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Lisa 2. Viljandi Paalalinna Kooli SWOT- analüüs 

Analüüsikoosolekute toimumise aeg 28.02.2017, Viljandis Paalalinna Koolis 

VPK õpilasesinduse töögrupp 

Tugevused Nõrkused 

 Spordisaavutused 

 Uus, eraldi majaosas asuv söökla ja 
puhvet 

 Projektinädal – õppekäigud, 
ekskursioonid jms 

 Huviringid – eriti sportlike tegevuste 
jaoks 

 Sõbralik õpilastevaheline keskkond – 
eriti vanemate õpilaste puhul 

 Koolitoit – tasuta 

 Viilhall 

 Suur aula – saab korraldada erinevaid 
üritusi, kuid lava on väike 

 Kokkuhoidev koolipere – parem 
võrreldes teiste koolidega, 
enamikõpetajaid on asjalikud ja toredad 

 Vaba kooliriietus – kuigi pidulik 
koolivorm võiks olemas olla 

 Vaheaegade graafik 

 Turvasüsteemid (kui on töökorras) 

 Ebameeldiv lõhn – eriti hommikuti (kas 
sööklast või kanalisatsioonist, samuti 0-
korruse WC-st) 

 Temperatuur – talvel liiga külm, soojal 
ajal liiga palav 

 Õpetajate ja õpilaste vahelised suhted – 
mõned õpetajad ei ole mõistvad, esineb 
ebaõiglust kodutööde tegemistes ja 
hindamises 

 Telefoni keeld – ebaõiglane, et õpetajad 
kasutavad ning teinekord isegi tunni 
ajal, muutust ei kooskõlastatud 
õpilasesindusega. Vahetunnis peaks 
olema telefonide kasutamine lubatud 
(see on õpilase vaba aeg) 

 Nigel kätekuivatuse aparaat söökla 
juures 

 Õpetajad ei suuda klassis korda luua, 
ennast kehtestada – lahkeid õpetajaid 
kipuvad õpilased ära kasutama, kui 
tund on huvitav ja „auke“ sinna ei teki, 
siis pole ka korraga probleeme. Võiks 
olla eraldi õppetöö ruum lärmajatele. 

 Algklassid ja vanemad õpilased koos – 
nooremad lapsed kipuvad lärmama 

 Söögivahetundide  jäikus – võiks olla 
paindlikum süsteem 

 Puudub koolikell – valvelaud on 
mõttetu 

 Kurjad garderoobi töötajad 

 Ürituste ja ekskursioonide vähene 
mitmekesisus – sihtkohad võiksid 
rohkem varieeruda, võiks toimuda reise 
ka väljapoole Eestit (n Rootsi), ürituste 
vähesuse üle kurdetakse, kuid osalejaid 
on sageli vähe. 

 Valikainete (huvitegevuste) valiku 
vähesus – võiks olla prantsuse keel, 
näitering, väitlusklubi. Peaks olema 
selliseid valikaineid või huvitegevusi, 
mis aitaksid suuremate suhtlemisoskust 
arendada 

 Puudub reaalne keelepraktika – 
keeleõppes keskendutakse reeglitele ja 
grammatikale, kuid praktiliselt rääkima 
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see ei õpeta. Oleks vaja rohkem 
õpilasvahetust, keelekandjaid 
(välismaalastest) õpetajaid (nt 
õpetajavahetuse vm korras) 

Võimalused Ohud 

 Tahvelarvutid – kuigi esineb probleeme 
nende töökindlusega 

 Tasuta haridus 

 ERASMUS+ programm ja vabatahtlike 
kaasamiine – kool võiks neid võimalusi 
aktiivsemalt kasutada, rohkem 
vabatahtlikke teistest riikidest 

 Sõpruskoolid – praegu on suhtlus 
vähene (üks kool Porvoos ) , kuid seda 
valdkonda võiks olulisel määral 
arendada ja suhtlust kasvatada 

 Külalised teistest riikidest – lisaks 
ERASMUS- programmile 

 EÕEL raames toimuv koostöö 

 Simulatsioonimängud – nt Euroopa 
Parlamendi korraldatavad jm, võiks olla 
ka väiksematele lastele 

 Arvamuse avaldamine – korraldatud  
käsitlused, sõnavabadus 

 Hea ümbritsev keskkond – kogukond, 
regioon, riik 

 Pagulased – kui on kuritahtlikud ja 
ohtlikud 

 Koolitulistajad 

 Haigused – mujalt maailmast levivad 
epideemiad (nt erinevad gripivormid 
jms.) 

