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M:iiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 35 lg 2ja pdhikooli-ja
giimnaasiumiseaduse $ 66 ning Kuressaare Linnavolikogu 27. jaanuari 201 1. aasta maaruse
nr 1 ,,Pdhikooli-ja giimnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses pidaja
padel'usse antud tilesannete delegeerimine Kuressaare Linnavalitsusele" alusel.

1. Deatiil'L
illnsArrpn

$ 1, Kooli nimetus
(1) Kooli nimetus on Saaremaa Uhisgiirnnaasium, mille inglisekeelne vaste on Saaremaa

Co-educational Gymnasium.
(2) Saaremaa Uhisgtimnaasl\tmi (edaspidi kool) eelkeijaks on 1865. aastal loodud

Kuressaare Poeglastegiimnaasium.
(3) Eestikeelse Saaremaa Eesti Segagiimnaasiumi avaaktus peeti l5jaanuaril 1919,

seepiimst Ioeb kool oma l6petajate lende alates lglg.aastast.
(4) Saaremaa Uhisgiimnaasiumi nime kannab kool 1922. aastastja pzirast mitmeid

nimevahetusi taas l.septembrist 1993.

Asukoht ja tegutsemiskoht
Kooli tegutsemiskoht on Kuressaare linn.
Kooli asukoht on aadressil Hariduse 13, 93812 Kuressaares.

$ 3, Kooli haldusala ja tegutsemise vorm
(1) Kool on Kuressaare linnavalitsuse hallatav munitsipaaldppeasutus
(2) Kooli iilesanne on luua Spilastele v6imalused p6hi-ja iildkeskhariduse ornandamiseks

ning koolikohustuse teitmiseks.
(3) Kooli tegutsemise vorm on iihe asutusena tegutsev pdhikoolja giimnaasium Koolis

toimub 6pe 1.-12. klassi ulatuses.
(4) Kooljuhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi pdhiseadusest, teistest digusaktidest ning

kaesolevast pdhimazLusest.

S 4. Pitsat ja siimboolika
Koolil on oma nimega pitsat ja siimboolika.

$ 5. Majatrdamise ja asjaajamise alused
( 1) Koolile soodsa ja n6uetekohase 6ppe- ja tddkeskkonna kindlustamise ning kooli varade

efektiivsemaja saa$likuma kasutamise eesmiirgil on kooli pidaja poolt asutatud SUG
Sihtasutus, mille p6hikiri miiiiratleb kooli majandamise alused.

$2 .
(1)
(2)



(2) Kooli asjaajamine toimub eesti keeles vastavalt kooli asjaajamise konale, mille
kinnitab kooli direktor.

(3) Kooli 6ppe-.ja kasvatusalastes kohustuslikes dokunentides esitatavad andmecl ring
dokumentide tiiitniseia pidamise korra kehtestab haridus- ia teadusntinister.

2. peatlikk
6PPE JA KASVATUSE KORRALDUS KooLIs

S 6. Kooli alusviiiirtused
( 1) Kooli visioon on "Saaremaa Uhisgi.imnaasium - ja saadki hakkama",

s.t. personali ning dpilaste hakkamasaanist
k6igega - piistitatud eesm:Lkidega,
k6igiga - igas meeskonnas, teiste inimestega,
k6ikjal - nii tdijl kui vabal ajal
ja alati - nii tzina kui tulevikus.

(2) Kooli missioonilause on SAPERE AUDE, s.r. SOANDA OLLA IARK.
(3) Kooli pdhivaartused on 6ppimine, traditsioonide austamine, meeskonnatiio, pidev

analtiiisja arenemine: parimate tulemuste saavutamine ; loowse toetamine; ideede
hindamine; hoolivuse, abivalmidr,rse ja viisakuse kasvatamine; uurimistegewse
arendamine; koostird lapsevrmematega; oma kooli tunne; positiivsete kogemuste
jagamine teistele.

