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SaaremaaUhisgiimnaasiumi
pOhimiiiirus

Miiiirus kehtestatakse
kohaliku omavalitsusekorralduseseaduse$ 35 lg 2, pdhikooli- ja
giimnaasiumiseaduse
$ 66, huvikooli seadusening KuressaareLinnavolikogu2T.jaanuari 2011.
aastamiiiirusenr 1 ,,Pdhikooli-ja gtimnaasiumiseaduses
ning koolieelselasteasutuse
seaduses
pidaja piidevusseantud i.ilesannetedelegeerimineKuressaareLinnavalitsusele" alusel.

1. peatiikk

irr,nsArrno
$ 1. Kooti nimetus
(l) Kooli nimetuson SaaremaaUhisgtimnaasium(edaspidikooD,mille inglisekeelnevasteon
SaaremaaCo-educationalGymnasium.
(2) SaaremaaUhisgtimnaasiumi (edaspidi koot) eelkiiijaks on 1865. aastalloodud Kuressaare
Poeglastegiimnaasium.
(3) EestikeelseSaaremaaEesti Segagtimnaasiumi
avaaktuspeeti 15.jaanuaril 1919,seepiirast
loeb kool oma ldpetajatelendealates1919.aastast.
(4) SaaremaaUhisgtimnaasiuminime kannab kool1922. aastastja piirast mitmeid nimevahetusi
taas 1. septembrist1993.
$ 2. Asukoht ja tegutsemiskoht
(l) Kooli asukohton aadressilHariduse 13,93812 Kuressaare.
(2) Kooli tegutsemiskohton Kuressaarelinn.
$ 3. Haldusala ja tegutsemisevorm
(1) Kool on Kuressaarelinnavalitsusehallatavmunitsipaaldppeasutus.
(2) Kooli tegutsemisevorn iildhariduskool ja huvikool, mis tegutsevadtihe asutusena.
(3) Kooli iilesanneon luua dpilastelevdimalusedpdhi- ja i.ildkeskhariduse
omandamiseksning
teadus-j a huvitegevuseks.
(4) Kooli teadus-,huvi- ja koolitustegevust,sealhulgastiiiskasvanutekoolitust korraldab
SaaremaaTeadus-ja Huvikool (edaspidiSZtf
(5) Kool juhindub oma tegevusesEesti Vabariigi seadustest,
teistestdigusaktidestning
kiiesolevastp6him2i?iruse
st.