 Vananev rahvastik ja maksutulu 
vähenemine – koole võib jääda 
vähemaks, kuna maksumaksjate arv 
väheneb 

 Arenevad nutiseadmed – sõltuvuse 
kasv, ei taha enam koolis käia ning 
lisaks veel terviseprobleemid 

 Vägivaldsuse kasv – eriti märgatav 
väiksemate õpilaste hulgas 

 Meelemürgid – nii legaalsed (tubakas, 
alkohol) kui ka illegaalsed 
(narkootikumid), viimaseid levib oluliselt 
vähem 

 Normaalsete õpetajate leidmise raskus 
– kooli tööle värbamisel ja koolis tööl 
püsimisel 

 Relvade lihtne kättesaadavus – nt 
kodunt oma sugulaste käest 

 

Prioriteetsete tugevustena märgiti ära: 

 projektinädal 

 koolitoit 

 spordisaavutused 

Prioriteetsete nõrkustena märgiti ära: 

 telefonikeeld 

 õpetajate ja õpilaste vahelised suhted 

Prioriteetsete võimalustena märgiti: 

 tasuta haridus 

 ERASMUS + programm ja vabatahtlike kaasamine 

Prioriteetsete ohtudena märgiti ära: 

 normaalsete õpetajate leidmise raskus 

 meelemürgid 

 vananev rahvastik ja kahanev maksutulu 

 vägivaldsuse kasv 
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Õpetajate töögrupp 

Tugevused Nõrkused 

 Väga head tehnilised võimalused 

 Varane saksa keel õpe (samuti inglise ja 
vene keele õpe) – vaja tagada 
keelerühmade optimaalsus, samas ei 
tohi keeleõppe varasusega üle 
pingutada 

 Kooli paras suurus – ühes majas, ühes 
vahetuses, pole liiga palju paralleele 

 Asukoht – elamurajoon kooli lähedal, 
samas asukoht linna serval, mis 
võimaldab kergelt loodusesse jõuda 

 Personal – professionaalne, üksteise 
suhtes toetav, paraja suurusega 

 Õpetaja tegevusvabadus ja usaldus 
õpetaja vastu – pole liigset kontrolli, 
saab ise meetodeid valida 

 Juhtimistegevuste töörühmad – 
demokraatlik juhtimine, igaüks on 
juhtimisse kaasatud 

 Traditsioonid – jõulukirik, jõuluaknad, 
üritused 

 Huviringid – sport, muusika, arvuti ja 
robootika, rahvatants, liiklusring, 
kunstiring. Huviringid on tasuta 
(vasaksa keele ring, kus vanemad 
osaliselt tasuvad kulusid) 

 Projektinädal – erinevate ainete 
lõiming, erinevate õpetajate koostöö 

 Õpilasekesksus – sõbralik 
järelevastamiste süsteem, tugev 
tugisüsteem (kuigi seal on veel 
arenguruumi) 

 Asukoht – lähielamurajoon on vananev 
linnaosa1; bussijaamast ei ole sobivat 
ühistranspordiühendust 

 Tasemegruppide puudus – eelkõige 
reaalainetes, ei võimalda olla edukas 
olümpiaadidel 

 Puudulik remont 

 Andekad tagaplaanil – ei ole ressurssi 
olümpiaadide eriettevalmistuseks, 
energia kulub probleemsetele lastele, 
pikapäevarühma korraldus ei soosi 
andekate  toetamist 

 Suured klassikomplektid – takistab 
MÕK rakendamist 

 Kokkulepetest kinnipidamine – 
ntkirjutamata  reeglid ja nende 
edastamine (kommunikeerimine), . 
telefonikeelu jälgimine, nt dresside ja 
vahetusjalatsite jälgimine 

 Statuutide uuendamine – peaks olema 
ühised väärtused, rikkumised ja 
karistused peaks olema täpsemalt lahti 
kirjutatud ja järgitavad 

 Valvelaua roll küsitav 

 Vaevaline majasisese info liikumine - ei 
jõua alati kohale 

 Pole olnud meeskonnakoolitusi - kus 
kollektiiv ühiselt osaleks, saaks 
arvamusi avaldada ja väärtusi jagada 

