Viljandi Gümnaasiumi sisehindamise
aruanne

Koostatud: aug. 2017
Kinnitatud direktori käskkirjaga

1

Sisukord
1.

Üldandmed .......................................................................................................................... 3

2.

Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära ................................................................................... 3
Arenguperioodi kirjeldus ....................................................................................................... 3
Õppesuunad ............................................................................................................................ 4
Õpilased .................................................................................................................................. 6
Töötajad .................................................................................................................................. 9
Traditsioonid ja saavutused .................................................................................................. 11

3.

Arengueesmärgid .............................................................................................................. 13
Missioon ............................................................................................................................... 14
Visioon.................................................................................................................................. 14

4.

Sisehindamissüsteemi kirjeldus ........................................................................................ 15

5.

Sisehindamise analüüs ...................................................................................................... 17
Tegevuste mõju arengule ...................................................................................................... 17
Tulemsunäitajad.................................................................................................................... 23
Rahulolu................................................................................................................................ 24

Kokkuvõte ................................................................................................................................ 31

2

1. Üldandmed

1.1

VILJANDI GÜMNAASIUM

1.1.Juht

Ülle Matsin

1.2.Õppeasutuse kontaktandmed
aadress

Hariduse 2 Viljandi 71020

telefon

+372 43 60 300

e-post

kool@vilgym.edu.ee

kodulehekülg

www.viljandigumnaasium.edu.ee

1.3.Pidaja, tema aadress

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18
Tartu 50088

1.4. Õpilaste arv aruande esitamisel

556

1.5. Personali arv aruande esitamisel

47,94

1.6. Pedagoogilise personali arv

41,64

aruande esitamisel
1.7. Sisehindamise periood

2012-2017

2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära
Viljandi Gümnaasium on 2010. aastal asutatud ning 2012/2013 õppeaastal tegevust alustanud
Eestis esimene maakondlikul tasandil riigikoolina tegutsev puhas gümnaasium. Koolis on
võimalik omandada individuaalsete võimete ja huvide põhist kvaliteetset üldkeskharidust, mis
annab kooli lõpetanud noorele suutlikkuse realiseerida kaasaegses ühiskonnas oma eesmärke
edasisel haridusteel või tööturul.
Meie alusväärtused on: Hoolivus enda, teiste ja ümbritseva keskkonna suhtes; Demokraatlik
koostöö ja professionaalne areng; Avatus ja innovaatilisus; Ettevõtlikkus; Vastutus- ja
kohusetundlikkus.

Arenguperioodi kirjeldus
Kooli viis esimest tegevusaastat jagunevad kahte etappi:
- käivitamise periood (2012/13, 2013/14 ja 2014/15 õa);
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- enesetõestuse arenguperiood (2015/16 ja 2016/17 õa).
Kooli käivitamise perioodi I õppeaastal 2012/13 tegutseti Viljandi linnalt renditud
asenduspindadel järgmiselt: Kaare Kool, Paalalinna Kool (endine algklasside hoone),
Jakobsoni Kool (endine CRJG lõpuklassidele), Kesklinna Kool (endine VMG lõpuklassidele).
Oma koolihoone valmis augustis 2013.
Uues koolihoones on kooli kasutuses olev suletud netopind 4531 m2. 2017 õa alguses on see
8,15 m2 õpilase kohta. Kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks rendib Viljandi Gümnaasium
Viljandi linna spordikeskuse baase.

Õppesuunad
Viljandi Gümnaasiumis on võimalik õppida kuuel õppesuunal:
1. Humanitaar- ja kunsti õppesuund
Tegemist on laiapõhjalise humanitaar- ja kunstiharidusega, mis sobib õppijale, kelle andekus ja
huvi on seotud keele, kirjanduse ja kunstidega. Humanitaar- ja kunsti õppesuund võimaldab
süvendatult õppida eesti keelt, kirjandust, ajalugu, filosoofiat, religiooniõpetust, kultuurilugu
ning kunstiaineid. Võimalus õppida süvendatud kunsti-, muusika- ja draamaõpet on mõeldud
õpilasele, kellel on välja kujunenud selge huvi tegeleda kas muusika, kunsti, teatri või tantsuga
ning valida lähtuvalt sellest ka edasiõppimise võimalus. Humanitaarainete õppimine annab hea
ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuuri valdkonnas, eesti filoloogias, filosoofias, aga ka
muudel erialadel, kus kunstide ja humanitaarvaldkonna taust tuleb kasuks.
2. Loodusainete õppesuund
Õppesuund pakub reaal- ja loodusainete süvendatud õpet. Õppijale pakutakse võimalust
mitmekülgseks arenguks kompleksse süvaõppena reaal-ja loodusainetes, mis on kaasaegse
lähenemisviisi aluseks ka edasi õppimisel kõrgharidus- ja kutseõppesüsteemis. Arendame
integreeritud õpet, mis vastab tänapäeva nõuetele paremini, kui vaid üksikule teadusharule
orienteeritus. Tugeva reaalainete põhja ja võimaluse matemaatiliste oskuste süvendamiseks ja
harjutamiseks annab lai matemaatika. Loodusainete õppe süvendamiseks ja huvitavamaks
muutmiseks, silmaringi laiendamiseks ja loogilise mõtlemise oskuse rakendumiseks on
loodusainetes mitmeid lisakursuseid. Õppesuund laseb õppijal kogemusi saada praktiliste
tööde, keskkonnaõppelaagrite, õppekäikude, spetsialistidega kohtumise kaudu. Füüsika,
keemia ja bioloogia õppimist muudab oluliselt huvitavamaks ja paremini mõistetavaks
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mitmekülgne praktikumide pakett. Kõigi loodusainete õppimine on tihedas vastastikuses
seoses. Õppijad osalevad siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides.
3. Majanduse ja ettevõtluse õppesuund
Õppesuund pakub võimalust õppida nii teoreetilist kui ka praktilist majanduse ja ettevõtluse
valdkonnas. Õppesuund annab hea ettevalmistuse jätkamaks kas majandusalast kõrgharidust
või ettevõtlusalast kutseharidust. Samuti on siit saadud teadmised heaks baasiks iseseisvasse
ellu

astumisel

tulevase

ettevõtjana.

