
Kuress aar e Linnavolikogu

Mef l rus

Kuressaare 22. marts 2012 rtr l0

Saaremaa Uhisgiimnaasiumi
pOhimiiiirus

Miiiirus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 35 lg 2, pdhikooli- ja
giimnaasiumiseaduse $ 66, huvikooli seaduse ning Kuressaare Linnavolikogu2T .jaanuari 2011.
aasta miiiiruse nr 1 ,,Pdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduses ning koolieelse lasteasutuse seaduses
pidaja piidevusse antud i.ilesannete delegeerimine Kuressaare Linnavalitsusele" alusel.

1. peatiikk
irr,nsArrno

$ 1. Kooti nimetus
(l) Kooli nimetus on Saaremaa Uhisgtimnaasium (edaspidi kooD, mille inglisekeelne vaste on

Saaremaa Co-educational Gymnasium.
(2) Saaremaa Uhisgtimnaasiumi (edaspidi koot) eelkiiijaks on 1865. aastal loodud Kuressaare

Poeglaste giimnaasium.
(3) Eestikeelse Saaremaa Eesti Segagtimnaasiumi avaaktus peeti 15. jaanuaril 1919, seepiirast

loeb kool oma ldpetajate lende alates 1919. aastast.
(4) Saaremaa Uhisgtimnaasiumi nime kannab kool1922. aastast ja piirast mitmeid nimevahetusi

taas 1. septembrist 1993.

$ 2. Asukoht ja tegutsemiskoht
(l) Kooli asukoht on aadressil Hariduse 13,93812 Kuressaare.
(2) Kooli tegutsemiskoht on Kuressaare linn.

$ 3. Haldusala ja tegutsemise vorm
(1) Kool on Kuressaare linnavalitsuse hallatav munitsipaaldppeasutus.
(2) Kooli tegutsemise vorn iildhariduskool ja huvikool, mis tegutsevad tihe asutusena.
(3) Kooli iilesanne on luua dpilastele vdimalused pdhi- ja i.ildkeskhariduse omandamiseks ning

teadus- j a huvitegevuseks.
(4) Kooli teadus-, huvi- ja koolitustegevust, sealhulgas tiiiskasvanute koolitust korraldab

Saaremaa Teadus- ja Huvikool (edaspidi SZtf
(5) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest digusaktidest ning

kiiesolevast p6him2i?iruse st.



2. peati.ikk
6ppn JA KASVATUSE KoRRALDUS KooLIS

$ 4. Kooli alusviiiirtused
(1) Kooli visioon on,,Saaremaa Uhisgtimnaasium.- ja saadki hakkama",

s.t. personali ning dpilaste hakkama saamist
kdigega - piistitatud eesmiirkidega,
kdigiga - iseendaga, igas meeskonnas, teiste inimestega,
kdikjal - nii tcicil kui vabal ajal
ja alati - nii tiina kui tulevikus.

(2) Kooli missioonilause on SAPERE AUDE, s.t. SOANDA OLLA TARK.
(3) Kooli pdhiviiiirtused on dppimine, traditsioonide austamine, meeskonnatciri, pidev analtiiis ja

arenemine; parimate tulemuste saal'utamine; loovuse toetamine; ideede hindamine;
hoolivuse, abivalmiduse ja viisakuse kasvatamine; uurimistegevuse arendamine; koostdo
lapsevanematega; oma kooli tunne; positiivsete kogemuste jagamine teistele.

$ 5. Kooli pdhieesmiirgid
(1) Kooli p6hieesmiirgiks on traditsioonilis-akadeemilise giimnaasiumina valmistada dpilasi ette

edasidppimiseks, elukestvaks 6ppeks ja dnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas
maailmas.

(2) Teised pdhieesmiirgist tulenevad eesmiirgid on siitestatud kooli dppekavas:
l) kool llihtub riikliku dppekava p6hiiilesannetest, mis niieb ette aidata kujuneda isiksusel,

kes tuleb toime oma elu ja t<iciga, arendab ennast ja aitab kaasa iihiskonna arengule,
miiiiratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma
tuleviku eest;

2) kool jiirgib oma t<iris riikliku Oppekava p6him6tteid: v6rdne vdimalus hariduse
omandamiseks; humanism ja demokraatia; isamaalisus ja rahl.usvahelisus; kdigi dpilaste
arendamine; dpplja aktiivsus ja vastutus; tasakaalustatus ja integratiivsus; orienteeritus
probleemidele; 6ppekava avatus;

3) kooli dppekava arvestab kooli omapiira ja suundumusi ning on kujundatud riiklike
dppekavade alusel.

