
Õpilaste vanemate 
üldkoosolek 14.09.2017

„Hea õppimine ja õpetamine on 

kooli, õpetaja, õpilase ja vanema ühine looming.“



• Eelmisest ja uuest õppeaastast

• Muudatused kooliperes, kooli kodukorras

• Kooli aastaplaan

• Õpilaste toitlustamine, transport, majutus

• Stuudiumi kasutamisest

• Õppekorraldus 11. ja 12. klassis

• Huvitegevus

• Õpilasnõustaja tööst

• Küsimused, vastused

• Klassikoosolekud

Tänased teemad



Võru Gümnaasium
2016/2017.õa üldeesmärgid:

• Esimesel õppeaastal kokkulepitu ja kogetu kinnistamine;

• Kooli alusdokumentide (arengukava ja õppekava) koostamine;

• Huvitegevuse korraldamisel töötajate koostöö suurendamine ja 
lendude kaasamine;

• Töötajate digipädevuste arendamine.



Võru Gümnaasium
õppe- ja kasvatustöö tulemused 2016/2017.õa



Võru Gümnaasium
õppe- ja kasvatustöö tulemused 2016/2017.õa



Võru Gümnaasium
õppe- ja kasvatustöö tulemused 2016/2017.õa

II lennu edasiõppimine

Õpilaste arv 62

Lõpetas gümnaasiumi 62

Lõpetas medaliga 3 (sh 2 kuldmedalit)

Õpib kutseõppeasutuses Võrumaal 1

Õpib kutseõppeasutuses mujal Eestis 8

Õpib kõrgkoolis Eestis 37

Töötab (ainult) 6

Kaitseväes 10

Ei tööta ega õpi -



Võru Gümnaasium
2017/2018.õa üldeesmärgid:

• Kooli olulisemate dokumentide (õppekava ja arengukava) 
kinnitamine ja rakendamine;

• Koolitöötajate teadlikkuse tõstmine hariduslike erivajadustega 
õpilaste märkamisest ja toetamisest;

• Õpilasesindusele funktsiooni leidmine ja tulemuslik tööle 
rakendamine;

• EV100 väärikas tähistamine;

• Koostöö teiste Kagu-Eesti riigigümnaasiumidega.



275 õpilast

• 10. klassid – 96 õpilast, klassijuhatajad Ede Pähn, Argo Käpa, Oksana 
Aasa, Veronika Popova, Reet Järvpõld

• 11. klassid – 90+1 õpilast, klassijuhatajad Andri Tallo, Annely Hindrikson, 
Karmo Kurvits

• 12. klassid – 88 õpilast, klassijuhatajad Eve Unt, Vesta Pille, Anne Tolk 

34 töötajat 

• 24 õpetajat (sh uus hispaania keele õpetaja)

• 10 admin. töötajat (sh uus õpilasnõustaja)

Inimesed – meie suurim väärtus



• Kokkuleppeline alus kõigile koolipere liikmetele ühist õppimist, 
töötamist ja koos tegutsemist soodustava turvalise keskkonna 
loomiseks.

Kooli kodukord



Kooli aastaplaan



• Ühine söögivahetund on kell 11:10-11:50

• Baltic Restaurants Eesti AS

• Koolilõuna osas pakutakse kolme menüüd:

• tavalõuna (tasuta); lihavaba toit (tasuta); suur praad (0.50 EUR, 
suuremad kogused, maksmine kassasse)

• Hommikusöök (kl 7:30-8:25, 0.80 EUR, maksmine kassasse)

• Eripraad (2-2.50 eur, maksmine kassasse)

• Puhvet avatud kella 15:00ni

• OLULINE: Puudumisest või mittesöömisest teavitamine

Õpilaste toitlustamine



• Õpilastele, kes ei ela alaliselt Võru linnas:

Iga päev kooli ja tagasi alalisse elukohta Õpilaskodus, üürikorteris või nt sugulaste 

juures elavatele õpilastele

… hüvitatakse sõidukulud arvestusega üks 

edasi-tagasi sõit päevas.

... hüvitatakse kooli ja tagasi alalisse elukohta 

sõidu kulud (edasi-tagasi sõit neli korda kuus), 

samuti riiklikeks pühadeks alalisse elukohta ja 

tagasi kooli sõidu ning koolivaheaegadele mineku 

ja sealt tagasi sõidu kulud.

Hansaliinid:

- E-õpilaspilet

Muu liinivedaja:

- Piletite alusel (aruanne 

klassijuhatajale 5. 

kuupäevaks)

- Piletite alusel (aruanne klassijuhatajale 5. 

kuupäevaks)

Õpilaste tasuta transport



Õpilastele, kelle …

• sõiduaeg ühistranspordiga elukohast elukohajärgsesse või 
elukohale lähimasse riigigümnaasiumisse ning tagasi elukohta 
on pikem kui kaks tundi päevas või 

• elukoht ei asu Võru linnas ja kellel ei ole võimalik 
kooliskäimiseks kasutada ühistransporti.

Majutuskulud on ühiselamu kohatasu, eluruumi üürilepingu 
tasu või majutusasutuse üürilepingu tasu. Majutuskuludeks 
loetakse ka eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid.

Õpilaste majutuskulude hüvitamine



• Majutuskulud hüvitatakse õpilase poolt esitatud kuludokumentide 
alusel kehtestatud piirmäära ulatuses.

• Majutuskulude hüvitamise piirmäär on kuni 50 eurot kuus (kuni 10 
kuud õppeaastas).

• Majutuskulude igakuuliseks hüvitamiseks esitab õpilane kooli 
kantseleisse iga kuu lõpus majutuskulude hüvitamise aruande,
millele lisatakse eelmise kuu majutuskuludega seotud 
kuludokumendid. 

Õpilaste majutamine



• Õppeinfosüsteem Stuudium www.voru.ope.ee

• Kooli veebileht www.voru.edu.ee

• Vanematele eraldi rubriik

• Koolil oma Facebooki ja Instagrami lehekülg

• Kooli e-post gymnaasium@voru.edu.ee

• Kooli telefoninumber 5898 5103

Infoallikad

http://www.voru.ope.ee/
http://www.voru.edu.ee/
mailto:gymnaasium@voru.edu.ee


Stuudiumi kasutamine



Õppekorraldus 11. ja 12. klassis



Huvitegevus



Õpilasnõustaja tööst



Koosseis:

• Kristo-Davo Kons - õpilaste esindaja

• Eve Unt - õppenõukogu esindaja

• Juho Toomik – 12. klassi õpilaste vanemate esindaja

• Ene Kerge – 11. klassi õpilaste vanemate esindaja

• Krõõt Olo - koolipidaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja

• Ene Liivamägi - toetava organisatsiooni, Võru Linnavolikogu 
esindaja

• ??? – 10. klassi õpilaste vanemate esindaja

Koosolekute protokollid: Stuudiumi TERA-kaustas

Kooli hoolekogu


