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Sissejuhatus 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. 

Arengukava aastateks 2021 – 2023 on kooli arengut suunav dokument, mis lähtuvalt “Põhikooli 

ja gümnaasiumiseaduse” § 67 määratleb kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

Arengukava lähtub Saarde Valla arengukavast, Eesti haridusvaldkonna arengukavast aastani 

2035 ning kehtivatest õigusaktidest. Arengukava sisaldab minimaalses mahus kirjeldavaid 

andmeid kooli kohta. Kooli üldandmed, lühikirjeldus, juhtimisstruktuur, varasema arengukava 

täitmise ja õppeaastate analüüsid, sisehindamise aruanne, rahuloluküsitluste tagasisided, 

konkursitööd, tunnustused jmt, millele uus arengukava tugineb, on kajastatud kooli kodulehel. 

Kooli arendustegevuse eesmärk on kaasaegsete õppe- ja arenguvõimaluste loomine kogu kooli 

kollektiivile ning kooli kui kogukonda siduva organisatsiooni tegevuse kavandamine. 

Uue perioodi tegevuste planeerimisel on arvestatud kooli arenguvajadusi, mis selgusid 

sisehindamise ja iga-aastaste tulemuslikkuste analüüside käigus. Arengukava uuendamisel on 

arvestatud Hea Kooli tunnustusprogrammi konkursitöödes analüüsituga, SA Innove õpilaste 

rahuloluküsitlustega, õpetajate ja koolijuhi 360 kraadi enesehindamise tulemustega ning 

digiküpsust hinnati veebirakenduse Digipeegel abil. 

Kooli arengu eesmärgid, põhisuunad, meetmed ja võimalikud tegevused on kirjeldatud viies 

valdkonnas: 

1. õppe- ja kasvatusprotsess; 

2. personalijuhtimine; 

3. eestvedamine ja juhtimine; 

4. koostöö huvigruppidega; 

5. ressursside juhtimine. 

Eesmärkide täitmise jälgimiseks on igale eesmärgile määratud põhisuunad, mis näitavad, kuhu 

suunas soovitakse liikuda ning meetmed ja tegevused, mida selleks tehakse. 

Käesolevasse arengukavasse on toodud üksnes arenguprioriteetidest tulenev ning ei kirjeldata 

eelmise perioodi meetmete jätkutegevusi. 

Igal aastal hinnatakse tegevusvaldkonna tulemusi ja vajadusel korrigeeritakse tegevusi kooli 

üldtööplaanis, milles kavandatakse detailsemad tegevused prioriteetsete eesmärkide 

saavutamiseks. 

Saarde valla hariduselu tugevuseks on korrastatud ja kodulähedane koolivõrk, sh 

gümnaasiumiastme ning õpilaskodu olemasolu. 

Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, õpetajad, töötajad, õpilasesinduse ja 

hoolekogu liikmed, kooli pidaja ning lapsevanemad. 

 

https://www.kilingi.edu.ee/
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1. KOOLI MOTO, MISSIOON, VISIOON JA VÄÄRTUSED 

1.1. Kooli moto, missioon ja visioon 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi moto: teadmised, koostöö, loovus! 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi visioon on olla avatud, õppijaid toetav kogukonnakool, mis loob 

võimalused õpilaste arenguks. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi missiooniks on igast õpilasest lähtuvas ja arengut toetavas 

keskkonnas panustada igakülgselt toimetuleva elutervete põhimõtetega inimese 

kujunemisesse. 

 

1.2. Kooli väärtused 

Kooli väärtused on sõnastatud koostöös õpilaste, õpetajate ja lapsevanematega. Kilingi-Nõmme 

Gümnaasiumi põhiväärtused on: 

• koostöö 

• turvalisus 

• avatus 

• loovus 

Väärtuste selgitused on sihiseadeks nende elluviimisel ja kirjeldavad visiooni, mille poole 

püüdleme. 

Suhteid väärtustav meeskonnatöö 

Usaldusväärsus. Meie kool on usaldusväärne, asjatundlik, pühendunud ning vastutustundlik 

õppe- ja kasvatusvaldkonnas. Positiivne eeskuju partneritele. 

Koostöö. Kogume, väärtustame ja jagame teadmisi, oleme abivalmid ja toetavad. 

Turvaline keskkond 

Turvalisus. Elame austusega elu ees ja panustame vaimse ning füüsilise koolikeskkonna 

turvalisusse, et tagada isiklike ja kollektiivsete huvide harmooniline ja stabiilne areng muutuvas 

ühiskonnas. 

Vaimne tervis. Hindame positiivseid emotsioone, oleme seltsivad ja sõbralikud ning omame 

rahulolu ja rõõmu pakkuvaid harjumusi. 

Füüsiline tervis. Hindame liikumist ja värskes õhus viibimist ning omame häid harjumusi, hoiame 

töö ja hobid tasakaalus. 

Avatus uuele 

Avatus. Tunneme huvi maailma ja oma siseelu vastu, võtame omaks uued ideed ning oleme 

entusiastlikud. 
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Inimväärikus. Oleme tolerantsed ja lugupidavad enda ja teiste suhtes, väärtustame 

inimestevahelistes suhetes ausust ja õiglust, oleme heasoovlikud ning avatud koostööks. 

Loovat arengut toetav 

Loomevabadus. Oleme avatud arengule, õpime kogemusest ja hindame neid, kes otsivad uusi 

ideid. Mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi haridussüsteemis ja 

ühiskonnas. 

Töökus ja kompetentsus, pidev õppimine ˗ kui me ei tea, siis teeme ennast teadlikuks, 

püüdleme informeerituse poole; analüüsime oma kompetentse ja täiustame neid. 

