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SISSEJUHATUS 
 

Arengukava koostamise lähtekohad 
 

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1 on arengukavas määratud kooli 

arengu eesmärgid ja põhisuunad aastani 2022, et tagada kooli toimimine ja jätkusuutlik areng. 

Arengukava on koostatud nii, et see seaks kooli tegevusele eesmärgid ja põhisuunad, mis 

tagaksid jätkusuutliku tasakaalustatud arengu, aitaksid tulla toime kooli ees seisvate 

strateegiliste eesmärkide ja muutustega ning tagaksid kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja 

kasvatustegevuses, mida eeldatakse põhikoolilt ja gümnaasiumilt.  

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena 

välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides kooli õppe- ja 

kasvatustegevust, juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. Sisehindamisel lähtuti 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1 ning haridus- ja teadusministri 24. augusti 

2010. a määrusest nr 49 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja 

kutseõppeasutuste tegevusnäitajad“. 

Arengukava koostamisel on arvestatud sise- ja väliskeskkonna muutujaid ning on lähtutud 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1, hariduse ja koolituse alal üleeuroopalises 

raamistikus esitatud strateegilistest eesmärkidest aastaks 2022 ning sotsiaalministri 13. 

augusti 2010. a määrusest nr 54  „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded 

õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“. 

Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ning 

põhisuundade realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. 

Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide 

saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste 

saavutamise eest vastutavad isikud. 

Arengukavast lähtutakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas piirkonna vajadusi, 

kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse. 
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Arengukava elluviimine tugineb kooli liikmeskonna initsiatiivil, saavutustahtel ning 

muutustega kohanemise võimel, mistõttu arengukava kirjeldab koostamise ajal koostajatel 

olnud ettekujutust kooli strateegilistest eesmärkidest, tegevustest ja arengusuundadest 

järgnevateks aastateks. Arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi kontekstis ja 

arvestades, et tulevikus toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus 

regulatsioonis võivad mõjutada ja muuta meie prioriteete eesmärkide ja põhisuundade osas. 

Arengukava loob visiooni sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus 

pürgida. Arengukavas ei ole kavandatud õpilaste ja vanemate arengut, kuna selleks puudub 

koolil volitusnorm. Arengukava väljendab seda, millisena näevad kooliorganisatsiooni 

liikmed oma kooli tulevikus ning milliseid eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et 

tagada toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut 

kavandatakse endale. Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli 

töötajatel ning eesmärkide saavutamist toetab hoolekogu. 

 

 

Arengukava koostamise põhimõtted 
 

Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, kelle ülesandeks oli korraldada arengukava 

terviklik koostamine algusest lõpuni kindlaks määratud tähtajaga. Koostamise protsessi juhtis 

direktor. Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik isikud, kes arengukava elluviimise eest 

vastutavad. 

Arengukava koostamisele eelnes sisehindamine, mis viidi läbi 31.05.2013. Sisehindamise 

kaudu selgusid kooli tegevuse eesmärgid ja põhisuunad. Arengukava täitmist kontrollitakse 

sisehindamise käigus ning seda täiendatakse, muudetakse või parandatakse vastavalt  

tulemustele. Seega peavad nii sisehindamise aruanne kui ka arengukava vastama ühtsetele 

SMART reeglitele ja Demingi ratta teooriale. 

Arengukava koostamisel ja arendamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, 

rühmatööd, arenguvestlused kooli õpetajatele ja personalile, uuringud: küsitlused õpilastele, 

lastevanematele ja õpetajatele. Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, 

õpetajad, õpilasesinduse ning hoolekogu liikmed. Kooli arengukava uuendamisega 

paralleelselt on ühiskonnas jätkunud arutelu koolivõrgu ümberkujundamise ning põhikooli- ja 
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gümnaasiumihariduse lahutamise ümber, mistõttu on vajalik ka Vastseliina gümnaasiumi 

arengukava iga-aastane ülevaatamine. 

 

Arengukava koostamisel on kasutatud alljärgnevaid alusdokumente:  

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; 

 Vastseliina gümnaasiumi sisehindamise aruanne  31.05.2013; 

 Vastseliina Gümnaasiumi põhimäärus; 

 Vastseliina valla arengukava 2014-2022; 

 Eesti elukestva õppe strateegia 2020; 

 Võrumaa munitsipiaalkoolide arengustrateegia 2011-2019. 

 

 

Arengukava koostamise metoodika  
 

Strateegiline juhtimine koolis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning Planeeri – Tee – 

Kontrolli – Parenda metodoloogial. Planeerimine kajastub arengukavas, tegemine 

üldtööplaanis, kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine 

sisehindamises. Sisehindamine on omakorda sisendiks arengukavale. Käesolev arengukava on 

üks osa protsessikesksest lähenemisviisist ja Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda 

metodoloogiast. 

Valitud Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogia võimaldab hinnata koolile seatud 

nõudmisi, planeerida tegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu rakendada pideva 

parendamise tegevusi ning mõõta mõjususe määramise eesmärgil tulemusi. Nimetatud 

metodoloogia võimaldab jõuda põhjendatud otsusteni, mis on arengukavas väljendatud 

prioriteetsete eesmärkidena ja määratletud arengustrateegiatega.  

 

Hüved, mida soovitakse käesoleva arengukava elluviimisel saavutada on järgmised: 

 senisest suurem konkurentsivõime; 

 otsuste langetamise suurenenud mõjusus; 

 igapäevategevus ja otsuste vastuvõtmine lähtuvalt kehtivatest õiguaktidest; 

 paranenud kooli tegevusnäitajad; 

 olemasolevate ressursside optimaalsem kasutamine; 
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 töötajate suurem vastutusvõime; 

 protsessi ja tulemuskeskne tööaja kasutus; 

 suurenenud intellektuaalne kapital; 

 optimeeritud, mõjusad ja tõhusad protsessid; 

 suhtlemisahela paranenud toimivus; 

 usaldusväärsus; 

 jätkusuutlik areng; 

 huvigruppide lojaalsus ja ühtse koolipere tunne; 

 õpimotivatsiooniga õpilaskond; 

 õpilaskonna paranenud õppeedukus; 

 teadlikult nõudlikud vanemad ja nende tihedam koostöö kooliga; 

 muutustele avatud organisatsioon; 

 eesmärkidest tulenev mõtestatud koostöö erinevate huvigruppidega; 

 kooli maine kujundamine. 

 

 

Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 
 

Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arengukava koostamisel 

arvestanud. 

Oluliseks väliskeskkonna teguriks, mis lähiaastatel mõjutab õppeasutuse tegevust, on: 

 koolivõrgu korrastamine riiklikul  tasandil; 

 koolipidaja võimekus ja prioriteetsus haridusküsimustes;  

 institutsionaalse hindamise põhimõtete kandumine kooli arengu kavandamisse; 

 lastevanemate suurenenud ootused koolile; 

 õpilaste arvu vähenemine. 

 

Oluliseks sisekeskkonna teguriks, mis mõjutab õppeasutuse tegevust, on: 

 kogu kooli töötajate senisest suurem kaasamine põhikooli ja gümnaasiumi tegevusse 

panustamisel; 

 koostööoskuste  väärtustamine õppimises ja õpetamisel; 

 enesehindamine  õppimise planeerimisel; 
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Missioon, visioon, põhieesmärgid 
 

Missioon: Teadlike valikutega noor, kes on orienteeritud elukestvale õppimisele.  

Visioon: Mitmekülgse hariduse alustala. 

Kooli põhiväärtused: 

AUSUS 

AVATUS 

HOOLIVUS 

KOOSTÖÖ 

Kooli eesmärgiks on kujundada noore inimese arengut  enese väärtustamise ja eduka 

ühiskondliku koostoimimise kaudu. 

Vastseliina Gümnaasiumis tagatakse meeskonnatöö tulemusena eesmärgipärane õpetamine ja 

õppimine, lähtudes õpilase individuaalsusest. Oma tõekspidamisi viime ellu   meie 

organisatsioonikultuuri igapäevase elu kaudu. Kõigi kooli töötajate ülesandeks on isikliku 

eeskujuga aidata kaasa aktiivse, koostööle orienteeritud ja teadlike valikutega noore 

kasvatamine.  

Kooli logo 

Avatud raamat sümboliseerib tarkust ning päikesekiired inimesi, kes on avatud uutele 

teadmistele ja oskustele ning kes on valmis neid ka teistega jagama. 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane: 

* Väärtustab õppimist 

* Austab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest 

* Suudab otsustada, vastutada 

* Tunneb ja täidab ühiskonnas üldkehtivaid reegleid 

* Suhtub lugupidavalt isamaasse, austab teiste rahvaste kultuure 

* Eesmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida 

* Loov ja ettevõtlik 

* Innustab kaaslasi oma eeskujuga 

* Innovaatiline 

* Näeb ja mõistab vajadust teha koostööd 

* Arendab kehalisi võimeid ja hindab tervislikke eluviise 
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1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE 

 

Kooli koduleht www.vastseliina.edu.ee 

Kooli aadress Petseri 6, Vastseliina, 65201 Võrumaa 

Telefon 785 1165 

Õpilaste arv 215, gümnaasiumiastmes 41 ja põhikoolis 

174 (9. nov seisuga) 

Klassikomplektid Kokku 13, põhikoolis 10, gümnaasiumis 3 

e-post kool@vastseliina.edu.ee 

 

 

Vastseliina  gümnaasium on Vastseliina vallavalitsuse  hallatav munitsipaalõppeasutus. Kooli 

tegutsemise vormiks on ühe asutusena tegutsevad üldhariduskool (põhikooli- ja 

gümnaasiumiosaga) (koolitusluba nr 2614HTM, 27.11.2002).  

