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Sissejuhatus 

Viljandi Paalalinna Kooli (VPK) arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava aastateks 2018-2020, samuti arengukava uuendamise 

korra. Arengukava on valminud seminarivormis, kaasatud olid õpetajad, õpilasesindus, 

juhtkond ning hoolekogu. Protsessis osalesid eksperdid. VPK arengukava aluseks on riiklik 

õppekava, Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kooli põhimäärus, SWOT-analüüs, Viljandi linna 

arengukava. Arengukava on aluseks kooli üldtööplaanile. Üldtööplaanis on määratletud 

tegevused arengukava tegevuskava elluviimiseks. 

 

I Üldandmed 

 

Kooli ajalugu 

Viljandi Paalalinna Kool asub Viljandi linnas aadressil Paala tee 46. 

Koolihoone valmis ja õppeasutus alustas tööd 1965. aastal Viljandi Internaatkoolina, kuhu asus 

õppima  suur osa õpilasi Viljandi 2. 8-klassilisest koolist. 1973. aastal nimetati kool ümber 

Viljandi 5. Keskkooliks ja avati keskkooliosa. 1995. aastal nimetati kool ümber Viljandi 

Paalalinna Gümnaasiumiks. Pärast Viljandi linnas 2012. aastal toimunud koolivõrgu 

reorganiseerimist  muudeti kool põhikooliks ja hakkas kandma nime Viljandi Paalalinna Kool. 

Kooli on lõpetanud 37 (keskkooli-) gümnaasiumilendu, gümnaasiumi vilistlasi on kokku 2461, 

sh 26 kuld- ja 65 hõbemedaliga lõpetanut. Põhikooli on lõpetanud 51 lendu. Praegu õpib koolis 

(2017/18 õa) 442 õpilast. Koolis töötab 35 pedagoogi. 

 

II Väliskeskkonna olulised mõjurid 

 

Väliskeskkonna arengutest on olulisemad mõjutegurid, mis on seotud Viljandi linna ja 

maakonna rahvastikuprotsessidega. 

Üldjoontes on pikemas tulevikus prognoositav kooliealiste laste arvu langus nii Viljandi linnas 

kui ka maakonnas. Täpsemalt on rahvastiku ja haridusvõrgustiku olulisi põhisuundi kirjeldatud 

arengukava lisas 1 („Viljandi Paalalinna Kooli arengukava koostamise lähteanalüüs“). 

 Vaatamata viimaste aastate õpilaste arvu kasvule Viljandis ootab linna pikemas 

perspektiivis ees õpilaste arvu stabiliseerumine. 

 Uutes Viljandimaa omavalitsustes tekib vajadus olemasoleva haridusliku 

infrastruktuuri optimeerimiseks, mis võib kasvatada Viljandi linna koolides käivate 

laste arvu. 

 Kutsehariduses kasvab keskhariduse baasil õppijate osakaal, mis kasvatab 

perspektiivis põhikoolide ning Viljandi gümnaasiumi sidet. 

 

 

 

III Sisehindamise kokkuvõte 
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Viljandi Paalalinna Kooli sisehindamine viidi läbi 2017. aasta kevadel „Ettevõtliku õppe 

kvaliteeditunnuste – standard“ alusel. Lähtuvalt metoodikast hinnati viit tegevusvaldkonda: 

eestvedamine ja juhtimine, personalivaldkond, koostöö partnerite ja huvigruppidega, 

ressursside juhtimine, õppe- ja kasvatustöö. 

 

EESTVEDA-

MINE JA 

JUHTIMINE 

PERSONALI-

VALDKOND 

KOOSTÖÖ 

PARTNERITE  

JA HUVI-

GRUPPIDEGA 

RESSURSSI-

DE 

JUHTIMINE 

ÕPPE- JA 

KASVATUS-

PROTSESS 

Personali, 

õppijate ja 

kogukonna 

kaasatus õppe 

kavandamisse 

Koolikogukonna 

(sh lapsevanemad) 

