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1. SISSEJUHATUS 
 

Võru Kesklinna Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava järgmiseks neljaks aastaks, samuti arengukava uuendamise korra. 

Võru Kesklinna Kooli arengukava lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Võru 

Kesklinna Kooli põhimäärusest, kooli sisehindamise tulemustest ja Võru linna arengukavast. 

2. ÜLDANDMED 
 

Võru Kesklinna Kool (edaspidi VKK) asub Võru linnas aadressil Vabaduse 12. Kooli 

peahoone valmis 1961. aastal, õppehoone 1974. aastal. Viimane rekonstrueeriti 2005. aastal. 

Kool on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodi 

nr 75020144 all. 

2.1. Kooli ajalugu 

 

1974. aastal asutati aadressil Jüri tn 42 Võru 3. 8-klassiline Kool. Õpilasi oli siis 460 ja kool 

töötas kahe paralleeliga. 

Kui hariduses toimusid uuendused ja põhikool muudeti 9-klassiliseks, siis nimetati kool 1988. 

aastal ümber Võru 3. 9-klassiliseks kooliks. 1993. aastal kolis kool Jüri tänavalt Vabaduse 

tänavale endisesse Võru II Keskkooli hoonesse. Tööd alustati Võru Kesklinna Koolina. 1996. 

aasta aprillis sai kool haridusministeeriumilt loa reorganiseerida põhikool gümnaasiumiks ja 

1998. aastast kandis kool Võru Kesklinna Gümnaasiumi nime. Gümnaasiumiastmes oli 

majandusõppe- ja humanitaarsuund. Õpilaste arvu vähenemine kooliastmes tõi kaasa 

kooliastme sulgemise. Võru Linnavolikogu 9. veebruari 2011 otsusega kujundati kool ümber 

põhikooliks alates 1. augustist 2013. Kool töötab taas põhikoolina, kus õpib 2013/14. 

õppeaastal 410 õpilast. 

Kool on oma tegevusaastate jooksul kandnud erinevaid nimesid: 

1974-1988 Võru 3. 8-klassiline Kool 

1988-1991 Võru 3. 9-klassiline Kool 

1991-1993 Võru 3. Põhikool 

1993-1998 Võru Kesklinna Kool 

1998-2013 Võru Kesklinna Gümnaasium 

2013 Võru Kesklinna Kool 



 

 

 

2.2.  Võru Kesklinna Kooli moto, missioon, visioon, põhiväärtused 

2.2.1. Moto: 
Õppimiseks parim paik. 

2.2.2. Missioon: 
Elus toimetuleva kõlbeliste väärtustega inimese kujundamine. 

2.2.3. Visioon aastaks 2025: 

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

kaasajale vastav turvaline töö- ja õpikeskkond, mis motiveerib õpilasi ja õpetajaid. 

2.2.4. Põhiväärtused: 

• ausus 

• kohusetunne 

• sallivus 

• turvalisus 

• koostöövalmidus 

3. KOOLI ARENGUEELDUSED JA TAKISTUSED 
 

Kooli arenguvajaduste väljaselgitamiseks on toimunud regulaarselt kooli sisehindamine, 

töökeskkonna riskianalüüs ja SWOT-analüüs, et välja selgitada kooli tugevad ja nõrgad 

küljed. Viimane SWOT-analüüs toimus 2013. aasta aprillis. Ajavahemikul oktoober - 

november 2013 viidi koolis läbi rahulolu-uuring I kooliastme lastevanematele, et saada 

tagasisidet koolielu probleemide ja kitsaskohtade kohta. Küsitlus korraldati Interneti-

küsitlusena, mis oli vastajatele kättesaadav kooli kodulehel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SWOT- analüüs 

 

Sisemised tugevused Sisemised nõrkused 

o Kvalifitseeritud ja kompetentsed 

õpetajad 

o Kaasaaegsete tehniliste vahendite 

olemasolu 

o Optimaalne õpilaste arv klassides 

o Pikapäevarühma olemasolu I ja II 

kooliastme õpilastele 

o Aktiivne osalemine õppetööd 

toetavates tunnivälistes projektides 

o Õpilaste head tulemused 

olümpiaadidel, konkurssidel ja 

võistlustel 

o Heal tasemel ja õpilase arengut toetav 

huvitegevus, teemanädalate 

läbiviimine 

o Head võimalused õpetajatele 

enesetäiendamiseks 

o Hea koostöö huvikoolide, 

spordikeskuse, raamatukogu ja 

muuseumiga 

o 1. klassi astuvate õpilaste ja vanemate 

järjepidev ettevalmistamine kooliks 

o Aktiivselt tegutsev õpilasesindus 

o Koolis on loodud õppesuundadega 

klassid (muusika-matemaatika, 

võõrkeele, looduse-majanduse) 

o Info kiire liikumine 

o Heal tasemel projektitöö ning 

osalemine ka rahvusvahelistes 

projektides 

o Aastatepikkune tulemuslik koostöö 

Saksamaa ja Soome koolidega 

o Hariduslike erivajadustega õpilastele 

erinevate tugimeetmete rakendamine 

o Koolil puudub psühholoog ja 

karjääri-koordinaator  

o Rekonstrueerimata peahoone ja poiste 

tööõpetuse hoone 

o Vähene arvutikohtade olemasolu 

arvutiklassis  

o Õpilaste vähene huvi olümpiaadide 

vastu 

o Puudub õppekavakohane tütarlaste 

kodundusklass 

o Ruumi puudus kehalise kasvatuse 

tundide läbiviimiseks 

o Puudub liikluskasvatuse läbiviimiseks 

vajalik liiklusväljak 

o Hariduslike erivajadustega õpilaste 

õpetamine tavaklassis on raskendatud 

o Hariduslike erivajadustega õpilaste 

osakaalu suurenemine 

o Hoolekogu roll koolis on 

dokumendipõhine 

o Põhiainetes puudub võimalus õpetada 

tasemerühmades (matem, eesti keel) 