$ 7. Kooli p6hieesmiirgid
(1) Kooli eesmZirkideks on kohustusliku pdhihariduseja iildkeskhariduse tasemel hariduse

omardamise ning koolikohustuse t:iitmise vdimaldamine. Kooli pdhieesmtirgiks on
traditsioonilis-akadeemilise gtimnaasiumina valmistada Spilasi ette edasi6ppimiseks,
elukestvaks Sppeksja toimetulekuks kiiresti muutuvas globaliseeruvas maailmas.

(2) Teised pdhieesm:irgist tulenevad eesmZtgid on szitestatud kooli dppekavas:
l) kool laihtub riikliku Sppekava pohiiilesannetest, mis nzieb ette aidata kujuneda
isiksusel, kes tuleb toime oma eluja ttiiiga, arendab ennastja aitab kaasa iihiskonna
arengule, m?ieratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja
maailma tuleviku eest;
2) kool jiirgib oma tdds riikliku Sppekava p6him6tteid: vordne vdimalus hariduse
omandamiseks; humanism ja demokraatia; isamaalisusja rahvusvahelisus; kdigi
6pilaste arendamine; 6ppija aktiivsusja vastutus; tasakaalustatusja integratirvsus:
orienteeritus probleemidele; dppekava avatus;
3) kooli Sppekava arvestab kooli omapiiraja suundumusi ning on kujundatud riikliku
dppekava alusel.

(3) Koolisjuurdunud traditsiooniliste suudirituste korraldamisega taotleb kool opilaste
igakiilgset harmoonilist kasvatamist, et sailitada omaniiolisus ning vzi:irtus ka linnaja
maakonna iihe kultuudkeskusena.

$ 8. Oppekeel
(l) Kooli 6ppekeel on eesti keel.
(2) K6igile dpilastele 6petatakse giimnaasiumi osas kolme vddrkeelt (inglise, vene ning

saksa v6i pmntsuse). Soovi korral ning vdirnaluse olemasolul on 6pilastel vdimalik
dppida ka rootsi, araabia, soome vdi teisi vS6rkeeli.

(3) Kui dppekava seda v6imaldab, v6ib parema vd6rkeeledpetuse huvides mdnda
oppeainet dpetada v66rkeeles.
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$ 9. -Oppe korraldus
(l) Ope toimub statsionaarses 6ppevormrs.
(2) Pohikooli klassid komplekteeritakse kooli elukohaj?irgsetest lastest. Vabade kohtade

olemasolulja vanema soovil v6ib v6tta 6pilase kooli ka mujalt.
(3) Giimnaasiumisse vastuvott toimub pbhikooli ldpetamise tulemuste alusel konkursi

konas.
(4) Ope koolis toimub direktori poolt kinnitatud kooli 6ppekavaj?irgi. Giimnaasrumr osas

on kolm 6ppesuunda: keeled, loodusainedja reaalained;
(5) Igas klassis dppetddks vajalikud 6pikud, tdijvihikudja tdijraamatud valib kool Eesti

Hariduse Infosiisteemi 6ppeki{anduse alamregistrist.
(6) Oppe-ja ilukirjanduse tellimise, hoiustamiseja laenutamisega tegeleb kooli

r_aamatukogu, mille tdijkorralduse_alused kinnitab ha dus- ja teadusminister.
(7) Oppetiid p6hivorm on dppetund. Oppetundide arv pAevasja nendejarjekord m?i?iratakse

direktori poolt kinnitatud kooli paevakavas.
(8) Vahetundide pikkuse otsustab 6ppen6ukogu, koosk6las pdhikooli- ja

giimnaasiumiseadusega. Koolis on konaldatud dpilaste toitlustamine.
(9) Muudest dppetdttvomidest on koolis enar[<asutatavad riihmatdtid, iseseisvad

uurimistdtid ja praktikumid.
(10) Peamised hindamisvomid on kontrolltddd, arvestused, praktikatitdd, uu mistdijdja

nende kaitsmine, eksamid.

