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1. SISSEJUHATUS 

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi  (edaspidi VTG) arengukava on dokument, mis määrab ära 

kooli hetkeseisu, kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks 

ning arengukava uuendamise  korra. Arengukava lähtub VTG põhimäärusest ja Võru linna  

arengukavast. 

 

2. ÜLDANDMED 

2.1 Asend 

Võru Täiskasvanute Gümnaasium on Võru linna hallatav asutus, mis teenindab nii linna kui 

ka maakonna täiskasvanud õpilasi.  

Kool asub aadressil Jüri 42, 65610 Võru.  

 

2.2 Ajalugu 

Täiskasvanukoolitust on Võrus antud juba 155 aastat.  

Esmane märge täiskasvanutele hariduse andmise kohta pärineb aastast 1855, mil asutati 

pühapäevakool – eesmärgiga võimaldada haridust käsitööliste õpipoistele, kel argipäevad 

hõivatud. Kool töötas vähemalt 1872. aastani. Tinglikult võiks seda pidada täiskasvanute 

gümnaasiumi eelkäijaks. 

1932. aastal asutati Võrumaa Rahvahariduse Seltsi Õhtukeskkool, selle kohta on säilinud ka 

väljavõte 1932.  a 20.  septembri  „Wõru Teatajast”. 

Kool on aastate jooksul küll nimesid vahetanud, kuid järjepidevus on säilinud. 1960-ndatel 

aastatel töötas kool Töölisnoorte Keskkoolina, seejärel Võru Kaugõppekeskkoolina. 1. 

septembrist 1987. a nimetati kool ümber Võru Õhtukeskkooliks ja alates  1. septembrist 1997 

kannab kool nime Võru Täiskasvanute Gümnaasium.  

 

Kooli ülesanne on  kindlustada  kõikidele soovijatele võimalus üldkeskhariduse 

omandamiseks.  Kool  loob aluse elukestvaks õppeks,  kvalifikatsiooni ja üldise kul-

tuuritaseme tõstmiseks. VTG võimaldab kõikidel, vaatamata vanusele,  jätkata põhi- või 

üldkeskhariduse omandamist või alustada üldkeskhariduse omandamist. 
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2.3 Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi 2006-2009 arengukava täitmine 

2006. aastal viidi Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis läbi riiklik järelvalve, mille tulemusena 

hinnati koolitegevuse kõiki valdkondi hindega hea.  

VTG 2006-2009 arengukava prioriteetsete eesmärkide täitmine võtmealade kaupa: 

2.3.1 Personali arendamine 

- 2005/06. õppeaastast toimuvad süstemaatilised arenguvestlused õpetajatele ja kooli 

personalile; 

- regulaarselt toimuvad töökoosolekud õpetajatele ja kord kuus klassijuhatajate-

nõustajate töökoosolekud; 

- välja on töötatud personali tunnustamise süsteem; 

-     alus on pandud toimiva sisehindamissüsteemi väljatöötamisele. 

2.3.2 Õppe-kasvatustöö 

- õppekavade uuendamine ja ainekavade ühtlustamine toimub vastavalt seadustele ja 

vajadusele; 

- paranenud on IT vahendite kasutamine tundide läbiviimisel (mitmed ainetunnid 

toimuvad arvutiklassis); 

- arenguvestlused õpilastega toimuvad vastavalt vajadustele, kuid vähemalt üks kord 

aastas; 

- kõik uued õpilased vestlevad kooli tulles ka direktori või õppealajuhatajaga; 

- alates 2004/2005. õppeaastast on Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis üksikainete 

õppimise võimalus; 

- kaks korda nädalas nõustab õpilasi kooli nõustaja-psühholoog; 

- õppetöö toimub vastavalt kooli õppekavale ja tunnijaotusplaanile, kõiki õppeaineid 

õpetatakse ettenähtud mahus. 
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Tabel 1  Õppetöö tulemused  2009/2010. õppeaastal  klassiti:  

 

2.3.3 Majanduslik-materiaalne areng 

Kõik selles valdkonnas püstitatud ülesanded on täidetud ja ületatudki: koostöös lin-

navalitsusega sai kool endale ruumid Jüri 42 asuvas hoones, mida küll esimesel kahel aastal  

jagasime Võru Vene Põhikooliga. VTG kasutuses olevates klassides on korralik mööbel; II 

korruse klassiruumides, koridorides ja aulas on tehtud sanitaarremont.  

2.3.4 Suhted avalikkusega 

- 2006. aastal tähistasime 150 aasta möödumist täiskasvanuhariduse andmise algusest 

Võrus, mida kajastas ka meedia. Juubeli auks ilmus Võrumaa Teatajas erilehekülg, 

andsime välja infobukleti; 

- koostöö kohaliku meediaga on konstruktiivne;  

- kooli sümboolika väljaarendamine on pidev protsess. Momendil on koolil logoga 

tassid ja pastapliiatsid;  

- alates 1998. aastast on VTG olnud tihedalt seotud iga-aastase täiskasvanud  õppija 

nädala (edaspidi TÕN) ettevalmistamise ja läbiviimisega;    

- 2008. aasta oktoobris toimus VTG eestvedamisel Võru kultuurimajas Kannel üle-

eestiline TÕN-i avaüritus.   

