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1. SISSEJUHATUS

Juba varasemast on SUGiI olemas visioon, missioon, pohieesmitkja pdhiviiiirtused.
VISIOON:
SAAREMAA UHISGUMNAASIUM _ JA SAADKI HAKKAMA

. KOlclcA = igas meeskonnas, teiste inimestega
. KOIKJAL = tiiiil - kodus - puhkehetkel kogu maailmas
. KOIKSEAEG = tena, homme, igal ajahetkel, kogu elu
. KOIGEGA = paistitatud eesmarkidega

. Mitte ainult see pole tiihtis, et 6petada toime tulema olevikuga, vaid ka see, et oskaks toime
tulla tulevikuga.
. T?ihtis pole mitte oskus kohaneda maailmaga, vaid tahe ja oskus muuta maailma paremaks,
oskus tunda r66mu elu i.ile ja r66mustada teisi.

KOOLI ROLL ON TAITA UHISKONNA VAJADUSI

STANDARDINIMESE KASVATAMISELT

RATSIONMLSELT IQ.It

AINETE OPETAMISELT

Moishse p stidame iilnndamim khssis
OPILASE KUI TERVIKU HARIMISELE

EMOTSIONAALSELE INTELLEKTUAALSUSELE

INDIVIDUAALSE LOOVUSE ARENDAMISENI

5(ulrstti-
/+
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MISSIOON:
SAPERE AUDE: SOANDA OLLA TARK

Edukuse alusteks on armastus, traditsioonja vabadus.

P6HIEESMARK:
Traditsioonilis- akadeemilise giinmaasiumina valmistada ette dpilasi edasi6ppimiseks,
elukestvaks dppeks ja toimetulekuks kiiresti muutuvas globaliseeruyas maailmas.

P6HIVAARTUSED:
6ppida, 6ppida, oppida
traditsioonide austanine
meeskonnatiid
pidev analiiiis ja arenemine
alati parimat
loo!'use toetamine
ideede hindamine
uurimistegeluse arendamine
hoolims, abivalmidus ja viisakus
koostii6 lapsevanematega
oma kooli tunne
positiivsete kogemuste jagamine teistele

Kolmeks tiihtsaimaks arengukataliisaatoriks on eneseanaliiiis, uurimuslik tegevus ja
arenguvestlused.

Koolijuurde on loodud SUC Sihtasutus. mille eesmiirgiks on:
- SUGile soodsaja n6uetekohase 6ppe- ning tdiikeskkorma kindlustamine;

-. - SUGi varade efektiivsem ja saastlikum kasutanine.
SUG Sihtasutuse pdhikidas on tegevusvaldkondadena miiiiratletud varade efektiivne
majandamine, koolitusteenuse osutamine, huvihariduse korraldamine, toitlustarnisteenuse
osutarnine, majutusteenuse osutamine, v6imla ja teiste ruumide rentimine, vahendite harkimine
sihtasutuse eesm:bkide taitmiseks, annetuste kogumine, stipendiumifondide loomine, erinevate
organisatsioonide j a eraisikutega sidemete arendamine.

2. LUHIAJALUGU

1865.a.

l9 l8 .a .

l9 l9 .a .
1922.a.
1923.a.
1949.a.
1952.a.
1988.a.
1993.a.

2001.a.

rajati Kuessaare Poeglastegiimnaasium esimese keskharidust andva dppeasutusena
Saaremaal.
ls.dets. otsustas Saaremaa maan6ukogu taasavada vahepeal evakueeritud gimnaasiumi
emakeelse giimnaasiumina.
l5jaan. alustas ttidd Saaremaa Eesti Segagimnaasium.
kooliseadusega nimetati kool Saaremaa Uhisgiimnaasiumiks.
moodustati Saaremaa l-Ihisgiimnaasiumis reaal-, humanitaar- ja pedagoogiline haru.
omandas kool Viktor Kingissepa nime, seega V. Kingissepa nim. Kuressaare Keskkool.
sai kool nimeks Viktor Kingissepa nimeline Kingissepa Keskkool.
suvel sai kool nimeks Kuressaare 1. Keskkool.
l.septembrist nimetati kool Saaremaa Uhisgiimnaasiumiks. Saaremaa il|isgiimnaasrum
on emakooliles mitmele koolile: Kuressaarc Vanalinna Kool, Kuressaare P6hikool,
Kurcssaarc Giimnaasium.
loodi dpilaskodu paremaks haldamiseks SUc Sihrasutus.
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2003.a. laienes SUc Sihtasutus kogu koolile.
2010.a. jaanuaris alustati tdtid prcjektiga Saaremaa Teadus- ja Huvikooli loomine.