ühistegevuste arv 

Kooliväliste 

ekspertide, 

spetsialistide 

kaasatus 

õppetöösse 

Õpilasalgatus

tega kogutud 

rahalised 

vahendid 

Ettevõtliku õppe 

koordinaatori 

olemasolu 

Ettevõtliku 

õppe 

rakendamise 

kirjeldus 

Õppeasutuse 

õpilaste, 

õpetajate ja 

töötajate 

kooliväline osalus 

konkurssidel, 

võistlustel, 

aineolümpiaadidel 

Koostöö- 

projektide arv 

Ettevõtlike 

tegevuste 

fondi 

olemasolu 

Ettevõtluse õppe 

olemasolu 

Kirjeldatud 

motivatsiooni- 

süsteemi 

olemasolu 

Osalus 

organisatsioonides 

ja üritustel 

Kaasatud 

vabatahtlike 

arv 

Kooli/lasteaia 

tegevuseks 

kaasatud 

lisarahastus 

Koolist 

väljalangevus 

Õppeasutuse- 

sisene 

informatsiooni 

juhtimise 

süsteem 

Õpetajavahetuse, 

õpilasvahetuse 

toimivus 

Meedia- 

kajastuste arv 

 Õpilaste kaasatus 

õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

kujundamisse 

Personali ja 

õpilaste 

rahulolu 

juhtimise ja 

eestvedamisega 

Ettevõtlikkuse 

täiendkoolituse 

süsteemi 

olemasolu ja 

toimimine 

  Aktiivõppe 

meetodite 

kasutamine 

 Töötajate erialase 

enesetäienduse 

süsteemi 

olemasolu 

  Lõimitud õpe ja 

seos praktiliste 

väljakutsetega 

 Väljatöötatud 

õppemetoodilised 

lahendused 

  Õppimist toetava 

hindamise 

rakendamine 
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 Õpetajate 

koolisisese 

kogemuste 

vahetuse süsteemi 

olemasolu 

   

 Õpetajate, õpilaste 

kooliväline 

aktiivsus 

   

 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas hinnati järgnevaid tegureid:  

 personali, õppijate ja kogukonna kaasatus õppe kavandamisse; 

 ettevõtliku õppe rakendamise kirjeldus; 

 kirjeldatud motivatsioonisüsteemi olemasolu; 

 õppeasutusesisene informatsiooni juhtimise süsteem; 

 personali ja õpilaste rahulolu juhtimise ja eestvedamisega. 

Üldjoontes toimib kaasamine õpetajate tasandil hästi, arenguruumi on õpilaste õppetöö 

kavandamisse kaasamisel. Õpilaste kaasamiseks õppeprotsessi juhtimisse arendame ja 

täiustame õppimist toetavat hindamist edasi teise kooliastme lõpuni. Ettevõtliku õppe 

rakendamise kirjeldus vajab edasiarendust, võttes arvesse kooli liitumist üleriikliku ettevõtliku 

õppe võrgustikuga. Juhtimisinstrumendina kasutatav motivatsioonisüsteem vajab 

edasiarendamist. Selleks tuleb täiendada ja juurutada kogu kooliperet hõlmavat toimivat 

küsitluste, tagasiside ning arenguvestluste süsteemi. Kooli juhtimisinfo süsteemid vajavad 

omavahel paremat kooskõlastamist. Arvestades koolimaja renoveerimist 2018 – 2019. aastal 

ning selle käigus paigaldatavaid uusi tehnilisi infosüsteeme, vajab kogu juhtimisinfo süsteem 

ülevaatamist pärast uuenenud koolimaja kasutuselevõtmist. 

 

3.2. Personalivaldkond 

Personalivaldkonnas hinnati järgmisi tegureid: 

 koolikogukonna,  sh lapsevanemate,  ühistegevuste arvu; 

 õppeasutuse õpilaste, õpetajate ja töötajate koolivälist osalust konkurssidel, võistlustel ja 

aineolümpiaadidel; 

 osalust organisatsioonides ja üritustel; 

 õpetajavahetuse ja õpilasvahetuse toimimist; 

 ettevõtlikkuse täiendkoolituste süsteemi olemasolu ja toimimist; 

 töötajate erialase enesetäienduse tugisüsteemi olemasolu; 

 välja töötatud õppemetoodilisi lahendusi; 

 õpetajate koolisiseste kogemuste vahetuse süsteemi olemasolu; 

 õpetajate ja õpilaste koolivälist aktiivsust. 