 

Klass  Õppijate arv  

1.09.2009 

Tuli 

juurde 

Lõpetasid  

klassi  

Kustutati Kordama 

7.  2 0 1 1 0 

8. 11 1 6 6 0 

9.  20 7 16 9 2 

10A  

 

25  5 16 12 +2 

(akadee-

milisel) 

0 

10B 35 1 12 18 + 3 3 

10C 25 5 13 15 + 2 0 

11A 30 8 20 12 + 2 4 

11B 25  10 11 + 3 1 

12A 27 9 23 11 + 1 1 

12B 27 3 18 7 + 3 2 

Üksikainete 

õppijad 

3 1 2 2 0 

Kokku  230 40 137 104 +16 

(akadee-

milisel) 

13 
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2.4 Hetkeseis 2010/11. õppeaastal    

Võru Täiskasvanute Gümnaasium on üks kuueteistkümnest täiskasvanute gümnaasiumist 

Eestis, samas  ainus seda tüüpi kool Võru- ja Põlvamaal, lähimad koolid asuvad Valgas ja 

Tartus.  

VTG gümnaasiumiosas on kaks paralleelklassi. 2009/10. õppeaastal oli   10. klasse  kolm, 

ühes neist õpiti koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega kutseõpet. Kuna 2010/11. 

õppeaastal oli 10. klassi astujaid vähem, siis saime avada kaks paralleeli. Kutseõppest 

huvitatud moodustavad ühe rühma.  Põhikoolis on üks 9. klass ja 7.-8. on liitklass.  

 

2.4.1 Õppetöö korraldus 

2009/10. õppeaastast teeb VTG koostööd Võrumaa Kutsehariduskeskusega – avasime 

kolmanda 10. klassi, milles õppijad saavad gümnaasiumis õppimise ajal omandada ka 

kutsehariduse.   

Et õppetööd paindlikumaks muuta, koostasime 2009. aasta sügisest tunniplaani nii, et tunnid 

toimuvad esmaspäevast neljapäevani, kuid reede on individuaalkonsultatsioonide ja 

järelevastamiste päev  –  kõik õpetajad on siis õppijate jaoks olemas. Sellise õppetöö 

korralduse on heaks kiitnud nii õppijad, õpetajad kui ka hoolekogu.  

Kutseõppeasutuste lõpetanutele võimaldatakse  VTG-s  üldhariduslik  lisa-aasta.  

Valikainena on Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis võimalik õppida arvutiõpetust. 2007/08. 

õppeaasta teisel poolel alustasime 11nda klassiga veebipõhise kursusega  õpikeskkonnas 

MOODLE`i.  

MOODLE on veebipõhine õpikeskkond, kus  sissepääs kursustele on kaitstud paroolidega ja 

mis sisaldab võimalusi kursuse piires suhtlemiseks (e-post, foorum, jututuba, valge tahvel), 

õppematerjalide esitlemiseks, testide tegemiseks, õpilaste kursusel osalemise jälgimiseks ning 

nende hindamiseks.  

2.4.2 Õppijaskond 

2010/11. õppeaastal õpib koolis 221 õppijat, neist põhikooliosas  30. Üksikainete õppijaid on 

13. 

Tabel 2 VTG õppijate jaotus klassiti 

Klass 7-8 9 10A 10B 11A 11B 12A 12B Üksikainete 

õppijad 

Õppijate arv 8 22 30 28 36 38 26 20 13 
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Viimastel  aastatel on õppijate arv kasvanud. Kuigi täiskasvanute õpihuvi on väga raske ette 

aimata, on vastuvõtt gümnaasiumiossa suurenenud, ka pole vähenenud soov omandada 

põhiharidust. Õpilaste väljalangevus põhikoolist ning konkurents tööturul, samuti erinevatele 

ametikohtadele esitatavad tingimused annavad alust arvata, et nõudmine täiskasvanutele 

üldharidust andva õppeasutuse järele püsib.  

Õppijate õpingute tulemuslikkuse põhikriteeriumiks on nende rakenduvus pärast kooli 

lõpetamist – õpingute jätkamine või tööhõive.  

2.4.3 Töötajad 

Koolis töötab professionaalne ja suurte kogemustega õpetajaskond. Kokku on koolis 21 

töötajat, neist 14 pedagoogi. Andragoogi kutse on omistatud kolmele õpetajale (sealhulgas 

üks juhtkonna liige). Samas on koolis kaks pensioniealist õpetajat, seega tekib vajadus uute 

õpetajate järele.   

Nõustaja-psühholoogi töölevõtmine 2009. aasta sügisel on juba andnud positiivseid tulemusi 

– kõik õppijad, kes vajavad nõustamist, seda ka saavad – kas siis individuaalselt või 

grupinõustamisel neile, kel on ühesugused spetsiifilised probleemid. Samuti aitab ta koolis 

läbi viia mitmesuguseid küsitlusi ja uuringuid ning analüüsib nende tulemusi, kaitstes samas 

õppijate privaatsust. Ta teeb ka tihedat koostööd klassijuhatajate ning juhtkonnaga.  