3. PRAEGUSE OLUKORRA KIzuELDUS

Klassikomplektide arv 2010.a. jaanuaris- 27, dpilaste arv- 741:
1.-9. klass - 455 ; A-keeleklass, B-reaalklass;

1.-4. klass - 189; tiidrukuid 95, poisse- 94; keskmine klassi*iituws 23,6;
5.-9. klass - 266 ; tiidrukuid - 134, poisse -132; keskmine klassitiiiturus 26,6,

10.-12.klass-286;A-info-keele-,8-bioloogia-matemaatika-,C-matemaatika-fi i isikaklass;
tiidrukuid- 180, poisse -106; keskmine klassitiiituvus 31,8. Parandus6ppel on 3l 6pilast. Enarnus
9. klassi l6petajatest 6pib edasi oma kooli 10. klassides. 12. klassi lopetajatest 75-90% 6pib edasi
k6-rgkoolides, m6ned kutse6ppeasutustes, iiksikud liihevad s6javiikke v6i velismaale tdtile.
SUGis tiidtab 60 pedagoogilist tijdtajat, neist 11 on mehed. Koolis on 4 metoodikut ja 15
vanem6petajat. Kooli juhib 32Jiikmeline hoolekogu, 8Jiikmeline direktsioon, l4liikmeline
juhtkond, 5Jiikmeline metoodikandukogu ja huvijuhtide poolt moodustatud ndukoda. SUC
Sihtasutuses tiidtab 57 inimest, sihtasutust juhib Tliikmeline n6ukogu ja 3-liikneline juhatus.
Kahes organisatsioonis on kokku 101 tiidtajat, neist 18 on mehed, mitmed inimesed tiiiitavad
konaga m6lemas organisatsioonis ja osalise tddajaga.
oppetddks kasutatakse peale koolimaja veel poiste kesitdiiklasse Kwessaarc Ametikooli Upa
filiaalis ja ti.idrukute k?isitijdklasse 6pilaskodus, kooli staadionit ja Kuressaare Spordihoonet.
P6hiprobleemiks on poiste kiisitdiiklasside maja vega halb olukord, ujula puudumine, dpilaste
garderoobikappide paigutamiseks vajaliku ruumi vfiesus, 6uea1a olukord, hrvalisus.

4. OLUKORRA ANALOUS

swoT 18.03.2008:
Tusevaimad kiilied 2008: traditsioonid, tugevad opetajad, koolivorm, stabiilne kaader, tugeva
kooli maine.
N6rsimad kiiljed 2008: IT-meeste puudus, puudub "tunnist viiljasaatmise" koht, kiitustelaitust€
siisteem segane, ujula puudumine, v?ihe arendatud tugi6ppesiisteemid.
Suurimad ohud 2008: vananev dpetajaskond, 6pilaste an'u v?ihenemine, opetajate diguste
viihenernine, erivajadustega laste arlu suurmemine, usk SUGis dppimise raskusesse.
Suurimad v6irnalused 2008: 6piabisiisteemi t?iiustamine, igale dpetajale oma klassiruum, uju14
k6igis klassides kaasaegne tebnika, igale lapsele oma garderoobikapp.
JUHTKONNA HINNANG AASTALE 2OO9:
- k6iee positiivsemad valdkonnad: raamatukogu tdd, suhted, sttdkla titit, nleriigiliste iidtuste
konaldus. Suhteliselt edukaks hirmati kogu sihtasutuse tdii mhaliselt raskel ajal.
- k6iee rohkem mulet tegevad valdkonnad: maja turvalisus, kooli iimbrus, sihtasutuse napp
eelarve.