2. peati.ikk
6ppn JA KASVATUSE KoRRALDUS KooLIS
$ 4. Kooli alusviiiirtused
ja saadkihakkama",
(1) Kooli visioon on,,SaaremaaUhisgtimnaasium.personali
s.t.
ning dpilastehakkamasaamist
kdigega - piistitatud eesmiirkidega,
kdigiga - iseendaga,igas meeskonnas,
teisteinimestega,
kdikjal nii tcicilkui vabal ajal
ja alati - nii tiina kui tulevikus.
(2) Kooli missioonilauseon SAPEREAUDE, s.t. SOANDA OLLA TARK.
(3) Kooli pdhiviiiirtused on dppimine, traditsioonide austamine,meeskonnatciri,pidev analtiiisja
arenemine;parimate tulemuste saal'utamine;loovuse toetamine; ideedehindamine;
hoolivuse, abivalmiduseja viisakuse kasvatamine;uurimistegevusearendamine;koostdo
lapsevanematega;oma kooli tunne; positiivsete kogemustejagamine teistele.
$ 5. Kooli pdhieesmiirgid
(1) Kooli p6hieesmiirgikson traditsioonilis-akadeemilise
giimnaasiuminavalmistadadpilasi ette
edasidppimiseks,elukestvaks6ppeksja dnnelikuks eluks kiiresti muutuvas globaliseeruvas
maailmas.
(2) Teised pdhieesmiirgisttulenevadeesmiirgidon siitestatudkooli dppekavas:
l) kool llihtub riikliku dppekavap6hiiilesannetest,mis niieb ette aidatakujuneda isiksusel,
kes tuleb toime oma elu ja t<iciga,arendabennastja aitab kaasaiihiskonna arengule,
miiiiratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna,kaasvastutajanaEuroopaja maailma
tuleviku eest;
2) kool jiirgib oma t<irisriikliku Oppekavap6him6tteid: v6rdne vdimalus hariduse
omandamiseks;humanismja demokraatia;isamaalisusja rahl.usvahelisus;kdigi dpilaste
ja integratiivsus; orienteeritus
arendamine;dpplja aktiivsus ja vastutus;tasakaalustatus
probleemidele;6ppekavaavatus;
3) kooli dppekavaarvestabkooli omapiiraja suundumusining on kujundatud riiklike
dppekavadealusel.
(3) Koolis juurdunud traditsiooniliste suuriiritustekorraldamisegataotleb kool omaniiolisuseja
viiiirtuse sailitamist linna ja maakonnaiihe kultuurikeskusenaning Spilasteigaki.ilgset
harmoonilist kasvatamist.
(4) STH teger,useeesmiirgidon siitestatudSTH dppekavas:
1) pakkuda v6imalusi lasteja noorte mitmekiilgseks arenguksja toetadanendekujunemist
hiisti toimetulevaksi.ihiskonnaliikmeks.
2) luua lasteleja noortelev6imalusedtegeledavalitud huvialaga.
$ 6.Oppekeel
(1) Kooli dppekeelon eestikeel.
(2) K6igile dpilastele dpetataksegrimnaasiumiosaskolme v66rkeelt (inglise, vene ning saksa
v6i prantsuse).Soovi korral ning vdimaluseolemasolulon dpilastelv6imalik dppidaka
rootsi, aruabia,soomevdi teisi v66rkeeli.
(3) Kui 6ppekavasedav6imaldab, vdib paremav66rkeele6petusehuvides m6nda 6ppeainet
dpetadav66rkeeles.