Huvijuhi tegevusega on elavnenud Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekavaväline 

tegevus – toimuvad õpilasüritused, ainenädalad, mitmed koolisisesed konkursid.  

2.4.4 Välissidemed ja projektid 

Sõprussidemed Helsingi Töölöö Täiskasvanute Gümnaasiumiga on alates 2008. aastast, kavas 

on koostöö tihendamine algul õpetajate, edasi ka õppijate tasemel. 

VTG oli Hollandi, Soome, Šveitsi ja Wales`i kõrval Eesti-poolseks partneriks Grundtvig-2 

ALWE-projektis (Adult Learning Week Evaluation)  aastail 2007-2009, projektis osalesid nii 

õpetajad kui ka õppijad. Sügisel 2009 lõppenud projekti tulemused said heakskiidu Eesti 

Archimedese Büroo hariduskoostöö keskuselt. Koostöös Eesti Täiskasvanute Koolitajate 

Assotsiatsiooniga Andras (edaspidi ETKA Andras) ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga 

(edaspidi HTM) esindab VTG Võrumaad ka iga-aastases täiskasvanud õppija nädala (TÕN)  

projektis.  
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2.4.5 Ruumid 

Kuni 2010. aasta juuni lõpuni jagas kool veel maja Võru Vene Põhikooliga, seepärast oli 

2009/10. õppeaastal ruumikitsikus,  sest kooli käsutuses oli 6 klassiruumi ja 1 arvutiklass, 

raamatukoguruum, pool õpetajate toast, õppealajuhataja kabinet ning direktori kabinetiks 

kohandatud väiksem klassiruum I korrusel. Saali jagati põhikooliga. Olukord paranes 

tunduvalt 2010/11. õppeaastal, mil vene põhikool on tegevuse lõpetanud. Kooli asukoht on 

loonud head võimalused õppe-kasvatustöö läbiviimiseks ning täiskasvanutele kursuste ja 

koolituste korraldamiseks. Arvestades meie õppijaskonda, peab Võru Täiskasvanute 

Gümnaasium olema kindlasti alati omaette ruumides. Jüri 42 hoone on selleks igati sobiv. 

Majandusolukorra paranedes on kahtlemata möödapääsmatu kapitaalremont. 

3. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD  

 

3.1 Missioon 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi töötajate missiooniks on luua tingimused kõigi õppijate 

arenguks ja toetada iga õppijat.  

 

3.2 Visioon aastani 2020 

Võru Täiskasvanute Gümnaasium on tunnustatud täiskasvanute gümnaasium Kagu-Eestis.  

 

3.3 Põhiväärtused 

 õpilaskesksus 

 pädevad õpetajad 

 pidev analüüs ja arendamine 

 hea sisekliima  

 koostöösuhted, üksteisest lugupidamine 

 aja nõuetele vastav töökeskkond 

 turvalisus 

 

3.4 Kooli sise- ja väliskeskkonna analüüs 

Arengukava ettevalmistamisel kasutati kooli olukorra kirjeldamiseks SWOT-analüüsi ja 

tagasisidet õppijate seas läbiviidud küsitlusest. 

Tugevused 

 ainus seda tüüpi kool Võru- ja Põlvamaal 

 püsiv ja kompetentne kaader 
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 paindlik õppesüsteem 

 mõistev ja toetav õhkkond koolis 

 väike kool 

 individuaalne töö õpilastega 

 üksikaine õppimise võimalus 

 hea meeskonnatöö 

 hea asukoht 

 tihe koostöö teiste täiskasvanute gümnaasiumidega 

 osalemine rahvusvahelistes projektides 

Nõrkused 

 õpilaste arv raskesti prognoositav 

 koolist puudumine ja olude sunnil õpingute katkestamine 

 õpilaste väga erinev teadmiste tase 

 ülepaisutatud ainekavad, ainekeskne õpetamine 

Võimalused 

 gümnaasiumi ettevalmistusklassi moodustamine 

 õppekava diferentseeritus (andekamatele valikuvõimalus) 

 täiskasvanute õppe laiendamine (ruumide rent, tasulised kursused) 

 uute õpetamis- ja õppimisviiside kasutuselevõtt 

 koostöö Võrumaa Kutsehariduskeskusega – kutseõpe gümnaasiumis 

 erinevate valikainete lisamine õppekavasse (sekretäritöö, lapsehoid) 

 E-õppe keskkonna loomine 

 nõustamissüsteemi täiustamine 

 õpikeskkonna parandamine 

 kooli suhtekorraldustöö parandamine 

Ohud 

 tööandjate sageli negatiivne suhtumine õppijatesse 

 töötute arv noorte seas 

 ühiskonna kihistumine, õppijate majandusliku ebavõrdsuse suurenemine 

 koolivõrgu poliitiline optimeerimine 

 ruumiprobleemide jätkumine 
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3.5 Arengukava üldeesmärk 

Arengukavas  püstitatakse eesmärgid ja kavandatakse  teed nende täitmiseks.  Arengukava 

koostamine on pidev muutumise, õppimise ja arenemise protsess. Viimasel ajal on 

suurenenud Haridus- ja Teadusministeeriumi tähelepanu täiskasvanute gümnaasiumidele ja 

nende vajalikkusele, soovides  ka nimetatud koolitüüpide arenguprotsessidele kaasa aidata. 