Vastseliina gümnaasiumi koolihoone ehitus algas 1974. aastal ja õppetöö algas  1975. aasta 

1. septembril.  

Koolihoonet ümbritseva maa-ala suuruseks on 52700 m2. Hoonealune pind 2653 m2. Kooli 

kasulik pind on 2130 m2. Hoone üldmaht on 19128 m3. 

Koolihoone koosneb kolmest omavahel ühendatud korpusest. A-korpus on 

neljakorruseline. Selles asub kokku 22 klassiruumi ja muusikakool. B-korpus on 

kahekorruseline erinevate tasapindadega. Siin paikneb 2 klassiruumi. C-korpus on 

ühekorruseline. Selle all asub keldrikorrus. Koolis on oma köök ja söögisaal mahutab 200 

õpilast. Võimla pindala on 334 m2, sinna lisandub aula koos lavaga, mille pindalad on 

vastavalt 142 m2 ja lava 74 m2.  

Koolis on raamatukogu koos lugemissaaliga 115 m2. Raamatukogu fondide üldkogus on 

19282 raamatut, õpikukogu suurus  on 9474 eksemplari. Keldrikorrusel asuvad lasketiir, mille 

pikkus on 30 m, pindala 161 m2, ja riigikaitseõpetuse kabinet. 
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Kooli territooriumil on täismõõtmeline spordiväljak, mida asuti renoveerima 2014. aastal  

Eesti Jalgpalli Liidu poolt koostatud projekti alusel.  

Õuesõppeklass rajati KIK keskkonnahariduse projekti rahade abil 2008.-2009. õppeaastal. 

Õueõppeklass võimaldab paremini organiseerida õues õppimise tunde kogu koolil ja lasteaial.  

Õpivõimaluste mitmekesistamisel on suureks toeks kaasaaegne info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT). Igas õpperuumis on arvutitöökoht õpetajale. Õpetajate 

toas on 3 arvutit. Õpetajate kasutuses on 10 sülearvutit. Arvutiklassis on 21 arvutit ja 

puutetahvel. 11 klassiruumis on statsionaarselt paigaldatud projektorid. Lisaks on 1 projektor, 

mida saab kasutada teistes klassides. Ajalooklassis on puutetundlik tahvel. 
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2. KOOLI HETKESEIS JA ARENGUEELDUSED 

 

2.1 Õpilastega seotud näitajad  
 

Kooli arengut mõjutavad muutused õpilaste arvus, mis laiemas plaanis kajastuvad ka kogu 

maakonnas (vt joonis 1). Muutused maakonna koolivõrgu ümberkorralduses puudutavad 

otseselt ka töö- ja õppekorraldust Vastseliina gümnaasiumis. 

 

 

 
Joonis 1. Maakonna õpilaste koolivalikud 2015 
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Joonis 2. Õpilaste arv gümnaasiumis 2006-20151 

 

 

Joonis 3. Õpilaste arv gümnaasiumiastmes 2006-2015 seisuga 10.09.2015 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 13.10.2015 
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Joonis 4. Esimesse klassi astuvate õpilaste arv2 
 

 

Muutused sündivuses on kooli jaoks kaasa toonud muutusi erinevate kooliastmete 

osakaaludes ja klassikomplektide hulgas.  

 

                                                 
2 Andmete allikas: Eesti Rahvastikuregister, 08.10.2015  
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2.2 Õppetöö tulemuslikkuse näitajad 
 

Õppeaasta lõpetamine 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

õpilasi 227 (kevadel 224) 222 (kevadel 220) 215 

„5” 31 30 36 

kuldmedal 1 - - 

hõbemedal 2 - - 

„4 ja 5” 70 76 63 

Täiendav õppetöö 13 22 18 

Klassikususe 

kordamine3 
2 3 2 

 

 

Riigieksamid (eraldi on vaadeldud kahte viimast õppeaastat, mil jõustus kohustusliku 

kolme eksami süsteem). 

Õpilastel oli kohustuslik sooritada 3 riigieksamit (eesti keel, võõrkeel ning matemaatika). 

Matemaatikast oli valikuvõimalusi kaks: kas kitsas või lai matemaatika. 

 

 

Õppeaine 

2014/2015  2013/2014 

Vastseliina Võrumaa Eesti4 Vastseliina Võrumaa Eesti 

Eesti keel 63,2 62,4 61,7 52,6 58,7 62,0 

Matemaatika 

(kitsas) 
49,3 33,7 37,1 29,6 27,0 30,2 

Matemaatika  

(lai ) 
62,5 41,4 50,8 53,4 49,2 54 

Inglise keel5 60,7  66,7 58,8   

 

 

                                                 
3 Klassikursuse kordamine on õpilastel olnud tervislikel põhjustel 
4 Võetud on Eesti keskmine, mitte Eesti gümnaasiumide keskmine 
5 Inglise keele riigieksamil ei avalikustata keskmisi punkte 
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Inglise keele riigieksami tulemusi analüüsitakse B1 ja B26 taseme saavutanud õpilaste 

protsentuaalse osakaalu  järgi. 

 

 2013/2014 2014/2015 

 Taseme 

mittesaavutanud 

(%) 

B1 (%) B2 (%) 

Taseme 

mittesaavutanud 

(%) 

B1 (%) B2 (%) 

Vastseliina 33,3 45,8 20,8 38 23 38 

Võrumaa 20,8 36,8 41,0 29 30 41 

Vabariik 17,4 30,6 49,2 7 18 30 47 

 

                                                 
6  C1 ja C2 taset meie koolis saavutatud ei ole 
7  2013./2014. õppeaastal saavutas C1 taseme Võrumaal 1,4% ja vabariigis 2,0% 
õpilastest. 
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Varasematel õppeaastatel oli kohustuslik ainult eesti keele eksam, ülejäänud eksamid olid 

õpilastel vabalt valida. Järgnev tabel kajastab Vastseliina gümnaasiumi õpilaste riigieksamite 

tulemusi aastatel 2011-2013. 

 

Õppeaine 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  
Koolis 

Riigi 

keskmine 
Koolis Riigi keskmine Koolis 

Riigi 

keskmine 

Ajalugu 83,7 66,8 69 64,2 - 64,3 

Bioloogia 58,3 61,7 65,6 60,2 52,3 57,3 

Eesti keel - - 69,3 63,9 63,7 62,7 

Eesti keel (kirjand) 61,3 60,7 - - - - 

Füüsika 68,3 64,9 83,5 64,9 91 69 

Geograafia 67,1 60,7 68,2 58,3 62 58,1 

Inglise keel 67,7 69,5 65,1 66,5 63,7 69,7 

Keemia 53,9 62,6 58,6 63,9 55,6 66,1 

Matemaatika 60,2 59,9 46,4 58,2 68,5 60,8 

Ühiskonnaõpetus 64,5 68,4 71,8 65,4 69,5 63,7 

Vene keel 73 72,6 

Saksa keel 89 77,3 

  

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 23.09.201 
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Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite tulemused õppeaineti keskmisena hinnetes. 

 

Järgnev tabel kajastab 9. klassi ühtsete ülesannetega eksamite tulemusi õppeaineti võrdluses 

kooli ja riigi keskmise tulemusega. 

Õppeaine 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

  
Koolis 

Riigi 

keskmine 
Koolis 

Riigi 

keskmine 
Koolis 

Riigi 

keskmine 

Inglise keel - 4,2 - 3,9 4,3 4,2 

Eesti keel ja 

kirjandus 
3,7 3,7 3,6 3,7 4 3,8 

Matemaatika 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7 3,7 

Keemia - 5 

Füüsika - 5 

Geograafia 3,8 3,8 

Bioloogia 5 3 

Ühiskonnaõpetus 3,4 3,8 

Alates 2013. aastast avaldatakse põhikooli lõpueksamite statistikas ainult keskmised 

punktisummad. Järgnev tabel kajastab Vastseliina gümnaasiumi õpilaste põhikooli 

lõpueksamite keskmist tulemust koos lõpueksami hindega.  

Õppeaine 2014/2015 2013/2014 2012/2013 

Keskmine Keskmine Keskmine 

Hinne Punkte Hinne Punkte Hinne Punkte 

Eesti keel ja 

kirjandus 
3,6 73,5 4,0 76,47 4,1 80,4 

Matemaatika 3,1 26,14 3,5 33,24 3,6 33,7 

Bioloogia 3,0 49 3,0 48 3,0 41 

Geograafia 3,5 53,33 3,3 50 3,8 51,2 

Keemia 5,0 99 4,3 81,25 5,0 95 

Inglise keel 4,3 86,67 4,3 86,75 4,3 63 

Ühiskonnaõpetus 3,3 50,33 3,7 59,33 3,8 57 
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Uue õppekava rakendumise järel kajastub vabariigi statistika ainult keskmisete punktide järgi. 