$ 7.6ppe korraldus
(1) 6pe toimub statsionaarses
dppevormis.
(2) Koolis omandatavahariduseliigid on iildharidus ja huviharidus.
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(3) Koolis omandatavaharidusetasemedon p6hiharidusja iildkeskharidus.
(4) Tiiiskasvanutekoolitus vdib toimuda nii tocialase-kui vabahariduskoolitusena,mida
konaldab kooli alltiksusenaSTH.
(5) Pdhikooli klassidkomplekteeritaksekooli elukohajiirgsetest
lastest.Vabadekohtade
ja
olemasolul vanemasoovil vdib v6tta 6pilasekooli ka mujalt.
(6) Giimnaasiumissevastuvdtt toimub p6hikooli l6petamisetulemustealusel konkursi korras.
(7) STH-ssedpilasevastuvdtmine toimub 6pilase,kui 6pilaneon vanemkui 18 aastat,vdi tema
vanemaavaldusealusel.
(8) 6pe koolis toimub direktori poolt kinnitatud kooli dppekavadejiirgi. Kooli 6ppekavad
koostataksep6hikooli riikliku dppekavaja giimnaasiumiriikliku 6ppekavaalusel.STH-i iga
huviala kohta koostataksehuviala 6ppekavahuviharidusstandardija huviala riikliku
raamdppekava(selle olemasolul)alusel.Kooli 6ppekavadon kooli 6ppe-ja kasvatustegevuse
alusdokumentideks.
(9) Igas klassis 6ppet6<iksvajalikud 6pikud, t6<ivihikud, tociraamatudja muu Oppekirjanduse
valib kool haridus-ja teadusministripoolt kinnitatud loetelust.
(10) 6pp"- ja ilukirjandusetellimise, hoiustamiseja laenutamisega
tegelebkooli
raamatukogu,mille trj<ikorraldusealusedkinnitab haridus-ja teadusminister.
(l l)
Oppetdcip6hivorm on dppetund.Oppetundidearv piievasja nendejarjekord miiiiratakse
direktori poolt kinnitatud tunniplaanis.
(I2)
STH-is on 6ppet6<ikserinevadvormid: ringitunnid, dppetunnid,treeningud,dppepiievad,
v6istlused, matkad, laagrid, e-6ppemoodulid, rei sid, konverentsid,praktikumid j m
aktiiv6ppemeetodid.
(13) Vahetundidepikkuse otsustabdppendukogukooskdlaspdhikooli- ja
gtimnaasiumiseadusega.
Vahetundide ajal on koolis korraldatud ka dpilaste toitlustamine.
(14) Muudestdppetoovormideston koolis enamkasutatavad
riihmatorid,iseseisvad
uurimistdcidj a praktikumid ning proj ekt6ppepiievad.
(15) Peamisedhindamisvormidon kontrolltcicid,arvestused,praktikatocjd,uurimistoodja
nendekaitsminening eksamid.
$ 8. Haridusliku erivajadusegadpilaste 6ppe korraldamine
(1) Haridusliku erivajadusega6pilase6ppekorraldamisepdhimdttedsiitestatakse
kooli
6ppekavas.
(2) Haridusliku erivajadusegadpilase6ppeja arengutoetamiseksvajalikku koost<j<id
tugispetsialistideja lpetajate vahel korraldab tugiteger,usekoordinaator koos
tugikomisjoniga.
(3) Direktori otsuselv6ib hariduslikuerivajadusegadpilaselerakendadameetmeid,mille
rakendamiseeeldusenaei ole ette nlihtud n6ustamiskomisjoni soovitust, sealhulgas
tugispetsialisti teenus,individuaalse dppekavarakendamine,pikapiievartihmavastuvdtmine
ning vaneman6usolekul dpilase iileviimine jiirgmistessekooli poolt moodustatavatesse
ri.ihmadesse
v6i klassidesse:
1) dpiabirtihmp6hiharidustomandavatele6pilasteleeripedagoogilisev6i logopeediliseabi
osutamiseks(rtihmatiiitumusepiirnorm 6 6pilast);
2) pdhiharidust omandavatelekiiitumisprobleemidega6pilasteklass (tiiitumuse piirnorm 72
6pilast);
3) rasketesomaatilistehaigustegadpilasteklass (tiiitumusepiirnorm12 6pilast);
4) kdne-, niigemis-, kuulmis- vdi liikumispuudega dpilaste klass (klassitiiitumusepiirnorm
12 6pilast).
(4) Ndustamiskomisjonisoovituselja vanemandusolekulkorraldabkool dpilasele6pet
p6hikooli lihtsustatudriikliku dppekavajiirgi, 6pet viiikeklassis,terviseseisundisttulenevat
kodudpet vdi iihele dpilaselekeskendatud6pet, pdhikooli riiklikus dppekavasetteniihtud
dpitulemusteasendamistv6i viihendamistvdi kohustusliku dppeaineSppimisestvabastamist.
(5) Andekate6pilaste6ppeja arengutoetamiseksvajalikku koostciciddpetajatevahelja vajadusel
individuaalse dppekavarakendamistkorraldavad Oppealajuhatajad j a STH.

