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1. Sissejuhatus 

Võru Kesklinna Kooli (edaspidi Kesklinna Kool) arengukava on koostatud kooli järjepideva 

arengu tagamiseks aastatel 2022-2024. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1 järgi 

määratakse arengukavas kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik 

toimimine ja jätkusuutlik areng. Arengukava on aluseks üldtööplaani koostamisel ja eelarve 

planeerimisel. Arengukavas määratakse kooli missioon, visioon, põhiväärtused, arengu 

eesmärgid ja põhisuunad. Arengukava koostamisel on lähtutud Eesti elukestva õppe 

strateegiast, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust õppekavast, Võru linna 

arengukavast aastateks 2017-2035. 

Kooli arengukava koostamiseks toimusid maailmakohviku meetodil mõttetalgud 

lastevanematega, 6.-9. klasside osaluskohvik, kooliarendusrühmade mõttetalgud. Arengukava 

on koostatud koostöös õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja hoolekoguga. 

Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel. 

1.1 Visioon 

Võru Kesklinna Kool on omanäoline heatasemelist põhiharidust andev kool, kus on kaasaegne 

ning turvaline töö- ja õpikeskkond, mis motiveerib õpilasi ja õpetajaid. 

1.2 Missioon 

Elus toimetuleva, kõlbeliste väärtustega inimese kujundamine. 

1.3 Kooli moto 

Õppimiseks parim paik! 

1.4 Kooli põhiväärtused 

TERVIS = liikumine + tervislik toitumine + puhas elukeskkond 

Tervis on inimese kõige kallim varandus. 

Teeme kõik endast sõltuva, et olla vaimselt ja füüsiliselt terved. Liigume rohkem, viibime õues, 

teeme sporti ja toitume tervislikult. 

KOOSTÖÖ = märkamine + teistega arvestamine + mõistmine 

Üksinda ei saa midagi suurt ära teha. 



Märkame enda ümber kaaslasi ja kolleege ning nende vajadusi ja arvestame nendega. 

Tegutseme ühise eesmärgi nimel. Koostöö aluseks on parima tulemuseni viiv meeskonnatöö.  

  

ÕPIHUVI = uudishimu + eesmärk + tahtmine 

Kes palju küsib, saab targemaks. 

Tahame end arendada, saada uusi teadmisi ja häid õpitulemusi. Oleme uudishimulikud ja avatud 

uuele. 

  

HOOLIVUS= märkamine + mõistmine + abistamine 

Tee head, siis leiad head. 

Märkame ja toetame, mõistame ja abistame üksteist. Arvestame kaaslaste arvamuse ja 

eripäraga, kaitseme nõrgemaid. Austame iseennast ja teisi ning väärtustame keskkonda. 

  

VASTUTUS= mõistmine + tagajärg 

Ei aita lubamine, vaid tegemine. 

Vastutame oma tegude eest. Mõistame tegude seotust tagajärgedega. 

  

2. Võru Kesklinna Kooli eripära 

 

 Võru Kesklinna  Kool on uuendustele avatud kaasaegse õpikeskkonnaga haridusasutus. 

 Koolis on majanduse ja loodushariduse,  muusika-matemaatika ning võõrkeelte 

õppesuunaga klassid. 

 Kool rakendab õppekorralduses Kiusamisvaba (KiVa) haridustee kontseptsiooni 

põhimõtteid, VEPA Käitumisoskuste Mängu programmi ja Ettevõtliku Kooli printsiipe. 

 Kool on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli ja Tervist Edendava Kooli programmiga. 

 Kooli päevakava sisaldab 75- ja 45-minutilisi õppetunde, pikka õuevahetundi ning 

huvitundi I kooliastmes.  

 2021/2022. õppeaastal on koolis 28 klassikomplekti, koolis õpib 479 õpilast ning töötab 48 

õpetajat.  

 Hariduslike erivajadustega õpilastele on loodud võimalused õppida eraldi õpperühmades. 

 Matemaatika ja inglise keele õpetamine toimub alates 6. klassist temporühmades. 

 Koolis toimub aktiivne projektitöö nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 

 Toimub õppeainete lõimimine  suuremate projektülesannete kaudu. 

 Koolil on sõpruskool Rosenheimis Saksamaal. 

 

 

3. Kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid 

Tulenevalt kooli hetkeolukorra analüüsist ning lähtudes kooli visioonist, missioonist ja 

põhiväärtustest, on arengukavas määratletud kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid, 

mille   väljatöötamiseks saime sisendit 2020. aasta rahuloluküsitlusest, ettevõtliku kooli 

ja  väärtuspõhise kooli analüüsist ning kooli sisehindamise analüüsist (2018-2020). 

