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Sissejuhatus	
	

Tallinna	Laagna	Gümnaasiumi	(edaspidi	TLG)	arengukava	on	dokument,	mille	järgimine	kooli	juhtkonna	
ja	 töötajate	 poolt	 tagab	 kooli	 jätkusuutliku	 arengu	pidevalt	muutuvas	 ühiskonnas.	 Arengukavas	 on	
määratletud	 kooli	 arengusuunad	 viieks	 aastaks	 ning	 kavandatud	 kolmeks	 aastaks	 tegevused	nende	
saavutamiseks.	Arengukava	toetab	kooli	juhtimisel	vajalike	otsuste	ning	tööplaanide	tegemist.	

Arengukava	koostamisel	lähtuti	järgmistest	õigusaktidest	ja	strateegilistest	dokumentidest:	

1.	Põhikooli-	ja	gümnaasiumiseadus		
2.	Eesti	elukestva	õppe	strateegia	2020		
3.	Eesti	säästva	arengu	riiklik	strateegia	„Säästev	Eesti	21“		
4.	Tallinna	arengukava	2014-2020		
5.	Tallinna	munitsipaalüldhariduskoolide	võrgu	korrastamise	kava	aastateks	2013–2020.	
6.	Tallinna	Laagna	Gümnaasiumi	sisehindamise	aruanne	2014-2017		
7.		Eesti	keelevaldkonna	arengukava	2018-2027	(praegu	kinnitamisel,	vt.	HTM	kodulehelt)	
	
Arengukava	 koostamiseks	 moodustati	 koolis	 töörühm,	 kuhu	 kuulusid	 kõikide	 kooliastmete	 ja	
aineühenduste	 esindajad	 ning	 juhtkonna	 liikmed.	 Kõikidel	 töötajatel,	 õpilasesinduse	 ja	 hoolekogu	
liikmetel	oli	võimalik	teha	ettepanekuid	ja	täiendusi.	Õpetajate	hulgas	viidi	2017.	aasta	septembris	läbi	
rahuloluküsitlus,	 mille	 raames	 sai	 teha	 ettepanekuid	 kooli	 arengusuundade	 määratlemiseks.	
Arengukava	kooskõlastati	hoolekoguga.		
	

Hetkeolukorra	kirjeldus	
Moto	
	

Ei	ole	tähtis	see,	kus	me	asume,	vaid	tähtis	on	see,	mis	suunas	me	liigume!	

	

Üldandmed	kooli	kohta	
	

TLG	on	piirkondlik	üldhariduskool,	mis	töötab	ühtluskoolina	ning	kus	õpivad	1.-12.	klassi	õpilased.		

Kool	avati	1980.	aastal.		

Kooli	nimetused:		

• Tallinna	13.	Keskkool	1980.	–	1996.	aastal,		
• Laagna	Gümnaasium	1996.	-	2000.	aastal,		
• Tallinna	Laagna	Gümnaasium	alates	2000.	aastast.		

Õpilaste	arv	koolis	on	olnud	kõikuv,	näiteks	1986.	aastal	1910	õpilast,	väikseim	õpilaste	arv	oli	
1996.	 aastal,	 619	 õpilast.	 Viimasel	 viiel	 aastal	 on	 õpilaste	 arv	 taas	 tõusnud.	 Õpilaste	 arvu	
dünaamikat	www.haridussilm.ee	andmetel	näeb	joonisel	1	ja	tabelis	1.		
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Joonis	 1.	 Õpilaste	 arvu	 dünaamika	 kooliastmeti	 2005-2006.	 õppeaastast	 kuni	 2017-2018.	
õppeaastani	www.haridussilm.ee	andmetel.	
	
Tabel	 1.	 Õpilaste	 arvu	 dünaamika	 kooliastmeti	 2005-2006.	 õppeaastast	 kuni	 2017-2018.	
õppeaastani	www.haridussilm.ee	andmetel.	

	
	
Töötajate	arv	on	2017.	aasta	lõpu	seisuga	78,	neist	pedagoogilise	personali	arv	on	64.	
	