$ 9. Huvitegevus ja noorsootiiii
(1) Kooli huvitegevustja noorsootd<id
konaldab STH.
(2) Huvitegevus on koolis toimuv v6i kooli korraldatud kooli dppekavaliibimist toetav vdi muu
dppekavavtilinetegevus.Huvitege\.useskasutatakseerinevaid dppevormeja -meetodeid,
sealhulgashuviringid.
(3) Opilaselon 6igus kasutada6ppekavaviilises
tegevusestasutaoma kooli rajatisi, ruume,
raamatukogu,6ppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeidkooli kodukorras siitestatudkorras.
(4) STH-I on 6igus moodustadahuviringeja treeningriihmija klubisid, mille kulude katmine
toimub osalejateosaliselv6i tiiielikul rahastamisel.
(5) STH dppertihmadesuuruseja moodustamisealusedkinnitab KuressaareLinnavalitsus.
(6) Oppet6<ihuvikoolis toimub tildhariduskoolide6pilasteledppetocistvabal ajal, ttiiskasvanuile
t66st vabal ajal ning lasteja noorte vabatahtlikusealusel.
$ 10. Turvalisuse ja tervise kaitse
(1) Kool tagabdpilasekoolis viibimise ajal tema vaimseja fiiiisilise turvalisusening tervise
kaitse.
(2) Opilasteleosutataksekoolitervishoiuteenust,mille hulka kuuluvate 6e tegevusteaja, mahu,
kiittesaadavusej a asukohtakehtivad nduded kehtestabsotsiaalminister.
(3) Direktor korraldab kooli hiidaolukorra lahendamiseplaani viiljatcicitamise,kaasatesvajadusel
6ppen6ukogu,hoolekoguja eksperte.Hiidaolukorra lahendamiseplaani kehtestabdirektor.
$ ll.Opilaskodu
(1) Soolil on dpilaskodu.
(2) Opilaskodussevastuvdetud6pilastelevdimaldatakseOpilaskoduselaminekogu dppeaasta
j ooksul, vdlj a arvatud koolivah eajad.
(3) Opilaseelukorraldusdpilaskodusning 6pilaskodussevastuvdtmiseja 6pilaskodust
viiljaarvamisetingimused ja kord miiiirataksekooli direktori kinnitatud dpilaskodu
kodukorras.
(4) Kool tagab6pilasedpilaskodusviibimise ajal tema vaimseja fiitsilise turvalisusening
tervisekaitse.
(5) Opilaskodusloob kool dpilaselesoodsadtingimusedsotsiaalsete
oskustearendamiseks,
dppimiseks,enesearenduseks,
suhtlemiseks,huvitegenrseks,vaba ajasisustamiseks
ning
puhkamiseks,arvestadesdpilasteindividuaalseidvajadusi.
(6) Riiklikult toetatavalekohalevastuvdetud dpilasepuhul teebkool koosto<isdpilase
elukohajiirgsevalla- vdi linnavalitsusesotsiaalabija -teenuseidkonaldava struktuuritiksuse
v6i ametiisikugaviihemalt kord poolaastaskokkuvdtte 6ppimis- ja elamistingimustening
tugitegevustem6just dpilase arengulening pere toimetulekule, mille alusel otsustatakse
edasineteenusteja abi osutamisevajadus6pilaskodus.
(7) Vastava kokkuleppe alusel vdivad dpilaskodusteenusteja abiga kaasnevatekulude katmises
osaleda6pilaseelukohajiirgnevald v6i linn vdi 6pilaseseaduslikesindaja.