$ 10. Oppekavaviiline tegevus
(l ) Oppekavav2iliselt v6ib kool konaldada ringide, stuudiote, kursuste ja

pikapaevadihmade tegevust v6i tagab vastavate teenuste kattesaadavuse 6pilastele lAbi
SUG Srhtasutuse-

(2) 6ppekavavzilises tege\,uses osalemine v6ib toimuda osalejate kaasrahastamisel.

$ 11. Opilaste tunalisuse ja tervise kaitse
(l) Kool tagab dpilase koolis viibirnise ajal tema vainNe ja fliiisilise luwalisuse ning

ter!ise kaitse.
(2) opilastcle osutatakse koolitervishoiuteenust, n'ri:le hutka kuullrvate 6e tegevuste ajr.

mallu, kiittesaadavuse ja asukohta kelrtivad nduded kehlestab sots:aalministef.

3. peatiikk
oPILASTE JA VANEMATE OIGUSED JA KOHUSTUSED

S 12, Opilaste 6igused ja kohustused
t I r Opilasle digused. kohuslused ja vaslurus on fi lseeritud Pdhikooli- ja

giimnaasiurniseaduses ning kooli kodukonas.
(2) Opilased on kohustatud jZirgima oma kooli kodukordaja Eesti iigi seadusi. Kooli

Spilane esindab k6ikjal vAarikalt ennast, oma koolija oma maad.
(3) Opilasel on 6igus valida oma huvideleja v6imetele vastava 10. klassi; valida 6ppekavas

fikseeritud vabaained; tellida kooli vdimalustest lfituvalt tasulisi kursusi; saada
t:iiendavat abi dpetajatelt vastavalt koolis kehtivale konale; osaleda kooli huviringide
tii6s; kasutada kooli ruume ja vara tasuta vastavalt koolis kehtivale korrale; esmaabile
koolis: esitada direktsioonile pretensioone dpetamise taseme suhtes v6i ideid kooli tiid
parandamiseks; 6ppen6ukogu otsusega mitten6ustumise korral piidrduda kooli
hoolekogr.t v6i maavanema poole otsuse lebivaatamiseks. Opilastel on Sigus valida
6oilasesindus ia osaleda selle t6iis.



(4) Kooli dpilane k2iitub igas olukorras viisakalt; v6tab osa k6igist oppekavaga maaratletud
ainetundidest; suhtub 6ppetdiisse kohusetundlikult; jZLgib ter,/islikke eluviiseja
ohutusreegleid.

(5) Opilastele avaldatakse tunnustust vastavalt p6hikooli-ja giimnaasiumiseaduseleja
kooli kodukonale.

(6) Vajadusel v6ib opilase suhtes rakendada tugi-ja m6jutusmeetmeid vastavalt pdhikooli-
ja giimnaasiumiseadusele.

(7) Opilase poolt sniiliselt koolile tekitatud ainelise kahju hiivitab dpilane, tema vanemad
v6i neid asendavad isik'ld vastavalt kooli kodukorrale.

$ 13. Opilasesindus
(1) Opilasomavalitsus tehendab opilaste 6igust koosk6las seadusega iseseisvalt otsustadaja

konaldada 6pilaselu kiisimusi lzihtudes 6pilaste huvidest, vajadustest, digustestja
kohustustest.

(2) Opilasomavalitsuse teostamiseks on 6pilaskonnal 6igus valida 6pilasesindus, kes
esindab Spilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste
ja isikutega.

(3) Opilasesinduse moodustamise kord, dpilasesinduse 6igused, kohustusedja vastutus
ning tdtikord satestatakse 6pilasesinduse pohimZiziruses, mille koostab opilaskond ning
kinnitab direktor.

(4) Opilaskond kiidab 6pilasesinduse p6himaaruse heaks 6pilasesinduse p6himaaruses
setestatud konas.