Õpikeskkond	
	

2008.	aastal	renoveeriti	koolihoone	täielikult	ja	alates	2008/2009	õppeaastast	toimub	õppetöö	heas	
füüsilises	õpikeskkonnas.			
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Koolil	on	spordisaal,	ujula,	spordimängude	väljak.	Koolil	on	155	arvutit,	õpilaste	kasutuses	on	neist	
90.	Nutiseadmeid	on	õpilaste	kasutuses	44.	Koolimaja	omanik	on	Vivatex	Holding	OÜ.	
	

Kooli	eripära	
	

Kool	on	omanäoline,	 sest	koolis	õpib	 rohkesti	õpilasi,	 kelle	kodukeel	ei	ole	eesti	 keel.	Enamik	neist	
räägib	kodus	vene	keelt.		Praegune	TLG	oli	esimene	eesti	õppekeelega	kool	Lasnamäel.	

Alates	2010/2011	õppeaastast	õpetatakse	alates	2.	klassist	prantsuse	keelt,	mis	on	õpilaste	ja	
lastevanemate	seas	väga	hinnatud.		
I	kooliastme	õppekavas	on		draamaõpe,	mille	eesmärgiks	on	arendada	õpilaste	koostööoskust	ja	
üksteisega	arvestamist	nii	koolitöös	kui	igapäevases	elus.	
Vene	 keele	 ja	 eesti	 keele	 (9.	 klassis)	 õpetamine	 rühmades	 sõltuvalt	 kodukeelest.	
Pikapäevarühma	 asemel	 töötab	 arenguring,	 kus	 pärast	 koolitunde	 on	 võimalik	 tegeleda	
arendavate	tegevustega	ja	õpioskuste	parendamisega.	
Majandusõppega	alustatakse	1.	klassis.	
Gümnaasiumis	on	õpilastel	võimalik	õppida	tervishoiu	või	infotehnoloogia	õppesuunal.	Tervishoiu	
õppesuuna	kursused	on	välja	töötatud	Tallinna	Tervishoiu	Kõrgkooli	poolt	ja		koostöös	kõrgkooliga	
toimub	ka	nende	õpetamine.		Mõlema	õppesuuna	kohane	haridus	on	tööturul	nõutud.		
Kool	rakendab	kaasava	hariduse	põhimõtteid.	
Koolil	on	ujula	ja	hea	varamuga	raamatukogu.	
	

Eelmise	arengukavaperioodi	analüüs	
 
Kooli	 tegevuse	 tulemuslikkuse	 analüüs	 on	 valminud	 kolme	 aasta	 jooksul	 läbi	 viidud	
sisehindamise	 käigus.	 Arengukava	 täitmise	 analüüs	 viidi	 läbi	 iga	 õppeaasta	 lõpus	 töögrupi	
poolt.	 Arengukava	 analüüs	 kajastub	 sisehindamise	 aruandes.	 Tulemused	 on	 esitatud	
üldeesmärkide	lõikes.	
1. Kooli	 maine	 tõstmine	 erinevate	 huvigruppide	 kaasamisel	 kooli	 ja	 õpilase	 arengu	

toetamiseks.	
Koolil	 on	 mitmeid	 koostööpartnereid.	 Traditsiooniliselt	 teeb	 kool	 koostööd	 kooli	
hoolekoguga,	 lastevanematega,	 õpilasesindusega,	 kohaliku	 omavalitsuse	 esindajatega,	
Põhja-Eesti	Rajaleidjaga,	politseiga,	Tallinna	Tervishoiu	Kõrgkooliga,	programmiga	“Tagasi	
kooli”.	
Lapsevanemad	 on	 kaasatud	 kooli	 tegevustesse	 hoolekogu,	 koosolekute,	 	 õppekäikude,	
programmi	 “Tagasi	 kooli”	 jms	 kaudu.	 Regulaarselt	 toimuvatel	 lastevanemate	
koosolekutel		antakse	ülevaade	kõigist	kooli	tegevusvaldkondadest,	tulemustest,	plaanidest	
ja	probleemidest.		
Lapsevanematele	 on	 korraldatud	 mitmed	 infotunnid,	 millistes	 kõige	 populaarsemad	 on	
olnud	täiskasvanud	õppija	nädala	raames.	
Lastevanemate	abil	ja	toetusel	osalesid	lapsed	laulu-	ja	tantsupeol.	
Õpilasesindus	 on	 aktiivne	 aidates	 koolielu	 rikastada	 huvitavate	 üritustega,	 viib	 läbi	
kampaaniaid	 (varjupaiga	 loomade	 toetuseks,	 koostöös	 PPA-ga	 helkurite	 kandmise	
vajalikkusest	jms.)	,korraldab	erinevaid	üritusi	(mardilaat,	kadripäev,	sõbrapäev,	jpm.),	on	
abiks	 suuremate	 kooliürituste	 korraldamisel.	 TLG	 Õpilasesindus	 kuulub	 Eesti	
õpilasesinduste	 liitu,	esinduse	 liikmed	võtavad	osa	EÕL	üldkoosolekutest.	Õpilasesinduse	
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liikmed	 osalevad	 ka	 Tallinna	 õpilasesinduste	 teabepäevadel	 ja	 koolitustel.	 2017.	 aastal	
tunnustati	meie	kooli	ÕE	liiget	Uku	Maitsalu	tiitliga	“Tallinna	noor	kultuuritegija”.		