Majandussuuna

lõpetaja

on

ettevõtlik,

ettevõtluskogemusega ja suudab hästi orienteeruda majanduskeskkonnas. Majandussuunas
õpitakse esimesel õppeaastal majanduse ja ettevõtluse aluseid ning valmistutakse õpilasfirma
asutamiseks. Teisel õppeaastal teostatakse õpilasfirma ning osaletakse laatadel oma toodete
müümiseks. Õpilasfirma kogemus annab õpilastele ettekujutuse ja praktilise kogemuse
majandusprotsessi reaalsest olemusest. Õppimise käigus kasutatakse erinevaid majandus- ja
simulatsioonimänge. Õpilasfirma idee raames tehakse koostööd MTÜ Start-up Viljandiga ning
tuginetakse Junior Achievment õppeprogrammile.
4. Matemaatika- füüsika õppesuund
Õppesuund pakub süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise võimalust. Valikkursused
puudutavad suures osas matemaatika, füüsika ja informaatika spetsiifilisi valdkondi. Õppija
saab valida vabaainetena lisaks tehnoloogia ja loodusainete kursuseid. Selle õppesuuna õpe
annab hea ettevalmituse õpingute jätkamiseks nii tehnoloogia valdkonnas kui ka reaalteaduse
ja loodusteaduste vallas. Matemaatika-füüsika õppesuunda õppima asumiseks on vajalik tõsine
soov tegeleda täppisteaduste õppega. Läbi süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise muutub
inimene nutikamaks, areneb süsteemne ja loogiline mõtlemine ning oma väidete põhjendamise
oskus, sealhulgas matemaatiliste tõestuste ning füüsikaseaduste abil. Meie eesmärk on aidata
õpilasele kujundada reaalne maailmapilt. Gümnaasiumis õpetatakse mitmeid matemaatika ja
füüsika valikkursusi ning läbitakse

reaalainete praktikume laboris. Selles õppesuunas

omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata lõpetajatel haridusteed edukalt väga
erinevatel elualadel. Sotsiaalained;
5. Sotsiaalainete õppesuund
Õppesuund sobib õpilastele, kes tunnevad huvi ühiskonnateaduste vastu. Sotsiaalainete
õppesuunas õpitakse suuremas mahus valikkursusi ajaloost, politoloogiast, majandusest,
õigusest, meediast ja kommunikatsioonist. Sotsiaalainete õppesuund sobib õpilastele, kes
tunnevad huvi ühiskonnaõpetuse ja ajaloo vastu. Sotsiaalainete õppesuunas õppija saab
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laiapõhjalise ettevalmistuse jätkamaks õpinguid mitmekesises ühiskonna-ja sotsiaalteaduste
valdkonnas, aga ka riigiteadustes jm. Sotsiaalsuunas õpitakse lisaks kohustuslikele kursustele
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse valikkursusi, filosoofiat, religiooniõpetust, kunstiõpetuse
valikkursusi ning lõimitud tehnoloogia ja loodusainete valikkursust.
6. Võõrkeelte õppesuund
Õppesuund pakub võimalust B2-C1 tasemel võõrkeele süvaõppeks. Võõrkeeleõpe toimub siin
õppesuunas lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõttel. Selle õppe kursuseid on teiste
õppesuundade õpilastel võimalik valida vabade valikkursuste moodulis. Võõrkeelte
õppesuunas saab põhikoolis saksa keelt õppinu jätkata keeleõpinguid rahvusvahelise taseme
eksamini DSD. Võõrkeelte õppesuunas saab õppija suurepärase ettevalmistuse mitme
võõrkeele alal. Võõrkeelte õpet toetavad võõrkeelsed valikkursused ning giidipraktika.
Võõrkeelte õppesuunas õpitakse mitmeid valikkursusi, näiteks inglise ja ameerika kultuurilugu,
võõrkeelega seotud maade kultuurilugu, kirjandust, giidindust ning Eesti majandust ja poliitikat
võõrkeeles. Õppimisel peab olema valmis võõrkeelse kirjanduse lugemiseks ning võõrkeeles
esinemiseks. Õpingute käigus on võimalus osaleda ainealastel võistlustel ja õpilaskonkurssidel.
Õppesuuna õpe annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii kodu- kui välismaal.
Kooli käivitamise perioodil oli humanitaar- ja kunsti õppesuund jagatud kaheks eraldi
õppekavaks – humanitaarsuund ja kunstisuund. Alates 2015/2016 õppeaastast on need
õppekavad liidetud. Selle tingis vajadus optimeerida kooli õppetegevust eelarvestamise mudeli
nõuetele vastavamaks. Võõrkeelte õppesuunal õpib kuni 24 õpilasega õpperühm ehk üks
keelerühm.

Õpilased
Viljandi

Gümnaasiumi

kõrval

tegutseb

Viljandi

linnas

2017.

aastal

erakoolina

gümnaasiumiharidust pakkuv Viljandi Vaba Waldorfkool ning Viljandi linna peetav Viljandi
Täiskasvanute Gümnaasium. Viljandi maakonnas tegutseb 2017. aastal lisaks Viljandi
Gümnaasiumisse veel 4 gümnaasiumi: Tarvastu Gümnaasium, Suure-Jaani Gümnaasium,
August Kitzbergi nimeline Gümnaasium ja Abja Gümnaasium.
Viljandi Gümnaasiumi õpilaste arv on kasvanud järjepidevalt. Vastavat trendi iseloomustab
Diagramm 1.
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Õpilaste arv
580
556

560
540

523

522

2015/16

2016/17

520
500
480

476

479

2012/13

2013/14

484

460
440
420
2014/15

2017/18

Diagramm 1: Õpilaste arv 2012 - 2017
Õpilaste väljalangemise osakaalu võrdlevalt Viljandi Gümnaasiumis ja maakonna teistes
gümnaasiumides (kokku) illustreerib Diagramm 2. 1

Õpilaste väljalangevus 2013 - 2016
10%

8%

8%

6%

4%

4%
2%
0%

Õpingute katkestajate osakaal

Maakonna gümnaasiumid

Viljandi Gümnaasium

Diagramm 2: Õpilaste väljalangevus
Viljandi Gümnaasiumisse õppima asunud õpilaste jaotust registreeritud elukoha järgi
iseloomustab Diagramm 3.

1

Statistilised andmed on võetud portaalist www.haridussilm.ee
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Õpilaste jaotus registreeritud elukoha
järgi
350
300

265

290
242

239

250
200
150
100
50

24

19

0
Viljandi linn

Viljandi maakond

2015

Mujalt

2017

Diagramm 3: Õpilaste jaotus registreeritud elukoha järgi2
Õpilaste õpriännet registreeritud elukoha järgi gümnaasiumisse sisseastumisel saab vaadelda
ka võrdlevalt maakonna gümnaasiumides ja Viljandi Gümnaasiumis (Diagramm 4).

Õpilaste õpiränne gümnaasiumisse
sisseastumisel 2013 - 2016
80%

71%

70%

62%

60%
50%
40%
30%
20%

21%

25%

12%

10%

5%

0%

5%

0%
sama omavalitsus

sama maakond

Maakonna gümnaasiumid

kodukool

teine maakond

Viljandi Gümnaasium

Diagramm 4: Õpilaste õpiränne3
Alates 2016/17 õppeaastast on Viljandi Gümnaasium kuulmispuudega ja kurtidele õpilastele
gümnaasiumihariduse pakkuja. Meie kuulmispuudega ja kurdid õpilased õpivad Tallinna
Heleni kooli ruumides. 2016/17 õa oli nende õpilaste arv 2, 2017/18 õa on õpilasi 4.

2
3

Õpilaste jaotus KOV kaupa on koostatud EHISe väljundifaili põhjal, õppeaasta alguses esitatud andmete alusel.
Õpilaste jaotus on koostatud www.haridussilm.ee portaali andmete alusel.
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Edasiõppimist kooli lõpetamisele järgneval aastal iseloomustab Diagramm 5. Kasvab trend
võtta gümnaasiumi lõpetamise järel vaheaasta.