Personalivaldkonnas vajab täiendavat tähelepanu ettevõtlikkuse täienduskoolituste süsteemi 

arendamine. Õpetajavahetuse korraldamine vajab aktiviseerimist. Koolis loodavaid ning 

õpetajatevahelise koostöö korras jagatavaid õppemetoodilisi lahendusi võiks olla enam. Samuti 

vajab paremat seiramist koolipere kooliväline aktiivsus. 
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3.3. Koostöö partnerite ja huvigruppidega 

Partnerite ja huvigruppidega koostöö valdkonnas hinnati järgmist: 

 kooliväliste ekspertide ja spetsialistide kaasatus õppetöösse; 

 koostööprojektide arv; 

 kaasatud vabatahtlike arv; 

 meediakajastuste arv. 

Õppetöösse kaasatud kooliväliste ekspertide ja spetsialistide hulk on suur ning see valdkond on 

kindlasti kooli üheks tugevuseks. Täiendavat tähelepanu vajavad koostööprojektid ning 

nendega tegelemiseks on otstarbekas leida täiendavat tööjõudu. Vabatahtlike kaasamine vajab 

aktiviseerimist, tuleks leida võõrkeelt emakeelena rääkivaid vabatahtlikke, kes saaksid aidata 

kaasa kooli keeleõppe kvaliteedi parandamisse ja tõstmisse. Meediakajastuste jälgimise 

süsteem vajab täpsustamist. 

 

3.4. Ressursside juhtimine 

Valdkonnas hinnati järgmisi tegureid: 

 õpilasalgatustega kogutud rahalised vahendid; 

 ettevõtlike tegevuste fondi olemasolu; 

 kooli tegevuseks kaasatud lisarahastus. 

Õpilasalgatustega kogutud rahastus vajab suurendamist, seda saab teha aktiivsema 

heategevusprojektide või ettevõtlusprojektide rakendamise kaudu. Ettevõtlustegevuste fondina 

saab käsitleda Viljandi linna hallatavat õpilasalgatuste rahastut, kust õpilased saavad oma 

ideedele toetust taotleda. Edasiarendamist vajab lisaressursside kaasamine kooli arengusse 

parema projektitöö ning suurema välisrahastuse võimaluste kasutamise teel nii riigisiseseks kui 

ka rahvusvaheliseks koostööks. 

 

3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Õppe- ja kasvatusprotsessi hindamisel seirati: 

 ettevõtliku õppe koordinaatori olemasolu; 

 ettevõtluse õppe olemasolu; 

 koolist väljalangevust; 

 õpilaste kaasatust õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamisesse; 

 aktiivõppe meetodite kasutamist; 

 lõimitud õpet ja seost praktiliste väljakutsetega; 

 õppimist toetava hindamise rakendamist. 

Üldjoontes toimib valdkond hästi. Valdkonna arendamiseks kaasatakse lisatööjõudu 

(ettevõtlikkuse koordinaator). Õpilaste ärihoiakud vajavad kasvatamist ning selleks on 

otstarbekas juurutada koolis enam ettevõtlusega tegelemise õpet (nt õpilasfirmade loomine vms 

metoodika). Edasiarendamist vajab õppe terviklik lõimimine eluga. 
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IV Viljandi Paalalinna kooli SWOT- analüüs 

Kooli hetkeolukorra hindamiseks viidi läbi SWOT- analüüsid kolmes töörühmas: õpilased, 

õpetajad ja kooli juhtkond. Töörühmad määratlesid üksteisest eraldi kooli tugevused, nõrkused, 

võimalused ja ohud ning teostasid ka hääletamise teel prioriseerimise. 

SWOT- analüüsi kokkuvõte on tervikuna toodud arengukava lisas 2 („Viljandi Paalalinna Kooli 

SWOT- analüüs 2017“). 

Õpilaste töörühmas toodi kooli olulisteks tugevusteks välja tulemused spordivaldkonnas, koolis 

korraldatav projektinädal, koolitoit ja selle pakkumise kvaliteet. Kooli nõrkuseks peeti 

õpetajate ja õpilaste vastuolulist reeglite tõlgendamist ja omavaheliste kokkulepete 

kooskõlastamist, mis toob teatud juhtudel kaasa õpilaste ja õpetajate vaheliste suhete 

nõrgenemist. Võimalustena nägid õpilased ERASMUS- programmist tulenevaid võimalusi, sh 

teistest riikidest vabatahtlike kaasamist, ning seda, et Eestis on tasuta haridust võimaldav 

koolisüsteem. Tähtsamate väliskeskkonnast tulenevate ohtudena nähti kompetentse ja asjaliku 

personali kaasamise keerukust, meelemürkide levikut (põhiliselt tubakas ja alkohol), vananevat 

rahvastikku ja sellest tulenevat kahanevat maksutulu ning üldist vägivaldsuse kasvu. 