Eesti keele eksami keskmine tulemus on saadud kõigi eksaminandide tulemuste põhjal, kuid 

teiste eksamite korral on keskmine tulemus valimipõhine. Eesti keel ja matemaatika on kõigil 

lõpetajatel kohustuslik eksam, kolmas eksam on valikuline.8 

Järgnev tabel kajastab Vastseliina gümnaasiumi õpilaste põhikooli lõpueksamite tulemusi 

võrdluses Võrumaa ja vabariigi tulemusega. 

 

Õppeaine 2013/2014 2014/2013 

Vastseliina Võru Vabariik Vastseliina Võru Vabariik 

Eesti keel ja 

kirjandus 
76,47 72,02 71,96 80,4 68,18 74,81 

Matemaatika 33,24 35,84 29,96 33,7 30,61 33,72 

Bioloogia 48 54,18 51,39 41 45,03 49,56 

Geograafia 50 55,95 55,43 51,2 55,03 55,82 

Keemia 81,25 82,72 84,22 95 88,23 86,46 

Inglise keel 86,75 88,42 88,21 63 67,49 64,69 

Ühiskonnaõpetus 59,33 55,42 54,27 57 53,46 52,46 

 

 

Riiklike tasemetööde kokkuvõte 

 

Kahel viimasel õppeaastal on vabariigis koostatud tasemetööde statistika ainult keskmise 

punktide arvu ja keskmise sooritusprotsendi põhjal. Seepärast on vaadeldud  kahte viimast 

õppeaastat eraldi.  

6. klassis on kaks kohustuslikku tasemetööd: eesti keel ja matemaatika. Kolmas tasemetöö 

määratakse igal õppeaastal eraldi. Vabariiklik statistika on koostatud valimi põhjal. 

 

 

 

                                                 
8   2015.aasta põhikooli lõpueksamite vabariiklik statistika  puudub 



18 

 

Õppeaine 

2014/2015 2013/2014 

Keskmine 

punktide 

arv 

Keskmine 

sooritus- 

protsent 

Keskmine 

punktide arv 

Keskmine 

sooritus- 

protsent 

VG Eesti VG Eesti VG Eesti VG Eesti 

 

3. kl  

 eesti keel 47,5 45,0 88,0 83,3 39 42,4 75,0 81,5 

matemaatika 46,8 32,7 89,5 77,9 36,3 36,5 82,5 83,0 

 

 

 

6. kl 

eesti keel 56,1 56,5 83,7 84,3 36,9 41,0 68,3 76,0 

matemaatika 21 29,3 46,7 65,1 24,3 29,8 57,9 70,9 

ajalugu 46,8 44,5 78 44,5     

ühiskonnaõp 

inimeseõp. 
 

 
 

 
39,7 36,4 79,4 72,7 

 

Kahte eelnevat õppeaastat saab kooli tulemusi võrrelda Eesti keskmise hinde põhjal. 

 

 

Õppeaine 

2012/2013 2011/2012 

Keskmine 

hinne 

Keskmine 

punktide arv 

Keskmine 

hinne 

Keskmine punktide 

arv 

VG VG Eesti VG VG Eesti 

 

3. kl  

eesti keel 4,1 45,3 45,1 3,9 50,8 51,9 

matemaatika 3,9 46,7 48,2 3,7 32,3 33,2 

  

6.kl  

 

eesti keel 4,1 55,4 55,4 4,4 53,3 50,4 

matemaatika 2,8 22,61 26,0 3,9 41,3 35,1 

saksa keel 4,0 30 29,6    

inglise keel    4,4 26,8 26,6 
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Rahvusvaheline uuring PISA 2012 

 

PISA 2012 rahvusvahelises uuringus saavutasid meie kooli 15-aastased õpilased 

suurepäraseid tulemusi. 

 

 Matemaatika Lugemine Loodusteadused 

Vastseliina 520 540 560 

Eesti 521 516 541 

OECD 494 496 501 

 

Täpsema ülevaate kooli paiknemisest antud uuringus annavad järgmised joonised. 
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3. PERSONALIGA SEOTUD NÄITAJAD 
 

Vastseliina gümnaasiumi  õpetajate nimekirjas on 2015./2016. õppeaastal (2015. a septembri 

seisuga) 24 õpetajat  (k.a direktor), nendest 21 naist ja 3 meest. Õpetajate vahel jaotub 

põhikoolis 12,46 ametikohta ja   gümnaasiumis 5,20 ametikohta.  

20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 61 ja üle

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Õpetajate arv

 

Joonis 5. Õpetajate vanuseline jaotus 

 

Õpetajate haridustee 

Üks õpetaja õpib Tartu Ülikooli tasemeõppes. Huvijuht omandab  Tartu Ülikoolis  

magistrikraadi. Teistel õpetajatel on ametikohale vastav haridus.  

 

Koolis töötavad:  

 direktor 1,0 ametikohta; 

 õppejuht 1,0 ametikohta; 

 huvijuht 1,0 ametikohta;  

 sotsiaalpedagoog  1,0 ametikohta (täidab ka HEV koordinaatori tööülesanded) ;  

 eripedagoog-logopeed 0,5 ametikohta; 

 haridustehnoloog 1,0 ametikohta; 

 pikapäevarühma kasvataja 1,3 ametikohta;  

 raamatukogu juhataja 1,0 ametikohta; 

 ringijuht 1,84 ametikohta; 

 õpiabi õpetaja 0,5 ametikohta. 
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Lisaks pedagoogilisele kaadrile töötab Vastseliina gümnaasiumis:  

 peakokk 1,0 ametikohta;  

 abikokk 1,0 ametikohta;  

 nõudepesija 1,0 ametikohta; 

 koristaja 4,5 ametikohta;  

 sekretär 1,0 ametikohta;  

 majandusjuht 1,0 ametikohta;  

 majahoidja 0,5 ametikohta; 

 majandustööline 1,0 ametikohta; 

 katlakütja 2,0 ametikohta; 

 kooliõde. 

 

3.1 Koostöö huvigruppidega  
 

Vastseliina gümnaasiumi  koostööpartneriteks on:  

Vastseliina  Vallavalitsus, Vastseliina Noortekeskus, PRIA, Võru Maavalitsus, Haridus- ja 

Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Võro Instituut, Vastseliina Gümnaasiumi  hoolekogu, 

kohalikud ettevõtted, Võrumaa Rajaleidja keskus, Lõuna-Eesti laste ja noorukite Vaimse 

Tervise keskus, Meremäe Kool, Misso Kool, Politsei- ja Piirivalveamet, Narva Keeltelütseum,  

Petseri Lingvistiline Gümnaasium, Kääpa Põhikool. 

Kooli hoolekogu koosseis ja juhtimine vastab kehtiva seaduse nõuetele ja täidab ettenähtud 

funktsioone. Lapsevanemad on esindatud kooli hoolekogus, regulaarselt toimuvad kooli ja 

klasside lastevanemate koosolekud. Tänu e-koolile,  kooli kodulehele ja Facebookile on 

märgatavalt paranenud kooli ja lastevanemate vaheline infovahetus.  

 

 

3.2 Huvitegevus 
 

Koolis on aastate jooksul välja kujunenud oma traditsioonilised üritused:  

1. septembri pidulik aktus, sügise sünnipaev, tervisepäev „Reipalt koolipinki",  õpetajate 

päeva pidulik tähistamine, rebaste ristimine, oma kooli jõulululaat, kooli jõulupeod,  

õpilaskonverents, miniõpilaskonverents, emakeelepäev, võõrkeeltenädal, eesti keele ja 
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kirjanduse laager, piirkondlik matemaatikaalane loovuse päev, jüriööjooks, emadepäeva 

tähistamine, pidulik kooliaasta lõpuaktus, 9. ja 12. klasside lõpupeod. 

Õpilaste kasvatusprotsessis väärtustab Vastseliina gümnaasium lisaks õppetööle ka 

huviringide tööd ning õppetegevust toetavaid tegevusi.  Vastseliina gümnaasiumis 

korraldatakse mitmeid piirkondlike üritusi: matemaatikalaager ja nutikate  päev; eesti keele ja 

kirjanduse laager; oskusainete päev. Üritused toovad meie kooli palju külalisi ja samuti 

pakuvad meie oma õpilastele innustavaid tegevusi, mis õpetavad keelt ja kirjandust ning 

matemaatikat väärtustama.  

 Koolis on võimalik tegutseda aktiivsetel õpilastel huvijuhi eestvedamisel. Osavõtt Noorte 

Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni tegevusest on väga aktiivne ja tulemuslik. Hea 

koostöö on koolil kohaliku rahvamajaga ja noortekeskusega, kus õpilased osalevad 

huviringides, aitavad korraldada üritusi ja on esinejateks. Samuti on aktiivne koostöö õpilaste 

huvitegevuse osas Vastseliina Muusikakooliga ning kohaliku spordiklubiga. 