Edasiõppimine
80

73

67

70

63

60

Protsent

60
50
40
30
20
10

30
20
13

19
8

27

10

10

2015

2016

0
2013

2014
Kõrgharidus

Kutseharidus

ei jätka

Diagramm 5: Edasiõppimine

Töötajad
Viljandi Gümnaasiumi meeskonna mudel on toodud Joonisel 1. Mudel on välja töötatud
koolimeeskonna ühise tööna.
Aruande koostamise ajal töötab 89,2% töötajatest Viljandi Gümnaasiumis täistööajaga. Kooli
5 tegevusaasta jooksul on lahkunud elu- või töökoha vahetuse tõttu 4 töötajat ning tööandja
algatusel 3 töötajat.
Viljandi Gümnaasiumis tegutseb aktiivne õpilasesindus mentori juhendamisel. Aineõpetajate
koostööd koordineerivad ainevaldkonna töögrupid eesotsas ainevaldkonna juhtidega. Koolis
töötab täistööajaga haridustehnoloog ja tegutseb õppenõustamise keskus, kus töötab kaks
õppenõustajat (õpetavad ka inimeseõpetuse kursuseid ja karjääriõpetust).
Kooli haldusvaldkond ja heakorrateenused on Riigi Kinnisvara AS korraldada. Vastava
lepingu Viljandi Gümnaasiumi jaoks sõlmib kooli pidaja. Koolis töötab osaajaga
haldusteenuse koordinaator, kelle tööülesandeks on haldusteenuse kvaliteedi kooli poolne
järelvalve ning koostöö tööde kavandamisel.
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Viljandi Gümnaasiumi projektitegevustega ning sellega seotud rahastustaotluste ja
aruandlusega tegeleb kooli projektijuht.
Viljandi Gümnaasiumi pedagoogiline personal on motiveeritud ennast professionaalselt
arendama. Kõik töötajad on 5 tegevusaasta jooksul läbinud täiendkoolitusi. Õpetajaid
iseloomustab aktiivne osalemine, nad on alati valmis vabatahtlikult panustama organisatsiooni
arenguseminaridesse. Meeskonna panust kooli töösse ja arengusse saab hinnata väga heaks.
Õpetajate vanuselist jaotust www.haridussilm.ee portaali andmete põhjal iseloomustab
Diagramm 6. Toodud on 2013 – 2016 andmed. Kooli esimese tegevusaasta andmed ei ole
võrreldavad, kuna me viisime abituuriuni õpetamise lõpuni nende endiste koolid juures ja
suures osas nende endiste õpetajatega, mis muutis meie nö originaalkoosseisu. Toodud
diagrammilt tuleb välja õpetajate vananemine.

Õpetajate vanuseline jaotus
25
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7

6
5

4

4

7

8
5

3

6

7

3

0
< 30

30-39
2013/14

40-49
2014/15

50-59

2015/16

>= 60

2016/17

Diagramm 6: Õpetajate vanuseline jaotus
Meeskonna koosseisu mudel on kujundatud supervisooni käigus töötajatega ühiselt. Iga töötaja
on oma funktsioonilt seotud õppe-ja kasvatustöö tasandiga. Me töötame õppija arendamise
huvides, mistõttu on meeskonna mudeli keskmes õpilane.
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Joonis 1: Viljandi Gümnaasiumi meeskonna mudel

Traditsioonid ja saavutused
Meie koolil on rahvusvahelised sõprussuhted koostöö arendamiseks Porvoon Linnankoskin
Lukioga (Soome), Valmiera Riigigümnaasiumiga (Läti) ja Jammi Põhiooliga (Venemaa).
2016/17 õppeaastal on lisaks käivitatud koostöö kujundamine Turun Suomalaisen Lukioga
(Soome) ning Besseni Gümnaasiumiga (Saksamaa).
Viljandi Gümnaasium osaleb pikaajalise traditsiooniga võistlusel Viie kooli kohtumine
(Viljandi Gümnaasium, Hugo Treffneri Gümnaasium, Miina Härma Gümnaasium, Nõo
Reaalgümnaasium, Tartu Tamme Gümnaasium), kus toimub reaal- ja loodusainete ning ITalaste ülesannete võistulahendamine.
Viljandi Gümnaasiumis on viie tegevusaasta jooksul välja kujunenud järgmised omanäolised
ülekoolilised traditsioonid, mille korraldajateks on õpilased, õpilasesindus ja ainevaldkonna
töögrupid koostöös huvitegevuse koordinaatoriga:
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-

Reipalt koolipinki. Tegemist on õppeaasta alguses toimuva õuesõppe päevaga, mille
eesmärk on õpilasi positiivselt kooliaastaks häälestada ning liita õpperühmi ühiste tegevuste
kaudu. Korraldajaks huvitegevuse koordinaator;

-

Ainevaldkonnapäevad ja –nädalad (korraldavad kõik ainevaldkonnad). Selliste
sündmuste eesmärk on populariseerida vastava ainevaldkonna õpet ja tekitada õpilastes
huvi läbi põnevate kohtumiste, loengute, töötubade ja ülesannete. Näiteks eesti keele ja
kirjanduse valdkonnas on algatatud sündmus Raamaturock. Tegemist on kirjanduslike
kohtumistega kaasaegse kirjanduse autoritega. Sotsiaalainete valdkond viib läbi ajaloo
päeva, kus igal aastal külastavad ajaloo tunde erinevate muuseumide ja uurimisasutuste
töötajad, kes räägivad oma tööga seotud teemadel. Võõrkeelte ainevaldkond korraldab igal
aastal keeleõpet toetava päeva, kus erineval moel tutvustatakse maailma keeli, näiteks läbi
kogukonnas tegutsevate inimeste või õpilaste endi erinevate emakeelte kogemuse jagamise.
Kunstide valdkonnas on meie õpilaste kunstinäitused, koori, ansambli, bändide ja solistide
kontserdid ning draamastuudio esietendused iga-aastaseks oodatud traditsiooniks.