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt 24.09.2009 kinnitatud „Täiskasvanuhariduse arengukava 

aastateks 2009 – 2013” näeb ette täiskasvanutele suunatud õppe paindlikumaks muutmist 

põhihariduse ning üldkeskhariduse omandamiseks, kusjuures  tehakse ettepanekud 

õigusaktide täiendamiseks, et parandada võimalusi individuaalseks lähenemiseks, 

õppevormide mitmekesistamiseks, individuaalse õppekava kasutamiseks, hindamise 

paindlikumaks muutmiseks (sh varasema õpi- ja töökogemuse arvestamiseks), riigieksamite 

sooritamise korra lihtsustamiseks (täiskasvanutele, kes on varasemalt kooli lõpetades 

sooritanud riigieksami ebaõnnestunult, tagatakse õigus soovi korral sooritada kooli 

lõpetamiseks eksam mõnes muus aines). Õppe paindlikumaks muutmine suurendab ligipääsu, 

tõstab huvi õppimise vastu, vähendab väljalangevust.  

Arenguruumiks loovad eeldusi ka uus  riiklik  õppekava, infotehnoloogia  areng ning sellega 

kaasnevad  võimalused.  VTG teeb väga tihedat koostööd  vabariigi  teiste  täiskasvanute 

gümnaasiumidega  ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooniga Andras.  

Et saada andmeid kooli seisundi kohta, anda sellele hinnang, kavandada edasist tegevusplaani, 

on kasutatud küsitlusankeete õpilastega ja õpetajatega, vestlusi õpilaste, õpetajate ja 

õpilasesinduse liikmetega, eri valdkondade vaatlust, kooli juhtkonna nägemust koolis toimuva 

kohta, linnavalitsuse esindajate arvamusi, riikliku järelevalve ettekirjutisi ja soovitusi. 
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4. TEGEVUSKAVA NELJAKS AASTAKS (2016-2019) 

 

Prioriteetsed eesmärgid valdkonniti ja tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks 

 

4.1.  Eestvedamine ja juhtimine 

4.1.1. Valdkond: Eestvedamine 

Prioriteetne eesmärk:  

•   täiendatud õppekava täitmine 

•   kogu personali kaasamine kooliarendusse 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019 Vastutaja 

I II  I  II  I  II  I  II  

4.1.1.1. Kooli õppekava 

täiendamise 

juhendamine ja 

koordineerimine 

Täiendatud 

õppekava 

 x  x    x Direktor 

4.1.1.2. Täiendatud  õppekavale 

vastava 

hindamisjuhendi 

loomine 

Hindamis-juhend   x    x  Õppe- 

nõustaja 

4.1.1.3. PGS-le vastava  

dokumentatsiooni 

muutmine ja 

kinnitamine 

PGS-le vastavad 

uuendatud 

dokumendid 

x  x  x  x  Direktor 

4.1.1.4. Juhtkonna laialdasem 

koostöö personaliga 

Korrapäraselt 

toimuvad 

töökoosolekud 

x x x x x x x x Direktor 

4.1.1.5. Üldtööplaani kooskõlla 

viimine arengukavaga 

Kooli arengukava 

ja üldtööplaanide 

sidusus 

x x x x x x x x Direktor 
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4.1.2. Valdkond: Strateegiline juhtimine 

Prioriteetne eesmärk:   
•   sisehindamise muutmine efektiivsemaks 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tegevu-

sed 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.1.2.1. Sisekontrolli   plaani 

korrigeerimine   

Sisekontrolli plaan x  x  x  x  Õppe- 

nõustaja 

4.1.2.2. Aineühenduste töö 

planeerimise 

korrigeerimine 

Aineühenduste töö-

plaanid 

 x  x  x  x Direktor 

4.1.2.3. Direktsiooni uue töö-

korralduse arutelud 

Direktsiooni nõupi-

damiste kord 

 x    x   Direktor 

4.1.2.4. Sisehindamis- 

juhendi 

konkretiseerimine 

Arvulised 

sihtväärtused  

on lõimitud 

töökavadesse 

  x   x   Direktor 

4.1.2.5. Sisehindamis - 

juhendi muutmine 

ülevaatlikumaks 

Täiustatud 

sisehindamis-

juhend koos 

tegevuste 

ajagraafikuga 

  x    x  Direktor 

4.2. Personalijuhtimine 

4.2.1. Valdkond: Personalivajaduse hindamine 

Prioriteetsed eesmärgid:  