			Õpilasesindusse	kuulumine	annab	igale	Õpilasesinduse	liikmele	võimaluse	näidata	
			enda	arukust,	ettevõtlikkust,	korraldamisvõimet	ja	koolielu	tundmist,	samuti		
			arendab	ühine	tegevus	meeskonnatööd	ja	koostööoskust.	

Meie	õpetajaid	märgatakse	ka	Tallinna	linnas.	Nii	on	õpetaja	Silme	Gutman	nimetatud	2017.	
aastal	Tallinna	aasta	õpetajaks.		
Kodanikuaktiivsust	 tõstab	õpetaja	 Ivo	Visak	 	 (Eesti	 Vabariigi	 aasta	noorsootöötaja	 2017)	
oma	 tegevusega,	 suunates	 õpilasi	 vabatahtlikule	 tegevusele	 toidupanka	 ja	 olles	 Eesti	
Noorteühenduse	Liidu	esimees.	
Arengukava	 perioodil	 on	 kool	 aktiivselt	 tegelenud	 kooli	 maine	 parendamisega,	 kuid	
väheseks	 on	 jäänud	 kooli	 tegevuse	 kajastamine	 avalikkusele.	 Uue	 arengukava	 perioodi	
oluliseks	eesmärgiks	on	seda	parandada.	

2.	E	-	õppe	arendamine	
Koolis	 on	 järjest	 enam	kasutamist	 leidnud	erinevad	e-õppe	 võimalused	 -	 õppeaine	 sees	
kasutatakse	 teemakursuseid,	 mis	 läbitakse	 e-õppe	 keskkonnas;	 kontrolltööd	 interneti	
keskkonnas;	erinevate	õpikeskkondade	kasutamine	ja	pilootprojektides	osalemine	õpilaste	
digipädevuse	arendamiseks.		
Soetatud	 	 on	 liikuvad	 arvutiklassid,	 mis	 on	 aktiivses	 kasutuses	 nii	 tundides	 kui	
robootikaringis.	

3.	Haridusliku	erivajadusega	(HEV)	õpilaste	õpetuse	süsteemne	rakendamine.	
HEV	õpilaste	õppe	korraldamisel	on	lähtutud	kaasava	õppe	põhimõtetest,	mille	kohaselt	
üldjuhul	 õpib	 haridusliku	 erivajadusega	 õpilane	 elukohajärgse	 kooli	 tavaklassis	 koolis	
kehtestatud	õppekava	alusel	ja	õpilase	erivajadusi	arvestades.		Õpikeskkonda	on	muudetud	
vastavalt	 õpilaste	 vajadustele	 ja	 kooli	 võimalustele.	 HEV	 õpilaste	 õpe	 on	 paindlik	 ja	
kohandatud	 vastavalt	 õpilaste	 vajadustele,	 haarates	 õpilast	 kaasa	 ka	 koolisisestesse	
tegevustesse.	
Õpilaste	ja	nende	perede	toetamiseks	on	alates	2017/2018	õppeaastast	koolis	tööle	saadud	
toimiv	tugimeeskond	ja	avatud	on	mitu	väikeklassi.	Arendamisel	on	tugiteenuste	süsteem.		
Laste	arengu	jälgimiseks	on	loodud	järgmised	võimalused:	
• Arenguvestlused	arengupotentsiaali	väljaselgitamiseks	ja	kokkulepete	sõlmimiseks;	
• lapse	 tunniväline	 individuaalne	 abistamine	 (järeleaitamine,	 konsultatsioonid)	 klassi-	

või	aineõpetajate	poolt;	
• õpilase	arengu	kaardistamine;	
• koolipsühholoogi	 konsultatsioonid	 ja	 perede	 nõustamine	 haridus-	 ja	

kasvatusküsimustes;	
• õpiabi	ümarlaud	õpilasele	vajalike	tugimeetmete	rakendamiseks.	