Õpilaste töörühmast tulenevad olulisemad (mitte tehnilist laadi) vajakajäämised, millele 

peaks enam tähelepanu pöörama, on praktilise keeleoskuse arendamine keeleõppes; 

kooliperesiseste kokkulepete sõlmimine ja täitmine; õpetajate ja õpilaste vaheliste suhete 

parandamine; õpilaste suurem kaasamine kooli tegevuste kavandamisse ja elluviimisse; 

parem koostöö kogukonnaga. 

Õpetajate töögrupis nähti kooli tähtsamate tugevustena õpetajate head kaasamist kooli 

juhtimisse ning kooli usaldust õpetajate valitud meetodite ja töökorralduse vastu. Samuti toodi 

olulise tugevusena välja koolis läbiviidavat projektinädalat. Põhiliste nõrkustena nägid õpetajad 

majasiseste kokkulepete toimimist ja neist üheselt arusaamist, vähest võimalust toetada 

täiendavalt andekate laste arengut (tasemerühmade loomisega). Koolile nähti avanemas 

võimalusi ennekõike projektilise tegevusega lisarahastust taotledes. See saaks olla üheks 

aluseks laiemaks rahvusvaheliseks ja riigisiseseks koostööks teiste koolidega. Ohuna tunnetati 

olukorda, kus seadusandlikult kooli vastutus pidevalt kasvab ning väljub tasakaalust, võrreldes 

lapsevanema ja pere vastutuse vähenemisega. Ohuks on kergelt kättesaadava informatsiooni 

ning endale sobiva informatsiooni lihtsate valikute tingimustes õpilaste silmaringi ahenemine 

(ollakse n-ö „oma infomullis“), samuti laiemalt interneti ja nutiseadmete mõjud õpilaste 

hoiakutele, väärtushinnangutele ja käitumisele (sh tervisekäitumisele). 

Õpetajate töörühmast tulenevad väljakutsed, millega tuleb tegeleda, on majasiseste 

põhiväärtuste ja kokkulepete ning õpetajatevahelise koostöökorralduse edasiarendamine. 

Samuti on tähtis õpilaste individuaalset arengut toetavate erinevate lahenduste aktiivsem 

juurutamine. 

 

Kooli juhtkonna töörühm määratles olulisemate kooli tugevustena tasakaalustatud 

õpikeskkonda, mis väärtustab nii sportlikke kui vaimseid saavutusi. Oluliseks tugevuseks on 

koolis toimiv töökorralduslik ja algatusi toetav õpilasesindus ja hästi toimiv tugisüsteem. Kooli 

suuremat tähelepanu vajavate nõrkustena toodi välja liiga vähene koolipere meie tunne ning 

sellest tulenev ebakindlus. Õppetöös tunnetati suuremat vajadust õppeainete omavahelise ja 

praktilise eluga lõimimise osas. Olulisemate võimalustena nähti maja renoveerimisest tulenevat 

positiivset õpikeskkonna muutust, kooliväliste õppekohtade ja -lahenduste laialdasemat 

kasutust ning lisarahastamise taotlemist kooli tegevustesse erinevate projektidega. Tõsisemate 

ohtudena tunnetas kooli juhtkonna töögrupp kiiretest muutustest tulenevat töökoormuse kasvu 



7 
 

ning erinevate infosüsteemide kasutuselevõtust ja omavahelisest toimivusest tulenevat, mis 

pärsib töötajate motivatsiooni. 

Põhilisteks väljakutseteks juhtkonna töörühmas on koolipere parema põhiväärtustel 

tugineva toimimise korraldamine. Oluline on leida võimalusi kooli tegevustesse väliste 

ressursside kaasamiseks. Samuti on oluline õpilasesinduse kaasamine kooli juhtimisse 

eelarve tasandil. 

 

V Viljandi Paalalinna Kooli arengu põhimõtted ja eesmärgid 

 

5.1. Viljandi Paalalinna Kooli missioon 

 
Missioon  

Õpime, uurime, analüüsime, kogeme, avastame ja loome üheskoos. 

Aitame kaasa noorte arenemisele terviklikus isiksuseks, kes hoolivad iseendast, teistest ja ümbritsevast 

keskkonnast.  