(3) Koolis juurdunud traditsiooniliste suuriirituste korraldamisega taotleb kool omaniiolisuse ja
viiiirtuse sailitamist linna ja maakonna iihe kultuurikeskusena ning Spilaste igaki.ilgset
harmo onilist kasvatamist.

(4) STH teger,use eesmiirgid on siitestatud STH dppekavas:
1) pakkuda v6imalusi laste ja noorte mitmekiilgseks arenguks ja toetada nende kujunemist

hiisti toimetulevaks i.ihiskonnaliikmeks.
2) luua lastele ja noortele v6imalused tegeleda valitud huvialaga.

$ 6.Oppekeel
(1) Kooli dppekeel on eesti keel.
(2) K6igile dpilastele dpetatakse grimnaasiumi osas kolme v66rkeelt (inglise, vene ning saksa

v6i prantsuse). Soovi korral ning vdimaluse olemasolul on dpilastel v6imalik dppida ka
rootsi, aruabia, soome vdi teisi v66rkeeli.

(3) Kui 6ppekava seda v6imaldab, vdib parema v66rkeele6petuse huvides m6nda 6ppeainet
dpetada v66rkeeles.

$ 7.6ppe korraldus
(1) 6pe toimub statsionaarses dppevormis.
(2) Koolis omandatava hariduse liigid on iildharidus ja huviharidus.
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(3) Koolis omandatava hariduse tasemed on p6hiharidus ja iildkeskharidus.
(4) Tiiiskasvanute koolitus vdib toimuda nii tocialase- kui vabahariduskoolitusena, mida

konaldab kooli alltiksusena STH.
(5) Pdhikooli klassid komplekteeritakse kooli elukohajiirgsetest lastest. Vabade kohtade

olemasolul ja vanema soovil vdib v6tta 6pilase kooli ka mujalt.
(6) Giimnaasiumisse vastuvdtt toimub p6hikooli l6petamise tulemuste alusel konkursi korras.
(7) STH-sse dpilase vastu vdtmine toimub 6pilase, kui 6pilane on vanem kui 18 aastat, vdi tema

vanema avalduse alusel.
(8) 6pe koolis toimub direktori poolt kinnitatud kooli dppekavade jiirgi. Kooli 6ppekavad

koostatakse p6hikooli riikliku dppekava ja giimnaasiumi riikliku 6ppekava alusel. STH-i iga
huviala kohta koostatakse huviala 6ppekava huviharidusstandardi ja huviala riikliku
raamdppekava (selle olemasolul) alusel. Kooli 6ppekavad on kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse
alusdokumentideks.

(9) Igas klassis 6ppet6<iks vajalikud 6pikud, t6<ivihikud, tociraamatud ja muu Oppekirjanduse
valib kool haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud loetelust.

(10) 6pp"- ja ilukirjanduse tellimise, hoiustamise ja laenutamisega tegeleb kooli
raamatukogu, mille trj<ikorralduse alused kinnitab haridus- ja teadusminister.

(l l) Oppetdci p6hivorm on dppetund. Oppetundide arv piievas ja nende jarjekord miiiiratakse
direktori poolt kinnitatud tunniplaanis.

(I2) STH-is on 6ppet6<iks erinevad vormid: ringitunnid, dppetunnid, treeningud, dppepiievad,
v6istlused, matkad, laagrid, e-6ppemo o dulid, rei sid, konverentsid, praktikumid j m
aktiiv6ppemeetodid.

(13) Vahetundide pikkuse otsustab dppendukogu kooskdlas pdhikooli- ja
gtimnaasiumiseadusega. Vahetundide ajal on koolis korraldatud ka dpilaste toitlustamine.