5. SOGi JAOKS I/AJALIKKE I4:IJAVOT-TEID 2004. AASTAL VALMINUD SAARE
MAAKONNA HANDUSE ARENGUSTR.4TEEGIAST AASTANI 20 1 3

Saare moakonna hafidus 2013 - visioon:
Saare maakond - 6ppiv kogukond, kus haridus on kiigile kiittesdadat ja hafidussiisteem on
paindlik - anestab dppija kui isiksuse soovidega ning toetab rcgiooni arenguL
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Kt'dliteetne haridus kAigist iildhaiduskoolidest.

Hariduse arcngu iildised eesmiirgid ja ende saqvutamise pdhimdtted Saare maakonnas
aqstaks 20,13 oh jArgrhised:
1. Laste individuaalsed iseailasused on koolis viidrtustatud.
Ltihenemist lapsele kui isilgusele oma individuaalsete iseArusustega tuleb koolis igoti toetada ja
viiArtustada. Laste eri eyaid eeldusi, rdimekust ja huvisid tuleb kijsitleda kui viiiirnslikku
re$urssi, mis attdb tdsta ldhariduse kvaliteeti ning koklawdxes viib kogu hiskonna
tdiustumisele jo mitmekesistamisele. Isil$usekeskne liihenemine arendab laste looytrst, yijhendab
koolittiigivalda ja koolikohustuse mittetliitmist, kujundab lastes positiiwed rAirlushinnangud,
loob yaruserna ralihMdimaluse akadeemilisele vdi kutsehaiduslikule suunale.
Uldharidus e arengupd himdtted :
- kasutado maksimaalselt olemasolevaid ressursse hea ettevelmistusega pedagoogilist kaadrit,
piisavat/hajwat koolivdrbu, k aliteetset hari&rst andvaid ldhariduskoole, knoli|Alise tegevuse
traditsioo e ja vdimalust eriyajadustega laste dpetamiseks maakohnds;
- keosata lapserahemad senisest rohkem laste arendamisse:
- luua avaramad ydimalused laste yaba aja sisustamisel<s sh laielise tegevuse arendahisel<s ja
sportimiseks;