-

Karjääripäev. Tegemist on ülekoolilise edasiõppimise võimalusi ja erinevaid erialasid
ning ameteid tutvustava päevaga. Õpilastele toimuvad töötoad ja loengud. Kaasatud on
maakonna Rajaleidja keskus, kutsekoolid, kõrgkoolid ja teised kooli partnerid.;

-

Öölaulupidu. Õpilastele, nende peredele ja laiemalt kogu linnale avatud, koolimaja õues
toimuv laulusündmus, kuhu igal aastal on kaasatud ka külalised või sõpruskoolid (nt
Valmiera Riigigümnaasium, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikud ja teised
riigigümnaasiumid). Lauldakse noorte enda valitud repertuaari ühistest laulikust;

-

Velokulg. Tegemist on Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse poolt algatatud ja nende endi
poolt korraldatava sündmusega, mis kaasab kogu linna kogukonda ning mille eesmärk on
ühise jalgrattasõiduga populariseerida jalgrattal liikumist;

-

Öö-orienteerumine. Tegemist on Viljandi Gümnaasiumi õpilasesinduse algatatud ja
organiseeritud sündmusega, mis kutsub linnarahvast ja õpilasi liikuma korraldajate
koostatud kontrollpunktidega kaardi järgi;

-

Noorte Metsaülikool. Tegemist on Viljandi Gümnaasiumi hoolekogu poolt pakutud ideena
ellu kutsutud algatusega. Sündmus toimub koostöös Eesti Metsaülikooliga. Osalejateks on
lisaks meie õpilastele ka teiste riigigümnaasiumide õpilased ning Viljandi maakonna
gümnaasiumide õpilased;

-

Eesti Koolide Teadusteatrite Festival. Sündmus, mis on alguse saanud Viljandi
Gümnaaisumi loodusainete õpetajate mõttest toetada põnevate meetoditega loodusainete
õpet. Osalejaid on üle Eesti.
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Viljandis on saanud tavapäraseks Viljandi Gümnaasiumi õpilaste kunstitööde näitused, mis
toimuvad Viljandi Muuseumi ja Viljandi Linnagalerii saalides. Seda toetab iga-aastane õpilaste
maalilaager suvevaheaja lõpus.
Kooli muusikaline tegevus on mitmekülgne tänu kõrgel tasemel vokaalansamblite ja solistide
juhendamisele. Igal aasta toimub koolis solistide kontsert. Meie kooli noortekoorile on
omistatud alates 2017. aasta kevadest I kategooria. Oleme osalenud kõigil senistel laulu- ja
tantsupidudel. Koolis tegutsevad ka koolibändid.
Viljandi Gümnaasiumi tantsurühmad on edukalt esinenud laulu- ja tantsupidudel,
võistutantsimistel ning rahvusvahelistel tantsufestivalidel. Koolis tegutseb nii rahvatantsu kui
ka vabatantsu rühmi. Samuti on võimalik osaleda balletistuudios.
Viljandi Gümnaasiumis tegutsev teatristuudio kannab edasi kunagise Ugala teatri
noortestuudio algatust. Stuudiost on kujunenud viie aastaga tugev teatriõppe kursus.
Esietenduste väljatoomiseks teeme koostööd teatriga Ugala.
Kõik loominguliste kollektiivide ja ainevõistluste edulood on toodud kooli kodulehel
tunnustamise menüü all.
Viljandi Gümnaasiumi koolipere iseloomustab väga suur entusiasm ja innustatus ühises
tegutsemises.

3. Arengueesmärgid
Arenguperioodi läbiv teema on „Õpilaste arengu toetamine läbi valikuterohke ja
kõrgekvaliteedilise gümnaasiumihariduse“. Viljandi Gümnaasiumi arengueesmärgid
jagunevad vastavalt esimese viie tegevusaasta arenguetappidele järgmiselt:
1. Käivitamise periood (2012 – 2015). Arengueesmärgid on seotud kooli käivitamise ja
õppekava disainimisega. Olulisel kohal on õpilasekeskse õppe- ja kasvatuskeskkonna
kujundamine ning koolikultuuri kujundamine.
2. Enesetõestuse periood (2015 – 2017). Arengueesmärk peegeldab käivitamisperioodi
järgset tööd kooli tugevuste edasi arendamisel ning peamiseks püüdluseks kujuneb vaade
kaugemale tulevikku. Sellel perioodil algab ka uue arenguetapi kavandamise protsess.
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Missioon
Viljandi Gümnaasiumis on võimalik omandada individuaalsete võimete ja huvide põhist
kvaliteetset üldkeskharidust, mis annab kooli lõpetanud noorele suutlikkuse realiseerida
kaasaegses ühiskonnas oma teadlikult kavandatud eesmärke edasisel haridusteel või tööturul.
Viljandi Gümnaasiumis õppiv noor on kriitilise analüüsioskusega ning suudab teha
vastutustundlikke algatusi ja otsuseid.

Visioon
Kujundame tingimused kõrgetasemelise üldkeskhariduse omandamiseks kaasaegses, turvalises
ja hoolivas õppekeskkonnas, kus toetatakse õpilaste üldpädevuste arengut ning märgatakse
õpiedu.
Kujundame harmoonilist isiksust, kes on motiveeritud elukestvalt õppima ning on suuteline
seadma endale teadlikke õpieesmärke ning neid ellu viima.
Toetame läbi õppekeskkonna õnnestunud õppimist.
Väärtustame õpetaja professionaalset tööd, enesearendust ning õppeprotsessi loomingulisust.
Oleme usaldusväärne koostööpartner Viljandi linna ja maakonna haridusvõrgustikule, oma
partnerkoolidele ning lapsevanematele.
Lähtume demokraatliku kooliorganisatsiooni toimimise põhimõtetest ning kaasavast ja avatud
juhtimissüsteemist.
Võtame sotsiaalse ja vaimse õppekeskkonna kujundamisel aluseks head suhted, mis põhinevad
vastastikusel lugupidamisel, üksteise seisukohtadega arvestamisel, kokkulepete austamisel
õpilaste, vanemate, õpetajate, kooli juhtkonna ning teiste õpetuse ja kasvatusega seotud
osapoolte vahel.
Tugineme õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtetes kooli alusväärtustele.
Kohtleme kõiki eelarvamusteta, õiglaselt ja võrdõiguslikult, austades inimese eneseväärikust ja
isikupära. Teeme kõik selleks, et vältida koolis vägivalda ja kiusamist.
Arendame õpilaste individuaalseid võimeid läbi valikutel põhineva õppekava ning kujundame
õpilaste valmisolekut teadlikeks karjäärivalikuteks ja elukestvaks õppeks.
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Toetame nii õpilaste kui ka õpetajate ja töötajate algatusvõimet, loovust, motivatsiooni ning
ettevõtlikkust. Kujundame kooli arengut toetavaid ja kaasavaid koostöövorme ning algatame ja
hoiame koostööd partnerorganisatsioonidega tagamaks õppimisvõimaluste mitmekülgsust.
Kujundame õpilaste väärtushoiakuid ning hoolivust inimeste ja ümbritseva keskkonna suhtes.
Suuname õpilasi väärtustama ennast kultuuri kandjatena, edasiviijatena ja kultuuride
vahendajatena.

4. Sisehindamissüsteemi kirjeldus
Kooli sisehindamine on järjepidev enesehindamise protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste
arengut toetavad tingimused ja gümnaasiumi areng. Sisehindamise käigus selgitatakse välja
kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli
arengukava. Lähtume sisehindamisel Demingi tsükli põhimõtetest (planeeri-teosta-kontrollikorrigeeri). Tulemuste kaardistamisel ja uute eesmärkide seadmisel kasutame GROW-SWOT
mudelil põhinevat planeerimist meeskondlikel arenguseminaridel ja supervisioonidel.
Sisehindamisel analüüsime juhtimist, personalitööd, koostööd, ressursside kasutamist ning
õppe- ja kasvatustegevust ning hindame nendes valdkondades püstitatud eesmärkide
saavutatust.
Sisehindamise protsess ja andmete analüüs toimub kaasamise ja koostöö põhimõttel. Kaasame
võimalusel

kõrgkoolide

kompetentsi,

kasutame

meeskondlike

supervisioonide

õppekeskkonna vaatluse käigus kogutud infot.
Sisehindamise käigus toimub järgmiste andmete analüüs:
-

Lõppeva arenguperioodi eesmärkide saavutamiseks ette võetud tegevuste tulemuslikkus;

-

Õppekasvatustöö tulemuslikkus;

-

Rahuloluküsitluste tulemused.

