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Kokkuvõte 

 

Hindamisperioodil toimunud olulised arengud ja nende mõju 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Arengukavas plaanitud tegevused on ellu viidud vastavalt tegevuskavale. Hinnataval perioodil on 

koostatud koolile uus arengukava( 2019 – 2022), mille koostamisel on kaasatud kooli meeskonda ning 

kõiki olulisi huvigruppe. 

Kool on kaasatud täiskasvanud gümnaasiumide koostöövõrgustikku, on tehtud aktiivselt koostööd 

ETKA Andrasega (nt õppijate saadikud, koostöövõrgustik õpetajatele, direktoritele), osaletakse 

rahvusvahelistes projektides („Back to learning“). 

Eesti elukestva õppe strateegiat on rakendatud kooli igapäevatöö kõikides valdkondades ja iga õpetaja 

on oma töös rakendanud muutunud õpikäsituse tegevusi. 

ESF projekt „Teisel ringil targaks TVTG-s II on võimaldanud koolil toetada põhi – või keskhariduseta 

täiskasvanute leidmist, teavitamist ja motiveerimist. 

Kavandatud tegevusena on kooli dokumentatsioon kaasajastatud ja digitaliseeritud (sisehindamise 

kord, õpilaste vastuvõtu kord, kooli töötajate töötasujuhend, õppekava, ainekavad, õpetajate 

tööplaanid).  

Direktori initsiatiivil ja eestvedamisel on kõikidel õpetajatel on olnud võimalus külastada Euroopa 

Parlamenti 2018.a ja Hollandi Kuningriiki ESF projekti raames „Teisel ringil targaks TVTG-s“. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine 

Õppe – ja kasvatustegevuse kavandamisel ning arendamisel on lähtutud arengukavas toodud 

eesmärkidest ja parendustegevustest: digitaliseeritud õppevara, toimib VÕTA süsteem, paindlik 

õppekorraldus, loodud on õppevideod õppetöö paindlikumaks muutmiseks, toimub aktiivne õppetöö 

ka väljaspool õppeastutust.  

Kooli õppetegevuse korraldamine on paindlik, lähtub õppijate vajadustest ning arvestab nende 

erivajadusi,  on rakendatud uuendusi, mida on soodustanud ESF projektid, sh  digitaliseeritud 

õppevara loomine. 

Täiendavate õppimist toetavate tasanduskursused on välja töötatud ning läbiviidud. Toimivad 

valikkursused: Tallinna ajalugu, globaliseeruv maailm, karjäärinõustamine. Tasanduskursused: eesti 



keel, matemaatika, füüsika, keemia. 

Personalijuhtimine 

 

Kogu meeskonna professionaalse arengu toetamine on läbimõeldud ja süsteemne. Fookuses on 

õpetajate digipädevuste arendamine. Koolis on tagatud on haridustehnoloogiline tugi.  

Personali arendamisvõimaluste mitmekesistamiseks osaletakse rahvusvahelistes projektides. 

Kooli dokumentatsioon ja asjaajamine on digitaalne, tehes toimingud koolis paindlikumaks ja 

kiiremaks. 

Juht peab oluliseks töötajate tunnustamist ja tagasiside andmist töötulemustele, mis on koolis 

tekitanud positiivse õhkkonna ning soodustanud usalduslike tööalaste suhete kujunemist. 

 

Finants- ja haldusjuhtimine 

Eelarveliste vahenditega on majandatud säästvalt ja heaperemehelikult. Koolile kinnitatud eelarvet 

ei ole ületatud. 

Kaasajastatud on kooli IT vahendid ja õpperaamatukogu kirjandus, samuti e-õppematerjalid. 

Õppeklassid on sisustatud e-lahendustega. 

Kooli dokumentatsioon on kaasajastatud ja digitaliseeritud. 

Koolijuht esitab dokumendid eelarve osakonnale õigeaegselt ja korrektselt. 

Kooli matemaatikaõpetaja täidab ka haridustehnoloogi ülesandeid, mis on võimaldanud arendada 

koolitöötajate digipädevust. 

Leitud on võimalused ja vahendid HEV õppijate toetamiseks. 

