Millised müüdid levivad Saaremaal seoses riigigümnaasiumi
loomisega?
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Kõigepealt, Saaremaa riigigümnaasiumi loomisega on sisuliselt tegu kogu
Kuressaare linna koolivõrgu kapitaalse ümberkorraldamisega, millel on tugev
mõju tervele Saare maakonna koolikorraldusele. Samasugune olukord oli ka aastal 1978, kui linnas
avati praegune Kuressaare gümnaasium. Ka siis vahetasid sajad õpilased ja õpetajad kooli, alustati uute
traditsioonidega ja tunti muret, kuidas see uus ikka toimima hakkab. Juba mõne aasta pärast võis
tõdeda, et muudatused tulid kõigile kasuks. On igati inimlik, et igasugu muutused kutsuvad algul esile
erinevaid hirmusid.
Järgnevalt mõned müüdid ja hirmud, mis on kerkinud seoses rajatava riigigümnaasiumiga:
Kõik ei mahu loodavasse riigigümnaasiumisse.
Tegelikult lõpetab vallas põhikooli u 300 õpilast aastas. Ligikaudu 100 neist jätkab õppimist kas
Kuressaare või mandri ametikoolides, u 20 Orissaare gümnaasiumis, 40–70 õpilast Kuressaare
täiskasvanute gümnaasiumis. Riigigümnaasium on suuteline 10. klassi vastu võtma 180 põhikooli
lõpetanut.
Lõpetavate gümnaasiumide gümnaasiumiosa üleminekuklassid lõhutakse.
2021. aasta 1. septembril lähevad nii KG kui ka SÜG-i X ja XI klass täies koosseisus üle
riigigümnaasiumisse
Praeguste gümnaasiumite pikaajalised traditsioonid katkevad.
Kuna loodavas riigigümnaasiumis ühendatakse mõlema praegu Kuressaares tegutseva gümnaasiumi
parimad traditsioonid ja kõrge õppekvaliteet, siis see garanteerib kindlasti gümnaasiumihariduse
ajaloolise
järjepidevuse
Kuressaare
linnas
ja
Saare
maakonnas.
Katkeb gümnaasiumihariduse järjepidevus.
Nimed on vahetunud, erinevaid koole on liidetud, aga järjepidevust on kogu aeg säilitatud. Nii ei ole
ka sel korral alust arvata, et uue loodava gümnaasiumiga, kus on gümnasistidele loodud igati
kaasaegne õpikeskkond ja neid juhendavad maakonna parimad õpetajad, läheks teisiti.
Kui on üks kool, siis on õpilastel valikuid vähem kui kahes koolis.
Vastupidi, mõlema kooli valikud kanduvad üle uude kooli ja praegustel KG õpilastel on võimalik valida
ka SÜG-is pakutavaid valikaineid ja vastupidi. Lisaks käivitatakse veel mõni aktuaalne õppesuund.
On ka ette heidetud, et Upa õppekeskus müüdi maha ja nüüd ehitatakse uus hoone.
Tegelikult on Upa keskus nõukogudeaegne ehitis, mis on projekteeritud ametikooli spetsiifikast
lähtuvalt. Tema ümberehitamine ja kaasaegsetele nõuetele kohandamine ei ole otstarbekas. Lisaks ei
sobi ka tema asukoht.
On küsitud, mis saab Orissaare gümnaasiumist.
OG jätkab oma tegevust niikaua, kui on mõistlik arv õpilasi, kes soovivad seal gümnaasiumiharidust
omandada. Selgitame ka mõisted – torukool ja puhas gümnaasium. Nn torukool on õppeasutus, kus
laps astub esimesse klassi ja väljub sealt üldjuhul pärast 12. klassi lõpetamist. Puhas gümnaasium on
gümnaasiumiharidust pakkuv õppeasutus, kus tegutseb ainult 4. kooliaste, st X–XII klassid. Puhas
gümnaasium loob võrdsed võimalused gümnaasiumihariduse omandamiseks kõikidele valla mistahes
põhikooli lõpetanud õpilasele.