 

 

2. KOOLI ARENGUEELDUSED JA ARENDUSE PÕHISUUNAD 
 

Kooli tulemuslikkuse analüüsi aluseks on sisehindamise tulemused, õppeaastate kokkuvõtted 

ning arenduspäevade töörühmades esitatu, mille põhjal on koostatud olulisemad 

parendusvaldkonnad ning määratletud kooliarenduse eesmärgid, põhisuunad, meetmed ja 

tegevused lähiaastateks. Järgnevalt on esitatud olulisemad kooli tugevused ja kooliarenduse 

põhisuunad viie valdkonna lõikes. 

 

2.1. Tegevusvaldkond 1. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“: 

• paindlik õppesüsteem võimaldab arvestada õppija individuaalsete vajadustega ning 
tagatud on vajalike tugistruktuuride tegevus; 

• tugevad traditsioonid, lai huviringide valik ja aktiivne osalus ainevälistes projektides 
võimaldab realiseerida õpilastel oma huve ja võimeid; 

• turvaline ja õppevahenditega varustatud õpikeskkond, mis võimaldab mitmekülgsete 
metoodikate kasutamist õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks. 

 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas „Õppe- 

ja kasvatusprotsess“: 

• areneva ning muutuva õpikäsitluse tingimustes keskenduda erinevatele 
koostöövormidele, väärtuskasvatusele ja üldpädevustele sidudes huvitegevuse (Lisa, 
tabel 4) tihedalt ainealase tööga; 

• parandada ainetevahelist lõimingut ja sõnastada selged hindamispõhimõtted 
õpimotivatsiooni tõstmiseks; 
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• toetada õppijate iseseisvust ja vastutust individuaalsete arenguteede kujundamisel 
digipädevustel põhinevate kaasaegsete meetodite, õppevahendite ja õppetöö vormide 
abil. 

 

2.2. Tegevusvaldkond 2. Personalijuhtimine 

 

Olulisemad kooli tugevused on tegevusvaldkonnas „Personalijuhtimine“: 

• personalile on loodud võimalused ametialaseks arenguks täienduskoolituste, projektide 
korraldamise ja motivatsioonisüsteemi kaudu; 

• loodud on majasisene kolleegide vaheline nõustamise ja mentorluse süsteem ning 
ametialane karjäärivõimalus; 

• toimib personali tunnustamine koolis sees ja väljapool kooli, mis aitab tõsta töötajate 
enesehinnangut ja aktiivsust; 

• sisehindamise ja ressursside ümberjaotuse alusel on optimeeritud personali koosseis 
ning kaasajastatud töösuhteid reguleeriv dokumentatsioon. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Personalijuhtimine“: 

• jätkata personali järjepideva ametialase arengu toetamist kutsestandardi süsteemi 
alusel; 

• rakendada õpetajaskonna järelkasvu tagamiseks paindlikku ja jätkusuutlikku 
personalipoliitikat; 

• jätkata personali ametialase arengu toetamist reflekteerivate eneseanalüüside, 
arenguvestluste ja individuaalsete koolitusplaanide alusel. 

 

2.3. Tegevusvaldkond 3. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Olulisemad kooli tugevused on tegevusvaldkonnas „Eestvedamine ja juhtimine“: 

• kooli tegevustes kajastub eelmise perioodi arengukava visioon ja missioon – oleme 
maakonnas ning vabariigis tunnustatud organisatsioon, kus on õpilastele mitmekülgsed 
arenguvõimalused; 

• koolipere hulgas läbiviidud tagasisideküsitluste põhjal paranevad näitajad, mis 
iseloomustavad töötajate poolt ühiselt kokkulepitud väärtuste omaksvõttu ja nende 
järgimist; 

• toimib strateegilise planeerimise süsteem ja viie tegevusvaldkonna sidus arendamine 
ning kooli struktuuriüksused annavad võimaluse osaleda otsustusprotsessides ja seeläbi 
ka kooli juhtimises; 
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• toimib sisekontrollisüsteem, mille põhjal korrigeeritakse õigeaegselt kooli õppe-
kasvatustegevuse protsesse. Ajakohastatud on kooli tegevusi reguleerivad dokumendid. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Eestvedamine ja juhtimine“: 

• kaasajastada rahuloluküsitlused  üleminekuks tagasisidelt edasisidele; 

• individuaalne töö pedagoogilise personaliga toetamaks isiklike ja organisatsiooni 
eesmärkide kooskõla;  

• individuaalsete arenguplaanide ja enesetäienduste rakendamine; 

• juhtkonnal tuleb tagada, et iga töötaja saab individuaalselt teema- ja vajaduspõhiselt 
tagasisidet oma arengule (tagasisidelt edasisidele); 

• jätkuvalt kujundada koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla 
konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. 

 

2.4. Tegevusvaldkond 4. Koostöö huvigruppidega 

 

Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas „Koostöö huvigruppidega“: 

• personal on kogukonnas traditsioonide hoidja ja ürituste algataja ning maakonnas ja 
vabariigis ürituste eestvedaja. Selline töö on tõstnud kooli mainet ja suurendanud 
personali kogemusi; 

• kool on jõudnud partneri tasandilt mitmes tegevusvaldkonnas koordineerivaks kooliks 
ja on vabariigi tasandil tunnustatud mitmes tegevusvaldkonnas (eetika: Hea Kool; 
turvalisus: ohutusolümpia; keskkonnaalane tegevus: GLOBE; personali arendus: 
võrgustikupõhine ühisõpe);  

• huvigrupid on töörühmade, projektide, lapsevanemate õhtute ja rahuloluküsitluste 
kaudu kaasatud parendustegevuste planeerimisse; 

• koolivälised huvigrupid on leidnud koolis hea partneri ning on huvitatud jätkuvast 
koostööst. 

 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Koostöö huvigruppidega“: 

• korrigeerida tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, nende läbiviimise korraldust, 
analüüsimist ja tagasiside andmist; 

• jätkata kooli arengule kaasa aitavate mitteformaalsete (vilistlased, koostööpartnerid, 
kogukonna aktiiv) kontaktide hoidmist ja arendamist; 

• hoida ja arendada traditsioonilisi üritusi ning uusi algatusi/projekte/üritusi õppe- ja 
kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks koolis, kogukonnas, maakonnas ja 
vabariigis; 
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• toetada koolipere liikmeid panustamisel kooli ja kogukonna arengusse. 
 