•   personalivajadus on hinnatud ja analüüsitud 

•   personalivajadus on perspektiivis prognoositud 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tegevu-

sed 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.2.1.1. Personalivajaduse 

hindamise süsteemi 

täiustamine 

Täiustatud 

personalivaja-

duse hindamise 

süsteem 

 x    x   Direktor 

4.2.1.2 Meeskonnatöö 

koolitus 

Ühiseid väärtusi 

omav ja usaldus-

lik meeskond 

 x  x  x  x Direktor 
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4.2.2. Valdkond: Personali värbamine 

Prioriteetsed eesmärgid:  

•   kooli huvigruppide kaasamine personali värbamisse 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tege-

vused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja 

I  II  I  II  I  II  I  II   

4.2.2.1. Uute ameti-juhendite 

väljatöötamine 

koostöös personaliga 

Uued  

ameti- 

juhendid 

x     x   Direktor 

4.2.2.2. Riskianalüüsi 

läbiviimine 

Riskid on 

analüüsitud 

  x   x   Direktor 

4.2.2.3. Personali värbamisel 

kaasatakse 

huvigruppe 

Personali 

värbamisse on 

kaasatud 

erinevad 

huvigrupid 

x  x  x  x  Direktor 

 

4.2.3. Valdkond: Personali kaasamine ja toetamine 

Prioriteetne eesmärk:  

•   personali kaasamine juhtimisotsuste vastuvõtmisel 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I II I II I II I II 

4.2.3.1. Töötajate 

personaalsete 

motivaatorite 

väljaselgitamine 

ja rakendamine 

Rahulolu-

küsitluse 

tulemused 

on analüüsitud,  

nendega 

arvestatakse 

 x  x  x  x Direktor 

4.2.3.2. Personali 

tagasiside 

lõimimine 

ülekoolilisse 

sisehindamise 

süsteemi 

Personalipoolse 

hinnangu 

andmiseks on 

välja töötatud 

küsimustik 

 x  x  x  x  

Direktor, 

õppe-

nõustaja 
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4.2.4. Valdkond: Personali arendamine 

Prioriteetsed eesmärgid:  

• personali arendamine lähtuvalt kooli põhiväärtustest 

• personali koolitamine lähtuvalt prioriteetsetest koolitusvaldkondadest 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.2.4.1. Koolitus-

vajaduste 

väljaselgitamine 

ja koolitusplaani 

koostamine 

Perspektiivne 

koolitusplaan 

 x  x  x  x Õppe-

nõustaja 

4.2.4.2. Aineõpetajate uue 

õppekava 

kursustest osavõtt 

Uued ainekavad 

ja õpetajate 

töökavad 

 x  x   x  Õppe-

nõustaja 

4.2.4.3. Uurimistöö 

juhendamise ja 

vormistamise 

kursustest osavõtt 

Õpetajad 

oskavad 

juhendada 

õpilasi 

uurimistööde 

koostamisel ja 

vormistamisel 

  x   x   Õppe-

nõustaja 

4.2.4.4. Täiendkoolituse 

erinevate etappide 

mõjususe 

analüüsimine 

Täiendkooli-

tuse positiivne 

mõju õppetöö 

tulemustele 

x  x  x  x  Õppe-

nõustaja 

4.2.4.5. Osavõtt 

koolitusest 

„Õpetajast 

täiskasvanute 

koolitajaks“ 

Andragoogi-

liste meetodite 

kasutamine 

täiskasvanute 

õpetamisel 

 x     x  Direktor 

4.2.4.6. Täiskasvanute 

koolitaja 

kvalifikatsiooni 

omandamine 

koostöös ETKA 

Andrasega 

Õpetajad 

taotlevad 

täiskasvanute 

koolitaja kutset 

x x x x x x x x Direktor 

4.2.4.7. Täiskoormusega 

õpetajate osakaalu 

suurendamine 

Õpetajad on 

asunud 

lisaeriala 

omandama  

x  x   x  x Direktor 
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4.2.5. Valdkond: Personali hindamine ja motiveerimine 

Prioriteetsed eesmärgid: 

 kooli ühtse tunnustussüsteemi loomine 

 õpetajate eneseanalüüsil põhineva hinnangu andmise ja tagasisidesüsteemi loomine ja 

rakendamine 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.2.5.1. Tunnustussüsteemi  

uuendamine 

Personali 

tunnustamise kord 

  x    x  Direktor 

4.2.5.2. Õpetajate eneseana-

lüüsi juhendi 

koostamine 

Juhend õpetaja 

eneseanalüüsiks 

     x   Õppe- 

nõustaja 

4.2.5.3. Õpetaja enese-

analüüsi tulemuste 

tagasiside süsteemi 

loomine ja 

rakendamine  

Õpetajatega on 

nende enese-

analüüside põhjal 

läbi viidud arengu-

vestlused 

 x  x  x  x Direktor-

õppe-

nõustaja 

 