o A-võõrkeele õpetamine 

tasemerühmades ei toimi  

o Paljud õpilased ei suuda saavutada 

positiivseid tulemusi trimestri lõpuks 

o Palju õpetajaid on osalise tööajaga 

o Vananev kaader 

o Suur turvarisk (suur hoone, vähe 

kaameraid, avatud uksed) 

o Õpetajate motivatsiooni langus 

o Puudujäägid kodukorrast kinni 

pidamisel õpilaste ja õpetajate poolt 

o Abiõpetajate vähesus 

o Õppesuundi toetavate tunniväliste 

tegevuste vähesus 

Välised võimalused Välised ohud 

o Kooli hea asukoht linnas 

o Koostöö Võru linna huvikoolide ja 

noortekeskusega 

o Noorte õpetajate kooli tööle asumist 

toetatakse riigi tasandil 

o Õpetajate täiendkoolitus kättesaadav 

ka rahvusvahelisel tasandil 

o Kooli peahoone etapiline 

rekonstrueerimine 

o Lastevanemate passiivne suhtumine 

lapse õppimis- ja 

käitumisprobleemide lahendamisse 

o Vanemate töötusest tulenev Võrust 

lahkumine 

o Õpilaste arvu vähenemine 

o Vanemate hõivatus ja toimetulematus 

kahandavad võimalusi laste 

toetamiseks 



 

 

o Tehniliste vahendite hankimine läbi 

Tiigrihüppe SA 

o Ringijuhtide ja pikapäevarühma 

kasvatajate töötasu tõstmine 

o Hariduslike erivajadustega õpilast 

ning tema vanemat toetav kooliväline 

võrgustik 

o Rahaliste vahendite vähesus takistab 

klassi- ja koolivälise tegevuse 

mitmekesisust ja arengut ning 

õppekava täitmist 

o Koolide rahastamismudel 

o Riigi tasemel seaduste muutumine 

o Mõnuainete kerge kättesaadavus 



 

 

 

4. KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜS JA ARENGUEESMÄRGID 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Kooli kehtiv arengukava on välja töötatud ja kinnitatud Võru Linnavalitsuse määrusega 2009. 

Arengukava aastani 2025 väljatöötamises osalesid juhtkond, õpetajad ja hoolekogu. 

Arengukavas on sõnastatud kooli missioon, visioon ja arengueesmärgid ning tegevuskava 

neljaks aastaks. Koolis viiakse regulaarselt läbi sisehindamist. Õppeaasta üldtööplaanis 

kavandatud tegevused on mõõdetavad ja tagavad õppeaasta eesmärkide täitmise. Õppeaasta 

eesmärkide püstitamisel on arvestatud sisehindamise analüüsi ja ainesektsioonide tööanalüüsi 

ettepanekuid. 

Koostöö tõhustamise ja info kiirema edastamise eesmärgil toimuvad iganädalased infominutid 

õpetajatele, millele eelneb juhtkonna nõupidamine. Info liikumine koolis on kiire ja hea, sest 

kõikides klassiruumides on Interneti-ühendusega arvutid. 

Kool on liitunud elektroonilise dokumendihaldussüsteemiga GoPro, mis annab võimaluse 

operatiivselt kooskõlastada ja edastada dokumente kooli pidaja ja teiste Võru Linnavalitsuse 

hallatavate asutuste vahel. Koolielu reguleerivad dokumendid on kooskõlas õigusaktidega ja 

neid täiendatakse või muudetakse vastavalt tekkinud vajadusele või õigusaktide muudatustele. 

Pedagoogiline personal on kaasatud kooli juhtimis- ja arendusprotsessi. Koostöös õpetajatega 

on valminud kooli arengukava, koostatud sisehindamise aruanne, kooli kodukord jt koolielu 

reguleerivad dokumendid. Kogu kooli personalil, hoolekogul ning õpilasesindusel on 

võimalus juhtkonnale ettepanekuid teha. Asutuse arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse 

on enam kaasatud pedagoogiline personal, abipersonal osaleb eesmärkide täitmisel. 

Kooli omanäolisuse tagamiseks on avatud õppesuundadega klassid. Võimalik on valida 

muusika-matemaatika, looduse-majanduse ja võõrkeele suuna vahel. Toimub õppesuundadele 

vajaliku õppekava ja tunnivälise tegevuskava väljatöötamine. 

Koolielu huvitavaid ettevõtmisi kajastatakse kooli kodulehel ja kohalikes ajalehtedes. 

Aastatega on suurenenud meedia osa kooli reklaamimisel. 

Arengueesmärgid Tulemus 

Kooli töötajate kaasamine kooli juhtimis- ja 

arendustegevusse 
Teadlik ja kooli arengut toetav personal 

Kooli tuntuse ja hea maine kujundamine, 

avalikkuse laiem informeerimine koolis 

toimuvast 

Kool on hea mainega 

Õppesuundade arendamine Õpilaste võimeid toetavad ning 



 

 

arendavad õppesuunad 

 

4.2. Personali juhtimine 

 

Koolis töötab 41 õpetajat ja 17 abipersonali töötajat. 93% õpetajatest vastab 

kvalifikatsioonile. Kvalifikatsioonita õpetajatega on sõlmitud aastased töölepingud ja nad on 

asunud omandama nõutavat haridust. Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate leidmiseks on 

korraldatud avalikke konkursse. Käesoleval aastal on bakalaureuse- või magistriõppes 6 

õpetajat. Toimub regulaarne ja süsteemne õpetajate täiendkoolitus. Kooli ümberkujunemisega 

põhikooliks langes õpetajate koormus ja kadusid mõned õpetajate ametikohad, mis nõudis 

personalivajaduse ümberhindamist ja õpetajate ümberõpet. 

