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I. ÜLDSÄTTED.
Personali arendamise ja koolituskava koostamisel on lähtutud järgmistest alustest:
● „ Sillamäe Gümnaasiumi arengukava 2016-2020“;
● sisehindamise tulemused,mis on esitatud sisehindamise aruandes;
● läbiviidud arenguvestluste tulemused;
● õpetajate isiklik arenguakavades kirjeldatud arenguvajadused.
Personalipoliitika peamiseks sihiks on gümnaasiumi töötajate pühendumuse ja professionaalsuse
arendamine. Teiseks oluliseks ülesandeks on moodustada suhteliselt püsiv kvalifitseeritud
pedagoogide koosseis, kes valdavad IKT vahendite kasutamise oskusi ja kelle eesti keele oskus on
piisav gümnaasiumi eesmärkide saavutamise toetamiseks.

II. PERSONALI ARENDAMISE STRATEEGIA JA PERSONALIPOLIITIKA.
Personalipoliitika ja personaliarenduse ülesandeks on kooli tegevuse jätkusuutlikkuse
tagamiseks vajalike töötajate ettevalmistamine ja koolitamine, nende teadmiste, oskuste, hoiakute
ja võimekuse arendamine ning karjääriks soodsate tingimuste loomine.
Personaliarenduse eesmärgid:
● töötajate pädevuse ja kompetentside - teadmiste, oskuste, hoiakute ja võimekuste
kvaliteedi kasv;
● töötajate töörahulolu suurenemine ja motivatsiooni tugevnemine;
● töötajate eneseteostuse ja karjäärivõimaluste avardamine;
● personali järjepidevuse ja järelkasvu tagamine;
● töötajate töötulemuste paranemine.
Personaliarenduse vormid:
● ametialane väljaõpe, mis hõlmab töötajate esmast väljaõpet, juhendamist ja treeningut;
● tööalane koolitamine, mis hõlmab ka tööülesannete laiendamisega või kõrgema
kvaliteediga sooritusega seotud täiendõpet;
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● ametikohaväline arendamine, mis hõlmab töötajate väljaõpet väljaspool ametikoha
kompetentse uute tööülesannete täitmiseks.
Koolitusi planeeritakse ja viiakse läbi:
● sisekoolitusena gümnaasiumis – seminarid, loengud, meistriklassid, õpetajalt-õpetajale
lahtised tunnid,avatud ruum jt;
● koolitused väljaspool gümnaasiumi – kursused, õppepäevad väliskoolitajate poolt,
● individuaalne ja iseseisev enesetäiendamine.

III. PRIORITEETSED TEEMAVALDKONNAD JA PERSONALI ARENDAMISE
ASPEKTID 2020-2021 õa.
JUHTKOND
● digipädevuste kujundamine,
● eesti keele oskuse arendamine,
● meeskonnatöö arendamine
● muudatuste juhtimine
ÕPETAJAD
● digipädevuste kujundamine,
● eesti keele oskuse arendamine,
● muutunud õpikäsituse rakendamine
● meeskonnatöö oskused
SPETSIALISTID
● digipädevuste kujundamine,
● eesti keele oskuse arendamine,
● meeskonnatöö oskused
ABIPERSONAL
● eesti keele oskuse arendamine,
● ametialased koolitused

IV. KOOLITUSKAVA 2020/2021 õ.a.
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