				HEV	laste	paremaks	toetamiseks	on	tööle	võetud	õpetaja	abi.	
4.	Sisekoolituste	korraldamine	erinevatele	huvigruppidele	
Koolis	 on	 korraldatud	 IT	 ja	 psühholoogia	 alaseid	 sisekoolitusi	 lastevanematele.	 Kooli-	
vaheaegadel	 on	 toimunud	 koolitusi	 õpetajalt	 õpetajale	 IT	 valdkonnas.	 Tervele	 kooli	
kollektiivile	on	toimunud	esmaabi	koolitus,	mille	viis	läbi	Tallinna	Tervishoiu	Kõrgkool.	Tallinna	
Ülikooli	 poolt	 viidi	 õpetajatele	 läbi	 MÕK	 koolitus.	 Parema	 suhtlemisoskuse	 arendamiseks	
erinevate	huvigruppidega,	kellega	õpetajad	kokku	puutuvad,	on	õpetajad	läbinud	HITSA	poolt	
korraldatud	koolitusi.			
Aastate	jooksul	on	kool	edukalt	läbinud	evakuatsiooniõppused.		
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Laste	paremaks	toetamiseks	prantsuse	keele	õppes	on	koolil	kavas	hakata	läbi	viima	prantsuse	
keele	tunde	lapsevanematele.	
Arendamist	vajab	õpilaselt	õpilasele	koolituste	aktiveerimine.		

Strateegia	
	

Visioon		
	

Jätkusuutlik	turvalise	keskkonnaga	infotehnoloogiat	ja	tervishoiuõpet	pakkuv	tunnustatud	
kool,	 kus	 kõigil	 on	 hea	 olla.	 Koolis	 kujunevad	 head	 õpioskused	 ning	 väärtustatakse	
koostööd,	traditsioone,	eesti	keelt	ja	kultuuri	,innovatsiooni,	loovust	ja	tervislikke	eluviise.	

	

Missioon	
	

Loome	õpilastele	õppimist	ja	õpetamist	toetavas	koolikeskkonnas	võimalused	kujuneda	elus	
toimetulevaks,	eesti	keelt	ja	kultuuri	väärtustavaks,	oma	juuri	hindavaks	kodanikuks.	Pakume	
häid	 tingimusi	 sportimiseks,	 prantsuse	 keele	 omandamiseks	 ja	 majandusõppeks.	
Gümnaasiumi	 lõpetaja	 on	 omandanud	 mitmekülgsed	 teadmised	 infotehnoloogias	 või	
tervishoius.	Oleme	üks	parimatest	õppimist,	õpetamist	ja	tervist	väärtustavatest		koolidest.		
	

Põhiväärtused		
	

KOOSTÖÖ	–	ühine	otsustamine,	kaasamine,	üksteisega	arvestamine,	

ARENG	–	motiveeritus	ja	valmidus	elukestvaks	õppeks,		

HOOLIVUS	–	hooliv	suhtumine	endasse,	teistesse	ja	ümbritsevasse	keskkonda,		

LAPSESÕBRALIKKUS	–	otsuste	tegemine	lähtuvalt	laste	huvidest,	

VASTUTUSTUNNE	–	kohustuste	täitmine	ning	lubadustest	kinni	pidamine,	

SUHTLEMISOSKUS	–	suuline	ja	kirjalik	eneseväljendusoskus,	

VIISAKUS	–	üldkehtivate	viisakusreeglite	järgimine,	

TURVATUNNE	–	õigeaegne	märkamine	ja	abivajaja	toetamine.	

	 	



Tallinna	Laagna	Gümnaasiumi	arengukava	2018-2022		
	

9	
	

Üldeesmärgid	
	

1. Õpilastel	on	head	õpioskused	ning	soov	õppida	ja	õpinguid	jätkata.	
2. Kool	on	varustatud	kaasaegsete	IT	jt	õppevahenditega.	
3. Esimeses	kooliastmes	on	rakendunud	kogupäevakool.	
4. Kuulume	liikuma	kutsuvate	koolide	hulka.	
5. Koolil	on	ökomärgis	„Roheline	lipp“.	