 

5.2. Viljandi Paalalinna kooli visioon 

 
Visioon  

Viljandi Paalalinna Kool on hoolivate ja motiveeritud õpetajate ja õpilastega lapsesõbralik töökeskkond, 

kus avatus, partnerlus, eduelamus ning turvatunne toetavad igat õpilast tema eneseleidmise ja 

väärtushinnangute kujunemise teel.  

 

5.3. Viljandi Paalalinna Kooli põhiväärtused 

 

Viljandi Paalalinna Koolis kokku lepitud ja mõtestatud põhiväärtused loovad aluse kooli 

sujuvale toimimisele ning hakkamasaamisele koolisiseste ja -väliste väljakutsetega. Kooli 

põhiväärtused on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli töötajate, õpilasesinduse ja hoolekogu 

poolt. 

 

Viljandi Paalalinna Kooli põhiväärtused on: 

 koostöö – tulemuslik ja toimiv, vastastikusel lugupidamisel põhinev koostöö; 

 austus – üksteise erinevate vajaduste ja võimalustega arvestamine ning isikliku vastutuse 

võtmine oma tegevustes; 

 areng – avatus uuendustele ning eesmärgipõhine uuenduste rakendamine ja analüüs. 

 

5.4. Viljandi Paalalinna Kooli põhisõnumid ja kokkulepete põhimõtted 
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Viljandi Paalalinna Kooli põhisõnumid 

Viljandi Paalalinna Kooli väljapoole suunatud sõnumid tuginevad koolis kokkulepitud 

põhiväärtustele ja põhimõtetele ning keskenduvad koostöö väärtustamisele ja loovusele. 

 

Viljandi Paalalinna Kooli sisemiste kokkulepete loomise põhimõtted 

Viljandi Paalalinna Kool saab tulemuslikult toimida ühiste kokkulepete loomise, järgimise ja 

uuendamise kaudu. Kokkulepped põhinevad heal info liikumisel ning tuginevad omavahelisele 

usaldusele ja vastutusele. 

 

Koolisisesed kokkulepped saavad toimida: 

 positiivses ja dialoogile suunatud õhkkonnas; 

 rahulikus ja konstruktiivses võtmes; 

 keskendumises lahenduste leidmisele; 

 kokkulepete mõistlikul ja arukal rakendamisel; 

 mõistliku ja inimliku eksimisvõimalusega. 

 

VI Viljandi Paalalinna Kooli valdkondlikud eesmärgid ja tegevuskava 

 

Üldeesmärk : 2020. aasta lõpuks on kool saavutanud vähemalt baastaseme („Ettevõtliku õppe 

kvaliteeditunnuste – standard“ alusel) kõikides arengukava valdkondades.  

 

EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Eesmärk: Juhtimistegevused VPK-s tuginevad põhimõttele – märka, näe, hooli ja 

sekku. 

Tegevus Periood, tähtaeg Vastutaja ja 

tegevuse 

koordineerija 

Ressurss, 

märkused 

Kooli dokumentatsiooni, 

sh arengukava järjepidev 

uuendamine ja vajadusel 

muutmine 

Regulaarne, enne 

kooliaasta algust 

Direktor, õppejuht, 

huvijuht 

Toimub seminari- 

vormis, kaasatakse 

hoolekogu 

Koostöörühmades toimub 

kooli dokumentatsiooni 

uuendamise arutelu 

Alates 2018 Koostöörühmade 

juhid, direktor 

Koostöörühmale 

antakse juhtimiseks 

kooli konkreetsed 

eelarvelised 

vahendid (nt 

õppevahendite 

soetamiseks) 

Koostöörühmades 

tegeletakse õpikäsitluse 

Igal õppeaastal 

vähemalt 4 korda 

Koostöörühmade 

juhid  

Toimub 

seminarivormis 
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arendus- ja 

rakenduspõhimõtetega. 

Õpetajad jagavad 

omavahel kogemusi ja 

töövõtteid (õpetajalt-

õpetajale) 