Õpetajate vanuseline koosseis on aastatega muutunud vananemise suunas, kuna viimastel 

aastatel on noori töötajaid kooli juurde tulnud suhteliselt vähe. 2012/13. õa töötab koolis 6,9% 

alla 30-aastaseid õpetajaid ja 6,9% üle 60-aastaseid. Õpetaja keskmine vanus on 47,2 aastat. 

Meesõpetajaid on koolis väga vähe, ainult 4,6% õpetajaskonnast. 

Personali hindamine toimub koolis töötaja eneseanalüüsi, arenguvestluste, sisekontrolli ning 

rahuloluküsitluste kaudu. Juhtkond viib õpetajatega läbi arenguvestlusi, et selgitada välja 

õpetajate arengueeldused ja koolitusvajadused ning analüüsida oma tööd. 

Kõikidel töötajatel on võimalus aktiivselt osaleda täiendkoolitustel, mida finantseeritakse 

kooli eelarvest. Koolituste planeerimisel peab rohkem arvestama õpetajate isiklikke vajadusi. 

Toimuvad ka kogu kollektiivi koolituspäevad vastavalt püstitatud õppeaasta eesmärkidele. 

Traditsiooniks on saamas koolisisesed metoodikapäevad, kus õpetajad esinevad ettekannetega 

kogemuste vahetamise eesmärgil. Kord õppeaastas toimuvad väljasõiduga õppepäevad, mis 

liidavad meeskonda ja motiveerivad õpetajaid.  

Koolis on välja töötatud õpetajate ja õpilaste tunnustamissüsteem. Personal on kaasatud kooli 

juhtimisse ainesektsiooni töö kaudu. 

Arengueesmärgid Tulemus 

Õpetajate vajadusi arvestava 

sisekoolituskava välja töötamine 

Professionaalsed ja uutele õppemeetoditele 

orienteeritud õpetajad 

Kooli personali eneseanalüüsi sisuline 

parendamine 
Analüüsivõimeline personal 

Personali professionaalse arengu toetamine 
Kvalifitseeritud personaliga täidetud 

ametikohad 

Personali motiveerimine 
Aktiivne, koostööle ja arengule avatud, 

motiveeritud personal 



 

 

 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Kooli huvigrupid on õpilased, kooli personal, lastevanemad, kohalik omavalitsus, huvikoolid, 

projektipartnerid. 

Õpilasesinduse tegevus on muutunud aktiivseks. Käiakse regulaarselt iga nädal koos, et 

arutada, kuidas muuta koolielu huvitavamaks; edastatakse kooli juhtkonnale probleeme ja 

korraldatakse õpilasüritusi. Õpilaste esindaja võtab osa hoolekogu tööst. Info vahetamine 

lastevanematega lapse edasijõudmise ja koolikohustuse täitmise kohta käib e-kooli kaudu. 

Toimuvad arenguvestlused, milles osalevad õpilane, lapsevanem ja õpetaja. 

Kooli juhtkond teeb tihedat koostööd kooli pidajaga, sotsiaalpedagoog lastekaitsetöötajatega. 

Aktiivselt osaletakse projektitegevuses. 2012/13. õa toimus Comeniuse projekti „I can SEE“ 

eelkohtumine jätkamaks rahvusvahelist koostööd erinevate riikidega. Rahvusvahelisel 

tasandil toimus projekti „Piirideta mängud“ raames õpilasvahetus Rosenheimi kooliga 

Saksamaal. Loodusainete õpetajate eestvedamisel taotleti Keskkonnainvesteeringute 

Keskuselt (edaspidi KIK) projektile „Läki metsa!“ rahalised vahendid tunnivälise tegevuse 

läbiviimiseks. Viimased 12 aastat on kool saanud KiK projektidega rahalist toetust 

loodusainete propageerimiseks koolis. Õpetajavahetuse programmi raames külastasid meie 

kooli õpetajad Soome Sallinkallio ja Renkomäe koole, kus oli huvitav kogemus õpetada 

soome õpilasi. SA Vaata Maailma toetas kooli projektiga Nutilabor, Integratsiooni ja 

Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed kiitis heaks projekti „Priiuse radadel“ ja Eesti Laulu- 

ja Tantsupeo Sihtasutus toetab tegevustoetusega kooli koore.  

I kooliastme õpetajad korraldavad vanematele ja lastele rohkesti huvitavaid ettevõtmisi ja 

üritusi, kaasates ühistegevusse vanemaid. I kooliastme lastevanematel on hea koostöö kooliga, 

aga põhikooli vanemate klasside õpilaste vanemaid on juba raske kooli meelitada. 

 

Arengueesmärgid Tulemus 

Hea koostöö kooli ja kodu vahel Koolielus aktiivselt osalev lapsevanem 

Huvigruppide kaasamine kooli 

arendustegevusse 
Kooli arengut toetavad huvigrupid 

Avatud koostöö kooli pidajaga Informeeritud ja kooli toetav pidaja 

4.4 Ressursside juhtimine 

Kooli eelarve koosneb riigi poolt eraldatud hariduskulude eelarvest, mis sisaldab õpetajate 



 

 

palgavahendeid, koolituskulusid ja õppevahendite raha, ning omavalitsuse poolt eraldatud 

eelarvest. Õppetööd toetavate tegevuste jaoks saab kool lisaraha projektidest. 2012/13 

õppeaastal laekus sihtfinantseerimise eelarvesse 22 682 eurot. Eelarve planeerimisel on 

arvestatud kooli arengukava. 

