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Sissejuhatus   

Paide Täiskasvanute Keskkooli (edaspidi kool või PTK) arengukavas on määratletud 

kokkuleppelised arengusuunad ja eesmärgid aastateks 2020–2023, et tagada õppeasutuse 

järjepidev areng. Arengukavas kajastuvad hetkeolukorra analüüs, õppeasutuse arenduse 

põhisuunad ja põhivaldkonnad ning eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused. 

Kooli arengukava väljendab kooli arengusuundi ning regionaalseid ja riiklikke prioriteete. Kooli 

arengukava lähtub kooli põhimäärusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Eesti elukestva 

õppe strateegiast 2020, Paide linna arengukavast aastani 2035 ja eelarvestrateegiast aastateks 

2019–2022 ja kooli sisehindamise kokkuvõtetest. Arengukava koostamisel on arvesse võetud 

kooli hetkeseisu, ressursse ja tulevikuperspektiive.  

Olulisteks väliskeskkonna teguriteks, mis mõjutavad kooli tegevust, on: 

 pidevad muutused haridusmaastikul ning täiskasvanute gümnaasiumide ebaselge 

tulevikuperspektiiv; 

 rahvaarvu vähenemine ning rahvastiku vananemine, mis tingib õpilasarvu languse; 

 välismaale tööle minevad noored, kes vajavad üha rohkem e-õpet ja muid tugisüsteeme. 

 tööturul edasi liikumisel ja karjääri kujundamisel saab sageli takistuseks hariduse puudumine 

ning madala haridustasemega inimesed tulevad tööturu tingitud vajadusest õppima 

täiskasvanute kooli. 

Arengukava koostamise aruteludesse kaasati kogu kooli personal, hoolekogu liikmed, 

õpilasesinduse liikmed ning kogukonna sidusgruppide esindajad. Kooli arengukava on heaks 

kiidetud kooli õppenõukogus ja hoolekogus, seda on tutvustatud õpilasesindusele.  
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1. Üldandmed 

1.1. Üldandmed õppeasutuse kohta  

Õppeasutuse nimetus  Paide Täiskasvanute Keskkool  

Õppeasutuse pidaja  Paide Linnavalitsus  

Keskväljak 14 Paide  

Õppeasutuse kontaktandmed  Kodulehekülg: www.paidetk.ee  

Aadress: Lai 33 Paide 72720  

E-post: kool@paidetk.ee  

Kontakttelefon: 385 1493 

Mobiil: 5349 4224  

Registrikood: 75002548  

Koolitusloa nr: 1721HM 25.09.2001  

Õpilaste arv  140 (seisuga 10. november 2019), sh põhikoolis 20 

õppijat ning gümnaasiumis 120 õppijat.  

  

Personal  18 töötajat, sh pedagoogiline personal 13 

  

1.2. Kooli ajalugu 

 01.09.1963 asutati Paide Kaugõppekeskkool. Kooli alluvuses olid järgmised õppepunktid: 

Paide, Türi, Järva-Jaani, Koeru, Põltsamaa, Võhma, Suure-Jaani. Kooli keskus paiknes Paide 

Keskkooli ruumides Tallinna tn. 18. Õppetöö alguses oli koolis 68 õpetajat ja 765 õpilast.  

 1966/67. õppeaasta alguses oli õpetajaid 123, õpilasi 1117 ja õppepunkte 15.  

 1975/76. õppeaastal avati sessioonõppevorm.  

 09.1979. aastal sai kool omaette maja Paides Lai tn. 6.  

 09.1987. aastal reorganiseeriti Paide Kaugõppekeskkool Paide Õhtukeskkooliks.  

 04.1997. aastal nimetati Paide Õhtukeskkool ümber Paide Täiskasvanute Keskkooliks.  

 09.2002. aastal muutis kool asukohta, saades uued ruumid Paides Lai tn. 33.  

 01.10.2003. aastal alustas PTK juures tegevust rahvaülikool.  

http://www.paidetk.ee/
http://www.paidetk.ee/
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 01.2011. aastal juhib Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Paide Huvikeskust üks direktor ning 

klassiruumid on ristkasutuses.  

 

1.3. Koolihoone ja kinnistu  

PTK asub Paides Lai tänav 33 hoones. Majas tegutsevad mitmed erinevad asutused: Järvamaa 

Keskraamatukogu, Järvamaa Puuetega Inimeste Koda, Eakate Päevakeskus ja Paide Kunstikool. 

PTK ruumid asuvad hoone parempoolses tiivas kolmel korrusel. Kokku on kuus klassiruumi, 

arvutiklass, väikelaste hoiutuba, kuus kabinetti, nõustamistuba, õpetajate tuba ning kooli 

raamatukogu.  

Vajadusel saab kool kasutada kunstikooli õppeklasse, saali koos köögiga ning võimlat. Ürituste 

läbiviimiseks kasutatakse II korruse saali.  

 

1.4. Hetkeseis ja arengu eeldused  

1.4.1. Kool täna 

PTK on Paide Linnavalitsuse haldusalas tegutsev üldhariduslik munitsipaalkool, kus on 

põhikooli III kooliaste (7.-9. klass), gümnaasium (10.-12. klass) ja rahvaülikool. Põhikoolis 

toimub õppimine mittestatsionaarses õppevormis kolmel päeval nädalas liitklassis. Gümnaasiumi 

mittestatsionaarses õppevormis õpitakse üldaineid kahel päeval nädalas ning lisaks 

projektipõhiseid valikaineid ning riigieksami aineid kolmandal päeval. 

Kooli prioriteet on paindlike õpivõimaluste loomine ja täiskasvanud õppuri eripäradega 

arvestamine. Õppekorralduse aluseks on põhimõte, et võimalus õppida peab olema kõigil, seda 

ka töö ja pere kõrvalt.  

Lisaks nädalasisestele koolipäevadele pakub kool osalist e-õpet, kus kontakttundides saab käia 

laupäeviti, ülejäänud aja toimub õpe iseseisvalt, sh Hitsa Moodle´i õpikeskkonnas ja õpetajatega 

suheldakse nüüdisaegseid infotehnoloogilisi vahendeid kasutades. Osaline e-õpe toetab paljude 

noorte õppes püsimist ja lõputunnistuseni jõudmist. Abiõpe ning konsultatsioonitunnid toimuvad 

kolmapäeviti ja neljapäeviti. PTK õpetajad teevad pidevalt lisatööd nendega, kellel on 

õpiraskused või pikk vahe viimasest õpikogemusest. 