 Huviringid aitavad õpilastel omandada valmisolekut iseseisvaks eluks käeliste tegevuste ja 

füüsiliste oskuste kaudu, püüdes ennetustööga vähendada negatiivseid välismõjusid kooli 

õpilaskonna seas. Huvitegevus mitmekesistab õpilaste koolielu ning on muutunud koolielu 

lahutamatuks osaks. Ringitöö on organiseeritud vastavalt õpilaste vajadustele ja juhendajate 

olemasolule.  Vastseliina gümnaasiumis töötab 2015./2016. õppeaastal 18 huviringi ja 12 

huviringide juhendajat. Koolis tegutsevad  järgmised huviringid:  

 

robootika Tiim Salumägi 

arvutiring Tiim Salumägi 

võrkpall 6.-12. klass T Ülle Sõna 

sportmängud 3.-5. klass Ülle Sõna 

sportmängud 4.-9. klass Uuno Ruus 

sportmängud 10.-12. klass: Uuno Ruus 

orienteerumine 1. klass Inga Siegert 

orienteerumine 2. klass+lasteaed Inga Siegert 

orienteerumine 5.-6. klass Inga Siegert 

kergejõustik Helju Rakaselg 
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klaasikoda Geenart Nagel 

puidutööring  Geenart Nagel 

mudilaskoor   Marika Põder 

lastekoor    Marika Põder 

kooli ajaleht Eve Gross ja Kertu Torn 

teadusring Marika Lepp 

nuputaring Küllike Nagel 

kodutütred ja noorkotkad  Elen Tamm 

 

 

3.3 Koolivälised suhtlemisstandardid 
 

Vastseliina gümnaasiumil on pikaajalised (aastast 1991) sõprussidemed Soome Vabariigi 

Naaka kooliga, mis asub Valkeakoski linnas. Alates aastast 2012 on koolil koostöö ka Narva 

Keeltelütseumiga ja Petseri Lingvistilise Gümnaasiumiga.  

Kool on osalenud Comeniuse projektides, samuti osalevad õpilased erinevates eTwinningu 

projektides.  

 

3.4 Õpilaste toetamine 
 

Haridusliku erivajadusega õpilane  (HEV) on õpilane, kelle andekus, õpiraskused, 

terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või 

kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe 

sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas, taotletavates 

õpitulemustes või õpetaja poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas (PGS § 46). 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest. 

Klassi- või aineõpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral 

kohandavad õpet vastavalt õpilase vajadustele. Õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus 

eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, tagatakse täiendav pedagoogiline juhendamine 

väljaspool õppetunde (konsultatsioonitunnid, pikapäeva- või õpiabirühm). Hariduslike 

erivajadustega õpilastele suunatavaid tugimeetmeid aitab koordineerida kooli HEV õppe 

koordinaator.  
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Õpilase toetamiseks rakenduvad järgmised tugisüsteemid: 

 õpilaste arenguvestlused;  

 ainealased konsultatsioonid;  

 õpiabirühmad;  

 pikapäevarühmad;  

 kohustuslikud konsultatsioonitunnid puudulikult edasijõudvatele õpilastele;  

 logopeedi nõustamine;  

 sotsiaalpedagoogi nõustamine;  

 kooliväliste spetsialistide nõustamine (Rajaleidja keskus, vaimse tervise keskus); 

 abiõpetaja kasutamine õppetundides;  

 tugiisik; 

 individuaalne õppekava; 

 lihtsustatud õppekava; 

 koduõpe; 

 õpiraskustega õpilaste klass. 
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4. ÕPPETÖÖ KORRALDUS 
 

Õppetöö korraldus koolis lähtub kooli õppekavast, mis arvestatab RÕK-s sätestatud nõudeid. 

Esimeses kooliastmes viivad õppekasvatustööd läbi üldjuhul klassiõpetajad. Töövormiks on 

aineõpetuslik tööviis. Muusika ning kehalise kasvatuse tunde viivad läbi aineõpetajad. 

Klassiõpetajad võivad rakendada üldõpetuslikku tööviisi. Alates 2015./2016. õppeaastast 

toimub 1. klassis kujundav hindamine kogu õppeaasta vältel.  II-III kooliastmes rakendatakse 

aineõpetust. Õppeaasta on jaotatud neljaks õppeveerandiks.  

Gümnaasiumiosas rakendatakse kursuseõpet, ainekavad on liigendatud 35-tunnilisteks 

kursusteks.  

Põhikooli kohustuslike õppeainete süvendatud õpetust ja loovuse arendamist toetavad vaba 

tunniressursi valikained. 2015./2016. õppeaastast alates õpivad õpilased juba esimeses klassis 

inglise keelt lastevanemate soovil. Õpilaste A-võõrkeeleks on koolis inglise keel ja saksa keel. 

HEV õpilaste toetamiseks on loodud õpiabirühmad 2.-5. klassi  õpilastele matemaatikas, 6.-9. 

klassi õpilastele eesti keeles ja matemaatikas. Osa õpiabirühma tunde toimub paralleelselt 

õppetundidega.  Alates 2012./2013. õppeaastast on koolis loodud õpiraskustega õpilaste klass. 

2015./2016. õppeaastal on see klass 6. klass ning õppetöö toimub põhiainetes põhiklassist 

eraldi.  

III kooliastmes (8. klassis) koostab iga õpilane õpetaja juhendamisel läbivatest teemadest 

lähtuva ja õppeaineid lõimiva loovtöö. Loovtööde kaitsmine toimub kevadisel konverentsil. 

Gümnaasiumis toimub õppetöö üldsuunas, kohustuslike kursuste õpetamine toimub klassiti, 

vaid valikkursusteks jaguneb klass valitud aine gruppidesse. Matemaatika õppimine 

gümnaasiumis toimub laia matemaatika õppekava alusel, B1 taseme võõrkeelteks on koolis 

vene  ja saksa keel ning B2 taseme võõrkeelteks inglise  ja saksa keel. Iga 

gümnaasiumiõpilane koostab oma õpingute vältel kohustusliku uurimistöö. 

Gümnaasiumiõpilastele pakutavad valikkursused toetavad eesti keele õpet 1 valikkursusega 

ning kirjanduse õpet 2 valikkursusega. B2 võõrkeelele on lisatud 7 ning B1 võõrkeelele 4 

valikkursust. Matemaatikas on 1 valikkursus ning bioloogias 1 valikkursus. Lisaks on veel 

valikkursusteks koolis kodundus, tantsuõpetus, uurimistöö alused, arvutiõpetus, riigikaitse, 

perekonnaõpetus, psühholoogia, usundilugu, karjäär ja ettevõtlus, joonestamine, võrukeelne 
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kirjandus, praktiline vene keel. Praktilise vene keele kursused toetavad koostööd Petseri 

Lingvistilise Gümnaasiumiga ning õpilastel toimub õppepäev Petseris. Koostöös Vastseliina 

Muusikakooliga on õpilastel võimalus õppida muusikakoolis valikainena eesti kultuurilugu. 

Vastseliina gümnaasiumi õpilastel on võimalik taotleda B-kategooria juhiload 

soodustingimustel (õpe on osaliselt tasutud valla poolt). 

Aineõpetajad toetavad õpilaste ettevalmistust aineolümpiaadideks ja -konkurssideks ning 

toetavad tugevamate õpilaste õppimist Tartu Ülikooli Teaduskoolis. Vastseliina gümnaasiumi 

õpilased on saavutanud märkimisväärseid kohti maakondlikel ning vabariiklikel võistlustel.  

 Kool on võimalusel osalenud ka rahvusvahelistes ning vabariiklikes õpiprojektides: 

Comeniuse projekt, Lõuna-Eesti pilootprojekt vene keele õppe kaasajastamiseks koostöös 

Pihkva oblasti koolidega, eTwinning, koostöös Narva Keeltelütseumiga projekt 

„Noortekohtumised”, koostöös Vastseliina Noortekeskusega projekt „Murdepunkt”. 

Vastseliina gümnaasiumi õppesüsteem võimaldab paindlikult korrigeerida pakutavate 

valikkursuste hulka ning ka täiendada seda lähtuvalt õpilaste ja lastevanemate soovidest ning 

ühiskonna vajadustest, keskendudes ennekõike arengukesksete läbivate oskuste arendamisele. 