 Kriitilise sõbra programmi 
poolelijäämine 

 Õpilaskesksus – vahel kipuvad õpilased 
seda negatiivselt ära kasutama 

 Digipädevus - nõrgapoolne (personalil), 
wifi -ühendus on ebakindel 

Võimalused Ohud 

 Rahastamisvõimalusi pakkuvad fondid – 
rakendamiseks oleks vaja 
arendustöötajat 

 HITSA-ga koostöö – nt digipädevuste 
arendamine, koostöö arendustöötaja-
gal 

 Koolituspakkumised, nii tasuta kui 
tasulised 

 Koolil on liigne vastutus – seadusandlus 
vähendab pere ja ühiskonna vastutust 
ja suurendab kooli oma, (trend ) 
suundumus tundub võimenduvat 

 Elanike arvu vähenemine, väljaränne, 
tööranne 

                                                           
1 Lähielamurajoonis (Suur-Kaare kuni Kauge tänava korrusmajadeni ning Rehe tänava piirkond 200 m lai vt. 
dokumendi lõppu) 2090 elanikku neist 280 vanuses 0-14; 1370 vanuses 15-64; 440 vanuses 65+. Statistikaameti 
ruumipäringu andmed 2011 seisuga. 
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 Maailmahariduskeskus Mondo – 
vabatahtlikud tegevused 

 Külalised – nii meile tulevad kui meilt 
väljapoole, tagasi kooli, õpilasvahetus, 
õpetajavahetus 

 Koostöö teiste koolidega – nii linnas kui 
ka väljaspool, võistlused, üritused, 
koolitused, õpilaste ja õpetajate 
vahetused 

 Koostöö TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemiaga – nt praktikandid 

 Välissidemed – võiks olla rohkem 
sõpruskoole, rohkem vabatahtlikke 

 Koostöö Viljandimaa Arenduskeskusega 

 Uute õpetajate puudus – ülikoolide 
tegevus õpetajate ettevalmistamisel ei 
ole enam piisav 

 Õpetaja ameti mitteväärtustamine – 
palgatase (regionaalselt võib olla isegi 
asjakohane), lapsed ei taha tulevikus  
õpetajaks saada 

 Liiga suur meedia mõju – 
pseudoväärtusi kandvad saated, 
karistamatuse tunne 

 Väheneb omavaheline 
kontaktsuhtlemine – sh lastevanemate 
ja laste vahel, depressiivsus 

 Interneti ja arvuti mõjud – ohud, 
kiusamine, kontrollimatu info, sõltuvus,  

 Muutunud pereväärtused ei kattu kooli 
poolt pakutavatega – põlvkonnad 
kaugenevad, traditsioonide 
mitteteadmine 

 Silmaringi ahenemine ja vaimsuse 
vähenemine – vähene lugemus, 
terviktekstide lugemise vähene oskus, 
vähene huvi ühiskonnas toimiva vastu, 
väike süvenemisvõime, hääbuv 
sõnavara 

 Pealiskaudsus, kiirustamine – vähe 
tähelepanu üksteisele, sh perekonnas 

 

Prioriteetsete tugevustena märgiti: 

 juhtimistegevuste töörühmad 

 õpetaja tegevusvabadus ja usaldus õpetaja vastu 

 projektinädal 

Prioriteetsete nõrkustena märgiti: 

 kokkulepetest kinnipidamine 

 tasemegruppide puudus 

 andekad tagaplaanil 

Prioriteetsete võimalustena märgiti: 

 rahastamisvõimalusi pakkuvad fondid 

 välissidemed 

 koostöö teiste koolidega 

Prioriteetsete ohtudena märgiti: 

 kooli liigne vastutus 

 silmaringi ahenemine ja vaimsuse vähenemine 

 interneti ja arvuti mõjud 
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VPK juhtkond 

Tugevused Nõrkused 

 Tugev spordivaldkond 

 Tugev õpetajaskond – vanuseline suhe 
on hea, piisavalt palju noori õpetajaid, 
tagatud õppeprotsessi püsivus, kuna  
vajadusel on pidev võimekus õpetajat 
asendada 

 Tasakaalus õpikeskkond – väärtustab nii 
kehalist aktiivsust kui ka vaimset 

 Õpilaskesksus – algatuste toetamine, 
tunniplaani korraldus 

 Hea materiaalne baas, sh arvutibaas 

 Hästi toimiv tugisüsteem 

 Hästi toimiv toitlustuskompleks 

 Tugev muusikaline huviharidus 

 1. kooliastme pikapäevaprogramm – 
samuti päeva erilahendused nt pikk 
lõunavahetund 