2.5. Tegevusvaldkond 5. Ressursside juhtimine 

 

Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas „Ressursside juhtimine“: 

• kool osaleb aktiivselt erinevates projektides millega kaasnevad täiendavad ressursid 
koolitusteks, õppevahendite soetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide 
saavutamiseks; 

• kooli hoonestus on kompaktne, kaunis keskkonnas ja heade sportimisvõimalustega ning 
nende kasutamine on tõhus ja säästlik; 

• koolis väärtustatakse säästliku eluviisi ja kokkuhoiu põhimõtted ning arendustes on 
lähtutud optimaalsuse ja tasakaalukuse printsiipidest. 

 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Ressursside juhtimine“: 

• optimeerida kooli halduses olevate hoonete pinnad ja ruumid; 

• kavandada peahoone täielik rekonstrueerimine ning kaasajastada seeläbi õpi- ja 
töökeskkond mille käigus lahendatakse käsitöö-, töö- ja tehnoloogiaõpetuseks ning 
hariduslike erivajadustega õppijate õppeks vajalike ruumide probleemid; 

• tuua koolikeskkonda energia- ja keskkonnasäästul põhinevad tehnoloogiad ja siduda 
need õppe- ning kasvatustegevuse eesmärkidega; 

• järjepidevalt uuendada IKT materiaal-tehnilist baasi tagamaks töökindlus ja tehnoloogia 
innovaatilisus loovuse arendamiseks; 

• luua sise- ja välisliikumisrajad õppe- ja kasvatustöö toetamiseks ning vahetundide 
sisustamiseks liikumis- ning nutivabade tegevustega. 
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3. KOOLI ARENGU EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

3.1. Eesmärgid ja tegevused valdkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“. 
 

Arengu eesmärk 1: õppetöö on korraldatud vastavalt õppekavadele õppija individuaalset arengut silmas pidades. 

Põhisuunad: 

1. muutuva ja areneva õpikäsitluse tingimustes erinevatele koostöövormidele, väärtuskasvatusele ja üldpädevustele keskendumine sidudes 
huvitegevust tihedalt ainealase tööga; 

2. õppija õpimotivatsiooni toetamine ainetevahelise lõimingu ja toetaval edasisidel põhinevate hindamispõhimõtetega; 

3. õppijate iseseisvuse ja vastutuse kujundamine individuaalsete arenguteede kavandamisel rakendades digipädevustel põhinevaid 
meetodeid, vahendeid ja õppetöö vorme. 

Arengueesmärgi ja põhisuundade ellu viimiseks on kavandatud arenguperioodi jooksul järgmised meetmed ja tegevused: 
 

Meede 3.1.1 Õppekava arendus 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Õppekavade arendusel juhindutakse kooli väärtustest ja üldpädevustest. 2021 2022 2023 õppealajuhataja 

Ainekavade arendusel juhindutakse ainetevahelist lõimingust ja õppija individuaalsusega 
arvestamisest. 

2021 2022 2023 õppealajuhataja 

Arendatakse hindamismudeleid, mis arvestavad õppijate koolivälist ainealast tegevust ja 
individuaalset eripära. 

2021 2022 2023 metoodikakomisjon 

Õppe- ja ainekavade arendusel rakendatakse piloottestide ja –gruppide põhimõtet ning 
kvalitatiivseid analüüsmeetodeid tulemuste hindamisel. 

 2022 2023 õppealajuhataja 
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Korraldatakse loov-, praktiliste- ja uurimistööde koostamine, esitlemine ja tagasiside 
andmine igas kooliastmes. 

2021 2022 2023 kooliastmete 
nõukojad 

Koostatakse I ja II kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendmaterjalid. 2021   kooliastmete 
nõukojad 

Ainekaartidel kirjeldatakse õppija individuaalse arengutee toetamise põhimõtted.  2022 2023 õpetajad 

Uuendatakse õppekäikude kava, kus on sätestatud õppekäikude põhimõtted, eesmärgid 
ja sisu. 

 2022  direktor 

Tulemus: kooli õppekavad on kooskõlas riiklike õppekavadega, ainekaardid on korrigeeritud ja õigeaegselt avalikustatud, rakendunud on aineid 
lõimiv loov-, praktiliste- ja uurimistööde süsteem kõigis kooliastmetes, õppekäigud on süstemaatiliselt planeeritud ning toetavad üldpädevuste 
saavutamist, väärtuskasvatust ja ainetevahelist lõimingut 

 

Meede 3.1.2 Digipädevuste arendus 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Kirjeldatakse digipädevuste saavutamise lõimitud tegevused ainekaartidel. 2021 2022 2023 õpetajad 

Koostatakse loov-, praktiliste- ja uurimistööde digipädevuste hindamismudelid. 2021 2022  
kooliastmete 

nõukojad 

Kontrollitakse digipädevuste kujundamist ainetundides ja sidestatust kooli väärtustega 
sisehindamise käigus. 

 2022  õppealajuhataja 

Osaletakse koostööprojektides tagamaks innovaatiliste tehnoloogia- ja IKT seadmete ning 
oskusteabe rakendamine koolis. 

2021 2022 2023 haridustehnoloog 

Kaasatakse õpilased kooli õppematerjalide, paberkandjal ajaloomaterjalide, fotode ja 
filmide digitaliseerimisse ning alustatakse kooli virtuaalmuuseumi loomist. 