Hindamismetoodikat iseloomustab Tabel 1:
Hindmise meetod
Pidev kujundav hindamine

Andmed
- Töötajate arengut toetavad vestlused
- Tegevuste tulemuslikkuse järjepidev analüüs
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ja

Hindmise meetod

Andmed
- Tagasiside ja reflektsioon meeskonna supervisioonidel ja
arenguseminaridel
- Õppenõustamise tegevuse kaudu tekkiv ülevaade õppe- ja
kasvatustööst
- Õpetajate tundide vaatlemine mentorõpetajate poolt

Perioodi kokkuvõttev

Küsitluste tulemused, uuringute tulemused, tulemuste

hindamine

statistika
Tabel 1: Sisehindamise metoodiline jaotus
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5. Sisehindamise analüüs
Sisehindamise analüüs tugineb erinevate andmete ülevaatlikule käsitlusele. Analüüs on koostatud 2014/15 ja 2016/17 õppeaastaks kogutud andmete
alusel.

Tegevuste mõju arengule
Järgnevas tabelis (Tabel 2) on toodud kooli esimese viie tegevusaasta peamised arendustegevused.

Kooli käivitamise periood

Etapp

Ajavahemik
Kooli avamisele eelnenud
ettevalmistav periood
01.2011 – 08.2012
2012/13 õppeaasta

2013/14 õppeaasta

2014/15 õppeaasta

Peamised arendustegevused
Valmis esimene kooli kontseptsiooniline kirjeldus, mille realiseerimisega oli seotud kooli õppekava
arendamine ning koostöö sihtgruppidega (õpilased, lapsevanemad, õpetajad).
Koostöö kogukonnaga ja kooli sisuline tutvustamine kogu maakonnas. Õpetajate töörühmade
moodustamine õppe- ja kasvatustegevuse ettevalmistamiseks.
Kooli õppekava disain.
Kooli esimene tegevusaasta. Tegevus toimus asenduspindadel. Õppekorralduslikud eripärad ning
üleminekuõppekava rakendamine seoses senistest koolidest õpilaste üle tulekuga.
Tegevused meeskonna ühtsuse ja koolikultuuri arendamiseks.
Kooli traditsioonide algatamine.
Uude õppehoonesse kolimine, õppekava jätkuv arendus eesmärgiga liikuda ühtlustatud õppekavale.
Õpilaste koondumine ühe katuse alla.
Uue koolihoone füüsilise õppekeskkonna sisustamine ja õppemetoodikate täiustamine uue avatud
õppekeskkonna rakendamiseks.
Meeskonna ühtsuse ja koolikultuuri kujundamise tegevused on järjepidevaks saanud.
Algab osalemine koostöös Tartu Ülikooliga innovatsioonikoolina. Koostööseminarid teiste
riigigümnaasiumidega üldpädevuste arendamise metoodikate teemal.
Seostatud õppimise arendamine lõimitud õppetegevuste kaudu. Samades õppekeskkonna tingimustes
saavutatud tulemuste võrdlemine. Rahulolu-uuring. Kooli arenguseminari läbi viimine.
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Enesetõetuse
periood

Etapp

Ajavahemik
2015/16 õppeaasta
2016/17 õppeaasta

Peamised arendustegevused
Kooli õppekava arendus seniste õppetulemuste valguses. Kooli töötajate tööülesannete üle vaatamine
töö efektiivsuse huvides. Õpilasesinduse kaasamine kooli igapäevast tööd puudutava
dokumentatsiooni üle vaatamisse ja arendamisse.
Uute arengueesmärkide kaardistamine koolimeeskonna arenguseminaridel ja supervisioonidel. Uute
arengueesmärkide ümber meeskondade moodustamine. Eesti keele ja kirjanduse õppe sisuline
uuendamine, kooli lisandväärtusele saadud tagasiside analüüs.
Juhti uue kompetentsimudeli analüüsimine. Õpetajate kompetentsi arendamine uue kutsestandardi
kohaselt. Kooli arenguseminari läbi viimine.
Tabel 2: Arendustegevuste ülevaade

Järgnevalt on toodud tegevused eesmärkide täitmiseks sisehindamise valdkondade kaupa (Tabel 3).
Sisehindamise
valdkond
Eestvedamine ja
juhtimine

Eesmärgid
- Kooli meeskonna ühtseks
kujunemine

Teostatud tegevused eesmärgi täitmiseks
-

- Kooli usaldusväärsuse
ülesehitamine

-

kooli personali arendusmeeskonnana
käsitlemine
õpetajate koostöö tõhustamine ja
väärtustamine
juhtkonna tegevus kujundab soovitud
koolikultuuri ja koostööõhkkonna
juhtimisalane pädevus
lapsevanemate kaasamine
uuenduste rakendamine ja väljatöötamine
järjepideva tagasiside andmine õpetajate
ja töötajate tööle
koostöö õpilasesindusega

Eesmärgi täitmise mõjuanalüüs
- Meeskonna järjepidev motiveerimine ja
suunamine on aidanud, et kooli õppekava,
milles peegelduvad kooli alusväärtused ja
pedagoogiline kontseptsioon, võimalikult
hästi rakenduks. Õpetaja ja töötaja roll koolis
ei ole seotud ainult konkreetsete
tööülesannete sooritamisega, vaid hõlmab iga
töötaja kogu suhtluskultuuri, hoiakuid ja
väärtusi. Õpetajate ja töötajate kõrge
professionaalne tase aitab kaasa õppe- ja
kasvatustöö eesmärkide kvaliteetsele
täitmisele.
- Viljandi Gümnaasiumi käivitamine on
protsessina kõrgendatud tähelepanu all mitte
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Sisehindamise
valdkond