Üldeesmärke	aitavad	saavutada	valdkonnaeesmärkideni	jõudmiseks	kavandatud	tegevused.	

	

Valdkonnad,	eesmärgid	ning	tegevused	nende	saavutamiseks		
	

Lühendid:	 T-	 tegevus,	 LOV	 –	 linnaosavalitsus,	 MÕK-	 muutuv	 õpikäsitus,	 HEV	 –	 hariduslikud	
erivajadused.	

1.	 Eestvedamine	 ja	 juhtimine	 (sh	 personalijuhtimine,	 kommunikatsioon	 ja	
mainekujundus)	
	
Eesmärk	1.1.	Kooli	juhtimisse	on	kaasatud	kõik	huvigrupid.	

	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	
	

Ressurss	
20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.1.1.	
Probleemide	
lahendami-
seks	ja	kooli	
arendamiseks	
luuakse	ajutisi	
töögruppe.	
	

Töötajate	ja	
õpilaste	
ettepanekute	alusel	
lepitakse	kokku	
probleemides	või	
teemades,	mille	
lahendamiseks	
moodustab	direktor	
ajutised	töögrupid	
ning	kinnitab	need	
käskkirjaga.	

Vajalikud	
töögrupid	
on	
moodusta-
tud.	

Kooli	
juhtimine	
on	kaasav,	
töötajatel	ja	
õpilastel	on	
võimalik	
otsustus-
protsessi-
des	
osaleda.	

Lisaks	
juhtkonnale	
töötavad	
aineühendu-
sed	ja	HEV	
õpilaste	
probleemide-
ga	tegelev	
tugisüsteem.		

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	
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T-1.1.2.	
Juhtkonna	
laiendatud	
koosolekutele	
kaasatakse	
huvigruppide	
esindajaid.	
	

Koosoleku	teemade	
valimisel	
kaardistatakse	
seotud	huvigrupid	
ning	kutsutakse	
nende	esindajad	
koosolekule.	

Koosole-
kute	kutsed	
ja	
protokollid,	
kust	on	
näha,	et	
huvigruppe	
on	
kaasatud.	

Juhtimine	
muutub	
senisest	
kaasava-
maks,	
tehakse	
kooli	jaoks	
paremaid	
otsuseid.	

Huvirühmade	
esindajaid	on	
juhtkonna	
laiendatud	
koosoleku-
tele	
kaasatud,	
kuid	mitte	
alati	ega	kõiki	
huvirühmi.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.1.3.	Kooli	
sisehindamine	
viiakse	
kooskõlla	
Hästi	juhitud	
kooli	
mudeliga	

	

Luuakse	
sisehindamise	
töörühm,	mis	
analüüsib	seni	
kasutatud	
sisehindamise	
mudeli	ja	Hästi	
juhitud	kooli	mudeli	
sarnasusi	ja	
erinevusi	ning	
rakendab	uue	
mudeli	ellu.	

Sisehindami
se	töörühm	
on	loodud	
ja	tööle	
rakenda-
tud.	

Kooli	
sisehindami
se	
tulemused	
on	teiste	
koolide	
tulemuste-
ga	võrrelda-
vad.	

Sisehindami-
sel	ei	
kasutata	
Hästi	juhitud	
kooli	mudelit.	

	 x	 	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-1.1.4.	
Aineühendus-
te	juhatajad	
kaasatakse	
kooli	
parendus-
tegevustesse	

	

Aineühenduste	
juhatajatest	
moodustatakse	
töörühm,	mis	
vahetab	
regulaarselt	
kogemusi	ja	teeb	
parendusettepane-
kuid.	

Töörühm	
on	
moodusta-
tud	ning	
parendus-
ettepane-
kuid	teinud.	

Kooli	
parendus-
tegevusteks	
tehtud	
otsused	
tuginevad	
laiapõhja-
lisemal	
analüüsil.	

Aineühendus
te	juhatajatel	
on	võimalik	
individuaal-
selt	
ettepanekuid	
teha.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

T-1.1.5.	
Vastutus-
valdkonnad	
jaotatakse	
laiendatud	
juhtkonna	
liikmete	
vahel.		
	