Kooli õppekavas esitatud õpikäsitlus vastab konstruktivistlikule arusaamisele õppimisest kui 

elukestvast protsessist, mille alusel õpetamine on õpilase vaimse, sotsiaalse ja füüsilise 

õpikeskkonna organiseerimine nii, et õpilane saavutab kavandatud õpitulemused. 
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4.1 Sisehindamise tulemused 
 

Sisehindamise tagasiside aruandes 31.05.2013. aastal toodi välja kooli tugevused ja 

arenguvajadused. Järgnevalt on välja toodud vaid parendusvaldkonnad. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 jätkata sisehindamissüsteemi täiustamist; 

 jätkata strateegia arendamist gümnaasiumiastme elujõulisuse tagamiseks; 

 personali kaasamine töötasustamisse, tunnustamisse ja motiveerimisse; 

 iga kahe aasta järel rahuloluküsitluste läbiviimine nii õpilaste kui ka lapsevanemate 

hulgas; 

 mittepedagoogilise personali tegevuse analüüs õppeaasta lõpus; 

 infoliikumise parendamine virtuaalselt (kodulehele rohkem tegevuste ja ürituste 

eelinfot; kodulehe ühendamine sotsiaalmeediaga nt Facebook, kust saab õpilaskond 

jooksva info kiiremini kätte); 

 heade suhete ja konstruktiivse koostöö arendamine koolisiseselt, kooli ja tema 

sidusgruppide vahel, kooli ja lastevanemate vahel, sh  lapsevanem peab saama ja 

omama infot laste igapäevaste toimetuste ja vajaduste kohta, lastevanemate koosolekul 

esineks vanemaid harivad lektorid; 

 õpilasesinduse suurem kaasamine koolielu küsimustes kaasa rääkimises, 

õpilasesinduse tegevuse aktiivsem kajastamine kooli kodulehel; 

 oma kooli saavutusi ja huvitavaid tegevusi kajastada järjekindlalt meedias; 

 kooli kodulehele uue ja värskema kujunduse loomine; 

 koolielu eel- ja järelinfo parem kajastamine kooli kodulehel, kooli kodulehe viimine 

sotsiaalmeediasse nt Facebook.  

 

Parendustegevused seoses koolihoonega: 

 elektritoitekaabli väljavahetamine alajaamast katlamajani; 

 algklassidele koolimööbli soetamine; 

 katlamajja uue katla soetamine; 

 spordiväljaku renoveerimine; 

 kooli muuseumi sisustamine koos arhiveerimisvõimalustega; 
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 näituseruumi vajadus; 

 käsipuude paigaldamine esimeselt korruselt teisele (riideruumist fuajeesse); 

 „võllapuu” ja muude liigsete detailide staadionilt eemaldamine.  

 

Parendustegevused seoses õppetööga: 

 õppekirjanduse soetamine ja pidev täiendamine tehniliste ja metoodiliste vahenditega 

lähtuvalt uuest õppekavast (e-materjalid, e-õpikud); 

 korralik võimendussüsteem kooli aulasse ürituste läbiviimiseks; 

 IKT vahendite täiendav soetamine (arvutid raamatukokku, dokumendikaamerad 

ainekabinettidesse, puutetahvlite täiendav hankimine, tahvelarvutid õpetajatele); 

 õppekäikude ja õppeekskursioonide läbiviimiseks planeerida vajalikud rahalised 

ressursid eelarvesse; 

 keemialabori väljaehitamine ja sisustamine; 

 uue kivitöötlemistehnoloogia juurutamine ja kivilõikepingi soetamine;  

 kooli kodulehe uuendamine; 

 kooli raadio töölerakendamine; 

 kooli muuseumi tarbeks projektidega raha hankimine, materjalide süstematiseerimine; 

 huvialategevuses saavutada igapäevane koostöö noortekeskusega; 

 tagada õpiraskustega õpilaste klassi jätkusuutlik toimimine; 

 suurendada erispetsialistide (eriarstid, psühholoog, sotsiaaltöötaja, politsei) koostööd 

HEV õpilaste toetamiseks; 

 õpilaste arengu toetamiseks rakendatud tugisüsteemide tõhustamine. 
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5. VALDKONDADE HETKEOLUKORD, EESMÄRGID JA 

PÕHISUUNAD 
 

5.1 Tegevusvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine 
 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018  

Kooli juhtimissüsteem on paindlik, demokraatik ja väärtustele tuginev, mis toetab visiooni 

elluviimist. Koolijuht peab oluliseks  meeskonnatööd.  

 

Valdkonna üldeesmärk 

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevustes, analüüsis ja parendustegevuses. Hoida 

toimivana kooli põhiprotsess: õppe- ja kasvatusprotsess ning arendada seda, kasutades 

tõhusalt ja säästlikult eelarvelisi ressursse ja leides parendamiseks lisaressursse.  

 

Tugevused: 

 koolil on uus koduleht ja Facebook; 

 koostatud on palgakorraldusjuhend; 

 oma kooli saavutusi ja huvitavaid tegevusi kajastatakse meedias; 

 rakendunud on  sisehindamissüsteem; 

 toimunud  on erinevad arutelud gümnaasiumiastme elujõulisuse tagamiseks; 

 IKT-alased infotunnid õpetajatele; 

 toimib koostöö kohalike ettevõtetega; 

 hea koostöö kooli personali ja juhtkonna vahel, hea meeskonnatöö. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 järjepidev koolielu  kajastamine meedias – kool nähtavaks (kohalik vallaleht, 

maakonnaleht); 

 koolielu eel- ja järelinfo parem kajastamine kooli kodulehel; 

 kaasata enam vilistlasi kooli tegemistesse; 

 jätkata strateegia arendamist gümnaasiumi elujõulisuse tagamiseks; 

 haridustehnoloogi IKT-alased sisekoolitused õpetajate digipädevuse arendamisel; 

 arengukava uuendamine. 
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5.2 Tegevusvaldkond: Personalijuhtimine 
 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018  

Personali arendamine lähtub õppiva organisatsiooni põhimõtetest. Koolis on püsiv 

õpetajaskond, ametikohad on täidetud. Kõik õpetajad ja koolitöötajad  on kaasatud  kooli 

arendustegevusse ja töökorralduslike küsimuste arutamisse. Toimub eesmärgistatud 

täeiendusõpe õpetajate ja kooli arenguvajadusi arvestades. 

 

Valdkonna üldeesmärk 

Koolis on kompetentne ja motiveeritud meeskond, et tagada iga õpilase areng ja kooli 

missiooni ning eesmärkide elluviimine.  

 

Tugevused: 

 personaliga toimuvad kord veerandis ümarlauavestlused ja aasta lõpus 

arenguvestlused; 

 juhtkonna iganädalased nõupidamised; 

 turvalisusega seotud koolitused kogu kooli personalile; 

 organisatsioonikultuuri väärtustavad koolitused; 

 meeskonnakoolituste läbiviimine (parim praktika); 

 kooli personal jagab oma kogemusi nii koolisiseselt kui ka -väliselt; 

 iganädalased infopooltunnid kooli pedagoogilisele personalile; 

 koolitusplaani olemasolu. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 arendada õpetaja oskusi õpilaste motiveerimisel ning õppija arengu ja õppeprotsessi 

analüüsimisel; 

 tõsta   meeskonnatöö (koostöö) osakaalu nii õpetamisel kui ka õppimisel; 

 õpetajate suunamine veebipõhistele koolitustele; 

 töökoosolekud pedagoogilisele personalile;  

 sisekoolitused õpetajalt õpetajale; 

 õpetajate ja kooli töötajate areguvestluste vormi täiustamine ning tulemuslikkuse 

analüüsimine; 



32 

 personali ühtsustunde arendamine; 

 tagada õpilastele ja vanematele täiendav eripedagoogiline nõustamine; 

 koolitusplaani täitmine. 

 

 

5.3 Tegevusvaldkond: Koostöö huvigruppidega  

 
Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018  

Hea koostöö on toimunud noortekeskusega, muusikakooliga, kooli hoolekoguga, 

lastevanematega, kohaliku omavalitsuse esindajatega, kohalike ettevõtetega, politseiga, 

lasteaiaga, maakonna teiste koolidega. Koolil on häid koostööpartnereid, kes on haaratud ka 

kooli tegemistesse. 2015/2016 viidi läbi lapsevanematele loengusari, mis toetas 

lapsevanemaid, mõistmaks koolis ja kodus toimuvat:  "Kujundav hindamine I kooliastmes”, 

„Õppijakeskne kool” ja „Eesti Vabariigi  lastekaitseseadus”.  

 

Valdkonna üldeesmärk  

Huvigrupid on kaasatud õppija ja kooli arengusse. Huvigruppidele suunatud rahuloluküsitluse 

läbiviimine. 

 

Tugevused: 

 hea koostöö kooli pidajaga; 

 uut  infot kajastatakse  kooli kodulehel,  Facebook ja e-koolis; 

 oma ala spetsialistide esinemised kooli lastevanemate koosolekutel; 

 hoolekogu korrapärased istungid; 

 väga hea koostöö muusikakooli ja noortekeskusega – erinevad  projektid; 

 toimuvad ümarlauad lasteaiaõpetajatega; 

 hea koostöö kohalike ettevõtetega; 

 lahtiste uste päevad kooli tutvustamise eesmärgil.  

 

Parendusvaldkonnad: 

 järjepidevad  ümarlauad lasteaiaõpetajatega parema  koostöö eesmärgil; 

 koostöö vilistlastega; 
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 koostöö piirkonna lasteaedadega  – infopäevad eelkooli lastevanematele; 

 selgitada hoolekogule  sisuliste arutelude kaudu koolis toimuvat; 

 kooliürituste läbiviimisel kaasata enam lapsevanemaid; 

 iga-aastased rahuloluküsitlused õpilastele-vanematele III õppeveerandil; 

 jätkata kooli tutvustamist (lahtiste uste päevad, koostööpäevad naaberpõhikoolidega); 

 kaasata enam lapsevanemaid koolitegemistesse; 

 leida võimalusi projektide kirjutamiseks. 