Eesmärgid

Personalijuhtimine - Kooli meeskonna ühtseks
kujunemine

Teostatud tegevused eesmärgi täitmiseks

-

Koostöö
huvigruppidega

- Viljandi Gümnaasiumi
kompetentsipõhiseks
partneriks kujunemine

-

- Rahvusvaheline koostöö
kooli õppetegevuse
mitmekesistamiseks

-

õpetajate ja töötajate professionaalse
arengu toetamine läbi koolituskava
usaldusel põhinev koolikultuur
koosseisu stabiilsus
uuele kutsestandardile üleminek
Järjepidev superviseerimine ja
meeskonnaarendus

koostöö kogukonna haridus- ja
kultuuriasutustega õppimise
mitmekesistamiseks
Kooli hoolekogu reaalne kaasamine kooli
arengu kavandamisse
lapsevanemate kaasamine ühistegevuste
läbiviimisse ja karjääriteenustesse
koostöö kõrgharidusvaldkonnaga kooli
arengu ja maine kujundamise huvides
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Eesmärgi täitmise mõjuanalüüs
ainult oma linnas ja maakonnas, vaid kogu
Eestis. Viljandi Gümnaasiumi käivitamise
juurde kuulub avatud kogemuse jagamine
ning kompetentsikeskuseks kujunemine.
Avalikkuse jaoks olulised tulemusnäitajad on
edukalt kommunikeeritud. Välishindamisega
seonduvad tulemused on heal tasemel ja on
suutlikkus vajadusel käivitada täiendavad
arendustegevused.
- Meeskonna järjepidev motiveerimine ja
suunamine on aidanud, et kooli õppekava,
milles peegelduvad kooli alusväärtused ja
pedagoogiline kontseptsioon, võimalikult
hästi rakenduks. Õpetaja ja töötaja roll koolis
ei ole seotud ainult konkreetsete
tööülesannete sooritamisega, vaid hõlmab iga
töötaja kogu suhtluskultuuri, hoiakuid ja
väärtusi. Õpetajate ja töötajate kõrge
professionaalne tase aitab kaasa õppe- ja
kasvatustöö eesmärkide kvaliteetsele
täitmisele.
- Kooli kujunemine kompetentsikeskuseks on
oluline, kuna aitab kaasa kooliarenduse
protsessile ka kogukonna tasandil.
Kompetentsipõhine mõju aitab kooliga liita
enam lapsevanemaid, kes on huvitatud kooli
ahenduses kaasa rääkimisest.
- Rahvusvahelise koostöö kaudu on võimalik
kujundada personali enesetäiendamise

Sisehindamise
valdkond

Eesmärgid
- Avatus kogukonnale ja
kogemuste vahendamine

Teostatud tegevused eesmärgi täitmiseks
-

-

Ressursside
juhtimine

- Inimeressursi optimaalne
rakendamine õpilaste
arendamise huvides

-

- Kooli eelarve jätkusuutlik
planeerimine

-

riigigümnaasiumide koostöögrupi
käivitamine ja reaalne kaasamine kooli
arendusse
keelediplomi õppe säilitamine ja
edendamine (õppijate arvu kasvatamine)
sõpruskoolidega kontaktide hoidmine ja
koostöökohtade leidmine
(projektitegevused)
ettevõtlikkuse väärtustamine eri tasanditel
eelarvevahendite sihipärane rakendamine
kooli kaasaegse ja õppimist toetava
õppekeskkonna kujundamine
tagada kõik vajalikud abiteenused

Eesmärgi täitmise mõjuanalüüs
võimalusi ning pakkuda õpilastele kogemusi
läbi vahetusõppe.
- Viljandi Gümnaasium on säilitanud DSD
kooli staatuse ning saanud Certi Lingua kooli
staatuse, et osaleda rahvusvahelises koostöös
Euroopa koolidega.
- On toimivad sõprussuhted välispartneritega
(Turu, Porvoo, Erasmus+).
- On oluline, et Viljandi Gümnaasiumi
töötajad oleksid motiveeriud oma tööd
tegema maksimaalselt hästi ning selleks aitab
kaasa töötajate tööülesannete mõistlik
jagunemine ning töö väärtustamine ka
töötasustamise põhimõtete järgi.
- Kooli eelarve kavandamisel on kaasatud
valdkondlikke vastutajaid, kes planeerivad
oma valdkonna ulud kalendriaasta lõikes.

Õppe- ja
kasvatustegevus

- Õppija huvide ja võimete
maksimaalseks
rakendamiseks sobilik
õppekava
- Kaasaegse, õppimist
toetava õppekeskkonna
disain

-

õppija õpioskuste ja tööharjumuse
arendamine
üldpädevuste arendamine
õppija motivatsiooni toetamine
õppija andekuse arendamine
elukestva õppimise suhtes positiivse
hoiaku kujundamine
lõimitud õppetegevuste kavandamine
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- Kooli sisustus ja tehnoloogia vastavad
kaasaegse kooli ootustele.
- Kooliõppekava arendus toetub uuenenud
haridusparadigmale (nüüdisaegsele
õpikäsitusele). Õppekava rakendamine
puudutab kõiki kooliga seotud osapooli –
õpilane, õpetaja, vanemad, koolipidaja.
Muutunud on kõige enam õppijaõpetajavaheline suhe õppeprotsessi käigus.
Samuti on kaasaegse koolikäsitluse juures

Sisehindamise
valdkond

Eesmärgid
-

Teostatud tegevused eesmärgi täitmiseks

Eesmärgi täitmise mõjuanalüüs

digipöörde kontseptsiooni kujundamine
oma koolis
õpetajameisterlikkuse väärtustamine
õppetunni julge disainimisjulguse
ärgitamine
koostöölepingud õppetegevuse
mitmekesistamiseks

oluline teadvustada lapsevanemate kaasatuse
olulisust. Võib öelda, et paradigmaatiline
muutus on elukestva õppe mõtteviisi levik
(Eesti elukestva õppe strateegi 2020).

- Õppekeskkond aitab kaasa kooli
õppekasvatuslike eesmärkide saavutamisele.
Laiemalt võttes hõlmab õppekeskkond kogu
koolikeskkonna, koolikliima ja kaudselt ka
kodused tingimused. Seega on
õppekeskkonna teadlik kavandamine seotud
koolikultuuri tekkimisega.
Tabel 3: Tegevused eesmärkide täitmiseks sisehindamise valdkondade kaupa

Tabelis 4 on toodud arenguperioodi tegevused koos tulemuste indikaatoritega
Tegevused eesmärgi täitmiseks
1. Kooli õppekava koostamise protsessi kaasatakse õpetajate
töörühmad.

-

Indikaatorid
õpetajad/töötajad on osalenud õppekavaarenduses
ainevaldkondade juhid on osalenud õppekavaarenduse juhtimises
õpetajad/töötajad kuuluvad koostöö gruppidesse
kõik õpetajad on kooliõppekavaga sisuliselt kursis

2. Kooli õppekavas on välja töötatud õppesuundade kursuste
kavad

-

õppesuundade kavas on toodud kohustusliku ja suunakeskse õppe osa

3. Koolis rakendatakse õppimist toetava hindamise
põhimõtteid

-

hindamise põhimõtted on vastava ala ekspertide hinnangul õppimist toetavad
õpilased saavad õppimisel tuge hindamisest
õpilased saavad hindamise kaudu infot oma õppimise oskuse, tugevuste ja
nõrkuste kohta
21

Tegevused eesmärgi täitmiseks
-

Indikaatorid
õppenõustajad saavad suunata ja toetada õppijat/õpetajat/kodu tuginedes
õppekavas toodud hindamise põhimõtetele

4. Kooli õppekavaarendus toimub järjepidevalt

-

ainevaldkonna juhid teevad ettepanekuid õppekava täiendamiseks
õppealajuhataja saab infot paremini või ka halvemini rakenduvate õppekava
komponentide kohta ning kutsub ellu vastavat arendustegevust