(14) Muudest dppetoovormidest on koolis enamkasutatavad riihmatorid, iseseisvad
uurimistdcid j a praktikumid ning proj ekt6ppepiievad.

(15) Peamised hindamisvormid on kontrolltcicid, arvestused, praktikatocjd, uurimistood ja
nende kaitsmine ning eksamid.

$ 8. Haridusliku erivajadusega dpilaste 6ppe korraldamine
(1) Haridusliku erivajadusega 6pilase 6ppe korraldamise pdhimdtted siitestatakse kooli

6ppekavas.
(2) Haridusliku erivajadusega dpilase 6ppe ja arengu toetamiseks vajalikku koost<j<id

tugispetsialistide ja lpetajate vahel korraldab tugiteger,use koordinaator koos
tugikomisjoniga.

(3) Direktori otsusel v6ib haridusliku erivajadusega dpilasele rakendada meetmeid, mille
rakendamise eeldusena ei ole ette nlihtud n6ustamiskomisjoni soovitust, sealhulgas
tugispetsialisti teenus, individuaalse dppekava rakendamine, pikapiievartihma vastuvdtmine
ning vanema n6usolekul dpilase iileviimine jiirgmistesse kooli poolt moodustatavatesse
ri.ihmadesse v6i klassidesse:
1) dpiabirtihm p6hiharidust omandavatele 6pilastele eripedagoogilise v6i logopeedilise abi

osutamiseks (rtihmatiiitumuse piirnorm 6 6pilast) ;
2) pdhiharidust omandavatele kiiitumisprobleemidega 6pilaste klass (tiiitumuse piirnorm 72

6pilast);
3) raskete somaatiliste haigustega dpilaste klass (tiiitumuse piirnorm12 6pilast);
4) kdne-, niigemis-, kuulmis- vdi liikumispuudega dpilaste klass (klassitiiitumuse piirnorm

12 6pilast).
(4) Ndustamiskomisjoni soovitusel ja vanema ndusolekul korraldab kool dpilasele 6pet

p6hikooli lihtsustatud riikliku dppekava jiirgi, 6pet viiikeklassis, terviseseisundist tulenevat
kodudpet vdi iihele dpilasele keskendatud 6pet, pdhikooli riiklikus dppekavas etteniihtud
dpitulemuste asendamist v6i viihendamist vdi kohustusliku dppeaine Sppimisest vabastamist.

(5) Andekate 6pilaste 6ppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostcicid dpetajate vahel ja vajadusel
individuaal se dppekava rakendamist korraldavad Oppealaj uhataj ad j a S TH.



$ 9. Huvitegevus ja noorsootiiii
(1) Kooli huvitegevust ja noorsootd<id konaldab STH.
(2) Huvitegevus on koolis toimuv v6i kooli korraldatud kooli dppekava liibimist toetav vdi muu

dppekavavtiline tegevus. Huvitege\.uses kasutatakse erinevaid dppevorme ja -meetodeid,
sealhulgas huviringid.

(3) Opilasel on 6igus kasutada 6ppekavaviilises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu, 6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras siitestatud korras.

(4) STH-I on 6igus moodustada huviringe ja treeningriihmi ja klubisid, mille kulude katmine
toimub osalejate osalisel v6i tiiielikul rahastamisel.

(5) STH dppertihmade suuruse ja moodustamise alused kinnitab Kuressaare Linnavalitsus.
(6) Oppet6<i huvikoolis toimub tildhariduskoolide 6pilastele dppetocist vabal ajal, ttiiskasvanuile

t66st vabal ajal ning laste ja noorte vabatahtlikuse alusel.

$ 10. Turvalisuse ja tervise kaitse
(1) Kool tagab dpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja fiiiisilise turvalisuse ning tervise

kaitse.
(2) Opilastele osutatakse koolitervishoiuteenust, mille hulka kuuluvate 6e tegevuste aja, mahu,

kiittesaadavuse j a asukohta kehtivad nduded kehtestab sotsiaalminister.
(3) Direktor korraldab kooli hiidaolukorra lahendamise plaani viiljatcicitamise, kaasates vajadusel

6ppen6ukogu, hoolekogu ja eksperte. Hiidaolukorra lahendamise plaani kehtestab direktor.