p6a;rata enarn tiihelepanu saarelisusest tulehevatele probleemidele (ruhastqmissiisteemi
ebavdrdsw).
3. Kdipile on tagatud vdrdsed v6imalused huialahaidtrseks ia vabahaiduslikuks koolituseks.
Saare maakonna elaniku ydimalused saada huviala- ja tabahaidust ei tohi saltuda tema east,
soost, elukohast, sotsiaqlsest staotusest ega maja duslikust !6imah8test. KAigile lastele tagotud
vdiualus huyihariduseks toetab isil."susekeslget liihenemist ildhaiduses, yAiirtustab haridust
ildiselt ja hoiab ijla vAArtushinnangute deyalveerumise lapseeas, luues nii aluse elukesnal<s
6ppel.a. Mitmekiilgsete huidega, halidust ja elukesl:londa hindavad kogukonna liikmed on
vdiirns, mille nimel peaksid tegutsema nii ettevdtjad, omaralitsus kui maakond/riik.
Huviala- ja vabahartdwe arcndamise pdhimdtted:
- toetuda or a legew8es traditsioo4idele ja omaalgahuele;
- leevendada ebavdrdsust huvialahariduse ja vabaharidwliku koolituse kijttesaadayuses;
- panna huvitumaja kaasata kohalikud omavalitsused.
4. Mitmekesised noorsootdii ydimalused.
Mitmekesised noorsoot66 v1imalused loovad eeldwed noorc mitmek lgsekt arenguks.
Noorsootdti kaudu or1 rdimalik archdada hoorte koost66ks vajalikke ja kutse-eelseid oshui,
viihendada digusvastast kltiitumist ja kaolikohustuste mittefiitmisL teadvustada elukestva 6We
vejadun.
Noo rs o otdii arengupd him6tted on :
- lAhtuda noofie endi pooh rAUe datud vajadustest, hLidest ja sooyidest:
- toetadaja initsieerida noorte omaalgatust:
- teha efektiit)set koostddd teiste heriduse valdkondade ja sotsiaalsJdiiriga;
- kaasata noored aktiivselt kogukonna ellu.
5. Otsustustasandi suurem diferentseeritus hariduskoftalduses io kaolide iuhtimises.
Lapsevqnemate, etterdtjate ing kogukon a esindajate ahiivne oselus haridusprobleemide
Iahendamisel tagab, et haidussiisteemi yajAund/tulemus vastab maakonna vajadustele ja
kogukonna ootustele. Hea koostdd kdikide sektorite g efiherate koolide/kaolitajate yahel on
eelduseks hartduse materiaalse baasi tugevdamisel ja selle optimaalsel kasxtamisel nikg
vAimaldab sdlmida kokkuleppeid iikliku haridus- ja rcgio aalpoliitikn muutmiseks iisil, mis
4ryestal6 saarelisusest tulenevaid ptobleeme.
Horidussiisteemi lad terviku koftaldu.se ja juhtimise pdhimatted:
- kesutada iira Saaremaq kdrget imagot ja traditsioone:
- toetuda oma tege,vases eelkS.ige vAuakujunenud koolivdrgule, tugeyatele giimnqasiumitele,
Kuressaare Ametikoolileja Tru Kuressaare Kollediile kaasates kdiki teisi koolitajaid;
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- leida iihiselt l,6imalusi olemasolevate ressursside kasutamisel6 ja uute tahendite l,,oasamiseks.

Pr io r ite ets e d tegevu svaldko n n ad ii ld h a r ida se s on :
l . Loste indi.riduaalsete iseArasustega paremaks amestamiseks koolis v6imaluste loomi e.
2. Lastevanematele pedagoogiliste teadmiste andmine.
3. Lastele erinevete raba dja slsustomise v6imaluste loomine.

E e smiir gi s aavut amis el.s on Bii@
1. Vtiilcemad klassid koolides.
2. Piisava amu etiala-ja erispetsialtstide olemasolu maakonnas.
3. Olemasoleva ruumircssulsst malgimaalsesse kasutusse y6tmine.
4. dpetajate tunnikootmusnormi alandamine (ilma, et 1petaja keotaks patgas).
5. Hartduse m66tmis karqkteristikute mitmekeslstatnine.
6. Ealiseltja sooliseh tasakaalustatud pedagoogilise kaadri olemasolu maakonnas.
7. "JArel?mdtlenisaasta si teemi loonine.
8. Lasteyanemate kooli loomine.
9. E-kooli tiiiile rakendamine.
10. Erinevate huvideja eeldustega lastele sobiva rakendwe leidmine.
I l. Laste lqielise tegevuse (kijsitd6, kunst, muusika) arendamine.
12. Hafidusliku erivajedustega lastele rdimetekohase, erinevatel 1ppetasemetel hariduse
omandamise tingimusteja seda toetavd lehabilitatsioonisiisteemi tagatuihe.

6. SUG| JAOKS VAJALIKKE VILIJAYdI"IEID )005. AASTAL YALM]NUD KURESSAARE
LINNA ARENGUKAT/AST 2OO5 2013 /2020)

Uldistes t s t rote e gilis tes t arehgusuundades t.
Oopiva linna kuiundamine.
Temisliku ja turvalise ning kaasaja nduetele rastava dppekeskkonne tagamine.
E lukes tva dppimis e ydimaldamine.
Noore inimese igabiilgset arengut toetalr'a huvialahariduse ja noorsoot66 arendamine.

I/isioon:
Hea haridus on see, mis viib edasi.