Remondijärgselt 

informatsiooni liikumise 

süsteemi ülevaatamine ja 

sobitamine uuenenud 

keskkonnaga 

2019.  aasta II 

pool 

Direktor, õppejuht, 

koostöörühmad 

Eeldab maja 

remondi lõppemist 

ja tagasikolimist 

uuenenud majja 

Juhtkonna ja kooli 

tugispetsialistide 

töökoosolekud 

Toimuvad 

regulaarselt 

vähemalt kord 

nädalas 

Direktor, õppejuht, 

HEV koordinaator, 

tugispetsialistid 

Koostöö kooli 

juhtkonna, HEV 

koordinaatori, 

Perekeskuse ja 

Viljandi Rajaleidja 

keskuse 

spetsialistidega 

Õpilasesinduse liikme 

määramine ja tema 

osalemine kooli 

hoolekogus ning 

õppenõukogus 

Iga õppeaasta 

alguses 

septembris 

valitakse õpilaste 

esindaja 

Direktor, huvijuht, 

õpilasesindus 

Õpilasesinduse 

kaasatus kooli 

arendustegevusse 

Õpilasesindusele 

eelarvevahendite 

eraldamine õpilasürituste 

korraldamiseks 

Alates 2018 Direktor, huvijuht Õpilasürituste 

korraldamisele 

mõeldud 

eelarveliste 

ressursside 

juhtimise 

üleandmine 

õpilasesindusele 

Õpilaste 

tunnustamissüsteemi 

kaasajastamine 

Alates 2018 Õpilasesindus, 

koostöörühmade 

juhid, õppejuht 

Õpilaste 

tunnustamise korra 

uuendamine 

õpilasesinduse 

algatusel ja 

eestvedamisel 

 

 

 

PERSONALIVALDKOND 

Eesmärk: Personal on reflekteeriv, arenev ja uuendusmeelne, kannab endas meie 

tunnet. 

Iganädalane töötajate info- 

ja koostöönõupidamine 

Rakendamine 

2018 

Direktor, õppejuht 

 

Koolinädalaid 

planeeritakse 
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korralduslikult nii, 

et nõupidamisteks 

on võimalik 

kasutada ühist aega 

Kõiki osapooli kaasava 

tagasiside- ja 

arenguvestluste süsteemi 

väljatöötamine ja 

kasutusele võtmine 

2018/ 2019. 

õppeaastal 

süsteemi 

väljatöötamine, 

2019/ 2020. õa 

rakendamise 

alustamine 

Direktor, õppejuht, 

huvijuht, 

klassijuhatajad 

Igal õppeaastal 

viiakse läbi 

tagasisideküsitlus, 

sh koolipere 

liikmete koolivälise 

aktiivsuse ja 

võistlustel, 

konkurssidel 

osalemise 

kaardistamine, mis 

on üheks aluseks 

arenguvestlustele 

Projektijuhi, 

haridustehnoloogi ja HEV 

koordinaatori ametkohtade 

taotlemine koolipidajalt 

ning nende ametikohtade 

täitmine 

2018 

rakendamine 

Direktor Koolipidajalt 

taotletakse 

ametikohad ning 

seejärel viiakse läbi 

konkursid 

ametikohtade 

täitmiseks 

Kooli liitumine projektiga 

KIVA (Kiusamisvaba 

kool) 

2019 sügis Direktor, õppejuht, 

HEV koordinaator, 

tugispetsialistid 

Liitumine, 

koolitusprogrammis 

osalemine ning uute 

põhimõtete 

rakendamine; 

õpilaste- ja 

õpetajate vaheliste 

suhete parendamine 

StartUp Viljandi praktilise 

ettevõtluse 

koolitusprogrammis 

osalemine 

Alates 2018 

kevad 

Huvijuht, õpetajad Eelkõige suunatud 

klassiõpetajatele 

KOOSTÖÖ PARTNERITE JA HUVIGRUPPIDEGA 

Eesmärk: Koostöö partneritega on suunatud vastavalt kooli prioriteetidele ning 

toetab õpilaste ettevõtlikkust. 

Lastevanemate ja 

vanavanemate tõhusam 

kooliellu kaasamine 

(klassi- ja koolisündmustel 

osalemine, nt piknikud, 

heategevussündmused, 

laadad, väljasõidud jms) 

Pidev Klassijuhatajad, 

huvijuht 

Luua võimalusi 

koolielus 

kaasalöömiseks, 

mille tulemus 

parendab 

omavahelisi suhteid 

klassi- ja 

koolitasandil 
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Vilistlaste ning hoolekogu 

kaasamine kooli- ja 

õpilasprojektidesse 

Pidev Direktor, õppejuht, 

huvijuht 

Kaasatus 

võimaldab 

panustada 

ettevõtluspädevuse 

ja mainekujunduse 

kasvu ning toetada 

õpilaste arengut 

Paalalinna kogukonna 

kaasamine 

heategevusüritustel 

(laadad jms) 