$ l l .Opilaskodu
(1) Soolil on dpilaskodu.
(2) Opilaskodusse vastuvdetud 6pilastele vdimaldatakse Opilaskodus elamine kogu dppeaasta

j ooksul, vdlj a arvatud koolivah eajad.
(3) Opilase elukorraldus dpilaskodus ning 6pilaskodusse vastuvdtmise ja 6pilaskodust

viiljaarvamise tingimused ja kord miiiiratakse kooli direktori kinnitatud dpilaskodu
kodukorras.

(4) Kool tagab 6pilase dpilaskodus viibimise ajal tema vaimse ja fiitsilise turvalisuse ning
tervise kaitse.

(5) Opilaskodus loob kool dpilasele soodsad tingimused sotsiaalsete oskuste arendamiseks,
dppimiseks, enesearenduseks, suhtlemiseks, huvitegenrseks, vaba aja sisustamiseks ning
puhkamiseks, arvestades dpilaste individuaalseid vaj adusi.

(6) Riiklikult toetatavale kohale vastu vdetud dpilase puhul teeb kool koosto<is dpilase
elukohajiirgse valla- vdi linnavalitsuse sotsiaalabi ja -teenuseid konaldava struktuuritiksuse
v6i ametiisikuga viihemalt kord poolaastas kokkuvdtte 6ppimis- ja elamistingimuste ning
tugitegevuste m6just dpilase arengule ning pere toimetulekule, mille alusel otsustatakse
edasine teenuste ja abi osutamise vajadus 6pilaskodus.

(7) Vastava kokkuleppe alusel vdivad dpilaskodus teenuste ja abiga kaasnevate kulude katmises
osaleda 6pilase elukohajiirgne vald v6i linn vdi 6pilase seaduslik esindaja.

3. peatiikk
Oprr,asrE JA vANEMATE OIGUSED JA KoHUSTUSED

$ 12. Opilaste digused ja kohustused
(1) Opilaste 6igused, kohustused ja vastutus on fikseeritud pdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduses,

huvikooli seaduses nins kooli kodukorras.
(2) Opilased on kohustatuJjrirgima oma kooli kodukorda ja Eesti riigi seadusi. Kooli dpilane

esindab kdikjal viidrikalt ennast, oma kooli ja oma maad.
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(3) Opilasel on 6igus valida oma huvidele ja v6imetele vastava 10. klassi; valida dppekavas
fikseeritud vabaained; tellida kooli vdimalustest lfituvalt tasulisi kursusi; saada tiiiendavat
abi dpetajatelt vastavalt koolis kehtivale korrale; osaleda kooli huviringide tricis; kasutada
kooli ruume javaratasuta vastavalt koolis kehtivale korrale; esmaabile koolis; esitada
direktsioonile pretensioone dpetamise taseme suhtes vdi ideid kooli trio parandamiseks;
dppendukogu otsusega mitten6ustumise korral.pcicirduda kooli hoolekogu vdi maavanema
poole otsuse liibivaatamiseks. Opilastel on 6igus valida 6pilasesindus ja osaleda selle t6<js.

(4) Kooli Opilane kaiitub igas olukorras viisakalt; v6tab osa kdigist dppekavaga miiiiratletud
ainetundidest; suhtub dppetci<isse kohusetundlikult; jrirgib tervislikke eluviise ja
ohutusreegleid.

(5) Opilastele avaldatakse tunnustust vastavalt p6hikooli- ja giimnaasiumiseadusele ja kooli
kodukorrale.

(6) Vajadusel vdib 6pilase suhtes rakendada tugi- ja mdjutusmeetmeid vastavalt pdhikooli- ja
gi.imnaasiumiseadusele.

(f Opilase poolt stitiliselt koolile tekitatud ainelise kahju hiivitab 6pilane, tema vanemad v6i
neid asendavad isikud vastavalt kooli kodukorrale.

$ 13. Opilasesindus
(1) Opilasomavalitsus tfiendab dpilaste 6igust kooskdlas seadusega iseseisvalt otsustada ja

korraldada 6pilaselu kiisimusi liihtudes Spilaste huvidest, vajadustest, digustest ja
kohustustest.

