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1. Ülevaade Otepää Gümnaasiumist 

Otepää Gümnaasium on üldhariduslik ühtluskool, mis asub Valgamaal Otepää vallas Otepää 

linnas aadressil Koolitare tänav 5. Kooli eelkäijateks peetakse aastal 1907 asutatud 

progümnaasiumi. Kooli sünnipäevaks loetakse 3. oktoobrit 1907, mil alustas tegevust 

Nuustaku Kooli Seltsi II järgu erakool. Aastal 1919 saadi luba gümnaasiumiklasside 

järkjärguliseks avamiseks. II maailmasõja järel ühendati Otepää algkool ja gümnaasium 

Otepää Keskkooliks, mis selle nime all tegutses aastatel 1944-1997. Otepää Gümnaasiumi 

nime kannab kool taas aastast 1997. 

Koolil on struktuuriüksusena spordihoone, raamatukogu, 40-kohaline õpilaskodu ja kooli 

muuseumituba, mis asub vanas koolimajas. Sümboolikana on kasutusel logo, hümn, müts ja 

sõrmus. 

 

Õpe koolis toimub kahe erineva kooliõppekava alusel: põhikooli õppekava ja gümnaasiumi 

õppekava. Põhikooli õppekava põhineb riikliku õppekava ainetel ning vaba tunniressursi 

arvelt loodud õppevalikutel: informaatika, loovus ja liiklusõpetus. 2014/15. õppeaastast 

võetakse gümnaasiumisse vastu uue, moodulitel ja riikliku õppekava ainetel põhineva 

õppekava alusel. Mooduli valikkursuste sisu ja õppekorraldust kohandatakse vajadusel 

arenguperioodi vältel.  

Koolis töötavad juba aastaid koolieelse ettevalmistuse rühmad. Hariduslike erivajadustega 

õpilaste arengu toetamiseks korraldatakse õpet väikestes rühmades. Tugispetsialistidena 

töötavad koolis sotsiaalpedagoog-karjäärikoordinaator, psühholoog ja eripedagoog-logopeed, 

õppetöö paremaks korraldamiseks on üks asendusõpetaja. Pedagoogilistel ametikohtadel 

töötavad valdavalt kvalifitseeritud töötajad. Koolis töötab 8 ainesektsiooni (emakeel, 

algklassid, võõrkeel, loodusained, kunstiained, sotsiaalained, matemaatika ja informaatika 

ning kehaline kasvatus). 

Koolis tegutsevad pikaajalised traditsioonilised huvialaringid: mudilaskoor, lastekoor, 

poistekoor, segakoor ja rahvatants. Vastavalt laste huvidele ja kooli võimalustele pakutakse 

õppeaastati erinevaid õpikodasid, huviringe ja teisi õppeprotsessi toetavaid tegevusi. 

Kooli traditsioonilised üritused on kooliaasta avaaktused ning lõpuaktused koos kuld- ja 

hõbelennuga, Otikeste pidu, Otude ristimine, kooli sünnipäev, õpetajate päev, ainenädalad, 

jõulupeod ja advendihommikud, vabariigi aastapäev, tutipidu, kevadpidu ning kalendri 

tähtpäevadega seotud üritused. 

Koolil on välja kujunenud koostöö järgmiste partnerite ja ettevõtetega: Otepää Vallavalitsus, 

Otepää valla haridusasutused, Otepää Kultuurikeskused, Otepää Looduskeskus, Audentese 
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Spordikool, UPM-Kymmene Otepää OÜ, SA Tehvandi Spordikeskus, Võimlemisklubi 

Rütmika jpt. 

 

2. Arengukava koostamise põhimõtted 

Otepää Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab järgnevaks kolmeks aastaks 

(2021–2023) kooli arendamise eesmärgid, põhisuunad ja tegevuskava. Arengukava 

koostamisel on lähtutud alljärgnevatest dokumentidest: 

 Otepää Gümnaasiumi sisehindamise kokkuvõte 2015-2019;  

 Otepää Gümnaasiumi põhimäärus; 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; 

 Põhikooli riiklik õppekava; 

 Gümnaasiumi riiklik õppekava; 

 „Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035“; 

  Otepää valla arenguvisioon kuni aastani 2040 ja Otepää valla arengukava 2019- 2028. 

ning kooli õppe- ja kasvatustegevust täiendavatest algatustest: 

 Liikuma Kutsuv Kool 

 Roheline Kool 

 Ettevõtlik Kool 

 

Arengukava koostamisel ja arendamisel on kasutatud erinevaid töövorme (töökoosolekud, 

rühmatööd, küsitlused) ning kaasati nii kooli personal, õpilased kui vanemad. 

 

3. Otepää Gümnaasiumi moto, põhiväärtused, visioon ja missioon 

Moto 

Otepää Gümnaasium – võti tulevikku! 

Põhiväärtused 

 

      VASTUTUS 

     ÕPIRÕÕM 

      TRADITSIOONID 

      INNOVATSIOON 
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Visioon 

Otepää Gümnaasiumi avatud ja turvaline õpikeskkond toetab koostöö- ja 

enesejuhtimisoskuste ning õppimist väärtustavate hoiakute kujunemist. 

Avatud õpikeskkond on koostöine, tulemuslikku õppimist ja arengut soodustav keskkond. 

Õpikeskkond on füüsiliselt ja vaimselt turvaline ning tervislikke eluviise, säästvat arengut ja 

heaolu toetav keskkond. 

Enesejuhtimine sisaldab oskust aega planeerida, ennast analüüsida, tunda oma tugevaid ja 

nõrku külgi, püstitada eesmärke, parandada enesehinnangut ja eneseregulatsiooni ning 

kujundada oma elu. 