2018. aasta sügisest läks kool paberpäevikutelt üle e-päevikule (Stuudium). Uus süsteem 

võimaldab õppijal paremini kursis olla oma õpitulemustega ja kohustustega õppeainetes. 
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Õpetajale annab see hulga lisavõimalusi õpilastega suhelda ja kogu klassile informatsiooni ja 

õppematerjale jagada. Lisaks on oluline see, et alaealiste õpilaste vanematel on senisest parem 

võimalus oma laste õppeedukust jälgida ja neid vajadusel suunata. Nii õpilased kui ka õpetajad 

võtsid Stuudiumi kiiresti omaks ja see on õppetööd oluliselt tõhustanud.  

Väikelastega õppuritele pakub kool tasuta hoidjaga väikelastetuba. Seda võimalust kasutatakse 

aktiivselt ja hoius on tavapäraselt 4–6 väikelast.  

Kool rakendab efektiivselt ka VÕTA-t (st varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine ehk 

õppekavavälise tegevuse arvestamine õpingute osana), mis loob paindlikumad võimalused 

töötavatel õppuritel haridust omandada. VÕTA võimaldab arvestada valikainetena koolivälistel 

kursustel ja koolitustel omandatud, lisaks saab selle abil arvestada olemasolevat töökogemust 

praktilise tööna. 

Kohustuslike tundide ja kursuste arv õppeaineti on esitatud kooli õppekava tunnijaotusplaanis. 

Võimalus on õppida ka üksikuid õppeaineid ja valmistuda riigieksamiteks varasemalt kesk- või 

kutsehariduse lõpetanutel. 

Kool osaleb juba neljandat aastat Innove rahastatavas projektis „Teisel ringil targaks Järvamaal“. 

Projekt algas 03.09.2016 ning lõpeb 31.08.2020. Projekti üldine eesmärk on suurendada põhi- 

või keskharidusega täiskasvanute osakaalu Järvamaal ning tagada seeläbi maakonna jätkusuutlik 

areng. Projekti tegevused on võimaldanud pakkuda õppuritele paindlikumaid ja atraktiivsemaid 

õpivõimalusi:  

 õppekavasse on toodud valikained, pakutud on e-õpet ja tasanduskursusi, korraldatud on 

õppereise, läbi on viidud motivatsioonikohvikuid ja arvamuspäevi jne; 

 õppijatele on pakutud psühholoogilist, sotsiaal- ja võlanõustamist; 

 õppijatele on pakutud tasuta lapsehoiuteenust, mille toimimine on aidanud noortel emadel 

koolis käia;  

 õpetajatele on läbi viidud arengu- ja välisseminare ning supervisioon; 

 arendatud on koostööd kogukonna seotud osapooltega, see on hõlmanud nii õpilaste leidmist, 

teavitamist, motiveerimist kui ka õpilastele e-õppe oskuste õpetamist kodukohas;  

 kooli õppekava on edasi arendatud, ainekavad on integreeritud ja paindlikud, koostatud on 

nüüdisaegseid õppematerjale; 

 loodud on nüüdisaegne õpikeskkond ning positiivne õhkkond. 
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Koolis õpib 140 õppurit, põhikoolis 20 ja gümnaasiumis 120 õppurit. Kõige enam on õpilasi 10. 

klassis. Kooli saab õppima tulla kuni 31. jaanuarini ja õpilasarv on pidevas muutumises. Pikk 

vastuvõtuperiood võimaldab kooli pooleli jätnud õpilastel õpivahet lühendada. 

Õpilaskontingent on väga erinev. Paljudel on pere ja lapsed ning töökoht, kuid on ka väga noori, 

veel koolikohustuslikus eas õppureid. Seega erinevad õppurid nii töö- ja elukogemuse kui ka 

vanuse poolest. Kõige noorem õppur on 15, kõige vanem 39 (vt tabel nr 2). Õpilaste arv on 

aastate lõikes kõikunud ja näidanud pigem langustrendi (vt tabel nr 1).  

 

Tabel 1. Õpilaste arv õppeaastate lõikes  

2005

- 

2006  

2006

- 

2007  

2007

- 

2008  

2008

- 

2009  

2009

- 

2010  

2010

- 

2011  

2011

- 

2012  

2012

- 

2013  

2013

- 

2014  

2014

- 

2015  

2015

- 

2016  

2016

- 

2017  

2017

- 

2018 

2018

- 

2019 

2019

- 

2020 

190  155  176  170  205  193  185  176  150  148  142  173  156 152 140 

  

Tabel 2. PTK õppurite keskmine vanus aastate lõikes  

Aasta 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Õpilaste keskmine 

vanus 

21 22 22 22 22 23 23 23 25 24 23 

0
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250

Paide Täiskasvanute Keskkooli õppijate arv aastate lõikes
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meestel 20 21 21 21 20 21 22 21 25 24 23 

naistel 22 22 22 23 23 23 23 24 25 24 23 

kõige noorem 

õpilane 

16 16 13 14 15 14 15 14 16 15 15 

kõige vanem 

õpilane 

38 39 36 40 41 40 47 48 52 44 39 

Õpilaste 

(naised/mehed) 

osakaal %-des 

60/40 62/38 62/38 66/34 67/33 70/30 64/36 65/35 62/38 69/31 65/35 

 

Paide Täiskasvanute Keskkoolis töötab hetkel eelarvelistel ametikohtadel 15 töötajat 

kogukoormusega 9,21 ametikohta. Õpetaja ametikohti on kokku 5,91. Direktori ametikoha suurus 

on 0,8 ning õppealajuhatajal 0,5. Lisaks on koolil 1,0 ametikohaga sotsiaalpedagoog ning 0,5 

ametikohaga juhiabi ja raamatukoguhoidja. Nendele lisanduvad projekti „Teisel ringil targaks II“ 

neli töötajat. Projekt lõpeb käesoleva õppeaastaga. Koolitöötajate keskmine staaž Paide 

Täiskasvanute Keskkoolis on 10,05 aastat ja keskmine vanus 54,3 eluaastat. Õpetajatel on kõigil 

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 

 

1.4.2. Arengu eeldused 

Paide Täiskasvanute Keskkooli praegust seisu hinnati SWOT-analüüsiga, mille käigus selgusid 

kooli arengut enim mõjutavad sise- ja välistegurid. 

  

Tugevused 

 Koolil on stabiilne ja professionaalne õpetajaskond, kes oskab arvestada täiskasvanud õppija 

eripäraga. 

 Kool tegutseb teistest üldhariduskoolidest eraldiseisval pinnal. 

