Lisa 4. Eelmise Valgamaa koolivõrgu arengukava eesmärkide hindamise kokkuvõte
Varasem „Valgamaa koolivõrgu arengukava aastateks 2009 – 2013“ kirjeldas probleeme nii:
Raskustes oma koolivõrgu säilitamisega on eranditult kõik vallad, kelle hallata on rohkem kui üks kool.
Põhiprobleemiks aga kõikidel Valgamaa omavalitsustel on õpilaste vähesus ja vähenemine.
Koolivõrgu korrastamisega kaasneb mitmeid ülesandeid, millest üks tähtsamaid on olemasoleva ühistranspordi võrgustiku
ülevaatamine, sh koolibussiliinide rakendamise vajaduse analüüsimine.
ALUSHARIDUS
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

1.Toimub laste individuaalsete
võimete väljaselgitamine ja võimaluste
loomine võimetekohaseks arenguks.
Kooliküpsus on vähemalt 95 % lastest
Lasteaedades töötavad kvalifitseeritud
ja pädevad õpetajad.
2.Kõikides kohalikes omavalitsustes
on kättesaadavad eripedagoogide
teenused

1.On välja selgitatud kõikide laste
individuaalsed vajadused ja loodud
võimalused võimetekohaseks arenguks

1.See töö toimub pidevalt.
Neid andmeid (kooliküpsus) meil ei ole.
Toimub, kuid abi jääb mõnikord
väheseks. Kas alati kvalifitseeritud, kuid
enamuses pädevad.

1.Iga lasteaed ei suuda luua eritingimusi
kõikidele võimetekohaseks arenguks.
Püütakse jõuda iga lapseni, vajadusel
rakendatakse individuaalset õppekava,
soovitatakse külastada spetsialisti.

2.Kõigile soovijatele on lasteaiakoht

2.Läbi nõustamiskeskuse.

3.Kõikidel lasteaedadel on olemas
arengukava

3.Saavutatud on kooliküpsus

3.Andmed puuduvad. Peavad olema.
Linna lasteaaedadel on.

2. Arvame, et ei ole täidetud. Neid andmeid
meil ei ole. Arvame, et vajaduse on enamvähem kaetud. Linnas on kõigile soovijatele
koht.
3.100% ei ole reaalne, on sotsiaali rida.
Lasteaias antakse head haridust, kõik võtavad
vastu pisut erinevalt. Üksikud lapsed jäävad
koolipikendusele.

4.Toimub õpi- ja olmekeskkonna
kaasajastamine ning turvaliseks
muutmine
5.Avatakse täiendavad rühmad, et
võimaldada soovijatele lasteaiakoht.
Lapsi on lasteaedades järjekorras
alla 100.

4.On võimaldatud usaldusväärne
lastehoiuteenus

4.Vastavalt raha olemasolevale tehakse.
Toimub.

5.Täidetud on kasvatus-, õppe- ja teised
õigusaktidest tulenevad nõuded

5.Ei oska hinnata.
Linnas on kohad olemas.

5.Kummaline sõnastus, kindlasti ei ole
võimalik täita. Püütakse täita.

6.Lasteaedade juures tegutsevad
vajadusel eelkoolirühmad.

6.On loodud lastevanemate
teavitamise, nõustamise ja koolituse
võrgustik

6.Ei oma infot.
Tegutsevad koolide juures. Lasteaedade
juures pole vaja.

7.Lasteaedades töötavad
erialaspetsialistid ja eripedagoogid
8.Lasteaedade ja koolide juures
töötavad vajadusel eelkoolirühmad

6. Midagi võrgustikust kindlasti on. Kõik
õpetajad vajadusel nõustavad vanemat, on
tehtud koolitusi lasteaedade lõikes ja kõikidele
linna lastevanematele.
7.Täitmata.Töötavad mõned tugiisikud ja üks
vene ja üks eesti logopeed.
8. Töötavad. Miks on dubleeritud? Koolide
juures töötavad.

PÕHIHARIDUS
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

1.Koolides on arvestatud õpilaste
individuaalsust ja rakendatud vajalikud
tugisüsteemid. Väljalangevus
põhikooli III astmest on alla 0,5 %
2. Koolides töötavad kvalifitseeritud ja
pädevad õpetajad. Keskharidusega
töötavaid õpetajaid on alla 3 %
3.Koolidel on võimetekohased ja
valikuid võimaldavad õppekavad

1.Kõigil lastel on tagatud võimalused
koolikohustuse täitmiseks ja
põhihariduse omandamiseks.