Missioon 

Otepää Gümnaasium on kool ühiskonna teenistuses. 

Otepää Gümnaasium täidab missiooni kooli gümnaasiumi ja põhikooli õppekava ellu viies. 

Meie pedagoogiline vastutus seisneb nüüdisaegse õpikäsituse rakendumises. Tagame: 

- õppijast lähtuva õppe ja õppimist toetava hindamise; 

- teadliku väärtuskasvatuse; 

- pere ja kooli koostöö; 

- eesti kultuuriruumi ning oma kooli vaimsuse säilimise ja tugevdamise; 

- mitmekesised õppimisvõimalused. 

4. Arengu eesmärgid ja valdkonnad aastani 2023 

Üldeesmärk: kaasava ja väärtuspõhise koolikultuuri kujundamine.  

 

Arenguvaldkondade eesmärkidest lähtuvalt planeeritakse igal õppeaastal kooli üldtööplaani 

valdkondade võtmetegevused koos oodatavate tulemusetega, tähtajad ja vastutajad ning 

rahaliste ressursside vajadus. 

 

Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas personalijuhtimine 

Põhieesmärgid: 

1. Juhtimisega igaühe aktiivse osalemise ja tulemustesse panustamise tagamine. 

2. Ühiseid eesmärke toetavate ettepanekute ja tegevuste elluviimine. 

3. Märkamist ja tunnustamist toetava mikrokliima soosimine. 

4. Järjepidev ja tõenduspõhine kooli õppekavade praktilisuse suurendamine. 
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5. Üleminek üldtööajapõhisele ja selgele töökorraldusele. 

6. Tugispetsialistide asjatundlik koostöö õpetajatega. 

7. Töökohapõhise täiendõppe läbiviimine sisekoolituste ja kogemuspäevadena õpetajate 

teadmiste ja oskuste ühtlustamiseks. 

8. Traditsioonide hoidmine. 

 

Valdkond: Õppe ja kasvatusprotsess 

Põhieesmärgid: 

1. Teadlik üldpädevuste ja väärtuste arendamine.  

2. Praktilise ja elulähedase õppe osakaalu suurendamine. 

3. Diferentseeritud õpetamise ja õppimist toetava hindamise rakendamine. 

4. Õppeprotsessi läbiviimise mitmekesistamine klassiruumi välistes ja kooliümbruse 

keskkondades. 

5. Huvitegevuse kaudu õppijate arengu toetamine ning nende heaolu tagamine 

ühistegevuses. 

 

Valdkond: Koostöö huvigruppidega 

Põhieesmärgid: 

1. Toimiva kommunikatsioonivõrgustiku loomine.  

2. Heade suhete ja ühise väärtusruumi arendamine kodu ja kooli vahel ning lapsevanema 

väärtustamine koostööpartnerina. 

3. Kogukondlike algatuste ja koostööprojektide toetamine. 

 

Valdkond: Ressursside juhtimine 

Põhieesmärk: 

1. Õpperuumide ja taristu kooskõlla viimine nüüdisaegse õpikäsitlusega. 

2. Liikumist soodustava õppekeskkonna arendamine. 

3. Projektitegevustega lisaväärtuste loomine. 

 

5. Arengukava uuendamise kord 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguses üldtööplaan, mis sisaldab 

arengukava rakendusplaani. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning 

koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava elluviimise hetkeseisu. Õppeaasta 
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kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga. Kokkuvõte 

esitatakse Otepää Vallavalitsusele tutvumiseks kuu aja jooksul peale arengukava elluviimise 

analüüsi. 

 

Arengukava muudetakse või täiendatakse vajaduse tekkides. Kooli direktor esitab 

muudatused kinnitamiseks kooli pidajale, olles eelnevalt saanud arvamused kooli hoolekogult, 

õpilasesinduselt ja õppenõukogult. 
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Lisa 1. 

Suuremahuliste eelarveliste ressursside kavandamine 

Vajadus 2021a. 2022a. 2023a. Kavandatavad 

ressursid 

Välisfassaadi renoveerimine (põhikorpus, 

algklasside maja, spordihoone) 

x x x 250 000 

Välistreppide renoveerimine (algklasside 

maja, õpilaskodu) 

x x  20 000 

Õuesõppeklasside ja mängualade rajamine   x x  

Klassiruumide renoveerimine (sh 

nõuetekohased valgustid) 

x x x  

Koolimööbli uuendamine x x x  

Arvutiklassi ja klasside IKT 

vahendite/seadmete (projektorid, arvutid jne) 

uuendamine 

x x x 100 000 

Kooli üldkasutatavate ruumide renoveerimine 

(trepipüstakud, koridorid, söögisaal, fuajeed 

jne) 

x x x  

Õppeklassi tarbeks rõdupinnale klassiruumi 

ehitamine 

  x  

Sissetulevale veetrassile üldfiltri ja 

puhastusseadmete paigaldamine 

  x  

Tulekahjusignalisatsiooni uuendamine x   12 000 

Kogu hoonekompleksi 

ventilatsioonisüsteemide uuendamine 

 x x  

Spordihoone sissepääsu renoveerimine 

(katusealune, tuulekoridor, valgustus jne) 

x x  35 000 

Spordihoone siseruumide renoveerimine  x x  

Spordihoone valgustite uuendamine  x x  

Spordihoone inventari (sh jõusaal) 

kaasajastamine ja uuendamine 

 x x  

Õpilaskodu välisfassaadi uuendamine   x  

Õpilaskodu lisaevakuatsioonitee rajamine x   12 000 

Õpilaskodu välistrepi renoveerimine  x   

Õpilaskodu siseruumide renoveerimine  x x  

Õpilaskodu mööbli ja seadmete uuendamine  x x  

 

 