Õpikeskkond koolis on turvaline ja õpilase arengut soodustav. 2005. aastal rekonstrueeriti 

täies mahus õppehoone, kus asuvad klassiruumid, raamatukogu, lugemissaal, loengusaal, 

arvutiklass ja söökla. Osaliselt on rekonstrueeritud peahoone s.t hoone vundament, katus, 

avatäited, elektri- ja küttesüsteem vastavad kaasaaegsetele nõuetele. Täielikult 

rekonstrueerimata on poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse hoone. Osaliselt on rekonstrueeritud 

peahoone siseruumid: I korruse koridor, vestibüül ja garderoobide esine. 

Kool on varustatud järgmiste kaasaaegsete tehniliste vahenditega: iga õpetaja käsutuses on 

arvuti, sh 14 sülearvutit, 22 projektorit, 1 dokumendi kaamera, 8 printerit, 1 paljundusmasin. 

Arvutiklassis on 16 töökohta, mis kahjuks ei kata kooli vajadusi. Arvutid vananevad ja 

vajavad osaliselt väljavahetamist. 

Kooli ruumid vastavad kehtestatud tervisekaitsenõuetele, turvalisuse paremaks tagamiseks on 

paigaldatud II ja III korrusele, vestibüüli, garderoobi ja õuealale turvakaamerad. 

Koolihoonetel on avariiväljapääsud ja -valgustus ning tulekustutid, osaliselt on paigaldatud 

tuletõkkeuksed. Hooned on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. 

Loodusressursside säästmise eesmärgil toimub prügi sorteerimine, viiakse läbi vee- ja 

elektritarbimise kampaaniaid. 

 

 

Arengueesmärgid Tulemus 

Turvalise ja arengut soodustava õpi- ning 

töökeskkonna õppekavaga vastavusse 

viimine 

Turvaline ja kaasaaegne õpi- 

ning töökeskkond 

Kaasaaegsete efektiivsete turvameetmete 

kasutuselevõtmine 
Turvaline koolikeskkond 

IKT-vahendite kaasajastamine 
Kaasaaegne 

infokommunikatsioonisüsteem 

Koolihoonete rekonstrueerimine 
Rekonstrueeritud ja kaasaaegne 

õpikeskkond 

Ressursside säästmise tegevuskava 

väljatöötamine 
Ressursse säästev käitumine 



 

 

 
 

 

4.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Võru Kesklinna Koolis valitseb rahulik ja lapsesõbralik koolikeskkond, kuna siin on 

optimaalse suurusega klassid (keskmiselt 21 õpilast klassis). Õpitulemused on aastate lõikes 

võrdlemisi stabiilsed. Põhikooliosas õpib 50% õpilastest hinnetele 4 ja 5. Aastate lõikes on 

stabiilne olnud ka täiendava õppetöö (4%) ja klassikursuse kordajate (2%) osakaal. Alates 

2012/13 õppeaastast on koolis kolm õppesuunda: muusika-matemaatika, võõrkeeled, loodus-

majandus. Lisaks õppesuundadele õpetatakse koolis valikainena arvutiõpetust. 

Üks oluline statistiline näitaja kooli õppetöö kvaliteedi hindamisel on lõpueksamite ja 

tasemetööde tulemused. Põhikooli lõpueksami tulemused on võrdlemisi head ning viimaste 

aastatega on tulemused pisut paranenud. Kuigi matemaatika tulemused pole just kõige 

paremad, on viimase kolme aasta vältel tulemused ka selles aines pidevalt tõusnud. 

Tulemused on langenud ühiskonnaõpetuses, põhjuseks see, et üha enam valivad 

ühiskonnaõpetuse valikeksamit vähem võimekad õpilased. Riiklike tasemetööde tulemused on 

samuti olnud üsna stabiilsed ning nendega võib üldjoontes rahule jääda. Kõikide ainete 

tulemused paranesid pisut (kõrgemad maakonna keskmisest) võrreldes eelmise õppeaastaga, 

v.a 6. kl matemaatika. Parendamaks tulemusi matemaatikas, loodi õpiabi rühmad I ja II 

kooliastmele. 

VKK õpilased on osalenud maakonnas ning vabariigis toimuvatel olümpiaadidel, 

konkurssidel, võistlustel. 32-st maakonnas toimunud olümpiaadist võtsid VKK õpilased osa 

21-st ning 15 korral saavutati koht esikolmikus. Nii osalejate kui ka esikolmiku kohtade arv 

on viimastel aastatel pisut vähenenud, kuna aasta-aastalt vähenes ka gümnaasiumiõpilaste arv 

ning nüüdseks on jäänud vaid põhikooli õpilased. Koolis pööratakse suurt rõhku uurimistööde 

koostamisele, mis on vastavalt õpilaste valikule üks võimalus koostada loovtööd. Paremad 

uurimistööd on igal aastal tunnustust leidnud nii maakonna kui vabariigi tasandil. Auhinnalisi 

kohti on võidetud ka erinevatel Tiigrihüppe konkurssidel. 

Probleemsete õpilaste abistamiseks toimib koolis tugisüsteem, mis baseerub 

sotsiaalpedagoogi, õpiabirühma õpetaja, logopeedi, abiõpetaja ja kooli tervishoiutöötaja 

koostööl probleemse õpilase abistamisel. Hariduslike erivajadustega õpilaste (edaspidi HEV) 

õppekorraldust koordineerib HEV-koordinaator. Probleemide ilmnemisel on oluline abi 

rakendamine võimalikult varajases staadiumis. Õpiraskustega õpilastele rakendatud õpiabi on 

vähendanud koolist väljalangevust. Probleemsete õpilaste ja nende vanemate toetamiseks on 

loodud õpilasabi tugigrupp. 