Juhtkonna	liikmed	
sõnastavad	
vastutusvaldkonnad	
ning	teevad	
laiendatud	
juhtkonna	
liikmetele	
ettepaneku	
valdkonna	
juhtimiseks.	

Vastutus-
valdkonnad	
on	jagatud.	

Juhtimine	
on	kaasav.	

Kindlaid	
vastutusvald-
kondi	pole.	

x	 	 	 Direktor	 Kooli	
eelarve	
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T-1.1.6.	
Küsitluste	
läbiviimine.	
	

Uuenduste	jm	
prioriteetsete	
küsimuste	korral	
luuakse	küsitluse	
ettevalmistamiseks	
ja	läbiviimiseks	
töörühm	või	
tellitakse	töö	
teenusepakkujalt.	

Vajalikud	
küsitlused	
on	läbi	
viidud.	

Kooli	
juhtimiseks	
vajalikud	
otsused	
tehakse	
informeeri-
tult.	

Küsitlused	on	
läbi	viidud	
vastavalt	
vajadusele.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelave	

T-1.1.7.	
Töökorraldus-
reeglite	
uuendamine	
kaasates	kõiki	
töötajaid.		

	

Luuakse	töörühm,	
mis	viib	läbi	
küsitluse	ja	arutelud	
kõikide	töötajatega.	

Töökorral-
dusreeglid	
on	
uuendatud.	

Organisat-
sioonikul-
tuur	
paraneb.	

Töötajad	ei	
täida	reegleid	
ühtviisi.	

x	 	 	 direktor	 Kooli	
eelarve	

	
Eesmärk	1.2.	Õpilased	on	kaasatud	koolielu	korraldamisse.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.2.1.	
Õpilas-
esinduse	
liikmeid	
kutsutakse	
töögruppides	
osalema.	
	

Töögruppe	luues	
analüüsitakse,	kas	
õpilased	on	selle	
teema	huvigrupp	
ning	kui		jah,	siis	
kutsutakse	
õpilasesinduse	
liikmed	töögruppi.	

Õpilas-
esinduse	
liikmetele	
on	esitatud	
kutse	
erinevates	
töögruppi-
des	
osalemiseks	

Otsuste	
tegemisel	
on	
arvestatud	
õpilaste	
huve.	

Õpilasesindus	
osaleb	
töörühmades	
harva.	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelarve	

T-1.2.2.	
Gümnaasiumi
õpilasi	
kaasatakse	
põhikooli	
õpilastele	
ürituste,	
kampaaniate	
jms	
korraldamisse
.	

Ürituste	
korraldamisel	
pakutakse	
gümnaasiumiõpilas-
tele	võimalus	üritusi	
kavandada	ning	
juhtkonna	poolse	
heakskiidu	saamisel	
need	läbi	viia.	

Õpilaste	
osalusega	
on	läbi	
viidud	
vähemalt	
üks	üritus	
aastas	
põhikooli	
õpilastele.	

Põhikooli	
õpilaste	
üritused	on	
noortepära
semad,	
gümnaasiu
miõpilased	
saavad	
harjutada	
organiseeri
mist..	
	

Ürituste	
korraldamisel	
osalevad	
õpilas-
esinduse	
liikmed.	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelarve	
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T-1.2.3.	
Aktiivsete	
vahetundide	
korraldamisse	
kaasatakse	
erinevate	
vanuse	
astmete	
õpilasi.	

Vahetundide	
korraldamisel	
pakutakse	õpilas-
tele	võimalus	
mänge	jm	tegevusi		
läbi	viia.	Võimalusel	
osaletakse	
mängujuhtide	
koolitusel.	

Õpilased	
viivad	läbi	
vähemalt	
ühe	aktiivse	
vahetunni	
kuus.	

Õpilased	
liiguvad	ja	
suhtlevad	
vahetundid
es	rohkem.	

Õpilased	ei	
ole	kaasatud	
aktiivsete	
vahetundide	
korralda-
misse.	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelatve	

T-1.2.4.	
Õpilasi	
kaasatakse	
MÕK	
rakendamisse.	
	

Aineühendused	
arutavad	viise,	
kuidas	õpilasi	
kaasata	ning	teevad	
õpilastele	
ettepanekud	MÕK	
kohase	õppetöö	
korraldamisel	
osaleda.	