 Kool on oma olemuselt multifunktsionaalne, selle allüksusena tegutseb rahvaülikool ja sellega 

ühtse juhtimise all on Paide Kunstikool. Multifunktsionaalsus annab rohkelt lisavõimalusi 

õppetööd mitmekesistada. 

 Kooli sisekliima on sõbralik, õppurid üksteist toetavad ja mõistvad, see soodustab uute 

õppurite kohanemist ja koolihirmust üle saamist. 
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 Kool kombineerib formaalõpet mitteformaalõppega, võimaldades õppuritel osaleda 

rahvaülikooli kursustel ja kunstikoolis. 

 Kool arvestab täiskasvanud õppija eripäraga: pakub osalist e-õpet ja laupäevaseid 

konsultatsioone, arvestab varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). 

 Koolil on tasemel nõustamissüsteem: tegutseb täiskohaga sotsiaalpedagoog ning aktiivne 

koostöö toimub selles vallas Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse, Rajaleidja keskuse ning 

Töötukassaga. 

 Kooli materiaaltehniline baas ja õpperuumid on nüüdisaegsed ning võimaldavad 

mitmekesiseid õppetegevusi. 

 Kooli valikained arvestavad tänapäeva tööturu vajadustega ja annavad õppuritele reaalseid 

oskusi elus ja tööturul hakkama saada. 

 Väikelaste vanematel on võimalik kasutada õppetöö ajal tasuta lastehoiuteenust. 

 Koolil on hea asukoht Kesk-Eestis maakonnakeskuses. 

 

 Nõrkused  

 Õpilaskontingent on väga mitmekesine: erinev on nende õpivahe pikkus, vanusega kaasnev 

elukogemus, õpioskuste ja -motivatsiooni olemasolu, seniste teadmiste tase, kasutada olev 

ajaressurss, sotsiaalne tugivõrgustik jne. 

 Õpilaste liikuvus on väga suur. 

 Koostöö tööandjatega on vähene ja tööandjad pole sageli valmis kaasa aitama oma töötajate 

tasemehariduse omandamisele. 

 Vananev õpetajaskond ja järelkasvu puudumine eriti reaal- ja loodusainetes võib hakata 

pärssima õppe kvaliteeti ja paindlikkust. 

 Praegune riiklik õppekava ei arvesta täiskasvanud õppija eripära ega võimalda 

mittestatsionaarsele õppele kohaldada vajalikul määral erisusi (nt VÕTA laiaulatuslikum 

rakendamine). 

 

Võimalused  

 Kool koolitab õpetajate järelkasvu enda personali hulgast, lubades nooremaid personali 

liikmeid ümber- ja täiendõppele. 



10  

  

 Õppekavaarenduses kasutab kool kõiki riikliku õppekava lahtiseid võimalusi kooliõppekava 

paindlikumaks, tänapäevasemaks ja täiskasvanud õppijat arvestavamaks muutmisel. 

 Kool lõimib rahvaülikooli kursusi formaalse õppetööga, võimaldades nende abil lisaõpet 

võõrkeeltes ja valikkursusi arvutis. 

 E-õppe ja laupäevase õppe osakaalu suurendamine annab senisest rohkematele põhi- või 

keskhariduseta töötavatele inimestele võimaluse õppima asuda. 

 Pidev koostöö ja kogemuste vahetamine teiste täiskasvanute gümnaasiumidega võimaldab 

oma tegevust tõhustada ja võimalikke kitsaskohti vältida. 

  

Välised ohud 

 Maakonna elanike arv väheneb, elanikkond vananeb: kooli õpilasarv langeb. 

 Haridusvõrgu riikliku ümberkorraldamise tulemusena liidetakse kool mõne teise 

õppeasutusega. 

 Neli aastat kestnud projekti „Teisel ringil targaks“ lõppemisega muutub keerulisemaks 

õppetööd rikastavate ja õpilasi toetavate tegevuste rahastamine.  
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2. Arengukava täitmine 2017.–2019. aastal  

2.1. Olulisimad tegevused ja sündmused 2017.–2019. aastal 

 Jätkusid projekti „Teisel ringil targaks Järvamaal“ tegevused. 

 Kord aastas korraldati maakondlikke arvamuspäevi, mille eesmärk oli populariseerida 

täiskasvanuharidust ja elukestvat õpet. 

 Kooli töötajad said võimalusi oma kogemusi rikastada kahel välisseminaril: 2017. aastal 

Soomes Yväskyläs ja 2019. aastal Saksamaal. 

 Sisekoolitusi (arendusseminare) korraldati süsteemselt vähemalt kaks korda aastas, neile 

lisandus kuuest loengutsüklist koosnenud supervisioon. 

 Uuendati kooli dokumentatsiooni. Arengukava perioodil valmisid või uuenesid järgmised 

dokumendid: põhimäärus, hädaolukorra lahendamise plaan, koolituskord, õpilaste vastuvõtu 

tingimused ja kord, palgakorralduse põhimõtted, töökeskkonna riskianalüüs, kodukord. 

 Õppekavaarendus oli järjepidev, seda uuendati iga õppeaasta algul vastavalt vajadusele, 

lisanduvatele valikainetele jne. Õpilastele pakuti igal aastal erinevaid ja omanäolisi 

valikained, mis toetavad nende edasisi võimalusi tööturul (arvutigraafika, fotograafia, 

videokunst, sisedisain, loovõpetus jne). 

 Õpilaste rahuloluküsitlus toimus kooli koostatud kujul viimati 2017. aastal, 2018. ja 2019. 

aastal osales kool ministeeriumi koostatud küsitluses ja sai selle kohta ka põhjaliku tagasiside. 

Töötajate rahuloluküsitlust korraldatakse üle aasta, viimati 2018. aastal, kord aastas on 

seevastu korraldatud töötajatega arenguvestlusi. 

 Üldtööplaanis püstitatud õppeaasta eesmärkide täitmise kohta koostati iga õppeaasta kevadel 

sisehindamise kokkuvõte, need on ka uue arengukavaperioodi tegevuskava üheks aluseks. 

 Personali koosseisus vahetus 2017. aasta sügisel eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning 2018. 

aasta sügisest lisandus eelarveline sotsiaalpedagoogi ametikoht. 2019. aasta sügisest loobus 

kool IT-spetsialisti ametikohast ja ostab sellealast teenust sisse. 

 Üle said vaadatud töötajate tööülesanded ja koostatud uued ametijuhendid.  

 Kooli hoolekogu ja õpilasesinduse koosolekud toimusid igal aastal plaani järgi. 