Arcngueesmiirpid:
l. Tervist ja keskkonda sAastuv ni g inimressursi arengut soodustav ti;6- ja 1ppekeskkand

haridusasutustes-
2. O-ptimaalne ruumiplogrcmmja ruumide efehiiyne kas tus.
3. Oppiv linn- nii toseme-kui huvihariduse osas mitmekesiseid vdimalusi tagav elukesh'a

Sppe keskkond.
4. Kdtgile haridusteenust pakkuvatele ksustele vdrdne toetamine linna eelarvest-
5. Universaalne infosiisteem haridusega seotud info kogumiseLs, tiiijtlerniseks ja

edas tamise16.

Teeevuskava kuni 2013:
- Sppekava liibiva teemana saarluse identiteedi 'petuse sisseiimfue:
- haridusasutuste ruumide ja territooriumide kompleksne korrastamine ning viiljaarendamine
pikaaj alise j a pdhj endatud investeerimis kava alusel ;
- SUG Sihtasutuse investeeringute l..aasfnafltseerimine ;
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- haridusasutuste hoonete keskkonna- ja tenisesi;dstliku renoveerimise programmi elluviimine
TTU soojustehnika tnstituudi poolt 2003-2005 koostatud Kuressaare linna heridusasutuste
hoonete keskkonna- ja ter-visesiidstliku rcnoveerimise programmi alusel :
- llgipdiisuvdimaluste tagamine haridusasutusse liikumispuudega dppijatele;
- 6ppetii6l$ wjalike L,aasaegsete seadmete, inwntali ja tdijvahekdite hankituike,
- turualise koolitee tdgamine, kdnkitee imber koolimaja, parkimiskiisimllste lahe damine:
- haridusasutuste telritooriumtdel asurate miingu- ja spordiataktsioonide uuendamine ja
p sihooldus;
- iilelinnalise Spiabis steemi vduatijdtamine ning ellurakenclamine;
- fldustamtssiisteemi vAljaarendamine koos info- ja karjdArindustamisteenuse arendamisega;
- eelkutseAppe lijbiriimise vdimaluste ja yajaduste hindamine nihg kokkulepete sdlmimine;
- pikapiievar hmade tddlerakendamine mahus, mis katab kdhe esimese kooliastme vajaduse;
- maakondliku kokkuleppe sdlmimine, millises mahus tagada pdhikoolil1petajatele 4ppekohad
giim aasiumides;
- gi.imnaasiumiastme dppekava valikainete osas koostijd arendamine erinerate dppeasutuste
vahel sisuliste valikute miixekeststamiseks, sh eelkutsedppe v1imaluste are damifle;
- eelkutsedppe siisteemi edasine arendamine koostiiijs pdhikoolide ja giimnaasiumidega;
- iiltlhatiduskoolide huvihariduse eelaflelise lhvhtseerimise siiilitamine mahus vdhemalt I
ametikoht 500 dpilase kohta;
- "avatud uste" ideoloogia rckendamine;
- lihna prioriteetsete laste- ja noortetirituste eelar'reline toetamine;
- tdiskasra ute koolitusvdimalus; puudutara info koondamine linna htsesse infos;isteemi:
- lelinnalise ptogramhi vAladiitamine eri|ajadustega ja eriu ahdel.,ate lastega;
- 4pilaste ebaedukuse ja koolist rdljala gemise pdhjuste a alii s ja abiltAude rakendamine:
- erivajadustega lasteja nende perede dpiabi- ning n6ustamissiisteemi yijljaarendamine;
- tnfosiisteemi mudeli koostamine ja info koondamine/sidumine linna kodulehek ljele;
- iihts kasutuses e-keskkonna loomine haridus- i d lr.ultuuriasutustele.