 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

4.3.1. Valdkond: Koostöö kavandamine 

Prioriteetsed eesmärgid:  
•   koostöö kavandamine tööandjatega  

•   kooli vilistlaskogu loomine 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tege-

vused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja 

I  II  I  II  I  II  I  II   

4.3.1.1. Tööandjate 

väljaselgitamine ja 

koostööplaani 

koostamine 

Koostöö-

plaan töö-

andjatega 

 x  x  x  x Õppe-

nõustaja, 

klassi-

juhatajad 

4.3.1.2. Aktiivsete 

vilistlaste välja-

selgitamine 

Moodustatud 

vilistlaskogu 

  x      Direktor 
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4.3.2. Valdkond: Huvigruppide kaasamine 

Prioriteetne eesmärk:   
•   kaasata otsustamisse erinevaid huvigruppe: hoolekogu, õpilasesindus, tööandjad 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.3.2.1. Õpilasesinduse 

ja hoolekogu 

koosseisude 

uuendamine ja 

kinnitamine 

Õpilasesinduse ja 

hoolekogu 

uuendatud 

koosseis 

 x  x  x  x Direktor, 

huvijuht 

4.3.2.2. Hoolekogu 

koosolekute 

süstemaatiline 

läbiviimine 

Kooli hoolekogu 

osaleb aktiivselt 

kooli juhtimises 

x x x x x x x x Hoole-

kogu 

esimees ja 

ase-

esimees 

4.3.2.3. Sõprussideme-te 

loomine ja 

hoidmine teiste 

koolidega, ka 

rahvusvahelisel 

tasemel 

Suurenenud kooli 

tuntus, võimalus 

üksteiselt õppida, 

teha koostööd 

x x x x x x x x Direktor, 

huvijuht 

4.3.2.4. Huvigruppide 

soovide ja 

arvamuste 

regulaarne 

kogumine 

Küsitlus-

tulemused on 

analüüsitud ja 

seotud 

üldtööplaanis 

püstitatud 

eesmärkidega 

 x  x  x  x Direktor, 

infojuht, 

õppe-

nõustaja  

 

4.3.3. Valdkond: Koostöö huvigruppidega  

Prioriteetsed eesmärgid: 
•   hoolekogu liikmetel on pidev ülevaade koolis toimuvast 

•   kooli tuntuse suurendamine 

 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.3.3.1. Hoolekogu 

liikmete ootuste 

väljaselgitamine 

Hoolekogu 

rahuloluküsitluse 

analüüsi põhjal 

korrigeeritud 

tegevused rahulolu 

suurendamiseks 

x  x  x  x  Direktor 
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4.3.3.2. Kooli tutvusta-

vate meenete ja 

trükiste 

valmistamine 

Suurenenud on 

kooli tuntus 

   x     Direktor 

4.3.3.3. Eesmärgistatud 

koostöö 

saavutamine 

Koostööplaanide, 

koosolekute 

temaatika ja 

aastakokkuvõtete 

esitamine veebilehel 

x  x  x  x  Direktor 

4.3.3.4. Koostöös õpilas-

esindusega kooli 

ürituste 

läbiviimine (kooli 

juubel, õpetajate 

päev, jõulud) 

Toimuvad 

planeeritud üritused 

x x x x x x x x Huvijuht 

4.3.3.5. Koostöös 

täiskasvanute 

gümnaasiumi-

dega koolitüübi 

arendus-

tegevuseks 

ettepanekute 

tegemine 

Koolitüübi 

arendusplaan 

 x  x  x  x Direktor 

4.4. Ressursside juhtimine 

4.4.1. Valdkond: Eelarveliste ressursside juhtimine 

Prioriteetne eesmärk:  

 stabiilse eelarve saavutamine  

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.4.1.1. Ressursside 

kavandamine ja uue 

eelarve koostamine 

Eelarve on 

planeeritud  

 x  x  x  x Direktor 

4.4.1.2. Lepingute sõlmimine 

rentnikega ja vanade 

lepingute 

uuendamine 

Eelarve täitmist 

toetavad kooli 

omatulud 

x x x x x x x x Direktor 

4.4.1.3. Sponsorite 

kaasamine ja projek-

tide jaoks 

omafinantseerimise 

planeerimine 

Lisavahendid 

eelarves 

 x  x  x  x Direktor 
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4.4.2. Valdkond: Materiaaltehnilise baasi arendamine 