 Sidusgruppidest tehti aktiivset koostööd teiste täiskasvanute keskkoolidega, täiskasvanute 

assotsiatsiooniga ANDRAS, Paide linna teiste allasutustega, Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega, 

Rajaleidja Järvamaa keskusega, Töötukassa Järvamaa osakonnaga. 
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 Kooli materiaal-tehniline baas täienes IT-vahendite (2 digitahvlit, 12 sülearvutit, 3 lauaarvutit 

jne) ja mööbliga (koolimööbli komplekt kahte klaasiruumi, puhkeköögi sisustamine). Kool 

sai uue kodulehe 2017. aasta sügisel. 

 Renoveeritud said maja katus ning II ja III korruse tualettruumid, lisaks värviti I ja II korruse 

koridorid.  

 2018/2019. õppeaastal pakkus kool koos teiste Lai 33 asutustega asenduspindasid Paide Hillar 

Hanssoo põhikoolile ja osa õppetööst toimus Järvamaa keskraamatukogus. 

 Kooli reklaamimiseks ja maine kuvandamiseks loodi mitmeid videoid ja salvestati üles 

edulugusid. Reklaami levitati kohaliku omavalitsuse, kohaliku meedia ja sotsiaalmeedia 

vahendusel. 

 Õppetööd rikastati, ainetevahelist lõimingut toetati ja õpimotivatsiooni säilitati eri valdkondi 

hõlmavate õppereisidega (keskmiselt 4 reisi aastas) ja alates 2018. aasta sügisest kord kuus 

toimuvate motivatsioonikohvikutega. 

 2019. aasta sügisest käivitus vene keele tasanduskursus (vestluskursus) vähese keeleoskusega 

õpilastele. 

 Jätkus e-õppe juurutamine ja e-õppe materjalide väljatöötamine. Lisaks Hitsa Moodle´i 

õpikeskkonnale kasutab kool 2018. aasta sügisest ka e-päevikut (Stuudium). 

 Kogu arengukava perioodi jooksul pakuti õpilastele tasuta nõustamist (psühholoogiline, 

sotsiaal- ja võlanõustamine) koostöös Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega. 

 VÕTA-l on kindel koht kooli õppeprotsessis: varasemat õpi- ja töökogemust arvestatakse 

valikainetena ja gümnaasiumi praktilise tööna. 

 Rahvaülikoolis viidi läbi Eesti Vabaharidusliidu rahastatud kursusi ettenähtud sihtgrupile. 

Kursused olid suunatud arvuti- ja keeleõppele ning sotsiaalsete oskuste arendamisele. 

 

2.2. Osaliselt teostamata tegevused 2017.–2019. aastal 

 Välja jäid töötamata tulemustasude maksmise põhimõtted ja motivatsioonisüsteem. 

 Rahvaülikooli tegevuse integreerimine kooli formaalõppesse võinuks olla efektiivsem ja 

süstemaatilisem, samas puudus selleks ka õpilaste nõudlus, sest projekti „Teisel ringil targaks 

Järvamaal“ raames pakkus kool mitmeid omanäolisi valikaineid. 

 Koostöö tööandjatega õppuritele paremate õppimisvõimaluste loomiseks jäi kesiseks. 

 Klassiruumide põrandakatted jäid vahetamata, remontimata jäi IT-spetsialisti kabinet ja 

uuendamata ventilatsioonisüsteem. 

 Paigaldamata jäi valvesignalisatsioon. 
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 Rahvaülikoolis ei ole planeeritud valmidust õpetada muukeelsele elanikkonnale eesti keelt. 

 Rahvaülikoolis ei käivitunud tasulised koolitused. 

3. Kooli arenduse põhisuunad  

3.1. Moto  

Kunagi pole hilja alustada. 

 

3.2. Missioon  

Pakkuda paindlikke õpivõimalusi põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks ning huvihariduses 

osalemiseks töö ja pere kõrvalt igale soovijale, arvestades õppija individuaalseid omadusi, 

eripära ja soove.  

 

3.3. Visioon  

Hoida täiskasvanuhariduse jätkusuutlikkust Järvamaal.  

 

3.4. Kooli tegevuse eesmärgid  

Kooli tegevuse eesmärgid on: 

 võimaldada koolikohustuseta õpilastel omandada mittestatsionaarses õppes põhiharidust; 

 võimaldada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel koolikohustuslikel õpilastel 

omandada mittestatsionaarses õppes põhiharidust; 

 võimaldada õpilastel omandada mittestatsionaarses õppes üldkeskharidust; 

 võimaldada põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist eksternina; 

 võimaldada rahvaülikoolis täiskasvanutele täiendkoolitusi nende isiksuse ning loovuse, annete 

ja oskuste arendamiseks ning konkurentsivõime tõstmiseks tööturul. 

 

3.5. Kooli ülesanded 

Kooli ülesanded on: 

 luua paindlikud tingimused ja võimalused põhi- või üldkeskhariduse omandamiseks 

mittestatsionaarses õppes või eksternina; 

 pakkuda kvaliteetset ja konkurentsivõimelist põhi- ja üldkeskharidust ning rahvaülikoolis 

täiendkoolitusi; 
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 luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamiseks, korraldada 

eripedagoogilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist; 

 kujundada õpilase arengut toetav õpikeskkond; 

 luua kooli töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja 

täiendamiseks ning korraldada kooli töötajatele koolitusi. 

 

3.6. Arengukava eesmärk  

Arengukava eesmärk on viia ellu kõikide arengukava tegevuskavas planeeritud valdkondade 

eesmärgid ja tegevused ning jõuda soovitud tulemusteni. 

 

3.8. Arengukava tegevuskava valdkonnad 

1. Juhtimine ja arendamine 

2. Ressursside juhtimine 

3. Töö personaliga 

4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5. Koostöö huvigruppidega 

6. Rahvaülikooli tegevuse arendamine
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4. Tegevuskava aastateks 2020–2023  

Tegevuskavas on ära toodud kooli lähima kolme aasta arenguvajadused. Tegevuste 

realiseerimiseks otsitakse lisarahastust ka riiklikest ja välisfondidest. 