Teqevuskova kani 2020:
- raamatukogude infobaasi liitmihe iihtsesse avalikhu intelfietipdhisesse kataloogi:
- asutuste eelarvete tt;dtasufoltdis 1096 vaba osa tagamine personali stimuleerimiseks;
- haidusasutuste hoonete kompleksne renoreerimihe ja tiiaitingimuste l.,aasajastamme;
- hafidusas tuste spotdivd|akute ja territooriumide vdljaarendamihe laste ja ool.te aktii)se
tegevuse aladela ;
- tdi;dpetuse dppel.ava tiiitmiseks vajalike baastde hulga viiljaselgitamine ning -ehitamine,
anestades iildhariduskoolide i a arnetikooli kaostddvdimalusi.

Spolt.
Areng eesmiirsid:
- koolide spoldirajatiste kaasajastahtihe, lastavrsse yiimi e qpilaste arwga;
- laste ujumise alg'petuse ldbtuIlmise toetamine.

Teseyuskpa kuni 2013:
- KG ujulaja vdimta teise elapi rekonstrueerimine vdi SuGi ujula ehitamine ((aasfrnantseeli gu
olemasolul);
- kooltdevahe lise v4istlwsiisteemi taastamine ;
- kohustusliku ujumise algdpetuse sisseviimine 3.klassi dpilastele;
- uute tefliseradade rajamiseja hooldamise toetamine;
- linna mainet kuiu davate sDordirdistluste l,arraldamise toetamine-



SAAREMAA UHISGUMNAASIUMI ARENGUKAVA

7. EESMARGID JA STRATEECIA

L?ihtuvalt kboli visioonist, missioonist, pdhiv2iiirtustest ja p6hieesmiirgist on
kooli kiitilisteks edufaktoriteks:
et 6ppeedukus oleks k6rge,
et aineoliimpiaadidel oldaks edukad,
et riigieksarnite tulemused oleksid viiga head,
et k6ik saaksid edasi 6ppida, eelkoige kdrgkoolides,
€t k6ik tuleks toime,
et kdigist saaksid "tegijad",
et dpetajad - 6pilased tuleksid koos edukalt toime iidtuste koraldamisega,
et k6ik oleksid alati optimistlikudja ifmushmud.

Kooli toimi !,use v6hnen:iitaiad on:
autahvlile kantavate ja kiidetavate hulk,
maakonna- ja vabariiklike oliimpiaadide auhinnakohtade hulk,
riigieksamite tulemuste keskmised v6nelduna teiste koolidega,
k6rgkooli sissepiiiisenute prctsent,
v6lglasteja vAlj alangejate hulk,
tuntud vilistlaste hulk, metoodikute j a vanem6p€tajate hulk,
tagasisided konaldatud iiritustest,
mikokliima uuringute hrlemused.

STRATEEGILISED P6TTIENSVARCIO
l. Juhtimise oarandamine.
2. 6petajate Epetamise ja teenistujat€ tit6 parandamine.
3. Kooli majandusliku olukorra parandamme.
4. PR-tegewse arendamine.

Strateegiliste pdhieesm?irkide taitmise teed:
A. KOOLITUS- koolil on koolitusstrateegiaja iga-aastased koolituskavad. Pdhilisteks
tegevusteks on:
- juhtkoma koolitus;
- sisekoolitus:

- pedagoogilised k6nelused,
- avalikud loengud,
- 6petajate uurimistdiid,
- 6petajate 6ppevahendite konkurss,
- 6ppepiievad ja 6ppes6idud;
- koostdd KG-ga, iile aastajetkuv iihine konverents,
- dppepiievad mittepedagoogilisele kaadrile;