(5) Esimese dpilasesinduse valimised konaldab kooli direktor.

S 14. Vanemate digused ja kohustused
( 1) Vanemal on 6igus saada Koolist teavet ja selgitusi koolikonalduse ning 6pilaste 6iguste

ja kohustuste kohta.
(2) Vanem vdi teda asendav isik on kohustatud looma lapsele kodu poolt koolikohustuse

tiiitmiseks ja ha duse omandamiseks soodsad tingimused. Oma kohustuste
mitteteitmise konal kannab lapsevanem vastutust seaduses ettenZihtud konas

(3) Kooli ja kodu koostttdks kutsub klassijuhataj a v6i kooli juhtkond vajadusel kokku
vanemate koosoleku, kuid mitte harvem kui I kord aastas. Koosolek v6ib teha
ettepanekuid kooli juhtkonnale 6ppe- ja kasvatustiid pamndamiseks.

4. peatiik*
KOOLIToOTAJATE 6IGUSED JA KOHUSTUSEI)

$ 15. Koolitiiiitajad
(l) Koolitdi,tajad (edaspidi personal) on pedagoogidja kooli teised tijdtajad.
(2) Personali koosseis kinnitatakse direkto ettepanekul kooli Kuressaare Linnavalitsuse

kehtestatud konas, arvestades haridus-ja teadusminist kehtestatud koolitiidtajate
rniinimumkoosseisu.

(3) T6iilepingud Kooli personaliga s61mib, muudabja l6petab direktor.

$ 16. Personali 6igused, iilesanded ja vastutus
(1) Koolititdtajate tdiiiilesanded, 6igused, kohustusedja vastutus mziziratakse kindlaks

kaesoleva p6himaziruse, kooli tiidkorralduse reeglite, ttidtaja ametijuhendija
tiidlepinguga. Ti,dkonalduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.



)

(2) Pedagoogi iilesanne on 6pilaste dpetamine ja kasvatamine, mis tugineb dpilaste ja
dpetajate vastastikusel lugupidamisel, teineteisemdistmisel ning koostiidl 6pilaste
kodudega.

(3) Kooli teiste tdijtajate iilesandeks on tagada kooli haireteta tdcj ja majandarnine ning vara
seilmineja konasolek.

(4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
(5) Personal on kohustatud andma teavet Kuressaare Limavalitsuse haridus-ja

sotsiaalametnikele, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav
v6i kui laps on vaarkohtlemise ohver.

S 17, Kotrkursi korraldamine ja atesteerimine
(l) Pedagoogi vaba ametikoht t?iidetakse konl<ursi konas, mille l?ibiviimise kona kinnitab

kooli hoolekogu direktori ettepanekul.
(2) Pedagoogide kutseoskusteja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme

hindamiseks konaldatakse atesteerimine, mille tingimusedja korra kehtestab haridus-
ja teadusminister.

5. peatiikk
KOOLI JUHTIMINE

$ 18. Direktor
(1) Koolijuhib direktor, kelle iilesanneteks on tagada kooli tulemuslikja h,iireteta tttii ning

kodukord, juhtida Sppe-, kasvatustegevust ning majandus-ja finantstegevust koos SUG
Sihtasutuse N6ukogu, kooli hoolekogu, 6ppen6ukogu, kooli juhtkonna ja
6pilasesindusega.

(2) Direktor esindab koolija tegutseb kooli nirnel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid,
mis on seotud tema seaduses satestatud iilesannete taitmisega.

(3) Direktor annab piideurse piires k?iskkirju ning suulisija kirjalik:ke konaldusi.
(4) Direktori vaba ametikoha taitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursr

liibiviimise kona kehtestab Kuessaare Linnavalitsus.
(5) Direktoriga s6lmib tdiilepingu linnapea v6i tema volitatud ametiisik.