 

4.1. Juhtimine ja arendamine 

4.1.1. Eesmärgid 

 Teha täiskasvanuhariduse alast teavitustööd ja kindlustada kooli hea maine 

 Korraldada ja reklaamida kogukonnas täiskasvanuharidust propageerivaid ja 

populariseerivaid üritusi 

 Rakendada koolis kaasavat juhtimismudelit 

 Tagada koolis sujuv ja tõrgeteta info liikumine ning läbipaistev juhtimine 

 Tõhustada ja aktiveerida kooli töötajate omavahelist koostööd 

 Hoida turvalist töökeskkonda, töötajate ja õpilaste vaimset tervist ning rahulolu  

 Hoida kooli dokumentatsioon ajakohane ja adekvaatne ning teha see asjassepuutuvatele 

isikutele kättesaadavaks 

 Otsida eelarveväliseid ressursse, et rikastada nii kooli materiaalset olukorda kui ka 

õppetööd toetavaid lisavõimalusi 

 Selgitada välja kooli tulevikuperspektiiv ja koostada vajadusel tegevuskava võimalikeks 

ümberkorraldusteks 

 

4.1.2. Tegevuskava 

Jrk  Eesmärk Tegevus  Tulemus/mõõdik 

1. 

Teha täiskasvanuhariduse alast 

teavitustööd ja kindlustada kooli 

hea maine 

 

1. Kooli reklaamimine meedia vahendusel kirjas, 

pildis ja sõnas; teabevoldikute levitamine; 

kogukonnakeskustes, lasteaedades esinemine jm 

2. Töötukassaga koostöö jätkamine ja nende kaudu 

sihtgrupini jõudmine 

1. Õpilasarv püsib 

stabiilne. 

2. Kooli tuntus ja 

maine paraneb. 

2. 

Korraldada ja reklaamida 

kogukonnas täiskasvanuharidust 

propageerivaid ja 

populariseerivaid üritusi 

 

1. Iga-aastaste arvamuspäevade korraldamine 

2. Täiskasvanud õppija nädala üritustel osalemine 

ja nende läbi viimine 

1. Üritustel osalejate 

arv kasvab. 

2. Täiskasvanuharidus 

on kogukonnas 

tunnustatud. 

3. Rakendada koolis kaasavat 1. Kooli töötajate kaasamine kooli arengut ja 1. Kooli töötajad on 

kooli 
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juhtimismudelit 

 

juhtimist puudutavate otsuste tegemisse 

2. Töökoosolekute ja arenguseminaride 

korraldamine, kus käsitletakse kooli arengu ja 

juhtimisega seotud küsimusi 

arengusuundadega 

kursis. 

2. Kaasatud kollektiiv 

on ühtne ja 

kokkuhoidev ning 

jagab vastutust. 

4. 

Tagada koolis sujuv ja tõrgeteta 

info liikumine ning läbipaistev 

juhtimine 

 

1. Kooli töötajate pidev teavitamine kooli juhtimist 

ja arengut puudutavatest muudatustest 

2. Koosolekute protokollide vm levitamine 

otsustusprotsessist kõrvale jäänud töötajatele 

Kooli töötajad on 

muudatustega kursis, 

teadmatusest tingitud 

ebakindlus on 

vähenenud. 

5. 

Tõhustada ja aktiveerida kooli 

töötajate omavahelist koostööd 

 

1. Ainekavade lõimimise jätkamine aineõpetajate 

poolt 

2. Suurematele üritustele vastutajate määramine ja 

ülesannete jagamine 

3. Kooli dokumentide koostamiseks töörühmade 

moodustamine 

Kooli töötajad 

tunnetavad end ühise 

meeskonnana ja 

tegutsevad sellena, 

osaledes aktiivselt 

kooli ettevõtmistes ja 

asutuse tegevuse 

arendamises. 

6. 

Hoida turvalist töökeskkonda, 

töötajate ja õpilaste vaimset 

tervist ning rahulolu  

 

1. Ministeeriumi korraldatud iga-aastastes 

rahulolu-uuringutes osalemine 

2. Vajadusel täiendavate uuringute ja küsitluste 

läbi viimine 

3. Uuringutest järelduste tegemine, 

parandusmeetmete välja töötamine ja nende 

rakendamine 

Töökeskkond on 

turvaline, nii töötajad 

kui ka õpilased 

tunnevad end 

väärtustatutena ja on 

töö- ja 

õppekorraldusega 

rahul. 

7. 

Hoida kooli dokumentatsioon 

ajakohane ja adekvaatne ning 

teha see asjassepuutuvatele 

isikutele kättesaadavaks 

 

 1. Dokumentatsiooni korrastamine ja uuendamine 

lähtuvalt muudatustest õigusaktides 

2. Dokumentatsiooni korrastamine ja uuendamine 

lähtuvalt kooli arengust ja sisemistest 

muudatustest tingitud vajadusest 

3. Nõutud dokumentide esitlemine kodulehel või 

jagamine neid asjassepuutuvate isikutega e-kirja 

teel 

Kooli 

dokumentatsioon on 

ajakohane ja 

adekvaatne ning 

kajastab kooli sisemisi 

suundumusi ja 

arenguid. 

8. 

Otsida eelarveväliseid ressursse, 

et rikastada nii kooli materiaalset 

olukorda kui ka õppetööd 

toetavaid lisavõimalusi 

 

1. Lõppeva „Teisel ringil targaks“ projekti asemele 

uute projektide leidmine ja kirjutamine 

2. „Õppijate saadikute“ programmis osalemine 

 

Kool suudab pakkuda 

tänapäevast 

õpikeskkonda ja 

kvaliteetset 

haridusprogrammi, 

mida toetavad mitmed 

lisavõimalused. 

9. 

Selgitada välja kooli 

tulevikuperspektiiv ja koostada 

vajadusel tegevuskava 

võimalikeks ümberkorraldusteks 

 

1. Koosolekutel ja ümarlaudades osalemine 

2. Arutelud Paide Linnavalitsuse haridusvaldkonna 

esindajate ja Paide riigikoolide juhtkondadega 

3. Vajadusel võimaliku reorganiseerimise 

tegevuskava koostamine koostöös 

Arengukavaperioodi 

lõpuks on selgunud 

kooli tulevik ja edasine 

tegevuskava. 
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asjassepuutuvate isikutega  

  

4.2. Ressursside juhtimine 

4.2.1. Eesmärgid 

 Tagada kooli ruumide heakord 

 Parendada klassiruumide sisustust 

 Tagada turvaline ja tervisele ohutu töö- ja õpikeskkond 

 Uuendada järk-järgult IKT-vahendeid ja tehnilisi seadmeid nii õpilaste kui ka töötajate 

kasutuses, tagada nende ajakohasus ja korrasolu 

 

4.2.2. Tegevuskava 

Jrk  Eesmärk Tegevus Tulemus/mõõdik 

1. 

Tagada kooli ruumide heakord 1. Klassiruumide põrandate remondiks eelarveliste 

vahendite leidmine ja põrandate remontimine 

2. II korruse kabineti nr 208 remondiks eelarveliste 

vahendite leidmine ja kabineti remontimine 

Kooli ruumid on 

korras ja remonditud. 