- koolitusfirmade koolitused kogu tdiitajaskonnale;
- tasemekoolituse toetamine.
B. SISEHINDAMISS0STEEVI TAIUSUMINE- olemasoleva sisehindamissiisteerni ilksikute
osade tiiiustamine valdkonniti- taiendavate m66dikute kasutuselev6tt, valdkonnapohise
sisekontrolli efektiivsem planeedmine, labiviimine ja arendamine.
C. MAJANDUSLIKU OLUKORRA PARANDAMINE:
Kokkuhoiupoliitika maja sees.
Eel arvevahendite kokkuleppeline jaotamine maja sees.
Linna arcngukavasse oma ettepanekute tegemine.
Lobitiid hoolekogu, limavalitsuse ja -volikoguga.
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S:i?istuprojektide tegemine.
Projektitdii laiendarfne, koostiiti erinevate fondidega.
Omatulu teenimine koolis, sitdklas ja hostelis.
C. EFEKT'IIVSEMA PR-PLAANI KOOSTAMINE- k6igi huvigruppidega koostdti tegemine;
eriline t?ihelepanu koostdiile meediaga; kooli atdbuutika tiiierdarnine. Peamiseks eesmiirgiks on
1 . ja 1 O.klassi edukas komplekteerimine

ARENGUKAVA PoHILISED VALDKONNAD
kattuvad sisehindamissiisteemi v6tnealadesa:

- eestvedamine j a juhtimine;
- personalijuhtimine;
- koostdiihuvigmppidega;
- ressurssidejuhtimine;
- . 6ppe- ja kasvatusprotsess.

PRIORITEETSETEKS VAJADUSTEKS ON:

1. opihste tasakaalustatud vaimse ja fiiiisilise arengu tagamiseks on hiidavajalik ehitada
kooli territooriumile ujula- kiisitiiiikeskus (projekt 3+), siis saab suurendada ka kehalise
kasvatuse tundide arvu ja siivendada k,isitiiiiopetust.

2. Keskkonnahariduse viiga tugeva sisu toetuseks on vajalik arendada ka vastavat baasi-
ruumiprogramm, dppevahendid,...

3. Tulemuslikumaks tiiiiks andekamate lastega on vajalik kooli juurde luua Saaremaa
Teadus-ja Huvikool,

4. Koostiitis linnaga tuleb oluliselt suurendada turvalisust- hooneteja territoordumi valve,
korrashoid j. vastavus k6igile ohutusn6uetele.

8. TEGEVUSKAVA

8. I . vastutav iuhatuse esimees/koolidirektor M Aro
TEGEVUS l 0 1 l t2 -15
OpDeaasta eesmiirkide vali atdiitamine + + t t t

Sisehindarnissiisteemi arendarnine + t +
Sisehindmisaruande esitamine REKKIe t +
Kooli p6him?i2iruse uuendamine + + +
Sihtasutuse Ddhikiria uuendamine + +
Tunnustussiisteemi arendarnine + + +
Hoolekozu ia kooli koostiid arendamine + + +
Proiekti 3+ arendamine + .t

Siisleemsele armguvestluste alustam. ld6taialega + +
Kooli iuhtimissruktuuri arendamine +
Sihtasutuse struktuuri arcndamine
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8.2. vastutav ekasvatuse alal Marck S

Kooli kodukora iimbertdiitamine

on korraldatud oDilaste ind. arvestades

tulemusi analiiiisitakse

Uute 6Detaiate toetussiisteemi kirieldainine

Klassiruumid aine

E.3. vashrtav a aleklasside ia koolituse alal Sine Ess
TEGEVUS l 0 n t 2
Sisehindamise kirieldamine +
PR{6d strateesiline kava. isa-aastane analiiiis + +
SUG Lastevanemate Kooli arendamine + + + +
Koolitusstrateeeia arendamine + + +
ODetaiate CV-d ia koolitused kodulehele +
Viilissuhtluse arendamine + + +
Uute dDilaste vastuv6hnise siisteemi arendamine +
Opilast<iiide eksooneerimine + +
Arllrtikulsus sihtasutuse tdtitaiatele f +
Pikap?ievarihm esimeses ia teises kooliashnes + +
Muudatused aleklasside dppetdiis + +
Ooetaiate uurimistitdde konverentsi uus fomaat + +
Opetajate kogemusartiklid ja eftekanded
v?iliaspool oma kooli

+ +

Innovaatiliste v6tete arendamine 6ppetiids ja PR-
tdds Glosid. videod. eTwinnine ims.)