 

 

5.4 Tegevusvaldkond: Ressursside juhtimine 
 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018 

Ressursside juhtimine toimub  iga-aastase eelarve põhjal.  Eelarve koostamisel arvestatakse 

eelmise majandusaasta tulemusi, kooli pidaja suuniseid, kooli arengukava eesmärke ja 

vajadusi. Eelarve läbib arutelud juhtkonnas ja hoolekogus. Tulemusi tutvustatakse 

töökollektiivile. Varustatus IKT vahenditega vajab regulaarset kaasajastamist. Koolimaja on 

renoveeritud 2008. aastal. 

 

Valdkonna üldeesmärk  

IKT vahendite täiustamine. 

Hoida toimivana kooli põhiprotsess: õppe- ja kasvatusprotsess, arendada seda, kasutades 

tõhusalt ja säästlikult eelarvelisi ressursse ja leides lisaressursse parendamiseks.  

 

Tugevused: 

 alustatud on spordiväljaku renoveerimisega; 

 korrastatud kooliümbrus; 

 eelarve piires on soetatud kõik hädavajalik; 

 leitud on lisavõimalusi õpikeskkonna parendamiseks koostöös valla ettevõtetega. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 igal aastal uuendada ühe klassi mööbel; (2100 eurot) 

 kooli katlamaja ühendada alevi tsentraalküttesüsteemiga 2016; 



34 

 jätkata spordiväljaku renoveerimist; 

 püsiekspositsioonide jaoks vajalikud stendid-vitriinid 2020; (1000 eurot) 

 ürituste ja kontserdite paremaks läbiviimiseks kaasajastada helisüsteem 2021; (2000 

eurot) 

 spordiinventari uuendamine 2019-2022; (500 eurot) 

 treppidele on paigaldatud käsipuud (riideruumist-fuajeesse); (300 eurot) 

 pööningu soojustamine 2019-2022;  

 valvekaamerasüsteemi laiendamine 2016-2020; (350 eurot) 

 kooli keldrikorruse renoveerimine 2016-2022;  

 ATS süsteemi paigaldamine keldrikorrusele 2016; (2027 eurot kilbiruum, lasketiir) 

 koolisöökla seadmete uuendamine 2016-2022; 

 koolisöökla ventilatsiooni väljaehitamine 2019-2022; 

 murutraktori ostmine 2017; (2000 eurot) 

 kooli arvutipargi kaasajastamine 2016; (15 000 eurot, 600 eurot üks arvuti) 

 kooli auto väljavahetamine, vajadus 8+1 (väikebuss) 2017; (22 000 eurot) 

 õppetööks wifi-võrgu väljaehitamine 2017; (12 000 eurot) 

 energiasäästliku kooli välisvalgustuse väljaehitamine 2019-2022; 

 maja piksesüsteemi nõuetele vastavusse viimine 2016; (1000 eurot) 

 poiste ja tüdrukute tualettruumide renoveerimine I korrusel 2019-2022;  

 tehnoloogiaklassi tööpinkide uuendamine 2019-2022; 

 ühtsete võistlusvormide ostmine 2017; (300 eurot) 

 nõuetekohase keemialabori väljaehitamine  2021; 

 taastuvenergia kasutamine 2022. 

 

 

5.5 Tegevusvaldkond: Õppe- ja kasvatustöö 
 

Lähtepositsioon perioodiks 2014-2016  

Luua väga head tingimused õpilase arengu toetamiseks ja tagada kooli järjepidev areng.   
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Valdkonna üldeesmärk 

Õpilaste ettevõtlikkuse, loovuse, kriitilise mõtlemise ja  koostööoskuste arendamine.   

Õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamine kaasaegsel, avatud ja mitmekesisel viisil.  

Toetada  ja arendada andekat õpilast  erinevate koostööprojektide kaudu. 

IKT vahendite osatähtsuse suurendamine õppeprotsessis, e-õppe võimaluste loomine koolis. 

 

Tugevused: 

 head õppetegevuse näitajad; 

 õppekirjandus vastab uuele õppekavale; 

 hea koolikohustuse täitmine; 

 kodukohakultuuri väärtustamine: võru keele ja kultuuri õppetunnid, 

pärandkultuuripäev; 

 erinevate klasside koostööprojektid 

 hea koostöö maakonna erialaspetsialistidega õpilase toetamise eesmärgil; 

 HEV õpilaste süsteemne toetamine; 

 õpiraskustega õpilaste klass; 

 on leitud lisavõimalusi  õppekäikude toetamiseks; 

 tehnoloogiaklassis on kivitöötluspink; 

 huvitegevusealane koostöö noortekeskusega on  väga hea. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 leida veelgi enam võimalusi õppekava ja -ekskursioonide toetamiseks; 

 tugisüsteemide tõhususe analüüs; 

 kooli lehe väljaandmine koostöös õpilaste ja õpetajate; 

 noortekeskusega koostöö tõhustamine õppekava toetavates tegemistes; 

 andekuse toetamine-arendamine; 

 karjääripäevade tegemistesse kaasata vilistlasi; 

 e-õppepäevade rakendamine; 

 jätkata kujundava hindamisega I - II kooliastmes. 
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6. ARENGUKAVA MUUTMINE 

 

6.1 Arengukava hindamine ja kontroll 
 

Arengukava täitmist analüüsitakse õppeaasta lõpus ja vajadusel täiendatakse arengukava uue 

õppeaasta alguses. Korrigeerimisel lähtutakse sisehindamistulemustest. Ülevaate arengukava 

täitmisest toetudes põhivaldkondadele, teeb kooli direktor kooli pidajale, hoolekogule, 

õpilasesindusele ja õpetajaskonnale üks kord aastas. Arengukava kooskõlastatakse õpetajate, 

hoolekogu ja õpilasesindusega ning selle kinnitab kooli pidaja. Arengukava muudetakse:  

 seadusandlike aktide muutudes;  

 kooli eelarve ja investeeringute muutumisel;  

 arengukava kehtivusaja täitumisel;  

 juhtkonna, hoolekogu, õpilasesinduse, õpetajaskonna või kooli pidaja asjakohaste 

ettepanekute alusel.  

Arengukava muudatused kooskõlastab kooli direktor kooli pidajaga. Arengukava uuendamise 

korra täitmise eest vastutab kooli direktor.  

Kooli sisehindamise ja arengukava paremaks seostamiseks ning iga-aastase õppeaasta 

analüüsi ja arengukava täitmisest ülevaate saamiseks on arengukava valdkonniti 

struktureeritud lähtuvalt sisehindamise võtmealadest.  

 

6.2 Arengukava uuendamise kord 
 

 Arengukava koostatakse seitsmeks aastaks. Iga õppeaasta lõpus vaadatakse arengukava 

tegevuskava läbi ja viiakse sisse parandused.  

 



 

7. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2018 
 

 

Kooliarenduse põhisuunad ja tegevuskava on koostatud valdkonniti: 

 eestvedamine ja juhtimine; 

 personalijuhtimine; 

 koostöö huvigruppidega; 

 ressursside juhtimine; 

 õppe- ja kasvatustöö. 
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TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  

 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018  

Kooli juhtimissüsteem on paindlik, demokraatlik ja väärtustele tuginev, mis toetab visiooni elluviimist. Koolijuht peab oluliseks  meeskonnatööd.  

Valdkonna üldeesmärk 

Kogu organisatsioon osaleb planeerimises, tegevustes, analüüsis ja parendustegevuses. Hoida toimivana kooli põhiprotsess: õppe- ja 

kasvatusprotsess ning arendada seda, kasutades tõhusalt ja säästlikult eelarvelisi ressursse ja leides parendamiseks lisaressursse  

Meetmed 2016-2018 

Tegevus Aeg  Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja  Rahastaja 

Kooli töö planeerimises, 
analüüsimises ja hindamises 
osalevad kõik kooli 
sisemised huvigrupid 
(töötajad, õpilased ja 
lapsevanemad). 
 

2016-2018 Läbi on viidud rahulolu-uuringud. Sisehindamise aruanne, 
üldtööplaan 

Juhtkond  

Koolisiseses ja -välises 
suhtlemises ning käitumises 
lähtutakse kooli 
väärtushoiakutest. 
 

2016-2018 Meil on väärtuspõhine kool. Rahulolu-uuring, õpetajate 
tööanalüüsid 

Juhtkond  
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Tegevus Aeg Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Arengukava tegevuskava 
iga-aastane ülevaatamine ja 
korrigeerimine. 

2016-2018 Arengukava on aluseks 
koolijuhtimisel. 

Sisehindamise aruanne, 
üldtööplaan 

Direktor  

Leida võimalusi projektide 
kirjutamiseks.  

2016-2018 Õppimine on muutunud 
huvitavamaks.  

Õppetöö analüüs Juhtkond  

Sisehindamise aruande 
koostamine.  