2021 2022 2023 õpetajad 

Tulemus: digipädevused saavutatakse kõigi töötajate ühistööna, kõik klassid sõltumata õpetajast ja ainest rakendavad süstemaatiliselt IKT õppe- 
ja kasvatuseesmärkide saavutamiseks ning seeläbi väheneb õpikoormus, suureneb õpimotivatsioon ja kooli konkurentsivõime 
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Meede 3.1.3 Õppija individuaalse arengu toetamine ja hindamine (kujundav hindamine) 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Korraldatakse kooli personali koolitusi õppija arengut toetava hindamise rakendamiseks. 2021 2022 2023 direktor 

Kirjeldatakse õppija arengut toetavad hindamismudelid ainekaartidel. 2021 2022 2023 õpetajad 

Rakendatakse kõigis kooliastmetes õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu andmiseks 
kujundava hindamise põhimõtted ja hindamismudelid. 

 2022  kooliastmete 
nõukojad 

Korraldatakse täiendkoolitused õpetajatele hariduslike erivajadustega ja õpiraskustega 
õpilaste õpetamise metoodika paremaks rakendamiseks. 

2021 2022 2023 HEV komisjon 

Korraldatakse täiendkoolitused õpetajatele õppija iseseisvuse, vastutuse ja refleksiooni 
õpetamise metoodikate paremaks rakendamiseks. 

2021 2022 2023 direktor 

Rakendatakse kõigis kooliastmetes õppija individuaalset arenguteed toetavad 
hindamismudelid. 

  2023 õppealajuhataja 

Tulemus: õpetajad kasutavad kujundava hindamise põhimõtteid, mõistavad motiveeriva tagasiside olulisust, analüüsivad oma tööd ja kasutavad 
saadud teavet õppeprotsessi kavandamisel ning õppijatele on tagatud ea- ja võimetekohased motiveerivad arenguvõimalused 

 

Meede 3.1.4 Väärtuskasvatuse ja üldpädevuste arendamine 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Korraldatakse õpilas- ja noortevahetuse projekte ning arendatakse partnerlussidemeid 2021 2022 2023 õppealajuhataja 

Töötatakse välja mudel kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamiseks.  2022  huvijuht 

Väärtustatakse kogukonna hüvanguks tehtavas töös vanemate kaasamist, osalemist 
individuaalselt ja ühistegevuse kaudu ning heategevusprojekte 

2021 2022 2023 klassijuhatajad 
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Tähistatakse kogukonna ajaloolisi sündmusi sidudes need ainealaste pädevuste ja kooli 
väärtustega. 

2021 2022 2023 huvijuht ja 
õpetajad 

Viiakse läbi temaatilisi päevi ja nädalaid väärtustamaks keskkonda ja säästlikkust, 
turvalisust, isiksuse arengut ja koostööd. 

2021 2022 2023 huvijuht ja 
metoodikanõukogu 

Koostatakse ja antakse välja raamat õpilaste koduloo alastest uurimistöödest. 
 2022  muuseumklassi 

juhataja 

Tulemus: õppe- ja kasvatustegevuses on õppijatele tagatud individuaalsust arvestavad väljundid ja huvitegevus on tihedalt seotud õppekavadega 
 

Meede 3.1.5 Turvalisuse ja terviseedenduse tagamine 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Korraldatakse hädaolukorra lahendamise koolitused ja õppused. 2021 2022 2023 majandusalajuhataja 

Kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna ohud, analüüsitakse koolikeskkonda ja koostatakse 
psühhosotsiaalse koolikeskkonna aruanne. 

2021  2023 tervisenõukogu 

Korraldatakse vanematele koolitused turvalisuse ja terviseedenduse valdkonnas. 2021 2022 2023 tervisenõukogu 

Korraldatakse täiendkoolitused õpetajatele koolikiusamise, sh küberkiusamise, varaseks 
märkamiseks ja ennetamiseks. 

2021 2022 2023 direktor 

Õpilaste terviseedenduse ja tervislike eluviiside propageerimine. 2021 2022 2023 tervisenõukogu 

Uuendatakse koolisöökla menüüd 10 % ulatuses aastas. 2021 2022 2023 majandusalajuhataja 

Tulemus: õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks on kooli ruumides ja kinnistul ning õpilaskodus turvaline õpi- ja elukeskkond ning 
koolipere mõistab ning elab tervislike eluviiside järgi. 

 

Meede 3.1.6 Tunnustamine ja motiveerimine 

Tegevus Aasta Vastutaja 
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Kasutatakse õpilase käitumise ja hoolsuse tagasisidestamisel kujundavat ja kirjeldava 
hinnangu andmist. 

2021 2022 2023 õppealajuhataja 

Suurendatakse õpilaste igapäevast tunnustamist eKooli vahendusel aineõpetajate ja 
klassijuhatajate poolt. 

2021 2022 2022 õpetajad, 
klassijuhatajad 

Kajastatakse õpilaste saavutusi ja aktiivsust suuremal määral eKoolis ja kooli koduleheküljel 
ning erinevaid meediavõimalusi kasutades. 

2021 2022 2022 õpetajad, 
klassijuhatajad 

Leitakse võimalused tunnustamaks õpilasi kogukonna hüvanguks tehtud tööde eest. 
 2022 2023 õpetajad, 

klassijuhatajad 

Tulemus: kasvanud on õpilaste rahulolu nende märkamise ja tunnustamise osas, suurenenud on lugupidamine enda ja teiste suhtes, 
väärtustatakse ausust ja õiglust ning koostööd 

 

3.2. Eesmärgid ja tegevused valdkonnas „Personalijuhtimine“. 
 

Arengu eesmärk 2: töötajate refleksioonil põhinev areng toetab õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide saavutamist ning personalipoliitikas 

on aluseks valmisolek areneda. 

Põhisuunad: 

1. personali järjepideva ametialase arengu toetamine kutsestandardi süsteemi alusel; 

2. paindliku ja jätkusuutliku personalipoliitika abil õpetajaskonna järelkasvu tagamine; 

3. personali ametialase arengu toetamine läbi reflekteerivate eneseanalüüside, arenguvestluste ja individuaalsete koolitusplaanide. 