+ +

Opetaiate 6ppematerialid kodulehel + +
Kooli aialoo ia uudmistddde temaatika sidumine + +
Kooli tusikomisioni lii6 iuhlirnine ja arendamine + +

8.4. vastutav a e alal Indrck Peil
TEGEvUS 1 0 n t2
Sisehindamise kirieldamine
E-kooli kasutamise arendamine +
ArllrtiSpetus 6Detaiatele +
E-kursuste arendamine + +
Opilasuurimistdiideea teselevad k6ik dDetaiad + +
Rohkem raha proiektidesa + +
Proiektitesiiate tdii koordineerimine + +
Proiektitegewse arendamine kdigis ainetes + +
Keski<onnahariduslike proiektide'iuhtimrne + +
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Elektroonilise dokumendisiisteemi iuuutamine + +
Kodulehe sisev6rzu loomine ia arendamrnc + +
Ari,utibaasi uuendamise siisteemi kirieldamine
Kodukohasa seotud uurimistdiide arendamme +
Uurimistiidd sisev6rku
lT-tdiilaiate tdijiaotus +
Laptopid kdisile dDetaiatele + +

E.5. vastutav proiektjiuht Arme Teigam:j SUG Sih
TEGEVUS l 0 1 l t 2 - 1 5
Saaremaa Teadus-ia Huvikooli loomine t t

U

8.7. vastutavad huvii id Triino Lest ia Diana 6un stiids suc si

E.6. vastutav loos Mia Rand stiids SUG Sihtasu
TEGE\'US l 0 l l l 2 - 1 5
Sisehindamise kirieldamine .t +
Kutsevalikualase tiid t6hustamine + +
Tasasisidekiisitluste viil iatdtitamine +
Koostdii arendamine kdrekoolideea + +
Kodulehele koolipsiihholoosilt laDsevanematele + +
Klassiiuhataia k?isiraamatu vaLnimine +

Koostdii arendamine teiste koolide

Kodulehe pildiealerii ia OE bloei arendamine
Kooliraadio kasutamise suuendamine
Huvitesewse mitmekesistamine

Uued meened ia nende statuudid

E.E.r'astutat) t Marika Piirtel d s S G S
TEGEITJS 1 0 l 1 l 2
Sisehindamise kirieldamine + +
Eelarvestamise aluste uuendamine + +
Palsakorralduse uuendamine +
Pideva iilevaatesiistgemi arendamine + +
Lisavahendite hankimine proiektidesa + +

8.9. vastutab haldusiuht Aado Haandi

Siisteernsete arensuvestluste alustam. oersonali

Struktuuriiiksuste valiaarendamine
Kokkuhoiuooliitika arendamine

Ohutussiisteemi tehniline arendamine
l 0



SAAREMAA UHISGUMNAASIUMI ARENGUKAVA
Territooriumi rcmont +
Keskkonnahariduskeskuse loomine +

Opilaskodu
ODilaskodu remondi ietkamine + t t

Opilaskodu tiidkorralduse uuendamine t

Koolitussiisteemi arendamine + +
Siiiikla
Toitlustussiisteemi uuendamine
Meniiii arendarnine (nimetused. mitmekesisus) +
Koolitussiistesmi arendamine + +
Hiidavaialike seadmete ia vahendite ostmine + + .t

Proiekt 3+
L?ihteilesande koostamine +
Ideekonkursi viili akuulutamine +
Proiekteerimise alsatamine +
Ehituse alustarnine +

9. ARENGUKAVA MUUTMINE

Arengukavajargimist analiiiisitakse/hinnatakse ja arengukava korrigeeritakse igal aastal
jaanuarikuu 6ppen6ukogus, sihtasutuse td6tajate koosolekul, hoolekogu veebruarikuu
koosolekul, sihtasutus€ n6ukogus ja 6pilasesinduses ning esitatakse linnavalitsusele hiljemalt
1 m:irtsiks.
Arengukava kinnitamine ja muutmine toimub Kuressaare Linnavolikogu poolt sat€statud korras.

l 1