1. Toimub meeskonda toetav superviseerimine

-

õpetajad ja töötajad osalevad meeskonna supervisioonil
õpetaja ja töötaja saab tuge supervisiooni käigus

2. Töötavad õpetajaid kaasavad töögrupid kooli arengus
kaasa rääkimiseks

-

võimalikult paljud õpetajad ja töötajad on kaasatud koostöögruppidesse
kooli kõik töötajad teavad oma võimalustest kaasa rääkida kooli arengut
puudutavates küsimustes ja on seda võimalust kasutanud
töötajad tajuvad oma rolli uue meeskonna kujunemises ja on suutnud „lahti
lasta“ vanast

-

3. Toetatakse meeskonnavaimu kujunemist

-

4. Rakendatakse töötajate motivatsioonisüsteemi

-

direktor kaasab motiveerimise ja töö tasustamise põhimõtete kujundamisse
kooli töötajad
kooli töötajate töötasu kujuneb nende arvates selgelt ja on õiglane
kooli juhtkonna tegevust tajutakse toetavana

5. Õpetajad osalevad täiendõppes

-

kooli töötajad osalevad täiendõppes järjepidevalt
koolis on olemas töötajate professionaalse arengu jaoks kavandatud põhimõtted

1. Asenduspindade ettevalmistamine esimeseks kooliaastaks

-

koolipidaja ja direktori eestvedamisel on asenduspindadel toimunud
sanitaarremont ning ruumides on vajalik mööbel

2. Uue koolihoone projekteerimises osalemine
3. Uue koolihoone ehitusprotsessis osalemine

-

kooli direktor on saanud kaasa rääkida lõpp-projekti valmimises
kooli esindaja on pidevalt kaasatud ehituskoosolekutel ja on saanud mõjutada
protsessi koolipoolsest huvist lähtuvalt
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Tegevused eesmärgi täitmiseks
4. Füüsilise õppekeskkonna tehnoloogiliste rakenduste
kavandamine

-

Indikaatorid
ekspertide hinnangul on kooli füüsiline õppekeskkond õppimist ja koolikultuuri
toetav

5. Koolikeskkonna füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse
tagamine

-

kõik kooli töötajad osalaevad kooli vaimse ja sotsiaalse turvalisuse tagamises
koolil on kriisiplaan ning sellest on kõiki töötajaid teavitatud
kooli töötajad on läbinud esmaabi koolituse
koolis on määratud tööohutuse eest vastutavad isikud

1. Viljandi Gümnaasiumi käivitamise kajastamine meedias
2. Positiivse kuvandi ehitamine teabekeskkonda
3. Viljandi Gümnaasiumi kogemust jagatakse üle riigi

-

koolis on välja töötatud sise- ja väliskommunikatsiooni põhimõtted
kooli tegevusi kajastatakse meedias kooli enda algatusel
kooli käivitamise kogemust jagatakse teiste riigigümnaasiumidega
kooli õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtteid jagatakse teiste koolidega üle Eesti
Tabel 4: Tegevused ja indikaatorid

Tulemsunäitajad
Viljandi Gümnaasiumi tulemusstatistika portaali Haridussilm põhjal (Tabel 5):
Näitajad
Õppetöö katkestajate osakaal I õppeaastal, %
Nominaalajaga lõpetajate osakaal, %
Kitsa matemaatika riigieksami tulemus
Laia matemaatika riigieksami tulemus
Gümnaasiumi panus, matemaatika

EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
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2014
1,1
0,0
76,9
34,5
49,7
56,0
62,7
0,0

2015
0,9
0,6
78,0
80,0
42,1
53,2
52,5
60,4
0,0

2016
0,9
0,0
78,7
88,4
46,5
59,9
58,1
61,0
0,0

2017

0,0

Näitajad
Eesti keele riigieksami tulemus
Gümnaasiumi panus, eesti keel
Võõrkeele riigieksamil vähemalt B1 keeletase, %
Võõrkeele riigieksamil vähemalt B2 keeletase, %
Eestis edasiõppijate osakaal lõpetanud õpilaste üldarvust, %
Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv
Õpilaste osalemine huvikoolides, %
Kooli huviringides osalevate õpilaste osakaal, %
Gümnaasiumi pinnakasutusindeks (m2 õpilase kohta)

Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium
EESTI
Viljandi Gümnaasium

2014
1,0
67,0
66,3
0,0
0,0

68,8
79,9
12,4
13,0
29,6
35,1
58,9
93,0
12,3
9,4

2015
2016
2017
1,0
1,0
1,0
66,7
67,0
65,9
64,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,0
81,5
80,4
84,4
82,6
52,1
49,2
46,9
51,7
69,0
65,9
70,1
71,3
12,5
13,0
13,7
13,5
31,5
30,3
31,8
36,9
64,4
49,0
87,5
100,0
12,1
11,8
8,8
8,7
Tabel 5: Tulemusstatistika

Rahulolu
Töötajate rahuloluküsitluse tulemusi 2016/17 õppeaastal kajastab Tabeli 6. Vastajatel tuli hinnata toodud väiteid 5-palli skaalal, kus 1 oli väitega üldse
mitte nõustumine, 2 vähesel määral nõustumine, 3 mõnikord, 4 enamasti ning 5 täielik nõustumine. Tabelis toodud tulemused on sorteeritud kõrgemast
tulemusest alates, vastajaid oli 37.
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Kõiki väiteid hinnati suhteliselt kõrgelt, mis annab aluse väita, et postitatud eesmärkide seadmine ja nende elluviimiseks valitud tegevused on olnud
õiged ning meeskond hindab oma rahulolu kõrgeks.
Parendada tuleb eeskätt kõiki neid valdkondi, millega seotud hinnangud jäid alla keskmise ehk 4,7 palli.
Keskmine
tulemus

Näitaja
Juhtkond hoolib õpilastest

5,0

Soovitaksin tuttaval oma erivajadusega lapse meie kooli õppima tuua.

4,9

Olen rahul tööaja korraldusega

4,9

Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas

4,9

Kool võimaldab mulle piisavalt täienduskoolitust

4,9

Mulle meeldib minu töö

4,9

Juhtkond on kergesti kättesaadav

4,9

Kooli eesmärgid on kooliperele teada

4,9

Hommikuti tulen tööle hea tundega

4,9

Soovin töötada samas koolis ka viie aasta pärast

4,9

Viimase poole aasta jooksul olen saanud rääkida juhtkonna või otsese ülemusega oma soovidest ja arenguvõimalustest

4,8

Olen kooliga rahul

4,8

Juhtkond hoolib töötajatest

4,8

Meie koolis omandatav haridus võimaldab õpilastel tulevikus oma võimete kohaselt hästi hakkama saada