I kooliastme huvitegevust koordineerivad põhiosas I kooliastme klassijuhatajad. Lisaks on 



 

 

õpilastel võimalik osaleda mudilas- ja poistekooris ning kõnekunstiringis. II ja III kooliastme 

õpilastele on koolis loodud laulu-, tantsu- ning spordiringid. Lauluringidest on võimalik kaasa 

lüüa laste- ja poistekoori tegevuses. Kõigis kooliastmetes on aktiivseim osavõtt kooride 

tegevusest. Spordiringidest on II ja III kooliastmele suunatud üldkehalise ettevalmistuse ja 

korvpallitreeningud. 

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused, nt võimlemispidu, õpetajate 

päev, kevadkontsert, parimate õpilaste tunnustamine, aasta heateo valimine, lapsepõlvepäev 

jne. Koolil on pikaajaline aine- ja teemanädalate läbiviimise traditsioon. Igas kuus on üks 

nädal, kus õppetundide ning huvitegevuse kaudu juhitakse tähelepanu mõnele ainele või 

läbivale teemale, kasutatakse ainetevahelist lõimingut. Õppetegevust koolis toetatakse 

projektides osalemise ning õppekäikude läbiviimisega. Koolil on pikaajalised sõprussuhted 

koolidega Saksamaalt ja Soomest, mille raames toimub nii õpilaste kui ka õpetajate vahetus. 

 

Arengueesmärgid Tulemus 

Igale õpilasele tema individuaalsetele 

võimetele vastava põhihariduse andmine 
Heade õpitulemustega motiveeritud õpilane 

Konkurentsivõimelise põhihariduse andmine 
Edasiõppimisele avatud ning 

konkurentsivõimeline põhikooli- lõpetaja 

Kooli põhiväärtuste kasvatamine õpilastes Kooli põhiväärtusi arvestav õpilane 

Mitmekesiste võimaluste loomine 

enesearendamiseks huvitegevuse kaudu  
Õpilase arengut toetav huvitegevus 

Hästitoimivad õppetegevust toetavad 

tugisüsteemid 

Võimetekohaste õpitulemustega õppimisele 

motiveeritud õpilane 

Klassijuhatajatöö süsteemsemaks muutmine 
Kokkuhoidev, aktiivne ja väärtusi hindav 

klassikollektiiv 

Õppetööd toetavate tegevuste 

organiseerimine 
Huvitav ja arendav õpitegevus 

Tervist edendava liikumise tõhustamine Tervislike eluviisidega õpilane 

 

 

5. ÕPETAJATE TÄIENDUSKOOLITUSKAVA 
 

Võru Kesklinna Kooli täiendkoolituskava koostamisel on aluseks võetud täiskasvanute 

koolituse seadus, õpetaja koolituse raamnõuded, pedagoogide kvalifikatsiooninõuded ja Võru 

Kesklinna Kooli koolituspoliitika. 

Koolituskava koostamisel arvestatakse asutuse kui terviku ning personali individuaalseid 



 

 

vajadusi. Õpetajate ja kooli töötajate täienduskoolituse planeerimisel lähtutakse 

täiendkoolituse kavast ja kooli üldtööplaanist. Koolitus peab olema kooskõlas kooli 

eesmärkide ja töötaja ametikohast tulenevate vastutusvaldkondadega. 

Võru Kesklinna Koolil on välja töötatud koolituspoliitika kirjeldamaks töötajate 

koolitamisega seotud põhimõtteid. Koolituspoliitikas on välja toodud koolitusvajaduse 

selgitamine, koolituse planeerimine, koolituse korraldamine, koolituse arvestus ja aruandlus 

ning koolitustulemuste hinnang. 

Koolitusvormide valikul eelistatakse: 

sõltuvalt maksumusest koolitusi ainealase kvalifikatsiooni tõstmiseks - sh osalemine erialastel 

konverentsidel ja seminaridel ning ainesektsioonide töös; grupikoolitusi - sh kooli 

eesmärkidest tulenevad üldharivad õppe- ja kasvatusprotsessi või kasvatuspsühholoogiat 

puudutavad koolitused; samuti esmaabi- ja tuleohutusalane väljaõpe; majasiseseid koolitusi - 

sh IKT oskuste parendamine, koolitused e-kooli ja erinevate õppeotstarbeliste keskkondade 

kasutamisoskuste arendamiseks; iseseisvat õpet (töötaja iseseisev õpe õppematerjalide ja 

erialase kirjanduse lugemise näol). Kool töötab vajadusi arvestava, kooli üldeesmärkidest 

tuleneva ja arengukavast lähtuva koolituskava välja igaks õppeaastaks. Individuaalne 

koolitusplaan kujuneb iga töötaja jaoks arenguvestluse käigus. Aastas korraldatakse vähemalt 

üks kooli eesmärkidest tulenev koolitus võimalikult suurele huvigrupile kohapeal. Koolituste 

koordineerimise eest vastutab kooli direktor. Koolituse tulemuslikkuse hindamiseks viib 

õppealajuhataja läbi tunnivaatlusi ja õpetajad vahetavad ainesektsioonides koolitustelt saadud 

teadmisi ning annavad hinnanguid osaletud koolitustele. 

Järgneval arenguperioodil planeerib kool järgmised koolitusvaldkonnad: 

1. osalemine konverentsidel, seminaridel, suvekursustel; 

2. aine- ja pedagoogikaalased koolitused; 

3. psühholoogia- ja juhtimisalased koolitused; 

5. esmaabi, tuleohutus, töökeskkonnaalased koolitused; 

6. IT-alased koolitused. 

 

6. TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS  

 

Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise 

kaitse. Õpilaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise kord 

sätestatakse kooli kodukorras. 

Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel. 



 

 

Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks 

ennetada õpilaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra 

tekkimist. Töökeskkond vastab tervisekaitse poolt kehtestatud nõuetele. Koolil on direktori 

poolt kinnitatud hädaolukorra lahendamise plaan, tulekahju korral tegutsemise plaan ning 

koolis toimuvad regulaarselt evakuatsiooniõppused. Turvalisuse tagamiseks on koolihoone 

garderoobi, II ja III korrusele, vestibüüli ja koolihoovi paigaldatud turvakaamerad. Kooli 

personal on läbinud esmaabi, tuleohutusalase ja äkkrünnaku koolituse. 

 



 

 

7. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2019-2022 

 

  2019 2020 2021 2022  Vastutaja 

7.1 Eestvedamine ja juhtimine 

7.1.1 Kooli töötajate kaasamine kooli juhtimis- ja arendustegevusse 

7.1.1.1 VKK arengukava täitmine ja uuendamine X X X X   Direktor 

7.1.1.2 Kooli töö planeerimine X X X X Direktor 

7.1.1.3 Kooliarendusrühmade töö korraldamine X X X X   Direktor 

7.1.1.4 Õppenõukogu töö korraldamine X X X X Direktor 

7.1.1.5 
Sisehindamise regulaarne läbiviimine ja 

planeerimistegevuse täiustamine 
X X X X Direktor 

7.1.1.6 Juhtkonna ja laiendatud direktsiooni töö planeerimine X X X X Direktor 

7.1.1.7 Sisekontrolli planeerimine ja läbiviimine X X X X Õppejuht 

7.1.1.8 Nädala info edastamine õpetajatele  X X X X Õppejuht 

7.1.1.9 Personalile töökoosolekute läbiviimine X X X X Õppejuht 

7.1.2 Kooli tuntuse ja hea maine kujundamine, avalikkuse laiem informeerimine koolis toimuvast 

7.1.2.1 Kooli 45. aastapäeva tähistamine X    Direktor 

7.1.2.2 Kooli almanahhi väljaandmine X    Direktor 

7.1.2.3 Kooli tegevuse kajastamine meedias X X X X Kogu personal 

7.1.2.4 Sündmuste kajastamine kooli veebilehel ja Facebookis X X X X Huvijuht 

7.1.2.5 
Kooli sümboolikaga meenete ja kooli tutvustavate 

trükiste koostamine 
X    Direktor 

7.1.3 Õppesuundade arendamine 

7.1.3.1  Õppesuundadest lähtuvate ainekavade koostamine X X X X Õppejuht 

7.1.3.2 
 Õppesuundi toetavate tunniväliste tegevuste 

korraldamine 
X X X X Huvijuht 



 

 

 

7.1.3.3 
 Muusikaklassi töö planeerimine koostöös Võru 

Muusikakooliga 
X X X X Direktor 

7.1.3.4  Õppesuundade põhjalik analüüs  X   Õppejuht 

7.2 Personalijuhtimine 

7.2.1 Õpetajate vajadusi arvestava sisekoolituskava väljatöötamine 

7.2.1.1 Individuaalsete koolitusplaanide koostamine X X X X Direktor 

7.2.1.2 Ülekooliliste koolituspäevade korraldamine X X X X Direktor 

7.2.1.3 Õpetajate IKT alaste oskuste arendamine X X X X Haridustehnoloog 

7.2.1.4 Koolisisese metoodikapäeva korraldamine X X X X   Õppejuht 

7.2.2 Kooli personali eneseanalüüsi sisuline parendamine 

7.2.2.1 Kooli personaliga arenguvestluste läbiviimine X X X X Direktor  

7.2.2.2 Eneseanalüüsi läbiviimine X X X X Kooli töötajad 

7.2.2.3 Arenguvestluste tulemuste analüüs X X X X Direktor 

7.2.3 Personali professionaalse arengu toetamine 

7.2.3.1 Personali valik ja planeerimine X X X X Direktor 

7.2.3.2 
Õpetajate suunamine kvalifikatsiooni või lisaeriala 

omandama 
X X X X Direktor 

7.2.4 Personali motiveerimine 

7.2.4.1  VKK aasta õpetaja valimine X X X X Direktor 

7.2.4.2 Personali tunnustamine Võru Linnavalitsuse  poolt X X X X Direktor 

7.2.4.3 
Aasta auhinna „Hea tegu” üleandmine vabariigi 

aastapäeva aktusel 
X X X X Direktor 

7.2.4.4 Direktori piduliku vastuvõtu korraldamine X X X X Direktor 



 

 

 

 

 