Prioriteetsed eesmärgid: 

 igale õpetajale arvutiga varustatud töökoha loomine 

 materiaaltehnilise baasi täiustamine ja kaasajastamine 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.4.2.1. Arvutite soetamine Igal õpetajal on 

arvutiga töökoht 

 x  x  x   Direktor, 

arvutivõrgu 

administ-

raator 

4.4.2.2. Klassiruumide 

varustamine 

videoprojektoritega ja 

puutetahvli 

muretsemine 

Parem ajakasutus 

tunnis 

x  x  x    Direktor 

4.4.2.3. Tulekustutite 

taatlemine ja uuenda-

mine 

Nõuetele vastavad 

tulekustutid 

 x  x  x  x Majandus-

juhataja 

4.4.2.4. Personalile parema 

töökeskkonna 

loomine 

Õpetajate toa 

sisustuse 

kaasajastamine 

 x       Majandus-

juhataja 

4.4.2.5. I korruse 

klassiruumide 

soojustamine ja 

remont 

Mugavad heledates 

toonides klassiruu-

mid 

x        Majandus-

juhataja 

4.4.2.6. Lastehoiutoa remont 

ja sisustuse 

uuendamine 

Paremad 

õppimisvõimalused 

noortele emadele 

   x     Majandus-

juhataja 

4.4.2.7. Koolihoone 

renoveerimine 

Renoveeritud 

koolihoone 

    x    Direktor, 

majandus-

juhataja  

 

4.4.3. Valdkond: Inforessursside juhtimine 

Prioriteetsed eesmärgid: 

•   huvipoolte parem informeeritus koolis toimuvast 

•   infotehnoloogia ressursside arendamine 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.4.3.1. Kooli  

tegevust puudutava 

informatsiooni 

hankimine  

Info on 

kättesaadav ra-

huloluküsit-

luste ana-

lüüsidest 

x  x  x  x  Infojuht 
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4.4.3.2. Kooli veebilehe 

uuendamine 

Kogukond on 

koolis 

toimuvast 

paremini 

informeeritud  

 x  x  x  x Infojuht 

4.4.3.3. Info edastamine 

kooli veebilehel, 

stendidel, personali 

koos-olekutel  

Operatiivne 

info on 

kättesaadav 

x x x x x x x x Infojuht 

4.4.3.4. IKT-vahendite 

uuendamine 

IKT-vahendid 

on uuendatud 

x  x  x  x  Direktor, 

infojuht, 

arvutivõrgu 

administ-

raator 

 

4.4.4. Valdkond: Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Prioriteetne eesmärk:  
•   riikliku õppekava läbivat teemat „Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng” toetava  

keskkonna loomine 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tege-

vused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.4.4.1. Säästmise 

võimaluste (vesi, 

paber soojus, 

elekter, jm) 

uurimine 

Säästliku tege-

vuse tulemusena 

on saavutatud 

kokkuhoid 

x  x  x  x  Majandus-

juhataja 

4.4.4.2. Säästmise 

juurutamine koolis 

ja säästlike 

majandamisvõtete 

rakendamine  

Tarbimis-valikute 

muutmine 

 x  x  x  x Majandus-

juhataja 

4.4.4.3. Prügi sorteerimise 

võimaluste 

loomine 

Puhtam 

koolikeskkond 

 x  x  x  x Majandus-

juhataja 
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4.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

4.5.1. Valdkond: Õppija areng 

Prioriteetne eesmärk:  
•   õppijate õpijõudluse toetamine 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.5.1.1. Hindamispõhi-

mõtete selgitamine 

õppijatele vastavalt 

juhendile 

Õppijad teavad 

hindamis- 

põhimõtteid 

 x  x  x  x Õppenõustaja 

4.5.1.2. Tugisüsteemide töö 

parandamine ja 

täiustamine 

Koolis on 

toimivad  

tugisüsteemid 

 x  x  x  x Õppenõustaja 

4.5.1.3. Tugevate õppijate 

väljaselgitamine ja  

arendamine 

Õppijad on 

motiveeritud 

osalema 

konkurssidel  

x x x x x x x x Õppenõustaja 

4.5.1.4. Ühtsete põhimõtete 

uuendamine 

arenguvestluste 

läbiviimiseks  

Uuendatud  

arenguvestluste  

läbiviimise kord 

  x      Direktor, 

õppenõustaja 

4.5.1.5. Mittestatsionaarses 

vormis õppijate 

kutseõppes osale-

mise võimaluste 

laiendamine  

Uute õppegrup-

pide avamine 

koostöös Võru-

maa Kutseha-

riduskeskusega 

     x   Õppenõustaja 

4.5.1.6. Aineõpetajate 

erialased koolitused 

Aineõpetajad 

saavad erialast 

täiendkoolitust 

x x x x x x x x Õppenõustaja 

4.5.1.7. Õppijate tulemuste 

tunnustamine 

Õppijad on 

tunnustatud 

x x x x x x x x Õppenõustaja 

4.5.1.8. Andragoogiliste 

õpetamispõhimõtete 

tutvustamine  

Õppijatel on välja 

kujunenud 

õppimisoskused 

x  x  x  x  Täiskasvanute 

koolitajad  
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4.5.2. Valdkond: Õppekava 

Prioriteetsed eesmärgid:  
•   õpitulemuste paranemine 

•   õpetada  olemasolevaid teadmisi ja oskusi kasutama, seoseid nägema 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed 

tegevused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.5.2.1. Õppekava 

korrastamine ja 

muutmine vastavalt 

vajadustele 

Õppekava on 

vastavalt 

vajadustele 

muudetud 

 x  ×  x  x Õppe-

nõustaja 

4.5.2.2. Õppekava täitmise 

hindamise ja paren-

dustöö koosolekute 

läbiviimine 

Õpetajad 

mõistavad 

õppekava sisu 

ja 

eesmärke 

x x x x x x x x Õppe-

nõustaja 

4.5.2.3. Ainekomisjonide töö 

analüüsimine 

Korrigeeritud 

ainekavad 

 x  x  x  x Õppe-

nõustaja 

 