4,8
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Keskmine
tulemus

Näitaja
Juhtkond lähtub alati laste huvidest

4,8

Koolil on hea maine, siia tahetakse tulla õppima

4,8

Juhtkond peab sõna

4,8

Meie kollektiivis on tööjaotus ja vastutusalad selgelt paigas

4,8

Direktori käitumine on teistele eeskujuks

4,7

Meie koolis on professionaalne meeskond

4,7

Olen rahul tööruumide ja olmetingimustega

4,7

Olen rahul interneti kättesaadavusega

4,7

Juhtimiskultuur on töötajate tegevust ja arengut toetav

4,7

Plaanitud muudatused viiakse ellu

4,7

Probleeme ei varjata, vaid püütakse neid koos lahendada

4,6

Meie koolis tunnustatakse töötajaid

4,6

Olen rahul koolisisese info liikumisega

4,6

Koolis vahetatakse / jagatakse tööalaseid kogemusi

4,6

Direktor on motiveeritud koolijuht

4,6

Kooli õpilaste ja õpetajate (töötajate) vahel on hea läbisaamine

4,6

Juhtkonna otsused on kõigile ühtmoodi kohustuslikud

4,5
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Keskmine
tulemus

Näitaja
Meie koolis toimib hästi kaasav juhtimine

4,5

Kooli lapsevanemate ja õpetajate (töötajate) vahel on hea info liikumine

4,5

Töötajate arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse

4,5

Kooli töötajate vahel on hea läbisaamine

4,3
KOOLI KESKMINE 4,7
Juhtimisega rahulolu eraldi

Juhtkond on kergesti kättesaadav

4,9

Kooli juhtimine tagab kooli arengu positiivses suunas

4,9

Juhtkond peab sõna

4,8

Juhtkond hoolib töötajatest

4,8

Viimase poole aasta jooksul olen saanud rääkida juhtkonna või otsese ülemusega oma soovidest ja arenguvõimalustest

4,8

Direktori käitumine on teistele eeskujuks

4,7

Juhtimiskultuur on töötajate tegevust ja arengut toetav

4,7

Direktor on motiveeritud koolijuht

4,6

Meie koolis tunnustatakse töötajaid

4,6

Meie koolis toimib hästi kaasav juhtimine

4,5
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Keskmine
tulemus

Näitaja
Juhtkonna otsused on kõigile ühtmoodi kohustuslikud

4,5

Töötajate arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse

4,5
KOOLI KESKMINE 4,7
Tabel 6: Töötajate rahul

Õpilaste vastused varieerusid töötajate omadest märksa rohkem. See võimaldab esmasteks parendusvaldkondadeks valida kõik need, mille juures jäi
hinnang alla keskmise ehk 3,9 palli.
Kokkuvõttes saab siiski öelda, et õpilaste rahulolu-uuringu tulemuste põhjal võib välja tuua, et arenguks püstitatud eesmärgid ning nende täitmiseks
valitud tegevused on olnud põhjendatud. Torkab silma, et õpilaste õpimotivatsioon vajab tuge ning senisest enam tähelepanu tuleb pöörata
ainetevahelisele lõimingule. Väga positiivne on nentida, et õpilased hindavad kooli õhkkonda sõbralikuks. Tajutav õhkkond on osa koolikultuurist ning
selle kujundamine on koolile alati suur väljakutse. Samuti on positiivne nentida, et õpilaste hinnang inimestevahelistele suhetele koolis on kõrge.
Järgnevalt mõned tulemused õpilastelt toodud väite kinnituseks. Õpilaste vastuste arv oli 202, skaalal 1-5 (sama, mis töötajatel). Tulemusi illustreerib
Tabel 7.
Näitaja

Keskmine tulemus

Meie koolis on sõbralik õhkkond

4,5

Saan vajadusel õpetajalt konsultatsioone või abi

4,4

Meie õpperühma õpilaste vahel on valdavalt head suhted

4,4
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Näitaja

Keskmine tulemus

Soovitan Viljandi Gümnaasiumit õppimiseks oma sõpradele või tuttavatele

4,4

Saan piisavalt valida valikkursuseid

4,3

Olen õppimiseks valinud sobiva õppesuuna

4,3

Info, mida koolis vajan, on kergesti leitav

4,3

Meie koolis on õpilased piisavalt kaasatud kooliellu ja kooli arendamisse

4,2

Meie koolis on ühtekuuluvustunne

4,1

Meie koolis õppimine annab mulle kõrgel tasemel ettevalmistuse tulevasteks õpinguteks ja karjääriks

4,1

Meie kooli juhtkond on õpilassõbralik

4,1

Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted

4,0

Olen saanud oma murega koolist alati abi

4,0

Meie kooli Õpilasesindus on aktiivne: esindab õpilasi ja jagab infot

4,0

Õppimine on mulle enamasti huvitav

3,9

Oskan kasutada efektiivseid õppimise võtteid ja meetodeid

3,8

Tunniplaan ja päevakava koolis on mulle sobiv

3,8

Saan koolis oma saavutuste eest piisavalt tunnustust

3,7

Õpetajad suunavad leidma õppeainete vahelisi seoseid

3,7
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Näitaja

Keskmine tulemus

Olen gümnaasiumiõpingute jooksul avastanud endas huvisid ja/või andeid

3,7

Õpetajad töötavad selle nimel, et õppimine oleks aktiivne ja huvitav

3,4

Viljandi Gümnaasium on Eestis tuntud ja tunnustatud

3,3

Meie kooli juhtkonna ja õpetajate vahel on head suhted

3,1

Riigigümnaasiumid on Eestis tuntud ja tunnustatud.

3,1
KOOLI KESKMINE 3,9
Tabel 7: Õpilaste rahulolu

Lapsevanemate rahuloluküsitluses osalejate osakaal oli valimi esinduslikkuse moodustumiseks liiga väike (17 vanemat). Siit tulenevalt on uue
arenguperioodi kavandamisel oluline mõelda vanemate kaasamisele. Gümnaasiumis torkab silma õpilaste suur iseseisva elamise püüdlus ning vanemate
koostöö kooliga on seotud eeskätt õppenõustamise keskuse initsiatiiviga, pöördumisega vanemate poole. 2016/2017 õppeaastal vesteldi lapse õppimise
teemal lapsevanematega igal nädalal.
Välja saab tuua nende väheste vastuste põhjal siiski, et vanemate jaoks on gümnaasiumi valikul väga oluline kriteerium kooli pedagoogiline lähenemine
ja elus toimetulekuks oluliste teadmiste ja oskuste õpetamine. Kõrgelt hinnati kooli head mainet, tugevat õpetajate kaadrit, kiusamise puudumist ning
toetavat õhkkonda.
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Kokkuvõte
Viljandi Gümnaasiumi 5 esimese tegevusaasta kohta võib anda koondava hinnangu, et see on
õnnestunud väga hästi. Oleme käivitanud maakonna keskuses tegutseva riigigümnaasiumi,
kuhu õppima tuleku vastu tuntakse järjest suuremat huvi. Oleme oma positsiooni kinnitanud ka
tulemusnäitajate kaudu. Kooli eesti keele madal lisandväärtus on kohene väljakutse uueks
arenguperioodiks. Samuti on oluline nende õpetajate ja töötajate professionaalse arengu
toetamine, kes õpivad alles õpetajakoolituse õppekaval või omandavad pedagoogilist haridust.
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