2018 – 2019 Huvijuht Kooli ürituste 

suunamine 

kogukonnale 

Olemasolevate 

sõpruskoolidega suhete 

värskendamine, 

koostöövõimaluste 

laiendamine (Porvoo 

Keskuskoulu, Valmieras 5. 

vidusskola) 

2018 – 2019 6. klassi 

klassijuhataja ja 

direktor (Porvoo); 

vene keele 

õpetajad ja direktor 

(Valmiera) 

Suhete uuendamine 

ja 

võõrkeelepraktika 

korraldamine 

Sõpruskooli leidmine 

saksakeelses riigis 

2020 Saksa keele 

õpetajad 

Põhieesmärgiks 

saksa keele õppe 

arendamine, 

õpilaste ja õpetajate 

vahetus  

RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eesmärk: Ettevõtlikud tegevused on tulemuslikult lõimitud õppeprotsessiga. 

Välisprojektide 

koostamine ja elluviimine 

lisarahastusega 

Alates 2018 Kaasatav 

projektijuht 

Igal aastal vähemalt 

üks projekt, kus 

õpilased ja õpetajad 

saavad 

väliskogemust (nt 

ERASMUS + 

õpirände projekt) 

Õpilaste ettevõtlikkust 

toetavate sündmuste 

korraldamine ja lõimimine 

õppeainete kaudu, 

õpilasettevõtlusega 

seonduvate projektidega 

liitumine 

 

Alates 2019 Direktor, õppejuht, 

huvijuht, õpetajad 

Igal õppeaastal 

toimub vähemalt 3 

teemapõhist 

projektipäeva 

ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ 

Eesmärk: Õppetöö on olulisel määral lõimitud nii tegeliku eluga kui ka õppeainete 

vaheliselt. 
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Õpilase individuaalse 

arengu toetamine 

(eripedagoogiline, õpiabi, 

konsultatsioonitunnid) 

Pidev Õpetajad, 

tugispetsialistid 

Vajaduste 

järjepidev 

ülevaatamine 

Aktiivõppe meetodite 

kasutamine (rühmatööd, 

rollimängud, arutelud, 

struktureeritud tegevused, 

jne.) 

Pidev Õpetajad Aktiivõppe 

meetodeid 

kasutatakse 

vähemalt 25 % 

ulatuses kõikides 

õppeainetes 

(hinnatakse 

rahuloluküsitluste 

põhjal) 

Õppimist toetava 

hindamise rakendamine 

õppeprotsessis 

(enesehindamine, kaaslase 

hindamine, õpilase 

personaalse arengu 

hindamine) ja 

tagasisidestamine 

Pidev 

 

Õpetajad Õppimist toetava 

hindamise 

teoreetiliste aluste 

koolituse läbimine 

ja kasutusele 

võtmine kõikides 

kooliastmetes ja 

õppeainetes 

(hinnatakse 

rahuloluküsitluste 

põhjal) 

Võõrkeelt emakeelena 

rääkivate õpetajate suurem 

kaasamine (sh 

vabatahtlikud) 

2019-2020 Direktor, õppejuht Võimalusel nii 

alaliste kui ka 

külalisõpetajatena, 

õpetajavahetuse 

korras 

 

Kokkuvõte 

Arengukava raames on seatud erinevate kooli tegevusvaldkondade kaupa põhilised 

arengueesmärgid ning määratletud strateegiliselt olulised tegevused, mis viiakse ellu aastatel 

2018 – 2020. Arengukava täitmise seiramine ja vajadusel sinna muudatuste tegemine toimub 

igal aastal. 

Viljandi Paalalinna Kool on edukas, oma arengufookust omav kool. Kooli peamine eesmärk on 

õpilast tema õppimises toetada. See tähendab ka oskust õppijaid õpieesmärkidesse ja 

hindamisse kaasata. Esimeses kooliastmes antakse õpitulemustele ainult sõnalist tagasisidet. 

Kool läheneb õppetöö korraldamisele lähtuvalt õpilaste individuaalsetest vajadustest ning 

käitub õpilasekeskselt. Liitumine Ettevõtliku kooli programmiga aitab Viljandi Paalalinna 

Koolil tulemuslikumalt juurutada muutunud õpikäsitust. 

Olemasoleva koolihoone renoveerimine 2018. – 2019. aastal uuendab füüsilise õpikeskkonna. 

Uuenenud õpikeskkond loob paremad tingimused arengukavas püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks. 