2017 Koostatud on sisehindamise 
aruanne.  

Sisehindamise aruanne Direktor  

Õpetajate suunamine 
veebipõhise toe 
kasutamisele.  

2016-2018 IKT vahendite mõjusam 
kasutamine õppetöös.  

Eneseanalüüsid, rahulolu-
uuring 

Õppejuht, 

haridus-

tehnoloog, 

aineõpetajad 

 

Kooli uuenenud kodulehe 
viimistlemine ja 
täiustamine.  

2016-2018 Kooli maine ja infovahetuse 
eesmärgil uuendatakse pidevalt 
kooli kodulehte.  

Arenguvestlused, 
rahulolu-uuring 

Juhtkond  

Vilistlaste ja kohalike 
ettevõtete suurem 
kaasamine  karjääritöös.  

2016-2018 Õpilastel on teadlik karjäärivalik. Rahulolu-uuring, 
sisehindamise aruanne, 
üldtööplaan, õppe- ja 
kasvatustöö analüüs 

Juhtkond  

Gümnaasiumi 
jätkusuutlikkuse tagamine.  

 Kooli tutvustamine lähiümbruse 
koolidele. Koostöö 
naaberkoolidega, kõrgkoolidega, 
erinevate huvigruppidega kooli 
maine kujundamise eesmärgil. 

Arendusplaani analüüs. 
Sisehindamise analüüs 

Juhtkond  
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Tegevus Aeg Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Digipädevuse arendamiseks 
toimuvad õpetajatele 
haridustehnoloogi IKT- 
alased sisekoolitused.  

pidev Õpetaja rakendab igapäevatöös 
IKT-alaseid vahendeid õppetöö 
mitmekesistamiseks.  

Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond, 

haridus-

tehnoloog 

 

 

 

TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE  

 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018  

Personali arendamine lähtub õppiva organisatsiooni põhimõtetest. Koolis on püsiv õpetajaskond, ametikohad on täidetud. Kõik õpetajad ja 

koolitöötajad on kaasatud kooli arendustegevusse ja töökorralduslike küsimuste arutamisse. Toimub eesmärgistatud täiendusõpe õpetajate ja 

kooli arenguvajadusi arvestades. 

 

Valdkonna üldeesmärk 

Koolis on kompetentne ja motiveeritud meeskond, et tagada iga õpilase areng ja kooli missiooni ning eesmärkide elluviimine.  
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Meetmed 2016-2018 

Tegevus   Aeg  Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja  Rahastaja 

Koolitusplaani täitmine ja 
analüüsimine.  

2016-2018 Koolis on kompetentne ja 
motiveeritud meeskond.  

Personalikoolitus on 
süsteemne ja tuleneb 
kooli eesmärkidest 

Juhtkond  

 

Õpetajate arenguvestluste 
vormi täiustamine ning 
tulemuslikkuse 
analüüsimine.  

2016-2018 Õpetajad saavad vahetut tagasisidet 
oma töö tulemuste kohta.  

Arenguvestlused, 
personali rahulolu 

Direktor, 
õppejuht 

 

Personali ühtsustunde 
arendamine.  

2016-2018 Koolis on ühtne meeskond.  Arenguvestlused, 
personali rahulolu 

Juhtkond  

Kooli töötajad jagavad oma 
kogemusi koolisiseselt ja 
 -väliselt.  

2016-2018 Koolis on motiveeritud ja 
koostööle orienteeritud töötajad, 
toimib pidev enesearendamine ja 
üksteiselt õppimine.  

Sisehindamise aruanne, 
üldtööplaan, õppekava 

Juhtkond  

Korraldada koolitusi 
õpetajatele, kuidas 
motiveerida õpilast.  

2016-2018 Koolis on motiveeritud õpilane ja 
õpetaja.  

Sisehindamise aruanne, 
üldtööplaan, õppekava 

Juhtkond  

Leida võimalus 
eripedagoogi 1,0 ametikoha 
loomiseks. 

2017 Koolis on tagatud õpilaste ja 
vanemate igakülgne 
eripedagoogiline nõustamine. 

Sisehindamise aruanne, 
rahulolu-uuring 

Direktor, KOV 16000 eurot

  KOV 

Koolis on õpetajate- ja 
õpilastevahelised 
koostööprojektid.  

 Koolis on õpetamisel ja õppimisel 
ühtne meeskond.  

Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  
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TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018  

 

Hea koostöö on toimunud noortekeskusega, muusikakooliga, kooli hoolekoguga, lastevanematega, kohaliku omavalitsuse esindajatega, 

politseiga, lasteaiaga, maakonna teiste koolidega. Koolil on häid koostööpartnereid, kes on haaratud ka kooli tegemistesse. 2015/2016 viidi läbi 

lapsevanematele loengusari, mis toetas lapsevanemaid, mõistmaks koolis ja kodus toimuvat: "Kujundav hindamine I kooliastmes”, 

„Õppijakeskne kool” ja „Eesti Vabariigi lastekaitseseadus” . 

 

Valdkonna üldeesmärk 

Huvigrupid on kaasatud õppija ja kooli arengusse. Huvigruppidele suunatud rahulolu-uuringute läbiviimine. 

 

Meetmed 2016-2018 

Tegevus   Aeg  Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja  Rahastaja 

Suurendada koostööd 
lähiümbruse koolidega ning 
seeläbi tutvustada Vastseliina 
gümnaasiumi atraktiivsust. 
Läbi viia koostöö infopäevi 
piirkonna  eelkooli 
lastevanematele.  

2016-
2018 

Õpilaste arvu suurenemine 
põhikoolis, teadlikum ja kaasatum 
lapsevanem.  

Kooli vastu võetud 
õpilaste nimekiri 

I kooliastme 
klassiõpetajad, 
juhtkond 
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Tegevus Aeg Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Konkretiseerida koostöö 
süsteem erinevate 
huvigruppidega (ettevõtted, 
vilistlased, lapsevanemad, 
kooli pidaja).  

2016-
2018 

Toimub süsteemne koostöö 
huvigruppidega. 

Sisehindamise aruanne, 
rahulolu-uurig, 
õppeaasta analüüs, 
üldtööplaan 

Juhtkond, 
klassijuhatajad

 

Toimub rahulolu-uuringute 
tulemuste arvestamine 
parendustulemuste 
planeerimisel ja 
tagasisidestamine.  

2016-
2018 

Arvestatakse huvigruppide 
arvamusega.  

Rahulolu-uuring Juhtkond  

Toimuvad koolitused 
lastevanematele.  

2016-
2018 

Lapsevanem on teadlik koolis 
toimuvast.  

Rahulolu-uuring, 
arenguvestlused õpilase, 
lapsevanema ja 
klassijuhataja vahel 

Juhtkond, 
klassijuhatajad

900 eurot 

Toimuvad järjepidevad 
ümarlauad lasteaiaõpetajatega 
parema koostöö eesmärgil.  

2016-
2018 

Varajane märkamine ja sellest
tulenevalt õpilase individuaalne 
toetamine koolis.  

Õppetöö analüüs Sotsiaal-
pedagoog, 
juhtkond  

 

Hoolekogu kaasamine kooli 
arendustegevusse.  

2016-
2018 

Koostöö paranemine, 
lastevanemate arvamuse 
arvestamine koolielu planeerimisel, 
lapsevanemad tunnevad ennast 
kaasatuna koolielu planeerimisel.  

Rahulolu-uuringu 
tulemused 

Juhtkond, 
hoolekogu 
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TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE  

 

Lähtepositsioon perioodiks 2016-2018 

Ressursside juhtimine toimub iga-aastase eelarve põhjal. Eelarve koostamisel arvestatakse eelmise majandusaasta tulemusi, kooli pidaja 

suuniseid, kooli arengukava eesmärke ja vajadusi. Eelarve läbib arutelud juhtkonnas ja hoolekogus. Tulemusi tutvustatakse töökollektiivile. 

Varustatus IKT vahenditega vajab regulaarset kaasajastamist. Koolimaja on renoveeritud 2008. aastal. 

 

Valdkonna üldeesmärk 

IKT vahendite täiustamine. Hoida toimivana kooli põhiprotsess: õppe- ja kasvatusprotsess, arendada seda, kasutades tõhusalt ja säästlikult 

eelarvelisi ressursse ja leides lisaressursse parendamiseks.  

 

Meetmed 2016-2018 

Tegevus   Aeg  Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja  Rahastaja 

Säästliku tarbimise ja kooli 
inventari heaperemeheliku 
kasutamise põhimõtete 
juurutamine õppetöös.  

pidev Kogu kooli meeskond lähtub 
säästliku tarbimise 
põhimõtetest.  

Sisehindamise 
aruanne 

Juhtkond, 
klassijuhatajad, 
majandusjuhataja 

Kooli eelarve

Koolistaadioni väljaehitamine 
koostöös kooli pidajaga.  

2016-
2022 

Koolis on kaasaegsed 
sportimistingimused.  

Rahulolu-uuring KOV KOV, 
projektid 

E-õppe võimaluste loomine.  2016-
2018 

Õpetajad kasutavad e-õpet 
õppeeesmärkide saavutamiseks. 