1.Ei tea maakonna arve.
Valgas on peaaegu saavutatud.

1.Võimalused on tagatud

2.Koolitee katkestanutele on loodud
võimalused õpingute jätkamiseks

2.Valgas täidetud.

2.Võimalused on tagatud

3.On tagatud individuaalne nõustamine
ja koolides rakendatud tugisüsteemid.

3.PGS-i nõuded täidetud.

3.Osaliselt täidetu.

4.Toimub õpi- ja olmekeskkonna
kaasajastamine ja turvaliseks
muutmine
5.Toimub koolivõrgu korrastamine

4.Koolides töötavad kvalifitseeritud ja
pädevad õpetajad.

4.Toimub küll.

4.Jah.

5.Koolidel on võimete-kohased ja
valikuid võimaldavad õppekavad
6.On loodud võimalused kutse
eelkoolituseks koostöös Valgamaa
Kutseõppekeskusega.
7.Koolides on turvaline ja kaasaegne
õpikeskkond.
8.Koolide juhtimine on asjatundlik ja
toimub koostöös sidusgruppidega.

5.Toimub, kuid osades valdades väga
aeglane. Ei ole märgata.

5.Andekatele pööratakse ebapiisavalt
tähelepanu.
6.On loodud võimalused. Ainult Valgas.
7.Turvalisus on tagatud, kuid õpikeskkond
vajab pidevat arendamist.
8.Valgas küll.
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9.Käivitunud on koolide
kvaliteedihindamise süsteem, toimub
asjatundlik sisehindamine
10.Toimivad info- ja
karjäärinõustamine
11.Koolivõrk on korrastatud lähtudes
kättesaadavuse ja
kvaliteedikriteeriumidest

9.Toimub/toimib.

10.Toimib.
11.Koolivõrk vajab jätkuvalt korrastamist,
kuigi kättesaadus on tagatud. Ei ole.

KESKHARIDUS/GÜMNAASIUMIHARIDUS
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

1.Koolidel on mitmekesised ja valikuid
võimaldavad õppekavad.

1.Kõikidele õppuritele on tagatud
võimalused keskhariduse
omandamiseks.
2.Koolidel on mitmekesised
õppekavad.
3.Koolides töötavad kvalifitseeritud ja
pädevad õpetajad.

Jah/Ei ole. Segased ka HM nõudmised,
rahastamine. Spetsialistide olemasolu,
entusiastide olemasolu.
Jah, kui jälgida paberil olevaid
hindamisi.
Vastavalt võimalustele.

4.Koolides on turvaline ja kaasaegne
õpikeskkond.
5.Koolide juhtimine on asjatundlik ja
toimub koosöö sidusgruppidega.

Tööprotsessis. Ei ole märgata.

On, valikud teevad jaotuse koolide vahel.
Kõikidel mitte, sõltub eelnevas põhihariduse
kvaliteedist.
Palju on korduvaid õppekavasid maakonna
lõikes.
Nii ja naa. Paljud õpetajad tegelevad ümberja täiendõppega, süsteem aeglane ja sihid
selgusetud.
Jah. Nii ja naa

(Ei valda teemat). Meie teada jah.

Jah, töötab

2.Koolides töötavad õpetajad on kõik
kvalifitseeritud ja pädevad.
3.Toimub õpi- ja olmekeskkonna
kaasajastamine ja turvaliseks
muutmine.
4.Toimub koolivõrgu korrastamine.
5.Valga Vene Gümnaasiumis toimub
gümnaasiumiastmes sujuv üleminek
osaliselt eestikeelsele õppele.

6.Käivitunud on koolide
kvaliteedihindamise süsteem, toimub
asjatundlik sisehindamine.
7.Tagatud on õppekvaliteet jätkamaks
järgmisel haridustasandil, s.h
õpinguteks välisriikides.
8.Toimuvad info- ja
karjäärinõustamised.

Jah. Reguleeritud HM välishindamise poolt.
Sisehindamine on jäänud koolide enda
otsustada, peaks hinnangut küsima
maavalitsuse järelevalve osakonnast.
Jah, eeldame, et kõik annavad endast parima.
Mõõdikuks riigieelarved? Aga veel.
Jah. Hetkel hästi toimuv töölõik. Vajaliku
rahastamisega saab töö käima.
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9.Koolivõrk on korrastatud lähtudes
kvaliteedikriteeriumidest.