3. peatiikk

Oprr,asrE JA vANEMATE OIGUSEDJA KoHUSTUSED
$ 12. Opilastedigusedja kohustused
(1) Opilaste6igused,kohustusedja vastutuson fikseeritudpdhikooli- ja gtimnaasiumiseaduses,
huvikooli seaduses
nins kooli kodukorras.
(2) Opilasedon kohustatuJjrirgimaoma kooli kodukordaja Eesti riigi seadusi.Kooli dpilane
esindabkdikjal viidrikalt ennast,oma kooli ja oma maad.
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(3) Opilaselon 6igus valida oma huvideleja v6imetelevastava10. klassi; valida dppekavas
fikseeritud vabaained;tellida kooli vdimalustest lfituvalt tasulisi kursusi; saadatiiiendavat
abi dpetajateltvastavalt koolis kehtivale korrale; osaledakooli huviringide tricis;kasutada
kooli ruume javaratasuta vastavaltkoolis kehtivalekorrale; esmaabilekoolis; esitada
direktsioonile pretensioonedpetamisetasemesuhtesvdi ideid kooli trio parandamiseks;
dppendukoguotsusegamitten6ustumisekorral.pcicirdudakooli hoolekogu vdi maavanema
ja osaledasellet6<js.
poole otsuseliibivaatamiseks.Opilastelon 6igus valida 6pilasesindus
(4) Kooli Opilanekaiitubigas olukorras viisakalt; v6tab osa kdigist dppekavagamiiiiratletud
ainetundidest;suhtub dppetci<isse
kohusetundlikult; jrirgib tervislikke eluviise ja
ohutusreegleid.
ja kooli
(5) Opilastele avaldataksetunnustustvastavaltp6hikooli- ja giimnaasiumiseadusele
kodukorrale.
(6) Vajaduselvdib 6pilasesuhtesrakendadatugi- ja mdjutusmeetmeidvastavaltpdhikooli- ja
gi.imnaasiumiseadusele.
(f Opilase poolt stitiliselt koolile tekitatud ainelise kahju hiivitab 6pilane, tema vanemadv6i
neid asendavadisikud vastavalt kooli kodukorrale.
$ 13. Opilasesindus
(1) Opilasomavalitsustfiendab dpilaste6igust kooskdlasseadusega
iseseisvaltotsustadaja
korraldada 6pilaselu kiisimusi liihtudes Spilastehuvidest, vajadustest,digustestja
kohustustest.
(2) Opilasomavalitsuse
teostamisekson 6pilaskonnal6igus valida dpilasesindus,kes esindab
dpilaskondakoolisisestessuhetesning suhetesteisteorganisatsioonide,
asutusteja isikutega.
(3) Opilasesinduse
moodustamisekord, dpilasesinduse
6igused,kohustusedja vastutusning
tookord siitestataksedpilasesindusep6himiiiiruses,mille koostab 6pilaskond ning kinnitab
direktor.
(4) Opilasesindusepdhimiiiiruse koostab 6pilaskond ning seekiidetakse heaks 6pilaskonnaseas
liibiviidava hiiiiletuseteel.
(5) Esimesedpilasesinduse
valimisedkorraldabkooli direktor demokraatiap6himdtetest
liihtudes.
$ 14. Vanemate digusedja kohustused.
(1) Vanemalon 6igus saadakoolist teavetja selgitusikoolikorraldusening dpilastedigusteja
kohustustekohta.
(2) Vanem v6i teda asendavisik on kohustatudlooma lapselekodu poolt koolikohustuse
tiiitmiseks ja hariduseomandamisekssoodsadtingimused. Oma kohustustemittetaitmise
korral kannab lapsevanemvastutustseadusesetteniihtudkorras.
(3) Kooli ja kodu koostooks kutsub klassijuhatajav6i kooli juhtkond vajaduselkokku vanemate
koosoleku, kuid mitte harvem kui 1 kord aastas.Koosolek v6ib teha ettepanekuidkooli
juhtkonnale 6ppe-j a kasvatustd<iparandamiseks.