Arengueesmärgi ja põhisuundade ellu viimiseks on kavandatud arenguperioodi jooksul järgmised meetmed ja tegevused: 
 

Meede 3.2.1 Personaalse arengu toetamine 

Tegevus Aasta Vastutaja 
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Korraldatakse kõigi töötajatega personaalsed vestlused nende eneseanalüüside ja 
refleksiooni baasil töötaja individuaalse arengu toetamiseks. 

2021 2022 2023 direktor 

Toetatakse kutse omistamisega kaasnevate kulude tasumist 100 % ulatuses. 2021 2022 2023 direktor 

Sisehindamise osana rakendatakse osaliselt elektroonsel arengumapil põhinev 
kutsestandardi baasil reflekteeriv eneseanalüüs. 

2021 2022 2023 direktor 

Täiendkoolituste ja koolitusprojektide realiseerimisel rakendatakse Eesti siseseid ja väliseid 
partnerlussidemeid. 

2021 2022 2023 direktor 

Tulemus: kasvanud on töötajate rahulolu kutsealase arengu valdkonnas, märkamise ja toetamisega ning enese tööga rahulolu osas 
 

Meede 3.2.2 Täiendkoolituste korraldamine 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Toetatakse töötajaid lisaerialade omandamisel ja tasemeõppes õppimisel. 2021 2022 2023 direktor 

Koolituste, nii personaalsete kui ühiskoolituste, eesmärgistamine ja nende kooskõlas 
hoidmine kooli eesmärkide ja väärtushinnangutega. 

2021 2022 2023 direktor 

Korraldatakse õpetajatele üldharivaid koolitusi ning võrgustikepõhist koostööd 
võimaldamaks arendada keeleoskust, omandada kultuuriloolisi ja väärtuskasvatuse 
pädevusi. 

2021 2022 2023 direktor 

Kooliastme nõukoda korraldab õpetajate poolt osaletud koolituste materjalide- ja 
teabevahetuse. 

2021 2022 2023 kooliastmete 
nõukojad 

Toetatakse õpetajate initsiatiivi Erasmus+ õpirände raames rahvusvaheliste koolituste ja 
töövarju osas. 

2021 2022 2023 õpetajad 

Tulemus: kasvanud on töötajate rahulolu koolituste ja enesearengu võimaluste osas 
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Meede 3.2.3 Tunnustamine ja motiveerimissüsteem 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Töötajate motivatsioonisüsteemi arenduse aluseks on kutsestandarditel põhinevad 
pädevused. 

2021 2022 2023 direktor 

Esitatakse töötajaid järjepidevalt tunnustamiseks kogukonna, maakonna, vabariigi ja 
rahvusvahelisel tasandil. 

2021 2022 2023 direktor 

Tunnustatakse töötajaid, kes panustavad õppija individuaalse vastutuse ja autonoomia 
suurendamisesse ja õppijat toetava õpikäsituse rakendamisesse. 

2021 2022 2023 direktor 

Tunnustatakse töötajaid, kes panustavad kollegiaalse tõhususe ja koostöö arendamisesse. 2021 2022 2023 direktor 

Tulemus: kasvanud on töötajate rahulolu tunnustamisel ja saavutuste märkamisel ning õpetajaid on tunnustatud kogukonnas, maakonnas ja 
üleriigiliselt 

 

3.3. Eesmärgid ja tegevused valdkonnas „Eestvedamine ja juhtimine“. 
 

Arengu eesmärk 3: kooli juhtimine on innustav ja inspireeriv ning põhineb väärtustel, mis toetavad üksikisikute ja organisatsiooni 
eesmärkide ellu viimist. 

 

Põhisuunad: 

1. kvalitatiivsete ja teaduspõhiste tagasiside ja rahuloluküsitluste rakendamine; 

2. kooli töötajate toetamine isiklike arenguplaanide rakendamisel ja enesetäiendamisel sidudes isiklikke ja organisatsiooni eesmärke; 

3. jätkuvalt kujundada koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. 

Arengueesmärgi ja põhisuundade ellu viimiseks on kavandatud arenguperioodi jooksul järgmised meetmed ja tegevused: 
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Meede 3.3.1 Juhtimise parandamine 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Täiendatakse töölepinguid ja ametijuhendeid sisehindamise analüüsist ning 
koostöövestlustest tulenevate vajaduste põhjal. 

 2022  direktor 

Toetatakse töötajate kollegiaalset tõhusust säilitades seejuures õpetajate autonoomsus, 
vastutus ja individuaalne motiveeritus. 

2021 2022 2023 direktor 

Rakendatakse kvalitatiivsed rahuloluküsitlused õpilaste ja vanemate seas.  2022 2023 direktor 

Luuakse monitooringusüsteem, mis aitab juhtkonnal otsuste juures hinnata juhtimisotsuste 
koolisiseseid ja –väliseid mõjusid. 

  2023 direktor 

Tulemus: rahuloluküsitlustes kajastuvad positiivsed suunad kooli juhtimise ja tegevuse planeerimise osas ning on saavutatud kõrge huvigruppide 
rahulolu juhtimise erinevates valdkondades 

 

Meede 3.3.2 Sisehindamise korraldamine 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Koostatakse õppeaasta tulemuslikkuse hinnang ja üldtööplaan, mis lähtuvad sisehindamise 
analüüsist. 

2021 2022 2023 direktor 

Korrigeeritakse ja viiakse sisehindamise tulemustega vastavusse töötajate koosseis. 2021 2022 2023 direktor 

Korrigeeritakse ja viiakse sisehindamise tulemustega vastavusse õpiabi ja huvitegevuse 
struktuurid. 

2021 2022 2023 direktor 

Ajakohastatakse sisehindamise kord. 2021   direktor 

Koostatakse sisehindamise aruanne.  2022  direktor 

Tulemus: sisehindamise kord on kaasajastatud, tööülesannetele esitatavad nõuded on korrastatud ja optimeeritud, sisehindamisel on rakendatud 
õpetaja kutsestandardis sätestatud nõuded 
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3.4. Eesmärgid ja tegevused valdkonnas „ Koostöö huvigruppidega“. 
 

