
Lisa 7 Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa 

Lisa 7.2.  Hummuli vald 

HUMMULI VALD 
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE 

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA 

Hummuli vallas on üks üherühmaline munitsipaallasteaed, milles on kohti 20 lapsele. 

 Valla lapsi käib ka naaberomavalitsuste lasteaedades - Sooru lasteaias, Kasekeses, Ritsu Lasteaed-Algkoolis. Toidukulu ja õppevahendite kulu ning osalise 

majanduskulu katavad vanemad seaduses ettenähtud piirmääras. Majanduskulud ja personalikulud aga kohalik omavalitsus lasteaia eelarvest. Lasteaias töötab 

logopeed  ja muusikaõpetaja üks kord nädalas. Lastele soodsamate arengutingimuste tagamiseks on valla arengukavva plaanitud lasteaia laiendus teisele 

korrusele. 

Lasteaia seadusega ettenähtud haldusakte kinnitab ja eelarve  täitmist jälgib Hummuli Vallavalitsus ja Vallavolikogu. Lasteaia tööd juhib direktor.  

Kaugemal elavad lapsed kasutavad lasteaeda tulekuks ja minekuks koolibussi teenust.   

 

Hummuli valla üldharidust andev kool – Hummuli Põhikool võimaldab õpinguid 9 klassi ulatuses. Õpilaste arv on viimased neli õppeaastat 

püsinud 70 piirimail. 2011/12. õppeaasta alguses oli koolis 71 õpilast, 8 klassikomplekti, I ja II klass moodustasid liitklassi. 2012/2013. 

õppeaastal  71 õpilast,  7 klassikomplekti, I – II ning V-VI klass moodustasid liitklassi. 2013/14. õ-a jätkatakse 71 õpilase ja 7 klassikomplektiga, 

liitklassid III+IV ja VI+VII klass.  

I kooliastmes õpib 24, II 24 ja III 23 õpilast. Teistest omavalitsustest pärit lapsi on koolis 2. Õpilaste arv näitab langustendentsi, eeloleval 

õppeaastal on I klassi tulemas 3 õpilast. 

Õpetajaid 2011/12. õ-a 15, 2012/13.õ-a 14, seoses õpilaste arvu vähenemisega kaotati õppealajuhataja ametikoht.   

2013/14. õppeaastal töötab koolis 13 õpetajat, rakendatud on  8,7 ametikohta.  

Osalise koormusega ringijuhtidena on tööl 3 õpetajat muusikaklassis.  

Koolis töötab osalise koormusega logopeed-sotsiaalpedagoog (0,4 ametikohta).  

8. klassis õpetatakse valikainena karjääriõpetust.  

Tegutsevad mitmed ringid, ligi 20 aastat on olnud võimalik kohapeal õppida pillimängu (klaver, akordion, viiul).   

Koolihoonena kasutatav endine mõisahoone on üldiselt heas korras. Planeeritud kapitaalremondist on tegemata küttesüsteemi renoveerimine ja 

akende vahetus, osaliselt ka elektritööd. Koolil puudub võimla, seetõttu on raskendatud õppekava täitmine kehalises kasvatuses.  

Kooli territoorium on u 6 ha, kooli ümbritseb liigirohke renoveeritud park, rajatud on looduse õpperada. Kooli territooriumil asuvad 200-meetrise 

asfaltkattega jooksuringiga staadion,  kaks palli-mänguväljakut ja võimlemislinnak. 

 

Vallas koordineerib hariduse valdkonda vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon ning vallavalitsus. 

Vallas tegutseb Hummuli Avatud Noortekeskus Hummuli Rahvamaja struktuuriüksusena alates 27. aprillist 2013. Noortekeskuse tegevuse 

eesmärk on Hummuli valla noorte kultuuriline teenindamine ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste pakkumine vähemalt 20 tundi nädalas. 

Vald toetab huviringides osalemist väljaspool valda (põhiliselt käiakse Valgas), väljastades tasuta sõidu tõendeid. 



 01.10.2013 seisuga õpib Hummuli vallast väljaspool koduvalda põhikooli osas 10 õpilast ja gümnaasiumi osas 25 õpilast, valdavalt Tõrva ja 

Valga koolides, aga ka Tartus ja Nõos. Hummuli valla põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele tagatakse tasuta kooli ja koju sõit koolibussiga, mis 

toimib Valga maakonna avaliku bussiliinina. 
 