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

(3) Opilasesinduse moodustamise kord, dpilasesinduse 6igused, kohustused ja vastutus ning
tookord siitestatakse dpilasesinduse p6himiiiiruses, mille koostab 6pilaskond ning kinnitab
direktor.

(4) Opilasesinduse pdhimiiiiruse koostab 6pilaskond ning see kiidetakse heaks 6pilaskonna seas
liibiviidava hiiiiletuse teel.

(5) Esimese dpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor demokraatia p6himdtetest
liihtudes.

$ 14. Vanemate digused ja kohustused.
(1) Vanemal on 6igus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning dpilaste diguste ja

kohustuste kohta.
(2) Vanem v6i teda asendav isik on kohustatud looma lapsele kodu poolt koolikohustuse

tiiitmiseks ja hariduse omandamiseks soodsad tingimused. Oma kohustuste mittetaitmise
korral kannab lapsevanem vastutust seaduses etteniihtud korras.

(3) Kooli ja kodu koostooks kutsub klassijuhataja v6i kooli juhtkond vajadusel kokku vanemate
koosoleku, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas. Koosolek v6ib teha ettepanekuid kooli
juhtkonnale 6ppe- j a kasvatustd<i parandamiseks.

4. peattkk
KOOLITOoTA.TATN OTCUSNO JA KOHUSTUSED

$ 15. Koolitiiiitajad
(1) Koolit<i<itajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja kooli teised triotajad.
(2) Personali koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul Kuressaare Linnavalitsuse poolt

kehtestatud korras, arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud koolito<itajate
miinimumkoosseisu.

(3) Td<llepingud kooli personaliga s6lmib, muudab ja ldpetab direktor.
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$ 16. Personali iilesanded ja vastutus
(1) Personali tri<iiilesanded, 6igused, kohustused ja vastutus miiiiratakse kindlaks kiiesoleva

pdhimtiiiruse, kooli torikorralduse reeglite, to<itaja ametijuhendi ja todlepinguga.
Tricikonalduse reeglid j a ametij uhendid kinnitab direktor.

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

(3) Kooli teiste tcidtajate iilesandeks on tagada kooli hiiireteta td<i ja majandamine ning vara
siiilimine j a korrasolek.

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

sotsiaalametnikele, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav vdi kui
laps on viiiirkohtlemise ohver.

$ 17. Pedagoogi vaba ametikoha tiiitmine ja atesteerimine
(1) Pedagoogi vaba ametikoht tiiidetakse konkursi korras, mille liibiviimise korra kinnitab kooli

hoolekogu direktori ettepanekul.
(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning kvalifikatsioonitaseme hindamiseks

korraldatakse atesteerimine, mille tingimused ja korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

5. peati.ikk
KOOLI JUHTIMINE

$ 18. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kelle iilesanneteks on tagada kooli tulemuslik ja hiiireteta tdci ning

juhtida 6ppe- ja kasvatustegevust ning majandus- ja finantstegevust koos kooli hoolekogu,
dppendukogu, metoodikan6ukogu, direktsiooni ja dpilasesindusega ning koost66s linna
haridus- j a fi nantsteenistusega.

(2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on
seotud tema seaduse s s iite statud iilesannete tiiitmi se ga.

(3) Direktor annab piidevuse piires kiiskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi, moodustab
koolielu tilesannete t?iitmiseks vajalikke alalisi v6i ajutisi triogruppe, kinnitab koolisiseseid
dokumente.

(4) Direktor on aruandekohustuslik pidaja, hoolekogu, tootajate i.ildkoosoleku, kdrgemalseisvate
haridus-, rahandus-, jms jiirelevalveasutuste ees seadustes etteniihtud korras ja ulatuses.

(5) Direktori vaba ametikoha tiiitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi liibiviimise
korra kehtestab Kuressaare Linnavalitsus.

(6) Direktoriga sdlmib, peatab, muudab vdi l6petab tri<ilepingu linnapea.
(7) Konkreetseid tririldike koolis juhivad direktori asetiiitjad ja alltiksuste juhid, kelle 6igused,

kohustused ja vastutus on mtiiiratud ametijuhendites.