2. 

Parendada klassiruumide sisustust 1. Inventari hulgast maha kanda amortiseerunud 

koolimööbel 

2. Leida eelarvelised vahendid ja soetada ühe 

klassiruumi jagu toole 

3. Leida eelarvelised vahendid ja uuendada õpetaja 

töökohti 

4. Leida eelarvelised vahendid ja vahetada välja 

klass nr 103 aknakatted 

Klassiruumid on 

sisustatud korraliku ja 

tänapäevase mööbliga. 

3. 

Tagada turvaline ja tervisele 

ohutu töö- ja õpikeskkond 

1. Leida eelarvelised vahendid ja rekonstrueerida 

kooli ventilatsioonisüsteem 

2. Mõõta klassiruumide valgustus 

3. Leida eelarvelised vahendid ja uuendada 

klassiruumide valgustus tervisekaitsenõuetele 

vastavaks 

Koolis on turvaline ja 

tervisele ohutu töö- ja 

õpikeskkond 

4. 

Uuendada järk-järgult IKT-

vahendeid ja tehnilisi seadmeid 

nii õpilaste kui ka töötajate 

kasutuses, tagada nende 

ajakohasus ja korrasolu 

 

1. Õpetajate tuppa uue skanner-koopiamasina 

soetamine 

2. Ms Office’i litsentside tellimine arvutiklassi 

lauaarvutitesse 

3. Kolme klassiruumi digitahvlite soetamine 

4. IKT-vahendite hoolduse tagamine ja teenuse 

Koolil on korras ja 

ajakohane IKT-taristu. 
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tellimine 

 

4.3. Töö personaliga 

4.3.1. Eesmärgid 

 Hoida töötajate professionaalset taset, pädevusi ja oskusi muutuva aja nõuetega vastavuses 

 Hoida töötajate töörõõmu ja motivatsiooni, tagada nende arenguvõimalused ja -vajadused 

 Tagada ametikohtadele vajaliku kvalifikatsiooniga töötajad 

 Suurendada suurema koormusega töötavate õpetajate arvu tööülesannete ümberjaotamise 

abil 

 Viia sisse süsteemne kolleegilt kolleegile õppimise praktika 

 Viia sisse ühiseid väärtusi kandev mentorlussüsteem õpilastele 

 

4.3.2. Tegevuskava 

Jrk  Eesmärk Tegevus  Tulemus/mõõdik 

1. 

Hoida töötajate professionaalset 

taset, pädevusi ja oskusi muutuva 

aja nõuetega vastavuses 

 

1. Ainealaste koolitusplaanide koostamine 

õpetajatele 

2. Õpetajate osalemine maakondlikes 

ainesektsioonides 

3. IKT-alaste grupikoolituste läbiviimine 

4. Psühholoogia- ja suhtlemisalaste grupikoolituste 

läbiviimine 

5. Pedagoogikaalaste grupikoolituste läbiviimine 

Kooli töötajad on 

professionaalsed ja 

käivad ajaga kaasas. 

2. 

Hoida töötajate töörõõmu ja 

motivatsiooni, tagada nende 

arenguvõimalused ja -vajadused 

 

1. Rahuloluküsitluste läbiviimine töötajate seas 

2. Rahuloluküsitluste analüüs 

3. Arenguvestluste läbiviimine 

4. Töötajate soovide ja vajadustega arvestamine 

koolitusi kavandades 

5. Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja 

rakendamine 

6. Kollektiivi liitvate ühisürituste korraldamine 

Kooli töötajad on 

motiveeritud andma 

endast parima, nad 

tunnevad, et neid ja 

nende panust 

väärtustatakse. 

3. 

Tagada ametikohtadele vajaliku 

kvalifikatsiooniga töötajad 

 

Vajaduse tekkides töötajate suunamine 

tasemeharidusse, ümber- või täiendõppesse 

Kõigil kooli töötajatel 

on kvalifikatsioonile 

vastav haridus. 

4. 

Suurendada suurema koormusega 

töötavate õpetajate arvu 

tööülesannete ümberjaotamise 

abil 

1. Matemaatika- ja loodusainete õpetajate 

ametikohtade ümberstruktureerimine ja 

töökoormuste ümberjaotamine 

2. Inimese- ja karjääriõpetuse tundide 

Koolis on vähenenud 

väikese koormusega 

nn tunniandjate arv ja 

rohkem on inimesi, kes 
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 ümberstruktureerimine ei pea killustama end 

mitme töökoha vahel. 

5. 

Viia sisse süsteemne kolleegilt 

kolleegile õppimise praktika 

 

1. Õpetajate omavaheline tundide külastamine ja 

nähtu analüüsimine ning tagasisidestamine 

2. Koolituskogemusest ülevaate andmine 

töökoosolekutel 

Töötajad jagavad 

kogemusi ning on 

seeläbi 

professionaalsemad, 

loovamad ja 

mitmekülgsemad. 

6. 

Viia sisse ühiseid väärtusi kandev 

mentorlussüsteem õpilastele 

 

1. Mentorlusalaste koolituste korraldamine 

töötajatele 

2. Ühiste väärtuste ja õpilastele edastatavate 

hoiakute sõnastamine, mentori ametijuhendi 

koostamine 

3. Mentorite määramine õpilastele 

Koolis toimib 

mentorlussüsteem, mis 

vähendab õpilaste 

väljalangevust ja 

suurendab nende 

õpiedu ja 

-motivatsiooni. 

  

4.4. Õppe- ja kasvatusprotsess  

4.4.1. Eesmärgid 

 Järgida õppekavaarenduses uue õpikäsituse trende, kooli põhieesmärke ning riiklike 

õigusaktide muudatusi 

 Arendada jätkuvalt e-õpet ja interaktiivseid õppemeetodeid 

 Parandada õppe- ja eksamitulemusi 

 Osaleda senisest aktiivsemalt olümpiaadidel ja konkurssidel 

 Lõimida senisest enam eri õppeaineid ja luua ainetevahelisi seoseid 

 Pakkuda omanäolisi ja tänapäeva tööturu nõuetele vastavaid valikaineid 

 Otsida VÕTA-le uusi rakendusvõimalusi 

 Suurendada õpilaste võimalust valida valikaineid rahvaülikooli kursuste või kunstikooli 

tundide hulgast 

 Arendada uut õpikäsitust 

 

4.4.2. Tegevuskava 

Jrk  Eesmärk  Tegevus  Tulemus/mõõdik 

1. 