Ei ole. Kas koolivõrk on hetkel korrastatud?
Pigem on korrastatud majanduslikust küljest.

KUTSEHARIDUS
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

1.Valga linnas on rajatud uus
õppekompleks, kutseõpe on
koondatud Valga linna. On valminud
kompleks ca 450 õpilasele. 40%
maakonna põhikooli lõpetajatest
jätkavad õpinguid kutseõppes.
2.Alustatud on lätlastele kutseõppe
võimaldamist.
3.Kõik õpetajad on läbinud e-õppe
alase koolituse. 1/5 õppeainetest on
veebipõhise toega.
4.Kutseõppes on rakendatud kõik
õppevormid. Väljalangevus koolist
on vähenenud 10%-ni.

1.On loodus kaasaegne õppekeskkond
uue õppekompleksiga Valga linnas.

Jah. Numbrit ei tea.

Jah

2.Õppetöö toimub ühtlustatud
õppekavade alusel.
3.Käivitunud on kvaliteedi tagamise
süsteem.

Jah

Jah

Ilmselt

Jah

4.Koolis töötavad kvalifitseeritud ja
pädevad õpetajad.

Koolidirektor teab.

Jah

5.Kooli juures toimub nii õpilaste kui
täiskasvanute kutse- ja karjäärialane
nõustamine.
6.Kool korraldab kutse-eelkoolituse
põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele
7.Kõik õpetajad kasutavad e-õppe
keskkonda.
8.Koolis on õppegrupid lätlastele.
9.Toimub õppebaaside ja õppejõudude
ristkasutus naaberkutseõppeasutustega
10.Täiskasvanutel on võimalus
omandada keskharidus.

Jah

Jah
Jah
Jah
jah
Võimalus on kutsekeskharidust omandada.
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11.Toimub tihe koostöö ettevõtetega
praktika ja koolitustellimuste
kujundamisel.

Ei tea

HUVIHARIDUS
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

1.Huvialaringi juhendajate palk on
tõusnud samale tasemele õpetajatega
2.Huvialaringi juhendajatel on
võimalus osaleda koolitustel.
3.Huvialaringides osaleb 80% kooli
õpilastes
4.Huvialaringid on vastavuses õpilaste
huvidega.

1.Huviringi juht on väärtustunud

Ei ole täidetud.

Saaks ka rohkem väärtustada läbi töötasu

2.Prioriteediks on kvaliteetne ja
noortekeskne huviharidus.
3.Välja on töötatud süsteem tagamaks
huvihariduse nõudlust ja pakkumist.
4.Huviharidus on kõigile kättesaadav

Tasuta koolitusvõimalusi on vähe. Väike
töötasu ei võimalda ennast koolitada
Ei ole täidetud

Jah. Lisaks huvikoolidele noortekeskused
pakuvad võimalusi.

„Mehiseid“ ringe peaks olema rohkem
(tehnikaringid). Huviringid ei ole
vastavuses huvidega, sest tegutsetakse
palju inertsist ja arvestades pikaajalisi
traditsioone. Laste huvid on väga palju
muutunud viimase viie aasta jooksul.

Koolibussid ? Pigem on ikkagi puudusi.

5. Töötab piisavalt huviringe

Võiksid olla mitmekesisemad.

NÕUSTAMINE
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Töötab maakondlik teavitamise ja
karjäärinõustamisekeskus
Toimub maakondlik
nõustamisvõrgustik koolide ja kohalike
omavalitsuste osas

Jah

Jah

Jah

Jah
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ERIVAJADUSTEGA LASTE ÕPE
Kommentaar töögrupilt, oktoober 2013.a
Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

Eesmärgid aastani 2010

Eesmärgid aastani 2013

1. On loodud maakondlik õpi- ja
nõustamiskeskus. Erivajadustega lastel
ja nende vanematel on võimalus
keskusest saada pedagoogilist,
eripedagoogilist ja psühholoogilist
nõustamist. Koolikohustuse
mittetäitmine väheneb 0,5%-ni,
alaealiste kordusarutelude arv ja
kasvatuse eritingimusi vajavate
õpilaste suunamine vastavatesse
koolidesse lõpe.
2. On olemas vajalikud
erialaspetsialistid (psühholoogid,
logopeedid jt).