Tabel 1. Andmed valla/linna arendus- ja strateegiliste dokumentide kohta, millega kujundatakse haridusvaldkonda 

Dokumendi 

nimetus 
Mida reguleerib Kus/kes kinnitanud Kaua kehtib 

 

Veebilink või asukoht 
Märkused (kui on) 

Hummuli valla 

arengukava  

Sisaldab valla 

hariduseelu 

eesmärke ja 

konkreetset 

tegevuskava 

püstitatud 

eesmärkide 

saavutamiseks 

Hummuli 

Vallavolikogu 

15.10.2013 määrus 

nr 72 

2007-2017 

Kehtib 
https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013053, 

vt lisa lk 9-10, p. 3 Haridus 

 

Sotsiaaltoetuste 

määramise ning 

maksmise 

tingimused ja 

kord Hummuli 

vallas 

Sätestab 

vallaeelarvest ja 

riigieelarvest 

vallaeelarvesse 

eraldatud 

vahenditest 

makstavate 

sotsiaaltoetuste 

määramise ja 

maksmise korra 

 

Hummuli 

Vallavolikogu 

08.11.2012 määrus 

nr 56 

 

Jõustus 

01.12.2012 

Kehtib 

http://hummuli.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord  

Õpilaste 

sõidusoodustuste 

kord Hummuli 

vallas 

Sätestab 

algkooli, 

põhikooli ja 

gümnaasiumi 

päevases 

õppevormis 

õppivatele 

Hummuli valla 

õpilastele 

sõidusoodustuse 

andmise 

Hummuli 

Vallavolikogu 

23.09.2009 määrus 

nr 89 

Rakendatakse 

01.septembrist 

2009 

Kehtib 

http://hummuli.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord  

Puudega lapse 

tugiisikuteenuse 

osutamise kord 

Sätestab puudega 

lapse 

tugiisikuteenuse 

Hummuli 

Vallavolikogu 

20.10.2010 määrus 

Rakendatakse 

01.10.2010 

Kehtib 

http://hummuli.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord  

https://www.riigiteataja.ee/akt/425102013053
http://hummuli.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord
http://hummuli.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord
http://hummuli.kovtp.ee/et/eeskirjad-ja-kord


Hummuli vallas osutamise 

tingimused ja 

korra Hummuli 

valla raske ja 

sügava puudega 

lastele ja nende 

peredele. 

nr 18 

 

 

II ANALÜÜSIV OSA 
 

Hetke- ja arenguvaate hinnangu lahtrisse märkige skaala number, mis iseloomustab antud kriteeriumi toimivuse taset. Iga hindamisvaldkonna kohta 

palun märkige kaks numbrit. Esiteks hindate olemasolevat „hetke“. Nt gümnaasiumiharidus Hetkevaade 1 ja siis areng Arenguvaade 2 .Milles on 

arenguvajadused, seda toode välja kuni kolme alapunktiga. NB, Kindalasti, palun, lähtuge nendest samadest dokumentidest oma hetkevaate ja arenguvaate 

esitamisel, mis punktis I nimetasite. Selle tabeli koostamiseks s ei pea tegema eraldi ajarünnakuid. On väga hea, kui suudate kogu kirjeldava osa esitada nii, et 

see mahub 3-4 leheküljele ( osad II-III) 

         Hetkevaade    Arenguvaade     

1= vastab nõutavale tasemele    1=tagab jätkusuutliku arengu 

2= pigem vastab nõutavale tasemele  2= pigem tagab jätkusuutliku arengu 

3= pigem ei vasta nõutavale tasemele  3= pigem ei taga jätkusuutlikku arengut 

4= ei vasta nõutavale tasemele   4=ei taga jätkusuutlikku arengut  
 

KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSVÕRK Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

1.1.HINDAMISVALDKOND:  Alusharidus   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  

Hummuli Valla Lasteaia Sipsik tegevusele ja tulemuslikkusele antakse hinnang sisehindamise kaudu. Sisehindamine võimaldab analüüsida 

eesmärkide täitmist.Kord aastas annavad töötajad oma tööle hinnangu. Toimuvad arenguvestlused õpetajate ja  lapsevanematega lastest ja direktori 

ning  personali  vahel. Enesehindamine annab võimaluse näha tugevaid ja parendamist vajavaid valdkondi. Arengukava koostamisest ja 

täiendamisest võtab osa kogu personal, kaasatakse läbi hoolekogu ka lapsevanemaid. Kogu pedagoogilisel personalil on vajalik kvalifikatsioon. 

Direktor vastutab dokumentatsiooni korrasoleku eest seadusega ettenähtud korras. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Hummuli Valla Lasteaed Sipsik võimaldab Hummuli vallal tagada koolieelsetele lastele alushariduse omandamise ja laste päevahoiu. Seda tagavad  avarad 

ruumid ja suur õueala. 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Lasteaias on kvalifitseeritud kaader, töötab logopeed ja muusikaõpetaja. Nii lasteaia meeskond kui ka hoolekogu on koostööaldis. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Erivajadustega laste paremaks arendamiseks tugiisiku kasutamise vajadus. 

 

 



1.2. HINDAMISVALDKOND:  Alg-ja põhiharidus   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Õpilaste teadmiste ning oskuste võrdlus vabariigi tulemustega, konkurentsivõime 

edasiõppimisel ja tööjõuturul. Kaadri haridustase, soov end arendada. 

Koht/olulisus maakondlikus vaates Väike maakool, mõisakool, looduslähedane, arvestatakse iga õpilase individuaalsust. 