Järgida õppekavaarenduses uue 

õpikäsituse trende, kooli 

põhieesmärke ning riiklike 

õigusaktide muudatusi 

 

Õppekava üle vaatamine ja vajadusel uuendamine 

iga õppeaasta alguses 

 

Õppekava on ajaga 

kaasas käiv, 

innovaatiline  ja 

õigusaktidega 

vastavuses olev kooli 

õppetegevuse 

alusdokument. 
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2. 

Arendada pidevalt e-õpet ja 

interaktiivseid õppemeetodeid 

1. Hitsa Moodle’i kursuste loomine kõikidele 

õppeainetele 

2. Loodud kursuste arendamine ja uuendamine 

3. Kõikide hindeliste kirjalike tööde sooritamise 

võimaldamine distantsilt (e-õppe keskkonnas) 

4. Õpetajate koolitamine e-õppe ja distantsõppe 

korraldamises 

5. E-kontrolltööde keskkondade leidmine ja 

õpetajate koolitamine neid kasutama 

6. õppevideote filmimine ja e-keskkonnas 

kättesaadavaks tegemine 

Kooli õppetegevus on 

paindlik, õpilastel on 

võimalus õppida ja 

arvestusi sooritada 

distantsilt (nt töötades 

välismaal). 

3. 

Parandada õppe- ja  

eksamitulemusi 

1. Loodava mentorlussüsteemi abil õppes 

osalemise aktiivsuse tõstmine ja distantsõppurite 

järjepidevam motiveerimine 

2. Tugi- ja abiõppetundide süsteemi analüüs, 

vajadusel konsultatsioonitundide arvu 

suurendamine või nende lisamine õhtustesse 

aegadesse 

3. Riigieksamite ettevalmistustundide sisu ja 

materjalide kättesaadavaks tegemine e-õppe 

keskkonnas 

Õppe- ja 

eksamitulemused on 

paranenud. 

4. 

Osaleda senisest aktiivsemalt 

olümpiaadidel ja konkurssidel 

Õpilaste ainealane ettevalmistamine ja 

konkurssidele esitamine 

1. Kooli õpilased on 

nähtavamad ja 

aktiivsemad ka 

väljaspool kooli. 

2. Õpilased saavad 

võimaluse oma 

teadmised ja oskused 

proovile panna. 

5. 

Lõimida senisest enam eri 

õppeaineid ja luua ainetevahelisi 

seoseid 

 

1. Ainekavade valdkonnapõhine analüüs ja 

vajadusel teemade ühtlustamine 

2. Mitut ainet lõimivate õppereiside korraldamine 

koos hilisema analüüsi ja tagasisidega  

1. Õpilastel tekib õppe 

jooksul maailmast 

tervikpilt, nad oskavad 

näha ja luua seoseid.  

2. Õpe muutub 

efektiivsemaks.  

6. 

Pakkuda omanäolisi ja tänapäeva 

tööturu nõuetele vastavaid 

valikaineid 

 

1. Õpilaste vajaduste ja soovide välja selgitamine 

2. Õpetajate leidmine ja kokkulepete sõlmimine 

3. Ainekavade koostamine 

4. Rahaliste vahendite leidmine 

Kooli õppetegevus on 

omanäoline ja 

mitmekesine ning 

toetab õpilaste 

toimetulekut tööturul. 

7. 

Otsida VÕTA-le uusi 

rakendusvõimalusi 

 

1. Uue valmiva riikliku õppekava analüüsimine 

VÕTA seisukohast 

2. Riiklikusse õppekavasse jäetud võimaluste 

lisamine kooli VÕTA korda ja kooli õppekavasse 

Õpe on paindlik ning 

arvestab täiskasvanud 

õppija eripära ja 

varasemaid kogemusi. 
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ning nende rakendamine 

8. 

Suurendada õpilaste võimalust 

valida valikaineid rahvaülikooli 

kursuste või kunstikooli tundide 

hulgast 

1. Ühtse süsteemi ning tingimuste loomine ja nende 

fikseerimine õppekavas 

2. Õpilaste teavitamine valikainete valimise 

võimalustest 

Õpilastel on enam 

valikaineid, mille 

hulgast endale 

meelepäraseid valida. 

9. 

Arendada uut õpikäsitust 

 

1. Õppetöö korraldamine väljaspool koolimaja: 

õppekäigud, kontserdid, näitused, teater 

2. Õppeainete lõimimine 

3. VÕTA rakendamine 

4. Sõnalise tagasiside andmine õpilaste sooritustele 

5. Distantsõppe arendamine 

6. Õppe paindlikkuse tagamine 

Koolis on paindlik 

ning tänapäeva 

suundumustele vastav 

õppesisu ja -korraldus. 

  

4.5. Koostöö huvigruppidega 

4.5.1. Eesmärgid 

 Suurendada ja tõhustada koostööd tööandjatega 

 Kaasata hoolekogu ja õpilasesindus senisest suuremas mahus kooli arendustegevusse 

 Arendada koostööd kooli vilistlaskonnaga 

 Jätkata koostööd Töötukassa Järvamaa osakonna ja Järvamaa Rajaleidja keskusega 

 Leida enam koostööpartnereid Paide linna allasutuste hulgast 

 Suurendada koostööd teiste täiskasvanute gümnaasiumidega 

 Kaasata senisest enam kooli reklaamimisse ja mainekujundusse maakonna meediakanaleid 

 

4.5.2. Tegevuskava 

Jrk  Eesmärk  Tegevus Tulemus/mõõdik 

1. 

Suurendada ja tõhustada koostööd 

tööandjatega 

 

1. Tööandjate teavitamine õppijate õigusest 

õppida ja õppepuhkust saada 

2. Tööandjate kutsumine kooli rääkima õpilastele 

ootustest tänapäeva töötajatele, Järvamaa tööturu 

vajadustest jne 

1. Õpilastel on parem 

võimalus töö kõrvalt 

õppida ja õppes 

edukas olla. 

2. Õpilastel on 

ülevaade tööturu 

vajadustest ja ootustest 

töötajatele. 

2. 

Kaasata hoolekogu ja 

õpilasesindus senisest suuremas 

mahus kooli arendustegevusse 

1. Kooli põhidokumentide muudatuste 

läbitöötamine enne arvamuse andmist 

2. Kooli tulevikuväljavaadete ja võimalike 

ümberkorralduste läbi arutamine koosolekutel 

Hoolekogu ja 

õpilasesindus on kooli 

arengute ja 

tulevikuperspektiivide

ga kursis. 
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3. 