Rahulolu-uuring, 
õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Õppejuht, 
haridustehnoloog,  
aineõpetajad 

Kooli eelarve
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Tegevus Aeg Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Materiaal-tehnilise baasi 
sihtpärane kasutamine, selle 
arendamine ja korrashoid 
vastavalt eelarvelistele 
vahenditele.  

pidev Õpetajad kasutavad kaasaegseid 
töövahendeid.  

Rahulolu-uuring, 
õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Majandusjuhataja,
direktor 

Kooli eelarve

Tuletõrje- ja kriisiolukordade 
õppuste korraldamine.  

pidev Töökeskkond vastab nõuetele, 
tagatud on töö- ja tuleohutus.  

Sisehindamise 
aruanne 

Majandusjuhataja Kooli eelarve

Kooli õpi- ja olmekeskkonna 
pidev kaasajastamine koostöös 
kooli pidaja ja kogukonna 
liikmetega.  

pidev Koolis on kaasaegne 
õpikeskkond.  

Sisehindamise 
aruanne 

Direktor Kooli 
eelarve, 
KOV 

Kooli katlamaja ühendamine 
alevi tsentraalküttesüsteemiga.  

2016 Koolimaja ruumide temperatuur 
vastab nõuetele.  

Sisehindamise 
aruanne 

Direktor KOV 

Spordiväljaku renoveerimise 
jätkamine. 

2016-
2022 

Koolis on paranenud 
sportimistingimused.  

Rahulolu-uuring, 
õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Direktor, 
hoolekogu 

KOV, 
projektid 

Kooli keldrikorruse 
renoveerimine.  

2016-
2022 

Keldrikorrus vastab nõuetele.  Sisehindamise 
aruanne 

Direktor KOV 

Valvekaamerasüsteemi 
laiendamine.  

2016-
2020 

Tagatud on turvalisus.  Sisehindamise 
aruanne 

Haridustehnoloog, 
direktor 

Kooli eelarve 
(350 eurot) 

ATS süsteemi paigaldamine 
keldrikorrusele.  

2016 Tagatud on nõetekohane 
turvalisus vastavalt päästeameti 
esitatud eeskirjadele.  

Sisehindamise 
aruanne 

Direktor KOV (2027 
eurot 
kilbiruum, 
lasketiir) 
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Tegevus Aeg Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Murutraktori ostmine.   2017 Kooliümbrus on niidetud.  Sisehindamise 
aruanne 

Direktor KOV (2000 
eurot) 

Kooli arvutipargi 
kaasajastamine.  

2016 Tagatud on digipädevuste 
arendamine koolis.  

Sisehindamise 
aruanne, õppe- ja 
kasvatustöö analüüs 

Direktor KOV 
15 000 eurot 
(600 arvuti) 

Kooli auto väljavahetamine, 
vajadus 8+1(väikebuss).   

2017 On võimalus  väikeste 
gruppidega esindada kooli 
erinevatel võistlustel.  

Sisehindamise 
aruanne 

Direktor KOV 
(22 000 
eurot) 

Õppetööks  Wifi võrgu 
väljaehitamine.   

2017 Digipädevuste arendamine ja 
rakendamine.  

Sisehindamise 
aruanne, õppe- ja 
kasvatustöö analüüs 

Direktor, 
haridustehnoloog 

KOV 
(12 000 
eurot) 

Maja piksesüsteemi nõuetega 
vastavusse viimine.  
 

2016 Tagatud on nõuetekohane 
turvalisus vastavalt päästeameti 
esitatud eeskirjadele.  

Sisehindamise 
aruanne 

Majandusjuhataja, 
direktor 

KOV (1000 
eurot) 

Ühtsete võistlusvormide 
ostmine.  

2017 Kool on nähtav. Sisehindamise 
aruanne 

Direktor Projektid, 
KOV (300 
eurot) 

Nõuetekohase keemialabori 
väljaehitamine.  

2018 On turvaline katseid  läbi viia  ja 
toimub  teadmuspõhise õppe 
rakendamine.  
Õpilaste huvi äratamine teaduse 
vastu.  

Sisehindamise 
aruanne, õppe- ja 
kasvatustöö analüüs 

Direktor KOV, 
projektid 

Taastuvenergia kasutamine. 2022 Energiasäästlik tarbimine. Sisehindamise 
aruanne 

Direktor KOV, 
projektid 
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TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ  

Lähtepositsioon perioodiks 2014-2016  

Luua väga head tingimused õpilase arengu toetamiseks ja tagada kooli järjepidev areng.   

 

Valdkonna üldeesmärk 

Õpilaste ettevõtlikkuse, loovuse, kriitilise mõtlemise ja koostööoskuste arendamine. Õppe- ja kasvatusprotsessi kujundamine kaasaegsel, avatud 

ja mitmekesisel viisil. Toetada ja arendada andekat õpilast erinevate koostööprojektide kaudu. IKT vahendite suurendamine õppeprotsessis, e-

õppe võimaluste loomine koolis. 

 

Meetmed 2016-1018 

 

Tegevus   Aeg  Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja  Rahastaja 

Korraldatakse süsteemselt e-
õppepäevi.  

2016-2018 Koolis toimuvad süsteemsed e-
õppepäevad.  

Rahulolu-uuringud, 
õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Õppejuht, 
aineõpetajad 

 

Õpilaste suunamine 
karjäärivalikuid toetavatele 
üritustele.  

2016-2018 Õpilased teevad teadlikke 
karjäärivalikuid.  

Rahulolu-uuringud, 
õppe-kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  

Õppimist toetava hindamise 
rakendamine õppeprotsessis.  

2016-2018 Süsteemne kujundav hindamine 
I kooliastmes, kaasava hariduse 
rakendumine.  

Rahulolu-uuringud, 
õppe-kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  
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Tegevus Aeg  Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Uurimis- ja loovtööde 
süsteemne täiustamine ja 
avalikustamine kodulehel.  

2016-2018 Kooli kodulehele on loodud 
keskkond, kus avalikustatakse 
süsteemselt uurimis- ja 
loovtööd.  

 Juhtkond, 
haridustehnoloog 

 

Kooli õppekava arendamine 
uuenenud õpikäsituse 
põhimõtteid arvestades.  

2016-2018 Koolis on uuenenud õppekava.  Rahulolu-uuringud, 
õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  

Õpetamine ja õppimine 
toimub kooli väärtustele 
tuginedes.  

pidev Väärtuspõhine kool - toimub 
süsteemne väärtusalane töö, 
õppimine on väärtustatud.  

Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Kogu kooli 
personal 

 

Meeskonnatöö ja aineülesed 
projektid aineõpetajate vahel.  

pidev On lõimitud aineõpe.  Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  

Tervislike eluviiside 
propageerimine.  

pidev Tervislike eluviisidega noor.  Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Kogu kooli 
personal 

 

Teadlikkuse tõstmine 
erinevate koolituste kaudu 
vaimse ja füüsilise 
turvalisuse valdkonnas.  

pidev Kõik tunnevad ennast koolis 
turvaliselt.  

Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond, 
aineõpetajad 

 

Tugisüsteemide tõhususe 
analüüs.  

2016 Õpilaste toetamine toimub 
järjepidevalt ja süsteemselt.   

Õppe-kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  

Kooli lehe väljaandmine 
koostöös õpilaste ja 
õpetajatega.  

pidev Kool on nähtav.  Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond, kõik 
õpetajad 
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Tegevus Aeg Saavutatav tulemus Mõõdik Vastutaja Rahastaja 

Kirjutada noortekeskusega 
koostööprojekte  õppekava 
toetavate tegemiste 
valdkonnas.  

pidev  Õppimine on huvitav.  Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond, kõik 
õpetajad 

Kooli 
eelarve, 
projektid 

Koostöö kõrgkoolidega ja 
koostööparteritega, erinevad 
teemapäevad, loengud. 

pidev Andekuse toetamine-
arendamine.  

Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond  Kooli 
eelarve, 
projektid 

Leida rahalisi lisavõimalusi 
õppekava toetavaks õppeks 
väljaspool koolikeskkonda 
(muuseumite-, näituste-, 
teatrite haridusprogrammide 
piletid + bussisõit). 

pidev Õpilane on motiveeritud ja laia 
silmaringiga. 

Õppe- ja kasvatustöö 
analüüs 

Juhtkond Kooli 
eelarve, 
projektid. 
KOV 
(lisatoetus 
piletid 2400 
+ bussisõit 
1000 eurot)

Karjääripäevade tegemistesse 
kaasatakse vilistlasi.  

pidev Teadlike valikutega noor. 
Vilistlased on kaasatud kooli
tegemistesse.  

Sisehindamise 
aruanne, õppe- ja 
kasvatustöö analüüs 

Juhtkond, kõik 
õpetajad 

 

Jätkata kujundava 
hindamisega I-II kooliastmes.  

 Vanemal on konkreetsem 
ülevaade lapse edasijõudmisest 
koolis.  

Sisehindamise 
aruanne, õppe- ja 
kasvatustöö analüüs 

Juhtkond,  I - II 
kooliastme  
õpetajad 

 

 

 