Kool osaleb aktiivselt välisprojektis „Teisel ringil targaks“, mille raames on loodud erinevaid 

tegevusi  õpetajate ja õpilaste motiveerimiseks ning silmaringi laiendamiseks.  

Tallinna Haridusametile teadaolevalt ei ole koolil täna Päästeameti poolt esitatud kehtivaid 

ettekirjutusi. 

On hinnatav, et kool on suutnud oma eelarveliste vahenditega ära teha kooli katuse ja korstnate 

hädapärased remonditööd. 

Avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine 

Koostöös partnerite ja TTG korraldati konverents „100 aastat täiskasvanu õpet Tallinnas“. oktoobris 

2019. 

Aktiivselt ja sisukalt on tegeletud kooli mainega. Aktiivne kooli Facebook, kaasaegne kooli veebileht, 

uus kooli bänner ja raamat kooli ajaloost „Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 100“. 

Muutunud õpikäsituse ellu rakendumine 

Tugevused: 

Rakendatud on e-koolieksameid (ühiskonnaõpetus, geograafia, vene keel, kirjandus). 

Individuaalsed lahendused õppijatele matemaatikas, füüsikas, keemias ja eesti keeles, toetamaks 

individuaalset õpet gümnaasiumis. 

2020.a kevadel oli kool valmis osalema SA Innove poolt korraldatava e-riigieksami korraldamisel, 

kahjuks jäi riigi eriolukorras ära. 

„Teisel ringil targaks TVTG-s II“ projekti raames on õpetajate poolt valmistatud õppevideod. 

Videopank on kättesaadav kõigile huvilistele https://terita.tvtg.ee/ ( leitavad õppeained muusika, 

ajalugu, geograafia, vene keel, matemaatika, inglise keel, ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia), mis 

toetab õppijate erinevaid pädevusi. 

 

Kaasava hariduse ellu rakendumine 

Tugevused:  

Koolis on HEV õpilased toetatud, neile pakutakse igakülgselt tuge kooli pädeva ja kvalifitseeritud 

personali poolt. Koolis on rakendatud õppijate saadikute süsteem, õppenõustaja, eksternõppesüsteem, 

üksikaineõppe süsteem, tasanduskursuste süsteem, VÕTA süsteem, konsultatsioonid on tagatud 

kõikides õppeainetes, paindlikku õpet toetavad e-õppesüsteem, e-õppevideod, e-õpikud ja e-eksamid. 



Muu emakeelega õppijatele on rakendatud individuaalseid lähenemisviise. 

 

Järgmiseks hindamisperioodiks planeeritud arengutegevused 

Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Juhtimisel järgida  jätkuvalt kavandatud kooli arengukava eesmärke. 

Korraldada sisehindamine enam analüüsivaks ning rakendada kõikides valdkondades 

tõenduspõhisemaid mõõdetavaid ja võrreldavaid tulemusi. 

Lähtuda tegevuste kavandamisel kooli rahuloluküsitluste tulemustest. 

Võimalusel Euroopa Liidu struktuurvahendite taotlemine hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks 

tasemeõppesse. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine 

Euroopa Liidu struktuurvahendite taotlemine hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks 

tasemeõppesse 

Muutunud õpikäsituse pidev rakendamine õppetöös ja digitaalsete oskuste arendamine. Arendada ja 

toetada vajadusel  õppijate digipädevusi. 

Tagada  valmisolek e-riigieksamite rakendamiseks 2022. 

Luua veelgi  e-õppematerjalide gümnaasiumi astmesse. 

Jätkub iga õppija individuaalsete vajaduste arvestamine, hev õppijad on toetatud. Tagada jätkuvalt 

muu emakeelega õppijate õppevõimalused ja vajalik tugi. 

Personalijuhtimine 

Jätkuv õpetajate digipädevuste arendamist ja toetamist, toetamaks uuenduslikke projekte ja 

programme, mis võimaldavad kaasaegsel viisil õppeprotsesse läbi viia. 

Finants- ja haldusjuhtimine 

Leida täiendavaid võimalusi omatulu suurendamiseks. 