Arendada koostööd kooli 

vilistlaskonnaga 

Kutsuda vilistlasi õpilastele rääkima oma 

kooliajast, hilisemast õpiteest ning tööelust 

Õpilased saavad 

õppida varasematest 

kogemustest ja 

innustust saavutustest. 

4. 

Jätkata koostööd Töötukassa 

Järvamaa osakonna ja Järvamaa 

Rajaleidja keskusega 

1. Töötukassa-poolne klientide nõustamine 

õpingute jätkamiseks 

2. Õppekäigud töötukassasse ja töötukassa 

spetsialistide loengud koolis 

3. Õpilaste suunamine Rajaleidja keskuse 

spetsialistide juurde nõustamisele  

4. Koolikohustuslike õpilaste mittestatsionaarsesse 

õppesse asumine ja nende toetamine 

Koolil on kooliväline 

tugivõrgustik 

sotsiaalsete ja 

psühholoogiliste 

probleemidega 

tegelemiseks. 

5. 

Leida enam koostööpartnereid 

Paide linna allasutuste hulgast 

1. Koostöö algatamine Paide muusikakooliga nt 

valikaineõppe osas 

2. Koostöö Paide gümnaasiumiga ühiste 

valikainete osas 

3. Koostöö suurendamine Paide põhikoolidega 

koolikohustuslikus eas õpilaste osas, kelle 

vanemad avaldavad soovi lapse õppima asumiseks 

mittestatsionaarsesse õppesse 

1. Koolil on 

rikkalikum ja 

mitmekesisem 

valikainete valik. 

2. Koolikohustuslikus 

eas õpilaste võimalik 

liikumine ühest koolist 

teise on enne 

nõustamiskomisjoni 

läbi arutatud ka kahe 

kooli esindajate poolt. 

6. 

Suurendada koostööd teiste 

täiskasvanute gümnaasiumidega 

 

Mõne teise täiskasvanute gümnaasiumi 

külastamine või võõrustamine vähemalt kord 

aastas 

Koolid jagavad 

kogemusi ja õpivad 

üksteiselt ning 

oskavad oma edasist 

tegevust seeläbi 

paremini korraldada. 

7. 

Kaasata senisest enam kooli 

reklaamimisse ja mainekujundusse 

maakonna meediakanaleid 

 

Reklaam ja artiklid Järva Teatajas, Paide 

Linnalehes ning Kesk-Eesti TRE raadios 

Kool on maakonnas 

nähtav ning hea 

mainega, siia tahetakse 

õppima tulla. 

  

4.6. Rahvaülikooli tegevuse arendamine  

4.6.1. Eesmärgid 

 Selgitada välja Järvamaa inimeste koolitusvajadus ja lähtuda koolituste pakkumisel sellest 

 Viia sisse eesti keele õpe muukeelsele elanikkonnale 

 Osaleda rahvusvahelistes projektides ja teha rahvusvahelist koostööd 

 Jätkata koostööd Eesti Vabaharidusliiduga 

 Pakkuda koolitusi väljaspool maja küla- ja kogukonnakeskustes 
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4.6.2. Tegevuskava 

Jrk  Eesmärk  Tegevus  Tulemus/mõõdik 

1.  

Selgitada välja Järvamaa inimeste 

koolitusvajadus ja lähtuda 

koolituste pakkumisel sellest 

1. Küsitluste koostamine ja levitamine 

kogukonnakeskuste abil 

2. Küsitluste analüüs ja koolituskava 

väljatöötamine 

3. Lektorite leidmine 

Rahvaülikool pakub 

vajadusele ja 

nõudlusele vastavaid 

koolitusi. 

2.  

Viia sisse eesti keele õpe 

muukeelsele elanikkonnale 

1. Lektori leidmine 

2. õppekava koostamine 

3. Koostööpartnerite (tööandjate) leidmine 

Rahvaülikoolis 

õpetatakse 

muukeelsele 

elanikkonnale eesti 

keelt. 

3.  

Osaleda rahvusvahelistes 

projektides ja teha rahvusvahelist 

koostööd 

1. Välisriikide täiskasvanuhariduskeskuste 

külastamine ja nende kogemustest õppimine 

2. Maakonda külastavatele välisgruppidele 

rahvaülikooli tutvustamine 

Rahvaülikoolil on 

laiem haare ja rohkem 

rahvusvahelisi 

sidemeid ning 

kogemust. 

4. 

Jätkata koostööd Eesti 

Vabaharidusliiduga 

Vabaharidusliidu projektides osalemine Rahvaülikoolis on 

kursuseid, mida 

rahastab projekt ja 

mille eest inimesed ei 

pea ise maksma. 

5. 

Pakkuda koolitusi väljaspool maja 

küla- ja kogukonnakeskustes 

1. Koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koha 

leidmine 

2. Koolituse ajakava ning sisu väljatöötamine 

3. Lektorite leidmine 

Rahvaülikooli 

kursused on 

kättesaadavad 

suuremale hulgale 

Järvamaa 

elanikkonnast. 
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5. Arengukava uuendamise kord 

Arengukava on kooli üldtööplaani koostamise aluseks. Üldtööplaan täpsustab arengukava 

eesmärgid ja tegevused üheks õppeaastaks. Iga õppeaasta lõpul koostatakse üldtööplaani põhjal 

õppeaasta sisehindamise kokkuvõte, milles kajastub arengukava tegevuskava elluviimise 

hetkeseis. Sisehindamise kokkuvõtte alusel vaadatakse üle kooli arengukava tegevuskava ning 

vajadusel uuendatakse seda. Direktor kooskõlastab arengukava ja arengukava tegevuskava 

muudatused kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga ja edastab need kinnitamiseks 

Paide Linnavalitsusele. 

Iga kolme aasta järel koostatakse uus arengukava, mille aluseks on eelnevate aastate analüüs, 

kooli sisehindamise tulemused ja Paide linna ning Järvamaa arengusuunad. Järgmine 

arengukava koostatakse 2023. aastal.  

Kooli arengukava on kättesaadav kõikidele soovijatele kooli ja linna kodulehekülgedel ning 

Riigi Teatajas. 

Paide Täiskasvanute Keskkooli arengukava 2020–2023 on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli 

õpilasesinduse 11.11.2019. a koosoleku otsusega nr 2.1.  

Paide Täiskasvanute Keskkooli arengukava 2020–2023 on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli 

hoolekogu 28.10.2019. a koosoleku otsusega nr 2.4.  

Paide Täiskasvanute Keskkooli arengukava 2020–2023 on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli 

õppenõukogu 04.11.2019. a koosoleku otsusega nr 5.1. 

  