$ 19. Direktsioon ja metoodikandukogu
Kooli direktsioon ja metoodikan6ukogu on direktori poolt moodustatud direktorile n6u andvad
organid, mille koosseisu, i.ilesanded ja t66korra kinnitab direktor.

$ 20. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle iilesanne on kooli dpilaste, pedagoogiliste ja

mittepedagoogiliste t66tajate, lapsevanemate, vilistlaste, Kuressaare Linnavolikogu ning
kooli toetavate organisatsioonide tihistegevuse koordineerimine kooli 6ppe- ja kasvatustcici
suunamisel ning dppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

(2) Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise korra kehtestab Kuressaare Lirmavalitsus.
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$ 21. Oppendukogu
(1) Opendukogu Olesandeks on oma piidevuse piires kooli 6ppe- ja kasvatustegevuse

korraldamine, analtii.isimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Oppendukogu iilesanded ja td<ikorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

6. peati.ikk
MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

$ 22. Kooti vara
(1) Kooli vara moodustavad koolile Kuressaare linnalt vdi teistelt isikutelt ja asutustelt

sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja kiisutamiseks antud maa, hooned, rajatised,
seadmed, raha, inventar'ja muu vara.

(2) Kooli vara on linnavara Kool on linnavara valitsema volitatud asutus.
(3) Kooli valduses olevat linnavara kasutab kool sihtotstarbeliselt oma iilesannete tiiitmiseks.

Kool peab vara tile arvestust ning v6ib varaga teha tehinguid vastavalt Kuressaare linnavara
valitsemise korras siitestatud tingimustele.

$ 23. Eelarve ja rahastamine
(1) Koolil on oma eelarve.
(2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja linnaeelarvest, laekumistest

eradiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning dppekavaviilisest tegevusest saadud
tuludest.

(3) Kool vdib vastu vdtta annetusi, mis kajastatakse kooli eelarves.
(4) Kool, s.h STH vdib oma p6hitegevuse kdrval ning seda kahjustamata tegeleda

dppekavaviilise koolituse, vdistluste, festivalide, kontsertide ja niiituste korraldamise,
6ppematerjalide kirjastamise ja valmistamise, ruumide rentimise, majutamise ja
toitlustamisega.

(5) STH dppetasu ja dppekavaviiliste tegevuste ja teenuste hinnad kehtestab Kuressaare
Linnavalitsus.

(6) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu linnavalitsuse
digusaktidega kehtestatud korra kohaselt. Eelarve kinnitab kooli pidaja Kuressaare linna
eelarve koosseisus.

(7) Kooli kulud kaetakse kinnitatud eelarvest.
(8) Kooli arveldamine toimub Kuressaare Linnavalitsuse arvelduskontode kaudu.
(9) Kooli raamatupidami st korraldab Kures saare Linnavalitsus.

$ 24. Asjaajamise alused
(1) Kooli asjaajamine toimub eesti keeles vastavalt kooli asjaajamise korrale, mille kinnitab

kooli direktor kiiskkirj aga.
(2) Kooli 6ppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning

dokumentide tiiitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

$ 25. Jiirelevalve
(1) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande digusaktidega kinnitatud tiihtaegadel ja

korras.
(2) Kooli tege'r,.ust kontrollivad ning finantstegelrrst revideerivad vastavalt kehtestatud korrale

Haridus- ja Teadusministeerium v6i haridus- ja teadusministri tilesandel kooli asukohajrirgne
maavanem j a Kuressaare Linnavalitsus.

(3) Koolitervishoiuteenuse osutamise iile teostab vastavalt oma piidel.usele riiklikku jiirelevalvet
Terviseamet.
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7. peattikk
RAKENDUSSATTEI)

$ 26. Miiiiruse kehtetuks tunnistamine
Kuressaare Linnavolikogu 15. detsembri 2011. aasta miiiirus nr 28 ,,saaremaa Uhisgtimnaasiumi
pdhimiiiiruse" tunnistatakse kehtetuks.

$ 27. Miiiiruse jdustumine
Miiiirus jdustub l. septembrist 2012.

eslmees

Saata:
Kuressaare Tliiskasvanute Giimnaasium
Hariduse ja kultuuri osakond
Kantselei