Arengu eesmärk 4: tiheda ja tõhusa koostöö kaudu on huvigrupid kaasatud õppija ja kooli arengu toetamises. 

Põhisuunad: 

1. tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, nende läbiviimise korralduse, analüüsi ja tagasiside andmise parandamine; 

2. kooli arengule kaasa aitavate mitteformaalsete (vilistlased, koostööpartnerid, kogukonna aktiiv) kontaktide hoidmine ja arendamine; 

3. õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks traditsiooniliste ürituste koolis, kogukonnas, maakonnas ja vabariigis hoidmine ja 

arendamine; 

4. koolipere liikmete panustamise toetamine kooli ja kogukonna arengusse. 

 

Meede 3.4.1 Koostöö hoolekogu ja vanematega 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Hoolekogu kaasatakse kooli dokumentide väljatöötamisse, otsustusprotsessidesse ja kooli 
arendustegevusse. 

2021 2022 2023 direktor 

Kaasatakse vanemaid läbi erinevate töörühmade kooli erinevate valdkondade 
arendustöösse. 

2021 2022 2023 direktor 

Kaardistatakse vanemate kooliga seonduvad koolitussoovid ning korraldatakse koolitused. 2021 2022 2023 direktor 

Kaardistatakse õpilaskodu kasutavate õpilaste vajadused ning ollakse valmis tagama 
õpilastele turvaline elukeskkond nädalavahetustel. 

2021 2022 2023 direktor 

Tulemus: vanemate ettepanekute ja hoolekogu aktiivsuse kaudu on tagatud kogukonna kaasatus kooliarendusse 
 

Meede 3.4.2 Koostöö partneritega 

Tegevus Aasta Vastutaja 
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Laiendatakse koostöövõimalusi peredega kooli põhiväärtuste propageerimisel. 2021 2022 2023 direktor 

Ollakse aktiivsed partnerid asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele (Maanteeamet, 
politsei, päästeamet, Kaitseliit, Kultuurkapital, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
Lastekaitseliit jt) tagamaks õpilastele igakülgsed arenguvõimalused. 

2021 2022 2023 direktor 

Korraldatakse temaatilised ümarlauad koos huvigruppidega. 2021 2022 2023 direktor 

Kasutatakse erinevaid meediakanaleid kooli tegevuse kajastamiseks, innustatakse õpilasi 
kaastööde saatmisele. 

2021 2022 2023 õpilasesindus 

Saarde hariduselu 335. aastapäeva tähistamine kogukonnas.  2022  huvijuht 

Valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist.  2022  direktor 

Toetatakse vilistlaskogu vilistlaste kokkutuleku korraldamisel.   2023 direktor 

Tulemus: kooli kajastamine meedias on stabiilselt positiivne ja seeläbi on kasvanud kooli usaldusväärsus ning maine 
 

3.5. Eesmärgid ja tegevused valdkonnas „Ressursside juhtimine“. 
 

Arengu eesmärk 5: koolis on kaasaegne töö- ja õpikeskkond. 

Põhisuunad: 

 

1. kooli halduses olevad hoonete, nende pindade ja mahtude optimeerimine ning õpi- ja töökeskkonna kaasajastamine;  

2. käsitöö-, kodunduse, töö- ja tehnoloogiaõpetuseks vajalike õpperuumide välja ehitamine; 

3. energia- ja keskkonnasäästul põhinevate tehnoloogiate sidumine õppe- ning kasvatustegevuse eesmärkidega; 

4. IKT materiaal-tehnilist baasi järjepidev uuendamine tagamaks töökindlus ja tehnoloogia innovaatilisus loovuse arendamiseks. 

Tegevuste kavandamine on vajalik nii ajaliselt kui eelarveliselt teostada kõiki kooli hooneid ja pindasid korraga silmas pidades. Töökeskkonna 

arenduses on otstarbekas lähtuda tööde loogilisest järjekorrast mis kokkuvõttes säästab investeeringute mahte. 
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Meede 3.5.1 Töökeskkonna arendus 

Tegevus Aastad 2021-2023 Aastani 2027 

Koostatakse kooli peahoone rekonstrueerimise ajakava ja projektid. 2021. a 

investeeringute tegemine 
töökeskkonna 

parandamisse sõltub kooli 
pidaja võimalustest ja 

otsustest 

investeeringute tegemine 
töökeskkonna 

parandamisse sõltub kooli 
pidaja võimalustest ja 

otsustest 

Lahendatakse tehnoloogia- ja tööõpetuse klassi rajamine. 2021. a 

Lammutatakse peahoone katlamaja kivikorsten. 2021. a 

Soojustatakse väljastpoolt akna- ja seinakonstruktsioonide liited ning kaetakse liitekohad 
plekkliistudega. 2021. a 

Paigaldatakse õpilaskodusse täiendavad evakuatsioonitrepid. 2022. a 

Remonditakse õpilaskodu II korruse toad, koridorid ja sanitaarruumid. 2022. a 

Remonditakse õpilaskodu III korruse toad, koridorid ja sanitaarruumid. 2023. a 

Rekonstrueeritakse söökla hoiu- ja abiruumid. 2023. a 

Renoveeritakse kooli söökla ja köögi ventilatsioonisüsteem. 2023. a 

Rekonstrueeritakse aula abiruumid. 2023. a 

Järgnevate tegevuste ajakava ja mahud sõltuvad peahoone rekonstrueerimiskavast 

Rekonstrueeritakse peahoone magistraalveevärk. 

Rekonstrueeritakse peahoone idapoolse osa küttesüsteem. 

Rekonstrueeritakse peahoone lõunapoolse osa küttesüsteem. 

Rekonstrueeritakse peahoone uue tiiva küttesüsteem. 

Rekonstrueeritakse peahoone klasside elektrivõrgud. 

Rekonstrueeritakse peahoone ventilatsioonisüsteemid. 

Lammutatakse või rekonstrueeritakse töökojamaja. 
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Rekonstrueeritakse või lammutatakse või viiakse kooli haldusalast välja kaarhall. 