4. peattkk
KOOLITOoTA.TATN OTCUSNOJA KOHUSTUSED
$ 15. Koolitiiiitajad
(1) Koolit<i<itajad
(edaspidipersonal)on pedagoogidja kooli teisedtriotajad.
(2) Personalikoosseiskinnitatakse direktori ettepanekulKuressaareLinnavalitsusepoolt
kehtestatudkorras, arvestadesharidus-ja teadusministrikehtestatudkoolito<itajate
miinimumkoosseisu.
(3) Td<llepingudkooli personaligas6lmib, muudabja ldpetabdirektor.
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$ 16. Personali iilesandedja vastutus
(1) Personalitri<iiilesanded,
6igused,kohustusedja vastutusmiiiirataksekindlaks kiiesoleva
pdhimtiiiruse,kooli torikorraldusereeglite, to<itajaametijuhendija todlepinguga.
Tricikonaldusereeglid j a ametijuhendid kinnitab direktor.
(2) Pedagoogitilesanneon dpilastedpetamineja kasvatamine,mis tugineb6pilasteja dpetajate
vastastikusellugupidamisel,teineteisemdistmisel
ning koostrjoldpilastekodudega.
(3) Kooli teiste tcidtajateiilesandekson tagadakooli hiiiretetatd<ija majandaminening vara
siiiliminej a korrasolek.
(4) Personalil on keelatud avalikustadalapselt saadudteavet lapseperekonnakohta.
(5) Personalon kohustatudandmateavet KuressaareLinnavalitsuseharidus-ja
sotsiaalametnikele,kui on selgunud,et lapse kodune kasvukeskkondon ebarahuldavvdi kui
laps on viiiirkohtlemise ohver.
$ 17. Pedagoogivaba ametikoha tiiitmine ja atesteerimine
(1) Pedagoogivaba ametikoht tiiidetaksekonkursi korras, mille liibiviimise korra kinnitab kooli
hoolekogu direktori ettepanekul.
(2) Pedagoogidekutseoskusteja kutsemeisterlikkusening kvalifikatsioonitasemehindamiseks
korraldatakseatesteerimine,mille tingimusedja korra kehtestabharidus-ja teadusminister.

5. peati.ikk
KOOLI JUHTIMINE
$ 18. Direktor
(1) Kooli juhib direktor, kelle iilesannetekson tagadakooli tulemuslik ja hiiireteta tdci ning
juhtida 6ppe-ja kasvatustegevust
ning majandus-ja finantstegevustkoos kooli hoolekogu,
dppendukogu,metoodikan6ukogu,direktsioonija dpilasesindusega
ning koost66slinna
haridus-j a fi nantsteenistusega.
(2) Direktor esindabkooli ja tegutsebkooli nimel ning teeb kooli eelarvepiires tehinguid,mis on
seotudtema seaduse
s siitestatudiilesannetetiiitmi sega.
(3) Direktor annabpiidevusepiires kiiskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi, moodustab
koolielu tilesannetet?iitmiseksvajalikke alalisi v6i ajutisi triogruppe,kinnitab koolisiseseid
dokumente.
(4) Direktor on aruandekohustuslik
pidaja,hoolekogu,tootajatei.ildkoosoleku,kdrgemalseisvate
haridus-, rahandus-,jms jiirelevalveasutusteees seadustesetteniihtudkorras ja ulatuses.
(5) Direktori vaba ametikohatiiitmiseks korraldatakseavalik konkurss. Konkursi liibiviimise
korra kehtestabKuressaareLinnavalitsus.
(6) Direktoriga sdlmib, peatab,muudab vdi l6petab tri<ilepingulinnapea.
(7) Konkreetseidtririldikekoolis juhivad direktori asetiiitjadja alltiksustejuhid, kelle 6igused,
kohustusedja vastutuson mtiiiratud ametijuhendites.
$ 19. Direktsioon ja metoodikandukogu
Kooli direktsioonja metoodikan6ukoguon direktori poolt moodustatuddirektorile n6u andvad
ja t66korrakinnitab direktor.
organid,mille koosseisu,i.ilesanded
$ 20. Hoolekogu
(1) Hoolekoguon alaliselttegutsevorgan,kelle iilesanneon kooli dpilaste,pedagoogilisteja
mittepedagoogilistet66tajate, lapsevanemate,vilistlaste, KuressaareLinnavolikogu ning
kooli toetavateorganisatsioonidetihistegevusekoordineerimine kooli 6ppe-ja kasvatustcici
suunamiselning dppeksja kasvatuseksparematetingimuste loomisele kaasaaitamine.
(2) Hoolekogumoodustamiseja tegutsemisekorra kehtestabKuressaareLirmavalitsus.
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$ 21.Oppendukogu
(1) Opendukogu
piireskooli 6ppe-ja kasvatustegevuse
Olesandeks
on omapiidevuse
ja
juhtimiseks
korraldamine,analtii.isimine,
hindamine
vajalikeotsustetegemine.
ja td<ikorrakehtestabharidus-ja teadusminister.
(2) Oppendukogu
iilesanded