Visiooni ja missiooni elluviimiseks on seatud kolm olulist põhisuunda ja kaheksa eesmärki. 

 



3.1 Väärtuskasvatus on kõige alus 

Eesmärgid: 

 Meie kooli töö põhineb kokkulepitud põhiväärtustel.  

 Hoolime üksteisest ja teeme koostööd.  

 Õpime oma sõnade ja tegude eest vastutama. 

Tegevused: 

 koolielu korraldamisel ja eneseanalüüsil lähtume kooli põhiväärtustest; 

 teadvustame koolipere uutele liikmetele kokkulepitud väärtusi; 

 arendame eeskujude ja koolituste kaudu oma õpilastes ning õpetajates 

suhtlemiskultuuri; 

 kujundame kvaliteetse õppetöö kaudu oma kooli mainet; 

 tõhustame kooli koostööd koduga, parendame ümarlaudade läbiviimise ja mõju 

kvaliteeti; 

 kirjutame kooli kodukorra olulisemad reeglid lahti lastepärases sõnastuses ning 

avalikustame kooli ruumides;  

 jätkame rahvatantsu ja koorilaulu traditsiooni meie koolis; 

 analüüsime järjepidevalt oma väärtuskasvatustööd, et kandideerida Väärtuspõhise 

Kooli eksperdiks. 

3.2 Õppijate  ja õpetajate ettevõtlikkus 

Eesmärgid: 

 Kooli meeskond on ettevõtlik, uuendusmeelne ja pühendunud.  

 Õpetajad rakendavad oma töös kaasaegse õpikäsituse printsiipi.  

 Toetame õpilaste ideid ja algatusi ning kaasame neid otsustusprotsessidesse. 

Tegevused: 

 tegeleme järjepidevalt ja mõtestatult Ettevõtliku Kooli, Liikuma Kutsuva Kooli ja  

Rohelise Kooli programmidega; 

 kujundame õpilastes õpi-, digi- ja sotsiaalseid oskusi; 

 viime läbi õppeaineid lõimivaid ja õppetööd toetavaid projekte; 

 osaleme rahvusvahelistes projektides;  

 anname õpilastele võimaluse ise välja mõelda, kavandada ja ellu viia erinevaid 

kooliüritusi; 

 korraldame õpilastele võimetekohast õpet (individuaalsed õppekavad, temporühmad). 

 jätkame toimivate traditsiooniliste kooliürituste läbiviimist; 

 märkame ja tunnustame kooli töötajate ja õpilaste pühendumust ning innovaatilisust; 

 teeme koostööd erinevate huvigruppidega; 

 aitame kaasa õpilaste karjäärivalikute kujundamisele. 

3.3 Tervislik elustiil – vaimne ja füüsiline tervis 

Eesmärgid: 

 Meie koolipere hoolib oma vaimsest ja füüsilisest tervisest.  

 Õpikeskkond on kaasaegne ja turvaline. 



Tegevused: 

 pakume kooliperele rohkem võimalusi liikumiseks; 

 tõstame Vaikuseminutite programmi koolituste abil koolipere teadlikkust vaimse tervise 

hoidmise alal; 

 jätkame KiVa ja VEPA programmide, loovtegevuste ja sotsiaalsete oskuste ringide 

tegevuste ning ennetustundide läbiviimisega; 

 muudame õppehoone HEV-õpilastele sobivaks õpikeskkonnaks; 

 jätkame pika vahetunni sisukamaks muutmist erinevate liikumisvõimaluste loomise 

(seiklus/liikumisrada) kaudu. 

 osaleme pilootprojektis „Sport koolis!“ 

 

 

4. Arengukava muutmine ja kinnitamine 

Kooli arengukava on koostatud kolmeks aastaks, selle täitmist analüüsitakse sisehindamise 

käigus. Arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse kord aastas oktoobris. Arengukava 

muudatused valmistatakse ette koostöös kooliarendusrühmade, arengukava töörühma, 

hoolekogu, õpilasesinduse ja, õppenõukoguga ning vajadusel kaasatakse teisi kooliga seotud 

huvigruppe. Parandus- ja muudatusettepanekud arutatakse läbi õppenõukogus, õpilasesinduses 

ja hoolekogus. Arengukava on üldtööplaani koostamise aluseks. Arengukava uuendamise korra 

täitmise eest vastutab kooli direktor. Arengukava kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras. 
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