassijuhatajad Nõukoda Õpilasesindus

Infojuht Söökla juhataja Raamatukogu juhataja 

SÜG-i  JUHTKOND

SÜG-i DIREKTSIOON

Majandusjuhataja

Pearaamatupidaja

Õpilaskodu

Finantsjuht

Kuressaare Linnavalitsus 

Õppenõukogu SÜG SIHTASUTUSE JUHATUS

Koolitusjuht:

eelkool, jukukool, 
lastevanemate kool, 
koolitused, pedagoogi-
lised kõnelused 

Õppealajuhataja:

õppekava , õpetamine,
metoodiline töö,
sisekontroll,
raamatukogu, aastaraamat 

Psühholoog:

kasvatamine,
suhted,
nõustamine,
kutsevalik

Klassivälise töö 
organisaatorid:

Huviringid,
üritused, sündmused, 
õpilasesindus

Rrojektijuht:

tunniplaan, projektid, 
uurimistööd,
kodulehekülg
trükised, infotöö (IT) 

Majandusjuhataja:

majandamise areng,
remont, koristamine, 
söökla, garderoob, 
õpilaskodu, söökla

Finantsjuht:

finantside
planeerimine,
raamatupidamine
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