7.2.4.5 Personali tunnustamine õpilasesinduse poolt X X X X Direktor 

7.2.4.6 Töötajate tunnustamine vastavalt tunnustamise korrale X X X X Direktor 

7.2.4.7 Personalile ürituste korraldamine X X X X Direktor, huvijuht 

7.3 Koostöö huvigruppidega 

7.3.1 Hea koostöö kooli ja kodu vahel 

7.3.1.1 
Lastevanematele koolituste ja teabepäevade 

korraldamine 
X X X X Direktor 

7.3.1.2 Lastevanemate osalemine üld- ja klassikoosolekutel X X X X Direktor 

7.3.1.3 Kooli tutvustamine 1. klassi tulevate laste vanematele X X X X Õppejuht 

7.3.1.4 
Lastevanemate ja õpilaste sotsiaalpedagoogiline 

nõustamine ja lapsevanemate teadlikkuse tõstmine 
X X X X Sotsiaalpedagoog 

7.3.1.5 Perede kaasamine kooli sündmustesse X X X X Klassijuhatajad 

7.3.2 Huvigruppide kaasamine kooli arendustegevusse 

7.3.2.1 
Koostöö tõhustamine lasteaedade, huvikoolide ja 

noortekeskusega 
X X X X  Õppejuht, huvijuht 

7.3.2.2 Projektitöö jätkamine Rosenheimi  kooliga Saksamaalt X X X X  Õppejuht 

7.3.2.3 Õpilasesinduse osalemine kooli tegevuses X X X X  Huvijuht 

7.3.2.4 Hoolekogu osalemine kooli tegevuses X X X X  Hoolekogu esimees 

7.3.2.5 Rahulolu-uuringute läbiviimine  X  X  Direktor 

7.3.2.6 Vilistlaste kaasamine kooliellu X X X X  Direktor 

7.3.2.7 Koostöö Rajaleidja keskusega X X X X  HEV koordinaator 

7.3.2.8 
HEV õpilast ning tema vanemat toetava koolivälise 
võrgustiku kaasamine 

X X X X  HEV koordinaator 

7.3.3 Avatud koostöö kooli pidajaga 

7.3.3.1 Seadusest tulenevate dokumentide kooskõlastamine X X X X  Direktor 



 

 

 

 

 

 

 

7.3.3.2 
Koostöö jätkamine linna lastekaitsespetsialisti ja 

koolikohustuskomisjoniga 
X X X X  Sotsiaalpedagoog 

7.4 Ressursside juhtimine 

7.4.1 Turvalise ja arengut soodustava õpi- ning töökeskkonna vastavusse viimine õppekavaga 

7.4.1.1 
 Tervisekaitse- ja tuleohutusnõuete tutvustamine ning 

täitmise jälgimine 
X X X X  Majandusjuhataja 

7.4.1.2 
Tuleohutusalase ja hädaolukorra lahendamise õppuse 

korraldamine 
X X X X  Majandusjuhataja 

7.4.1.3 Õppekava täitmiseks vajalike vahendite hankimine X X X X  Majandusjuhataja 

7.4.1.4 
Kooli raamatukogu fondi täiendamine ilu- ja 

õppekirjandusega 
X X X X 

 Raamatukogu 

juhataja 

7.4.2 Kaasaaegsete efektiivsete turvameetmete kasutusele võtmine 

7.4.2.1 Kooli õuealale atraktsioonide paigaldamine X     Majandusjuhataja 

7.4.2.2   Kooli õuealale mänguväljaku rajamine  X    Majandusjuhataja 

7.4.2.3   Kooli õueala autovabaks muutmine X     Majandusjuhataja 

7.4.2.4  Tulekustutite uuendamine vastavalt vajadusele X X X X  Majandusjuhataja 

7.4.3 IKT-vahendite kaasajastamine      

7.4.3.1 Vajaliku tarkvara ja riistvara uuendamine X   X 
  Arvutivõrgu 

administraator 

7.4.3.2 Arvutivõrgu uuendamine X    
Arvutivõrgu 
administraator 

7.4.3.3  Uue veebilehe välja töötamine X    
Arvutivõrgu 
administraator 

7.4.3.4  Robootikaseadmete soetamine  X  X Haridustehnoloog 

7.4.3.5 E-õppe keskkondade kasutamine X X X X Õpetajad 

7.4.3.6 Digiplaani täitmine X X X X Haridustehnoloog 

7.4.4 Tegevuskava väljatöötamine ressursside säästmiseks 

7.4.4.1 Kooli eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine X X X X Direktor 

7.4.4.2 Eelarvevõimaluste ja -vajaduste analüüs X X X X Direktor  

7.4.4.3 
Loodusressursside säästlik kasutamine (vesi, elekter, 

prügi) 
X X X X Õppejuht 

7.4.4 Tegevuskava väljatöötamine ressursside säästmiseks 



 

 

7.4.4.1 Kooli eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine X X X X Direktor 

7.4.4.2 Eelarvevõimaluste ja -vajaduste analüüs X X X X Direktor  

7.4.4.3 
Loodusressursside säästlik kasutamine (vesi, elekter, 

prügi) 
X X X X Õppejuht 

7.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

7.5.1 Igale õpilasele tema individuaalsetele võimetele vastava põhihariduse andmine 

7.5.1.1 Vepa käitumisoskuste mängu rakendamine õppetöös X X X X Õpetajad 

7.5.1.2 
Õpetamise individualiseerimine vastavalt vajadusele 
(individuaalne ja lihtsustatud õppekava, väikeklass jne) 

X X X X 
Õppejuht 
HEV koordinaator 

7.5.1.3 
Loov- ja uurimistööde juhendamine ning kodu-

uurimisalases tegevuses osalemine 
X X X X Õppejuht 

7.5.1.4 
Ohutusõpetuse ja liikluskasvatuse käsitlemine 

õppetegevuses 
X X X X Õppejuht 

7.5.1.5 Õppevormide loomine Hev õpilastele X X X X 
Õppejuht 
HEV koordinaator 

7.5.1.6 Tasemerühmade loomine A-võõrkeeles alates 5. kl X X X X  Õppejuht 

7.5.1.7 
Õpioskuste ja funktsionaalse lugemisoskuse arendamine 

igas kooliastmes 
X X X X  Õppejuht 

7.5.1.8 Õpitulemuste analüüs X X X X  Õppejuht 

7.5.1.9 Õpiabirühmade loomine  X X X X  Õppejuht 

7.5.2 Konkurentsivõimeline põhiharidus 

7.5.2.1 Töö andekate õpilastega X X X X  Õppejuht 

7.5.2.2 Olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemine X X X X  Õppejuht 

7.5.2.3 Kutse- ja karjäärinõustamise korraldamine X X X X  Õppejuht ja huvijuht 

7.5.3 Kooli põhiväärtuste kasvatamine 

7.5.3.1 Põhiväärtuste kajastamine töö planeerimisel X X X X 
 Õppejuht, 
 õpetajad 

7.5.3.2 Väärtuskasvatuse rakendamine erinevates tegevustes X X X X  Õpetajad 

7.5.3.3 Kooli kodukorra täitmine õpilaste ja personali poolt X X X X  Personal 

7.5.4 
Mitmekesiste võimaluste loomine enesearendamiseks 
huvitegevuse kaudu 

     