MAJANDAMISE

6. peati.ikk
JA ASJAAJAMISE ALUSED

$ 22. Kooti vara
(1) Kooli vara moodustavadkoolile Kuressaarelinnalt vdi teisteltisikuteltja asutustelt
sihtotstarbeliseksvaldamiseks,kasutamiseksja kiisutamiseksantud maa, hooned, rajatised,
seadmed,raha, inventar'ja muu vara.
(2) Kooli vara on linnavara Kool on linnavara valitsema volitatud asutus.
(3) Kooli valdusesolevat linnavara kasutabkool sihtotstarbeliseltoma iilesannetetiiitmiseks.
Kool peab vara tile arvestustning v6ib varagateha tehinguid vastavalt Kuressaarelinnavara
valitsemisekorras siitestatudtingimustele.
$ 23. Eelarve ja rahastamine
(1) Koolil on oma eelarve.
(2) Kooli eelarvetulud moodustuvaderaldistestriigi- ja linnaeelarvest,laekumistest
eradiguslikeltjuriidilistelt isikutelt, annetustestning dppekavaviilisesttegevusestsaadud
tuludest.
(3) Kool vdib vastuvdtta annetusi,mis kajastataksekooli eelarves.
(4) Kool, s.h STH vdib oma p6hitegevusekdrval ning sedakahjustamatategeleda
dppekavaviilisekoolituse, vdistluste, festivalide, kontsertideja niiituste korraldamise,
6ppematerjalidekirjastamiseja valmistamise,ruumide rentimise,majutamiseja
toitlustamisega.
(5) STH dppetasuja dppekavaviilistetegevusteja teenustehinnad kehtestabKuressaare
Linnavalitsus.
(6) Kooli eelarvekava projekti kohta annabarvamusekooli hoolekogu linnavalitsuse
digusaktidegakehtestatudkorra kohaselt. Eelarve kinnitab kooli pidaja Kuressaarelinna
eelarvekoosseisus.
(7) Kooli kulud kaetaksekinnitatud eelarvest.
(8) Kooli arveldaminetoimub KuressaareLinnavalitsuse arvelduskontodekaudu.
(9) Kooli raamatupidamist korraldab KuressaareLinnavalitsus.
$ 24. Asjaajamisealused
(1) Kooli asjaajaminetoimub eestikeelesvastavaltkooli asjaajamisekorrale,mille kinnitab
kooli direktor kiiskkirj aga.
(2) Kooli 6ppe-ja kasvatusalasteskohustuslikesdokumentidesesitatavadandmedning
dokumentidetiiitmise ja pidamise korra kehtestabharidus-ja teadusminister.
$ 25. Jiirelevalve
(1) Kool esitab oma tegevusekohta statistilise aruandedigusaktidegakinnitatud tiihtaegadelja
korras.
(2) Kooli tege'r,.ust
kontrollivad ning finantstegelrrstrevideerivad vastavaltkehtestatudkorrale
ja
Haridus- Teadusministeeriumv6i haridus-ja teadusministri tilesandelkooli asukohajrirgne
maavanemj a KuressaareLinnavalitsus.
(3) Koolitervishoiuteenuseosutamiseiile teostabvastavalt oma piidel.useleriiklikku jiirelevalvet
Terviseamet.

8
7. peattikk
RAKENDUSSATTEI)
$ 26. Miiiiruse kehtetukstunnistamine
Kuressaare
Linnavolikogu15.detsembri2011.aastamiiiirusnr 28 ,,saaremaa
Uhisgtimnaasiumi
pdhimiiiiruse"tunnistatakse
kehtetuks.
$ 27.Miiiirusejdustumine
Miiiirusjdustub l. septembrist2012.

eslmees

Saata:
KuressaareTliiskasvanuteGiimnaasium
Hariduseja kultuuri osakond
Kantselei