Kooli IT-vahendite kaasajastamine 

 

Avalik suhtlemine ja partnerluse juhtimine 

Jätkata kooli veebilehel ja sotsiaalmeedias õppijatele olulise info edastamist. Hoida kooli jaoks  olulisi 

partnereid  ning leida uusi võimalusi koostöiseks tegevuseks. 

Kaasata kooli tegevustesse õppijate ja kogukonna ühistegevust. 

Kooli hea maine hoidmine. 

Partnerkoolide leidmine Euroopast, kellega ühiseid projekte luua. 

 

Tegevused, mis toetavad Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 tegevusprogrammide ellu 

rakendumist (tipptasemel juhtimine, pädev ja pühendunud õpetaja, hariduslike erivajadustega õppija 

areng, inspireeriv ja uuenduslik õppimine, individuaalne õpitee, tasakaalus ja mitmekesine 

haridusvõrk). 

Koolijuht peab oluliseks avatud ja kaasavat juhtimist sh töötajatega suhtlemist, nende motiveerimist 

ja innustamist. 

Koolis on loodud tingimused, et iga õppija saab abi, tuge ja kvaliteetse hariduse. 

Kool on avatud uuendustele. 

Juhtkond on kaasaegne ja juht eeskujuks kogu koolile ning ühiskonnale. 

Õpetajad on motiveeritud ja lähtuvad oma tegevuses kooli missioonist. 

Kool osaleb täiskasvanud gümnaasiumide koostöövõrgustikus. 

 

 

 

 

 



Hinnangud 

Juhi hinnang: 

 Eestvedamisele ja strateegilisele juhtimisele: 6 

 Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimisele:6 

 Personali juhtimisele:6 

 Finantsjuhtimisele:6 

 Haldusjuhtimisele:7 

 Avalikule suhtlemisele ja partnerluse juhtimisele:7 

 

Juhi üldhinnang kokku: 
 
 

1 pall 

 
 

2 palli 

 
 

3 palli 

 
 

4 palli 

 
 

5 palli 

 
 
6 palli 

 
 
7 palli 

     X  

 

Hindamiskomisjoni hinnang: 

 Eestvedamisele ja strateegilisele juhtimisele: 6 

 Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimisele:6 

 Personali juhtimisele: 6 

 Finantsjuhtimisele: 6 

 Haldusjuhtimisele:7 

 Avalikule suhtlemisele ja partnerluse juhtimisele:6 

 

Hindamiskomisjoni üldhinnang kokku: 
 
 

1 pall 

 
 

2 palli 

 
 

3 palli 

 
 

4 palli 

 
 

5 palli 

 
 
6 palli 

 
 
7 palli 

     x  

 

Hindaja/hindamiskomisjoni ekstra tunnustuse määramine (jah/ei): ei 

Hindaja/hindamiskomisjoni ekstra tunnustuse määramise põhjendus: 

Eriarvamus(ed) hindamiskomisjoni hinnangute osas:ei ole 

Haridusasutuse juhi poolt tõstatatud teemad:  

Eriolukorras toimetulemine on läinud hästi, valmisoleku on taganud e-õppe varasem rakendamine. 

 

Haridusasutuse juhi koolitusvajadus: enese arendamise eesmärgil on huvitatud edasi õppima 

asumisest doktoriõppesse . 

 

Parim kogemus, mida haridusasutus on valmis jagama: distantsõppe läbiviimise kogemus ja 

parktika. 

 

Ettepanekud järgmiseks perioodiks: 

Kaaluda sisehindamise korraldamisel rakendada enam tõenduspõhiseid meetodeid ja andmestikku, 

mis tagab  kooli põhjendatud ja tõenduspõhise koolijuhtimise. 

 

Mõelda kooli kui organisatsiooni väärtuspakkumise kujundamisele, mis aitaks tõhustada heade 

õpetajate värbamist ja kuvada kooli kui atraktiivset tööandjat. 

 

 



Järgmise perioodi tulemushindamise mudel: Tulemushindamise mudel 

 

 

Viivi Lokk hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist 

Ruth Kallo eelarveosakonna peaspetsialist 

Eva- Maria Koort personali- ja dokumendihalduse osakonna juhtivspetsialist 

Ranno-Eduard Linde üldosakonna peaspetsialist 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Pajula 

juhataja 

 

 