7.5.4.1 Õpilaste huvitegevuse kaardistamine X X X X  Huvijuht 



 

 

 

 

7.5.4.2 Ringide tegevuse koordineerimine X X X X  Huvijuht 

7.5.4.3 Teemapäevade ja -nädalate korraldamine X X X X  Huvijuht 

7.5.4.4 Koostöö tõhustamine huvikoolide ja noortekeskusega X X X X  Huvijuht 

7.5.4.5 Traditsiooniliste ürituste korraldamine  X X X X  Huvijuht 

7.5.4.6 Kogukonnale suunatud õpilasürituste korraldamine X X X X  Huvijuht 

7.5.5 Hästitoimivad õppetegevust toetavad tugisüsteemid 

7.5.5.1 Õpilasabi tugigrupi töö korraldamine X X X X  Sotsiaalpedagoog 

7.5.5.2 Abiõpetaja töö korraldamine tundides X X X X  Õppejuht 

7.5.5.3 Ainealaste konsultatsioonide korraldamine X X X X  Õppejuht 

7.5.5.4 Õpiabirühmade töö korraldamine X X X X  HEV koordinaator 

7.5.5.5  Õpiraskustes õpilastele tugisüsteemi rakendamine X X X X  HEV koordinaator 

7.5.5.6  HEV õpilastele eri- ja tõhustatud toe rakendamine X X X X  HEV koordinaator 

7.5.6 Klassijuhatajatöö süsteemsemaks muutmine 

7.5.6.1 
Õppekasvatustöö eesmärkide kajastumine klassi 

ettevõtmistes 
X X X X  Klassijuhatajad 

7.5.6.2 Küsitluste ja tagasiside korraldamine klassides X X X X  Klassijuhatajad 

7.5.6.3 Kooli põhiväärtuste käsitlemine klassijuhatajatundides X X X X  Õppejuht 

7.5.6.4 
Klassijuhatajatundide ja muu klassijuhataja töö 

planeerimine ja ellu viimine 
X X X X  Klassijuhatajad 

7.5.6.5 KiVa haridustee kontseptsiooni rakendamine koolis X X X X  Sotsiaalpedagoog 

7.5.6.6 Arenguvestlused õpilane- lapsevanem- klassijuhataja X X X X  Klassijuhatajad 

7.5.7 Õppetööd toetavate tegevuste organiseerimine 

7.5.7.1 KIK- projektide kirjutamine ja projektides osalemine X X X X  Projektijuht 

7.5.7.2 Osalemine rahvusvahelistes projektides X X X X  Projektijuht 

7.5.7.3 Projektitaotluste kirjutamine X X X X  Projektijuht 

7.5.7.4 Rohelise kooli programmiga ühinemine X X X X  Projektijuht 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

8. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA MUUTMISE KORD 

8.1. Arengukava kinnitatakse ja muudetakse Võru Linnavolikogu poolt kehtestatud korras. 

8.2. Arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hiljemalt esimeseks 

novembriks hoolekogu ja õppenõukogu poolt, mille käigus tehakse ettepanekud 

arengukava muutmiseks ning tegevuskavale ühe aasta tegevuste lisamiseks. 

8.3. Arengukava kuulub muutmisele seoses: 

• seadusandluse muudatustega; 

• muudatustega riiklikus õppekavas; 

• muudatustega haridusnõudluses; 

• muudatustega kooli investeeringutes; 

• kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega; 

• Võru linna hariduse arenguprogrammi muutmisega. 

 

 

7.5.7.5 Liikuma kutsuva kooliga ühinemine X X X X 
 Kehalise kasvatuse 
õpetajad 

7.5.7.6 Õpilasvahetusprogramm Rosenheimi kooliga Saksamaal X X X X 
 Saksa keele 

õpetajad 

7.5.7.7 
Õppekäikude ja õppereiside planeerimine ning 

korraldamine 
X X X X 

 Õpetajad, 

 õppejuht 

7.5.7.8 
Õppesuunapõhiste teemapäevade ja -laagrite 

korraldamine 
X X X X  Õppejuht, huvijuht 

7.5.7.9 Näituste korraldamine X X X X  Huvijuht 

7.5.7.10 Viktoriinide ja lugemisvõistluste korraldamine X X X X  Õppejuht 

7.5.7.11 Õuesõppe ja e-õppepäevade läbiviimine X X X X  Õppejuht 

7.5.9 Tervist edendava liikumise tõhustamine 

7.5.9.1 Spordiringide jätkusuutlikkuse tagamine X X X X 
 Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

7.5.9.2 
Õpilaste osavõtt maakondlikest ja vabariiklikest 

spordivõistlustest 
X X X X 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad 

7.5.9.3 Tervisenõukogu töö planeerimine ja korraldamine X X X X Tervisenõukogu 

7.5.9.4 Koolisiseste spordivõistluste läbiviimine X X X X 
Kehalise kasvatuse 

õpetajad 