 Varane saksa keele õpe A- keelena 

 Ainetevaheline koostöö ja lõiming – 
tekivad probleemid isiklikul tasandil 

 Vähene meie tunnetus ja sisemine 
motivatsioon – üldiselt läheb paremaks, 
vaja on ühist jagatud väärtuste 
kujundamist, ühistegevusi (nt laagrid). 
Õpetaja ei tohiks olla ainult oma 
ainepõhise pilguga, õpetaja vajab ka 
tunnivälist aktiivsust ja eneseanalüüsi. 
Tuleb jõuda selgele arusaamisele,  kelle 
jaoks eelkõige kool  eksisteerib 

 Vähe väljapoole suunatud tööd – 
erinevate koostööprojektide koostamine 
ja elluviimine 

 Remontimata maja, nigel füüsiline 
õpikeskkond 

 Info liikumine jätab soovida – vaja 
rohkem omavahelist normaalset 
suhtlemist, soovi informatsiooni kätte 
saada 

 Kokkulepete mittetäitmine – nt kord 
päevas postkasti vaadata ja reageerida 
seal olevale, nt korrapidamisgraafikus 
kokkulepitu täitmine 

 Rollide segamini ajamine – iseseisvalt 
endale lisarollide kooskõlastamata 
võtmine, nt ise endale kontrollija rolli 
võtmine, hoiak,  et „õpetaja teeb  
tööd,aga teised teevad muiduasju“ 

 Paanika tekitamine – asjade üle 
võimendamine ja paanika külvamine 

 Vähene isiksusekesksus lähenemistes 
lastele – vaja juurde rohkem 
arengupsühholoogiat, vähem nn 
ratsionaalset hoolivust. 

 Teame sageli mis,  aga ei oska vastata 
kuidas 

 Vähene mainekujunduse ja turunduse 
oskus – sh ei oska oma sõnumit hästi 
lapsevanemateni viia  

Võimalused Ohud 

 Parem õpikeskkond uue maja näol – 
peab kaasnema ka sisuline kvaliteedi 
tõus 

 IKT valdkonna arengud – samas tuleb 
hoida tasakaalu. Kõik õpetajad peaksid 
valdama infotehnoloogia ABC-d 

 Ei leia väljastpoolt õigeid inimesi üles 

 Kohaliku koolipidaja heitlikud reformid 
ja nende mõistetavus – põhiliselt 
koolide administreerimisega seonduvad 



6 
 

 Seadusandja poolt antud vabadus 
õppetöö korraldamises – ei oska seda 
veel piisavalt ära kasutada, tuleb 
juurutada rohkem loovaid ja 
draamameetodeid,  samas tuleb leida 
hea tasakaal vana ja uue vahel 

 Väärtushinnangute kujundamine koos 
lapsevanematega 

 Kooliväliste õppekohtade aktiivsem 
kasutamine – muuseumid, 
loodusmajad, looduskoolid, 
raamatukogud jne. 

 Välispartnerite kaasamine maailmast – 
vaja on aktiivsust kasvatada 

 Võimalused ennast tutvustada – vajab 
paremaid teadmisi ja oskusi ning 
rakendamist 

 Lisarahastuse võimalused – vaja 
lisaressurssi vastava inimese näol 

 Digitaliseerimise koll – andmete ja 
tegevuste liigne digitaaliseerimine, 
sellega kaasneb palju segadust ja 
lisatööd 

 Töökoormuse kasv kiirete muutuste 
kontekstis 

 Koostöö korraldus hoolekoguga 

 HEV laste arvu kasv ja nende kaasamine 

 Seadusandlikud piirangud – eriti 
personalipoliitika valdkonnas olevad 
piirangud 

 

Prioriteetsete tugevustena märgiti: 

 tasakaalustatud õpikeskkond 

 õpilaskeskus 

 hästi toimiv tugisüsteem 

Prioriteetsete nõrkustena märgiti: 

 vähene meie tunnetus ja sisemine motivatsioon 

 aAinetevaheline koostöö ja lõiming 

 paanika tekitamine 

Prioriteetsete võimalustena märgiti ära: 

 parema õpikeskkonna kujunemine (uus maja) 

 kooliväliste õppekohtade kasutamine 

 lisarahastuse võimalused 

Prioriteetsete ohtudena märgiti: 

 digitaliseerimise ohud 

 töökoormuse kasv kiirete muutuste kontekstis 
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