4.5.3. Valdkond: Õppekorraldus ja -meetodid 

Prioriteetne eesmärk:  
•   väljalangevuse ennetamine 

•   ainetevaheline integratsioon    

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tege-

vused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

vastutaja 

I  II  I  II  I  II  I  II   

4.5.3.1. Õpetamis- 

meetodite mitme- 

kesistamine 

Õpetajad 

kasutavad tunnis 

erinevaid  

meetodeid 

x x x x x x x x Õppe-

nõustaja 

4.5.3.2. Õppeülesannete 

seostamine muu 

maailmaga 

Integreeritud 

õppeülesanded 

x  x  x  x  Õppe-

nõustaja 

4.5.3.3. Õppe-metoodilise 

töö planeerimine ja 

korraldamine 

Õppetöö ja kooli 

päevakava on 

planeeritud 

 x  x  x  x Õppe-

nõustaja 

4.5.3.4. Õpilaskesksete 

õpetamis- ja 

kasvatamis- 

meetodite rakenda-

mine 

Õpinguid 

katkestanute arv  

on  

vähenenud 

x  x  x  x  Õppe-

nõustaja 
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4.5.3.5. Õppekavaväliste 

ürituste korralda-

mine; küsitluste 

korraldamine, 

analüüsimine  

ja tagasiside 

andmine 

Õppijaskond on 

ühtne  

x x x x x x x x Huvijuht 

4.5.3.6. E-õppe vormide 

rakendamine 

E-õpe on 

rakendunud 

  x  x    Infojuht, 

aine-

õpetajad 

4.5.3.7. Paremate õppe-

meetodite 

rakendamine 

Toimuvad 

koolitused 

parimate 

õpetamis-

põhimõtete 

tutvustamiseks  

 x  x  x  x Õppe-

nõustaja 

 

4.5.4. Valdkond: Väärtused ja eetika 

Prioriteetsed eesmärgid:  
•   pidada kinni kokkulepitud põhiväärtustest 

•   väärtuskasvatuse võimaluste leidmine erinevate õppeainete kaudu 

 

 

Jrk nr 

 

Prioriteetsed tege-

vused 

 

Tulemus 

2016 2017 2018 2019  

Vastutaja I  II  I  II  I  II  I  II  

4.5.4.1. Väärtuste sõnas-

tamine ja hoiakute 

kujundamine 

õppekasvatus-

protsessis 

Õppijatel on 

kujunenud välja 

kindlad 

väärtused ja 

eetika 

 x  x  x  x Direktor 

4.5.4.2. Kooli 

traditsioonide 

järgimine ja 

edendamine 

Õppijatel on 

kujunenud välja 

oma kooli tunne 

x  x  x  x  Huvijuht 

4.5.4.3. Kooli kodukorra 

analüüsimine 

Uuendatud 

kodukord 

x   x  x  x Direktor 

4.5.4.4. Õppijates tervislike 

eluviiside ja 

harjumuste 

kujundamine 

Koolitöös 

jälgitakse 

tervislikke 

eluviise ja turva-

nõudeid 

 x  x  x  x Direktor 
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4¹. ÕPETAJATE TÄIENDUSKOOLITUSKAVA 

 

Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi täiendkoolituskava koostamisel on aluseks võetud 

täiskasvanute koolituse seadus, õpetaja koolituse raamnõuded, pedagoogide kvalifi-

katsiooninõuded ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi 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 Täiskasvanute Gümnaasiumil 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 õppeprotsessi või täiskasvanute 

õpetamist ja andragoogikat ning psühholoogiat puudutavad koolitused; 

esmaabi- ja tuleohutusalane väljaõpe; 

majasiseseid koolitusi – sh IKT-oskuste parendamine, koolitused 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. ainealased koolitused; 

3. psühholoogia- ja andragoogikaalased koolitused; 

4. esmaabi-, tuleohutus-, töökeskkonnaalased koolitused; 

5. IT-alased koolitused. 
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5. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA MUUTMISE KORD 

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

5.2. Arengukava analüüsitakse vähemalt kord aastas hiljemalt esimeseks novembriks 

hoolekogu ja õppenõukogu poolt, mille käigus tehakse ettepanekud arengukava muutmiseks   

ning tegevuskavale ühe aasta tegevuste lisamiseks.  

5.3. Arengukava kuulub muutmisele seoses: 

5.3.1. seadusandluse muudatustega, 

5.3.2. muudatustega riiklikus õppekavas;  

5.3.3. muudatustega haridusnõudluses;  

5.3.4. muudatustega kooli investeeringutes;  

5.3.5. kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;  

5.3.6. Võru linna hariduse arenguprogrammi muutmisel. 

 