$ 19. Kooli juhtkond
Kooli juhtkond on direktod poolt moodustatud direktorile n6u andev organ, mille
koosseisu, iilesanded ja tti6kona kinnitab direktor.

$ 20. Hoolekogu
(l) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle tilesanne on kooli 6pilaste, pedagoogide,

lapsevanemate, vilistlaste, Kuressaarc Linnavolikogu ja kooli toetavate
organisatsioonide iihistegelus kooli 6ppe-ja kasvatuse jalgimiselja suunamisel ning
6ppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel.

(2) Hoolekogu moodustamiseja tegutsemise korra kehtestab Kuressaare Linnavalitsus.

$ 21. Oppen6ukogu
(1) Oppen6ukogu nlesandeks on oma pZidevuse piires kooli 6ppe-ja kasvatustegevuse

korraldamine, anali.iiisimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) 6ppen6ukogu iilesanded ja tddkora kehtestab haridus- ja teadusminister.



6. peatiikk
KOOLI VARA JA RAHASTAMINE

$ 22. Kooli vara
(I) Kooli vala moodustavad koolile Kuressaare li 'lalt v6i teistelt isikuteltja asutustelt

sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseksja kasutamiseks antud maa, hooned,
rajatised. seadmed- raha. in\enlarja muu \ara.

(2) Kooli vara on Kuressaare linna omand.
(3) Kool hoiab koostdijs SUG Sihtasutusega konas oma ruumid, territooriumi, inventari ja

dppevahendid, izihtudes koolile eelarveaastaks ette nfitud valenditest.

$ 23. Eelane ja rahastamine
(l) Koolil on oma eelarve, mille kinnitab Kuessaare Linnavolikogu linnaeelarve osana.
(2) Kooli rahastamine toimub riigi-ja linnaeelarve vahenditest, laekumistest eraoiguslikelt

juriidilistelt isikutelt, annetustestja kooli p6himaaruses satestatud oppekavavalisest
tegevusest saadud tuludest.

(3) Kool vdib oma pdhitegeruse korval ning seda kahjustamata tegeleda oppekavav:ilise
koolituse, v6istluste, festivalide, kontsertideja nziituste konaldamise, dppematedalide
kirjastamiseja valmistamise, ruumide rentimise, majutamise ja toitlustamisega.

(4) Oppekavaviilise tegeruse kulude katmine v6ib toimuda tegevuses osalejate
kaasrahastamisel. Oppekavavaliste tegevuste ja teenuste hinnad kehtestatakse
digusaktides satestatud konas.

(5) Kooli tegeruse majanduslik kindlustamine on lahus pedagoogilisest juhendamisest ja
kontrollist.

(6) Kooli arveldamine toimub Kuessaare Linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.
(7) Kooli raamatupidamist korraldab Kuressaare Linnavalitsus.

$ 24. Jiirelevalve
(1) Kool esitab oma tege\.use kohta statistilise aruande oigusaktidega kinnitatud

tiihtaegadelja konas.
(2) Riiklikku jarelevalvet kooli 6ppe- ja kasvatustegewse iile teostab Haridus- ja

Teadusministee um v6i haridus- ja teadusministri tilesandel kooli asukohajArgne
maatvanem

(3) Koolitervishoiuteenuse osutamise iile teostab vastavalt oma piidel.usele riiklik:ku
jZtelevalvet Terviseamet.

7. peatiikk
RAKENDUSSATTEI)

$ 25. Meiiruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavolikogu 22. veebruari 2001. aasta mazirus nr 4
,,Saaremaa Uhisgtimnaasiumi pdhimzienise kinnitamine".

S 26. Meeruse joustumin€
MZiZtus i6ustub l. veebruaril 2011.

<--=--fcl//' \
E k Keerberg I
Kuressaare Linnavdlikogu esimees

Saata: Saaremaa Uhisgiimnaasium, Iinnavalitsuse hariduseja kultuuri osakond


