
VINNI-PAJUSTI 

GÜMNAASIUM 

1988-2013 

 

VPG 



 

TERE! 

 



MEIE KOOL 



MEIE KOOL 
• Koolimajas alustati õppetööd 

1.septembril 1988.a. 

• Kool asub looduskaunis kohas. 

• Ruumikas majas asuvad õppeklassid, 
arvutiklassid, raamatukogu, võimla, 
aula, jõusaal, söökla, ainekabinetid. 

• Kooli kõrval on valla spordikompleks, 
kus saab ujuda, treenida ja jõusaali 
kasutada. 

• Uus staadion ja virgestusalad. 

• Suusarajad kooli juures. 

 



AADRESS 

  

 Vinni-Pajusti Gümnaasium 

 Tammiku 9 

 Vinni alevik 

 46601 

 Lääne-Virumaa 



KONTAKT 

 

www.vpg.edu.ee 

e-post: vpg@vpg.edu.ee 

 tel 3278081 



VPG SÜMBOL - TAMMELEHT 



VPG LIPP 



KOOLITÖÖ 

• Õppeaastas on 175 tööpäeva, mis 

jaguneb neljaks veerandiks põhikoolis 

ja kaheks poolaastaks gümnasiumis. 

Õppetöö algab 1.septembril. 

• Koolipäev algab 8.00 ja lõpeb 15.30. 

• Õppetund kestab 45 minutit. 

• Einevahetund 20 minutit. 

• Reedene koolipäev on lühem kella 

15.00-ni 

 



ÕPPETÖÖ KORRALDUS 

• Õppetöö toimub riikliku õppekava 
alusel. 

 

• Vabaained põhikoolis on arvuti 
algõpetus, inglise keel, saksa keel. 

 

• Vabaained gümnaasiumis on 
arvutiõpetus ja joonestamine. 



VALIKAINED GÜMNAASIUMIS 
Humanitaar- ja sotsiaalsuund 

• Õppeained: eesti keel ja kirjandus, aja- ja 

kultuurilugu, saksa keel, inglise keel 

Reaalsuund ja multimeedium 

• Õppeained: lai matemaatika, informaatika 

(multimeedium: veebistuudium, fotograafia 

ja digipildid), inglise keel 

Loodussuund- ja keskkonnaharidus 

• Õppeained: bioloogia, keemia, geograafia, 

füüsika, sotsiaalpoliitika, inglise keel 

 



KOOLI EDUKUS 

Õpilaste head ja väga head saavutused: 

• olümpiaadidel ja ainevõistlustel; 

• riigieksamitel; 

• pranglimises; 

• spordis; 

• tehnika-alastel võistlustel; 

• kunstis, tehnoloogia- ja tööõpetuses, 

kodu-uurimises, esseede võistlustel; 

• etlemises ja mälumängudes. 

 



Tulemuslik tugisüsteem 

õppetöös mahajääjatele: 

• logopeediline teenindus; 

• õpiabi I ja II kooliastmes; 

• individuaalne töö; 

• individuaalne õppekava. 

 

 Töö andekate ja tarkade 

lastega. 



ÕPETAJAD 

• Koolis töötab 35 kvalifitseeritud 

pedagoogi. Aktiivselt tegeldakse 

täiendõppe ja kooliarendustööga. 

• Õpetajad juhendavad huvi- ja 

spordiringe, korraldavad ainenädalaid. 

• Õpetaja on kooli ja klassi õpikeskkonna 

looja. 

• Valmistavad õpilasi ette võistlusteks ja 

olümpiaadideks. 

 



ÕPETAJAD 



ÕPILASED 

• Vinni-Pajusti Gümnaasiumis õpib üle 

360 õpilase. 

• Klassikomplekte on 20. 

• 4 kooliastet - algkool (I,II aste), põhikool 

ja gümnaasium. 

 



HUVITEGEVUS 

   Meil on lastekoor, mudilaskoorid, solistide 

ring, näitering, kunstiring, kodundusering, 

spordiringid, matkaring, orienteerumine, 

judo ja sumo, mälumängud, kodu-

uurimine, töö- ja tehnoloogiaring, 

pilliõpetus, klaveriõpetus, meisterdamine, 

jalgpall, korvpall, raamatukoguring, 

suusatamine, showtants. 

   ÕE- õpilasesindus. 

 



TRADITSIOONID 

Koolis toimuvad näitused, 

kontserdid, tähtpäevapeod, 

emadepäeva kontsert, sõbrapäev, 

õpetajate päeva tähistamine, 

gümnasistide päev, 

mälumänguturniirid, 

klassidevahelised spordivõistlused, 

algklasside temaatilised üritused. 

 



TRADITSIOONID 

• Klassiväliselt toimuvad 

ainenädalad, mille raames õpilased 

ja õpetajad viivad läbi hulgaliselt 

üritusi, võistlusi ja olümpiaade. 

• VPG on tervistedendav kool, 

algklassides liikumine „Terve 

VPG“. 

 



TRADITSIOONID 













PLAYBACK 



GÜMNASISTID 



VASTLAPÄEV 



JÕULUD 











LAULUPEOL 
Õpilased on osalenud kõikidel laulupidudel: 

1990.a alates 21. üldlaulu- ja tantsupeost 

(22., 23., 24.) 