Uuendatakse keskkonnahoidlikult kooli kinnistu parkmetsa. 

Ehitatakse välja kooli ja õpilaskodu vahelisel alal turvalised kõnniteed ja tänavavalgustus. 

Tulemus: turvaline töökeskkond on loodud säästlikult ja arendamine on toimunud omavalitsuse finantsstrateegiat järgides 
 

Meede 3.5.2 Õpikeskkonna arendus 

Tegevus Aasta Vastutaja 

Rekonstrueeritakse klassiruumid kaasaegsete õpitingimuste tagamiseks ning 
erivajadustega õppijate õpetamiseks. Tegevuse ajakava ja mahud sõltuvad peahoone 
rekonstrueerimiskavast. 

investeeringute tegemine õpikeskkonna parandamisse 
sõltub kooli pidaja võimalustest ja otsustest 

Renoveeritakse õpilaskodu II korruse abiruumid. 2022. a 

Renoveeritakse õpilaskodu III korruse abiruumid. 2023. a 

Projekteeritakse aula akustika, valgustuse, ventilatsiooni ja lava rekonstrueerimine. 

Rekonstrueeritakse aula akustika, valgustus, helisüsteem, meedia võimalused (st 
statsionaarne heli, valgus, projektorid, ekraanid), ventilatsioon ja lava. 

Renoveeritakse infostendid koridorides, hangitakse ja paigaldatakse auhindande ja 
tunnustuste vitriinid. 

2021 2022 2023 majandusalajuhataja 

Kooli hoonetesse kavandatakse õpikeskkonna parandamisel mängulisi võimalusi, sh sise- 
ja välised tervise-/liikumisrajad. 

2021 2022 2023 majandusalajuhataja 

tervisenõukogu 

Soetatakse koolimuuseumisse ekspositsioonide jaoks inventar. 
2021 2022 2023 muuseumklassi 

juhataja 

Võetakse kasutusele info- ja kataloogisüsteem õppekirjanduse haldamiseks. 
 2022  õppekirjanduse 

haldur 
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Uuendatakse järjepidevalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi vahendeid. 2021 2022 2023 direktor 

Tulemus: turvaline ja arendav õpikeskkond on loodud säästlikult ning arendamine on toimunud omavalitsuse finantsstrateegiat järgides 
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4. KOOLIARENDUSE SIHID AASTANI 2027 
 

Koolikultuuri arendamisel tuleb järgmiste aastate jooksul lahendada mitmed dilemmad ja leida 

tasakaalukad arenguteed.  

Elujõulise gümnaasiumiastme säilitamise eelduseks on kooli pidaja selge tahe ja igakülgne 

toetus, et tagada kooli õpi- ja töökeskkonna ühtlane areng, õppekava mitmekesisus, õpetajate 

olemasolu ning professionaalsus. Gümnaasiumiastme säilimist toetab eelkõige soodsate 

tingimuste loomine kohalikule elanikkonnale ja hea elukeskkonna tagamine. Kooli pidaja ja 

koolide koostöö on võtmeteguriks piisaval arvul õpilaste tagamiseks. 

Meie koolile on iseloomulik väga lai õpilaste diapasoon. Akadeemiliselt andekate (3%, andmed: 

EHIS1) õpilaste kõrval õpivad lapsed, kes vajavad väga erinevaid toetavaid meetmeid (16,7%, 

andmed: EHIS). 

Erinevate õpilaste ja nende erinevate vajaduste välja selgitamine, nende olulisuse hindamine, 

asjakohase individuaalse toetuse määratlemine ja tagamine ning rakendatud meetmete 

tõhususe ja tulemuslikkuse hindamine on koolile keeruline, kuid oluline ülesanne. 

Jätkuvalt tuleb arvestada koolisiseste (sealhulgas hoiakud, uskumused jmt) ja –väliste (haridus- 

ja kohalik poliitika, laste arv, eelarve, õigusruum jmt) kooli mõjutavate teguritega.  

Üheks määravaks teguriks on koolipidaja otsus gümnaasiumiastme töö kohta ning seejärel on  

muutusteks valmis organisatsioon, koolimeeskond ning meeskonna üksikliikmed. 

Väga kaalukaks väliseks kooli arengut mõjutavaks dokumendiks on Eesti „Haridusvaldkonna 

arengukava 2021 – 2035“, milles on kavandatud üldharidussüsteemi põhimõttelised 

muudatused. 

 

Valdkond „õppe- ja kasvatustöö“ 

Kooliarenduse põhisuunad: 

1. gümnaasiumiastmesse õpilaste vastuvõtu säilitamine vähemalt aastani 2025; 

2. haridusliku kihistumise vältimine; 

3. õpetajaskonna järelkasvu tagamine. 

 

Valdkond „personalijuhtimine“ 

Kooliarenduse põhisuunad: 

1. arvestada personalipoliitikas üha pinevamaks muutuva olukorra Eesti ja Euroopa 

tööjõuturul; 

2. töötasusüsteemi ümberkorraldus suunatusega õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedile. 

 

                                                           
1 Eesti Hariduse Infosüsteem 
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Valdkond „eestvedamine ja juhtimine“ 

Kooliarenduse põhisuunad: 

1. ühtlustada võimaluste ja vajaduste piires personali isiklikud ja organisatsiooni 

eesmärgid arvestades seejuures organisatsiooni, meeskonna ja persooni arengufaase; 

2. luua ja struktureerida andmete kogumise, analüüsi ja järelduste tegemise meetodid; 

3. rakendada süsteemsed andmekorje ja –analüüsi meetodid, mille puhul on selge 

tõenduspõhisus otsuste ja tegevuste mõjust õppija arengule. 

 

Valdkond „koostöö“ 

Kooliarenduse põhisuunad: 

1. toetada õpilaste vabatahtlikku tööd ühiskonna heaks; 

2. aidata igakülgselt kaasa sotsiaalse kihistumise vältimisele; 

3. valikainete mitmekesistamine koostööpartnerite, külalislektorite loengute kaasabil. 