1.Kõiki hariduslike erivajadustega
(HEV) lapsi on märgatud ja tagatud
nende õppimisvõimalused
elukohajärgses koolis. Tingimuste
puudumisel tagavad kohalikud
omavalitsused ja riik võimalused
õppida selleks loodud õppeasutustes.

Nõustamiskeskus töötab.
Ei oska hinnata
Ei ole infot.

Jah. Tagatud võimalused,

2.Loodud on tugisüsteemid HEVlastele.

Ei ole täidetud mitte igal pool.

Jah. Vastavalt KOVi võimalustele olemas.

3.Töötab maakondlik õpi- ja
nõustamiskeskus.

Jah. Täidetud töötab edukalt.

KOOLIVÕRGU KORRASTAMISKAVA PERIOODIKS TEHTUD ETTEPANEKUD JA NENDE REALISEERIMINE
KOV ja kool(id)
Helme vald
Ala Põhikool
Ritsu Lasteaed-algkool
Hummuli vald
Hummuli Põhikool
Karula vald
Lüllemäe Põhikool

Koolivõrgu korraldamise kava aastateks 2009 – 2013

Kommentaar november 2013

ETTEPANEKUD
Korraldada Ala Põhikool ümber 6-klassiliseks algkooliks
Ritsu Lasteaed-algkool jätkab 3- 4-klassilise algkoolina

Ei ole ümber korraldatud. On põhikool
Jätkab lasteaed-algkooline

Säilitada Hummuli Põhikool põhikoolina

Säilitatud

Korraldada
Lüllemäe Põhikool ümber 6-klassiliseks algkooliks

Ei ole ümber korraldatud. On põhikool.
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Otepää vald
Otepää Gümnaasium
Pühajärve Põhikool
Palupera vald
Palupera Põhikool
Puka vald
Puka Keskkool
Aakre Lasteaed-algkool
Põdrala vald
Riidaja Põhikool
Pikasilla Algkool
Sangaste vald
Keeni Põhikool
Taheva vald
Hargla Kool
Tõlliste vald
Tsirguliina Keskkool
Tõrva linn
Tõrva Gümnaasium
Valga linn
Valga Gümnaasium
Valga Vene Gümnaasium
Valga Põhikool
Valga Kaugõppegümnaasium

Otepää Gümnaasium jätkab piirkondliku gümnaasiumina ja
Pühajärve Põhikool põhikoolina

Õru vald
Õru Lasteaed-algkool

Korraldada
Palupera Põhikool ümber 6-klassiliseks algkooliks
Korraldada Puka Keskkool ümber põhikooliks ja
Aakre Lasteaed-algkool 3.- 4-klassiliseks algkooliks

Otepää gümnaasium jätkab gümnaasiumina.
Pühajärve põhikooli on põhikool, mille juures
lasteaiarühm
Ei ole ümber korraldatud. On põhikool
Ei ole ümber korraldatud. On põhikool
Ei ole ümber korraldatud Aakre on lasteaedalgkool

Korraldada Riidaja Põhikool ümber 6-klassiliseks ja
Pikasilla Algkool 3-4-klassiliseks algkooliks

Ei ole ümber korraldatud. On põhikool
On Pikasilla algkool

Keeni Põhikool säilib põhikoolina

Korraldada Tsirguliina Keskkool korraldada ümber põhikooliks

Põhikool säilitatud. Kooli juures töötab
lasteaiarühm.
Ei ole ümber korraldatud. On põhikool,
mille juures on lasteaed
Ei ole ümber korraldatud. On keskkool

Tõrva Gümnaasium jätkab piirkondliku gümnaasiumina

Tõrva gümnaasium jätkab gümnaasiumina.

Valga Gümnaasium peaks jätkama klassikalise gümnaasiumina,
vajadusel lisatakse sinna ka Valga Vene Gümnaasiumi
gümnaasiumiaste ja eelgümnaasiumi klassid.
Korraldada Valga Põhikooli ja Valga Gümnaasiumi põhikoolide osa
ümber ühtseks Valga põhikooliks.
Valga Kaugõppegümnaasium jätkab tegevust Valgamaa
Kutseõppekeskuse osakonnana

On ümber korraldatud

Õru Lasteaed-algkooli kooli osa tegevus lõpetada

Ei ole lõpetatud. Töötab lasteaed- algkoolina

Korraldada Hargla Kool ümber 6- klassiliseks algkooliks

On ümber korraldatud
Ei ole ümber korraldatud. Mõlemad jätkavad
eraldi.
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