1992.a 7. Noortelaulu- ja tantsupidu 

1997.a 8. Noorte laulu- ja tantsupidu 

2002.a 9. Noorte laulu- ja tantsupidu 

2007.a 10. Noorte  laulu- ja tantsupidu 

2009.a 25. Üldlaulu- ja tantsupidu 

„Üheshingamine“ 

2011.a Noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“ 

 

 

 



PIDULIK 

Pidulikud aktused: 

1. september, 

veerandi viimane 

päev, vabariigi 

aastapäev, 

põhikooli- ja 

gümnaasiumi 

lõpuaktused. 



ÕPPIMINE 

Olümpiaadidel ja võistlustel osaleb 21% 

õpilaste arvust. „4-5“ ja „5“-le õppijaid on 

55% õpilaste arvust. 



MUUSIKA 

• instr. ansamblid 

• ansamblid 

• solistid 
 



POPKOORIPIDU  



KUNST 

• kunstiring 

• meisterdamise 

ring algklassidele 

• osalemine 

maakondlikul ja 

vabariiklikel 

võistlustel 



TEHNIKA 
• töö- ja tehnoloogiaring 

• seebikarbiralli 

• võrride võistlus „Vinni PUNN“ 



MATKAD 
• Matkad toimuvad  

1 kord kuus. 

• Osalevad õpilased,  

õpetajad,  

lapsevanemad ja 

vilistlased. 



SPORTLIK 

Traditsioonilised sportlikud üritused: 

• sügisene kergejõustikupäev; 

• suusapäev; 

• vastlapäev (1.-6.kl); 

• jalgpalliturniir; 

• korvpalliturniir; 

• spordimälumängud; 

• liikumine „Terve VPG“. 



SÕBRALIK  

Sõbrapäev on tore päev! 



KOOL RENOVEERITI 2010.A 
• Koolimajas on palju valgust ja soojust. 

• Töötab automaatne turvasüsteem ja 

videovalve. 

• Õpikeskkond on väga hea. 



Kooli moto: 

• Toimeta targasti! 

Kooli maskott: 

•  Vinni-Puhh 



VINNI-PUHH 

• Vinni-Puhh (karupoeg Puhh) oli kaisukaru. 

Ta oli lapsemeelne, heatahtlik ja 

abivalmis. Lapsemeelsus sobib ka kooli, 

heatahtlikkust ja abivalmidust peame 

endas kasvatama. Lapsemeelsus peab 

säilima nii lastes kui ka täiskasvanutes. 

• Vinni-Puhh sobib meile ka sellepärast, et 

tema nimi ja kooli nimi kõlavad sarnaselt. 



• Vinni-Puhh viibis palju looduses, ta 

külastas oma sõpru tammikus. Mei ekool 

asub tammiku serval. 

• Vinni-Puhhil oli palju sõpru. Meie koolis on 

üle 300 lapse, kes peavad headeks 

sõpradeks saama ja jääma. 

• Vinni-Puhh on saatjaks juubeliaasta 

üritustel ja ettevõtmistel. 



KUIDAS TULLA MEILE 

ÕPPIMA? 
Gümnaasiumisse astumiseks katseid ei ole. 

Vastuvõtt 10. klassi kestab 1. juulini.  

Lisavastuvõtt 15. augustini.  

Kooli kantseleisse on vaja tuua järgmised 

dokumendid: 

• põhikooli lõputunnistus; 

• pass (sünnitunnistus); 

• avaldus (kirjutada kohapeal); 

• terviseleht ja 2 fotot. 

 



Valikuvõimalused 

gümnaasiumis 

Õppesuunad: 

• humanitaar- ja sotsiaalsuund; 

• loodussuund ja 

keskkonnaharidus; 

• reaalsuund ja multimeedium. 

 



Uue õppekava järgi õpitakse nüüd 

gümnaasiumis: 

• Majandust ja ettevõtlust; 

• Riigikaitset; 

• Uurimuslike tööde aluseid; 

• Karjääri; 

• Laia ja kitsast matemaatikat. 

Arvutiõpetuses väljastatakse gümnaasiumi 

lõpetajale A ja O oskustunnistus. 

 



MIKS VALIDA MEIE KOOL? 

• Saab väga hea hariduse; 

• Kool on turvaline; 

• õpetajad on professionaalsed ja 

koostööaltid; 

• mitmekülgne huviharidus; 

• ilus looduslik keskkond; 

• head sportimisvõimalused; 

• tulemused head; 

• väga hea õpikeskkond (rahulik ja sõbralik). 



VILISTLASED 

• VPG-s on lõpetanud 21 lendu. 

• Oma koolis on õpetajatena töötanud 6 

vilistlast. 

• VPG lõpetanutest on paljud jätkanud 

õpinguid kõrgkoolides (98%). 

• Vilistlaste kokkutulekud toimuvad iga viie 

aasta tagant. 

• Järgmine kokkusaamine on 2013.a kooli 

25. aastapäeval. 



VILISTLASED 





HEA HARIDUS 

Kõik lõpetajad jätkavad haridusteed 

kõrgkoolides. 



TULGE MEILE ÕPPIMA ! 

www.vpg.edu.ee 