 

Valdkond „ressursside juhtimine“ 

Kooliarenduse põhisuunad: 

1. valmib kompleksne õpi- ja töökeskkonna rekonstrueerimiskava; 

2. kooli hooned on energiatähisega; 

3. kooli haldusalast on väljas mittevajalikud pinnad ja mahud. 

 

 

5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse õppeaasta 

kokkuvõte, milles kajastub arengukava elluviimise hetkeseis. Õppeaasta kokkuvõte arutatakse 

läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks. 

Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab kooli direktor õppenõukogu ettepanekute alusel 

käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused kooli hoolekogult ja õpilasesinduselt. 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse tegevused iga õppeaasta alguseks üldtööplaanis ja kuu 

kalenderplaanides. 
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Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava on läbi arutatud ja parandusettepanekud tehtud: 

III kooliastme nõukojas 10. augustil 2020; 
gümnaasiumi kooliastme nõukojas 11. augustil 2020; 
I kooliastme nõukojas 13. augustil 2020; 
II kooliastme nõukojas 13. augustil 2020. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukavale on arvamuse andnud ja selle heaks kiitnud: 

õppenõukogu 28.august 2020; 
hoolekogu 31.august 2020; 
õpilasesindus 14.september 2020. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava on esitatud kooli pidajale 14. september 2020. 
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LISAD 

 

Diagramm 1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste arvu prognoos 2015. aastal 2 

 

Tabel 1. KiNG õpilaste arvu prognoos aastateks 2021 -2027 
 2020 2021 20223 2023 2024 2025 2026 2027 

 Tegelik Prognoos 

1 klass 24 28 27 24 29 25 24 24 

2 klass 29 24 28 27 24 29 25 24 

3 klass 32 31 24 28 27 24 29 25 

4 klass 31 32 31 25 28 27 24 29 

5 klass 36 32 32 31 25 28 27 24 

6 klass 27 35 32 32 31 25 28 27 

7 klass 32 26 35 32 32 31 25 28 

8 klass 36 32 26 35 32 32 31 25 

9 klass 32 37 32 26 35 32 32 31 

põhikool 279 277 267 260 263 253 245 237 

10 klass 23 20 22 16 12 18 16 15 

11 klass 16 21 20 22 16 11 17 15 

12 klass 14 16 21 20 18 16 10 16 

gümnaasium 53 57 63 58 46 45 43 46 

KOKKU 332 334 330 318 309 298 288 283 

                                                           
2 Eelmise arenguperioodi puhul oli pessimistlik-realistlik prognoos ca 5 % väiksem õpilaste tegelikust 

arvust. 

3 2022 – koolivõrgu korrastamise esimene periood; 2026 koolivõrgu korrastamise II periood. 

Hinnanguliselt võimalik mõju õpilaste arvule kuni +5-8 % 
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Diagramm 2. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste arvu prognoos aastani 2027 

 

Tabel 2. Hariduselike erivajadustega õppijate osakaal 
 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Õpilaste 
koguarv 

357 342 340 349 341 331 332 

HEV õpilasi 69 64 63 63 63 61 ÷ 604 

sh LÕK 9 6 3 3 3 4 7 

HEV õpilaste % 19,3% 18,7% 18,5% 18,1% 18,5% 17,4 ÷ 18 

 

Tabel 3. Personali struktuur 

 2011 2014 2018 2020 

  ametikohad ametikohad ametikohad ametikohad 

Õpetajad põhikool 26,4 23,1 19,8 19,96 

Õpetajad gümnaasium 8,7 5,5 5,3 4,67 

Ringijuhid 2,7 3,2 5,0 2,33 

Juhtkond 2,3 2 1,6 1,45 

Õpilaskodu 3,5 3 3,0 4,0 

Tugistruktuurid 6,3 6,5 6,7 7,71 

Pedagoogiline personal 49,9 43,3 41,5 40,12 

Halduspersonal 27 24 18,8 17,45 

KOKKU 76,9 67,3 60,3 57,57 

                                                           
4 Prognoos 14.septembri seisuga, täpsed arvud selguvad I õppeveerandi õpitulemuste ja testimiste põhjal 
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Tabel 4. Õppetöö tulemused. 
 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 2018/19. õa 2019/20. õa 

 edukus5 kvaliteet6 edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet 

I kooliaste 100% 81,3% 98% 85,1% 100% 88% 100% 77% 100% 88% 

II kooliaste 100% 69,7% 100% 63,4% 100% 60% 100% 58% 100% 61% 

III kooliaste 100% 42,3% 99% 37,6% 98,9% 48% 96% 47% 98% 49% 

gümnaasium 99% 21,1% 97% 22,5% 95,0% 18% 94,5% 24% 89% 44% 

Kool 99,7% 53,7% 98,5% 53,7% 98,8% 57,1% 98% 55% 98% 63% 

 

Tabel 5. Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv. 

 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa. 2018/19. õa. 2019/20. õa 

 Õpilaste arv 

354 

Õpilaste arv 

342 

Õpilaste arv 

337 

Õpilaste arv 

341 

Õpilaste arv 

340 

Õpilaste arv 

331 

Kooli 

huviringides 

osalejad 

225 63,7% 249 72,8% 235 69,7% 258 75,7% 225 66,2% 229 69,2% 

Väljaspool kooli 

huviringides 
153 43,3% 133 38,9% 142 42,1% 124 36,4% 194 57,1% 159 48,2% 

Kõik 

huvitegevuses 

osalejad kokku 

269 76,2% 269 78,7% 270 80,1% 272 79,8% 281 82,6% 270 81,6% 

Ei osale  84 23,8% 73 21,3% 67 19,9% 69 20,2% 59 17,4% 61 18,4% 

 

                                                           
5 Edukus – positiivsed hinded 
6 Kvaliteet – hinded „4“ ja „5“ 