Tugevused (kuni 3 nimetada )  Sisehindamise nõuniku tagasisidearuandes 2012. a toodi kooli tugevustena välja hästi korraldatud tugisüsteeme 

õpilaste (sh andekuse) toetamiseks. Eriti märgiti õppekasvatustöö süsteemset analüüsi ja tulemuslikku parendamist. Õpikeskkond hea. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Sportimistingimuste parandamine (võimla), remonttööde jätkamine (küttesüsteemi renoveerimine, akende vahetus)  

1.3.HINDAMISVALDKOND:  Gümnaasiumiharidus - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1.4.HINDAMISVALDKOND:  Kutse-ja kõrgharidus - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

1.5.HINDAMISVALDKOND:  Elukestev õpe - - 

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 

HARIDUSVÕRKU TOETAVAD TEENUSED JA TOETUSE, HUVIHARIDUS JA NOORTETÖÖ Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

2.1.HINDAMISVALDKOND:  Tugiteenused õpilastele/noortele   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) Logopeed-sotsiaalpedagoog, õpiabi, pikapäevarühm. 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 



Tugevused (kuni 3 nimetada ) Karjääriõpe valikainena 8. klassi õppekavas. Kasutatakse Valgamaa õppe-nõustamiskeskuse teenuseid.  

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.3.HINDAMISVALDKOND:  Toetused õpilastele ja õppijatele   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja -toad   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika   

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)  
Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

 

RESSURSID JA INVESTEERINGUD Hinnang 

Hetke- 

vaade 

Arengu-

vaade 

3. HINDAMISVALDKOND:  Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud 

 

  

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu põhjendus: finantsressursside juhtimine; siia võib nimetada ka hariduse osa 

eelarvest, materiaal-tehnilise ja infotehnoloogilise baasi asjakohasus ja otstarbekas kasutamine haridusvaldkonna  eesmärkide 

saavutamiseks; hooned, investeeringud, personal). 

Koht/olulisus maakondlikus vaates 

Tugevused (kuni 3 nimetada ) 

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) 

  

 

 
Alljärgnev tabel on oma ülesehituselt sarnane Valga maakonna arengukava investeeringute ja tegevuste kavaga. Tõsi, ta on kaugeleulatavam. Kui 4 aasta pikkune periood on 

KOVi ühe valitsemisperioodi tervik, siis + 3 aastat on keerulisem prognoosida. Palun, aga püüdke siiski. Eriti on seda siis hea teha, kui KOVi arengukava on aastani 2020 või 

enam. Juhul, kui KOV arengukava seda perioodi kuidagi ei kata, siis palun lisage märkus. Kasutage eurodes märkimist. Kui summat ei tea (st seda pole KOVi arengukava 

tegevuskavas ka märgitud), aga tegevus/ investeering on oluline märkige X. Samuti soovitan väiksemate summade kui 1000 (€) kastutada X-ga märkimist.  



Tegevuste nimetamisel palun olge „riigimehelik“, kuid ka enesekeskne ja tehke sellest lähtudes parim valik: märkige oluline tegevuse maakonna ja KOV vaates maakonna ja 

oma KOVi haridusvaldkonna eesmärkidest lähtudes. Selleks, et maakonna vaadet kiiremini leida, on kirjale lisatud Valgamaa arendusstrateegia maatriksid ja investeeringute 

kava väljavõte, kus on toodud haridus, noorsootöö ning need investeeringukava osad, kus on märgitud haridust/kooli/koolitust.  

RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA 

  

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 

Vastutaja Partnerid 

Märkused, selgitused (s.h kui 

projekt jätkub pärast 2018., siis 

välja tuua prognoositav 

kogumaksumus) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1..HINDAMISVALDKOND:   
                 

1.  Alusharidus  

  

 

70000 70000 72000 

72000 75000 75000 75000    

2. Põhiharidus 

  

303000 303000 304000 304000 305000 305000 305000 
   

3. Gümnaasiumiharidus 

  

22000 22000 23000 23000 25000 25000 25000    

4. Kutse-ja kõrgharidus 

  

 

x x x x x x x    

5. Elukestev õpe 

  

 

x x x x x x x 
   

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 
Vastutaja  

 

Partnerid 

 

 Märkused, selgitused 

   II HINDAMISVALDKOND 2014 2015 2016 2017 2018 +2019 2020 

1. Tugiteenused õpilastele/noortele 

 

 

x x x x x x x    

2. Karjääri-ja nõustamisteenused 

  x x x x x x x    

3. Toetused õpilastele ja õppijatele 

  x x x x x x x    



4.  Huviharidus,  noortekeskused ja -toad 

  2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000   

 

5. Õpilastransport ja liikumise logistika 

 
 

7000 7500 8000 8500 9000 9000 9000    

 Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€) 
Vastutaja  

 

Partnerid 

 

 Märkused, selgitused 

   III HINDAMISVALDKOND 2014 2015 2016 2017 2018 +2019 2020 

1. Investeeringud haridusasutuste hoonetesse ja rajatistesse  

 

 

13000 3000 3000 3000 3000 3000 3000    

2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse  

  x x x x x x x    

 