Aineühendu
sed	on	
koostanud	
ettepane-
kud,	kuidas	
kaasata	
õpilasi	MÕK	
õppe	
korraldamis
se	

Õpilastel	on	
võimalus	
õppe	
korraldami-
ses	osaleda	
ning	oma	
karjääri	
kujundada.	

Osa	
õpetajatest	
kaasab	õpilasi	
aktiivselt,	
teised	mitte.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.2.5.	
Toimuvad	
süstemaati-
lised	
kokkusaami-
sed	õpilas-
esinduse	
liikmete	ja	
juhtkonna	
vahel.	
	

Iga	poolaasta	
alguses	koostatakse	
graafik	
õpilasesinduse	
liikmete	ja	
juhtkonna	
esindajate	
kokkusaamise	
aegade	ja	esialgsete	
teemadega.	

Graafik	on	
koostatud,	
kokkusaami
sed	
toimunud.	

Õpilasesin-
dusel	on	
rohkem	
võimalusi	
koolielu	
korraldust	
mõjutada.	

Õpilas-
esinduse	
kaasamine	on	
vähene.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

	
	
Eesmärk	1.3.	Kooli	mainekujundus	on	süsteemne.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.3.1.	Kooli	
tegevustest	
teavitamine.	
	

Kooli	kodulehte	
uuendatakse	sageli,	
kasutatakse	ka	
Facebooki,	
Instagrami	vm	
meediat.	

Kooli	
tegevustest	
on	
teavitatud	
viivitusteta.	

Kooli	maine	
paraneb.	

Kodulehe	
infot	
uuendatakse	
harva.	

x	 x	 x	 Arendus-
juht,	
huvijuht	

Kooli	
eelarve	
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T-	1.3.2.	
Aktiivne	kooli	
eripära,	õppe-
võimaluste	ja	
õppesuunda-
de	
tutvustamine	
lasteaedades,	
teistes	
koolides	ja	
meedias.	
	

Luuakse	töörühm,	
mis	koostab	kooli	
tutvustava	info,	
kogub	aktuaalset	
teavet	õpetajatelt,	
kavandab	
teavitamise	ning	
korraldab	selle.	

Töörühm	
on	
moodusta-
tud,	info	
edasta-
miseks	
kogutud,	
teavitus	
korraldatud
.	

Kooli	maine	
paraneb.	

Kooli	
tegevuse	
tutvustamine	
ei	ole	
süsteemne.	

x	 x	 x	 Direktor	
õppealaju
hatajad	

Kooli	
eelarve	

T-1.3.3.	Kooli	
sümbolitega	
meenete	ja	
tunnustus-
dokumentide	
uuendamine.	
	

Tellitakse	uued	
meened	ja	
dokumendid.	
Vajadusel	
korraldatakse	
konkurss	uute	
meenete	loomiseks.	

Meened	ja	
dokumen-
did	on	
uuendatud.	

Kooli	maine	
paraneb.	

Kooli	
sümbolitega	
meeneid	ja	
dokumente	
on	vähe.	

	 x	 	 Direktor,	
direktori	
asetäitja	
majandus
alal	

Kooli	
eelarve	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.3.4.	
Koolidele,	
personalile	ja	
õpilastele	
suunatud	
ülelinnalistel	
ja	üleriigilistel	
konkurssidel	
osalemine.		
	

Juhtkond	ja	
õpetajad	teavitavad	
kolleege	ja	õpilasi	
osalemis-
võimalustest	ning	
korraldavad	
osalemise.	

Igal	
õppeaastal	
osalevad	
õpilased	
ülelinnalis-
tel	aine-
olümpiaadi
del,	
võistlustel	
jms	kõikides	
ainevaldkon
dades.	

Kool	on	
senisest	
rohkem	
tuntud.	

Mõnes	
ainevaldkon-
nas		ei	
osaleta	
konkurssidel	
jms,	teised	on	
iga-aastaselt	
aktiivselt	
osalemas.	

x	 x	 x	 Direktor,	
Õppealaju
hataja.	

Kooli	
eelarve	

T-1.3.5.	Kooli	
traditsioonide	
tutvustamine	
väljapaneku-
tel,	stendidel	
ja	kodulehel.	

Luuakse	töörühm,	
mis	teeb	
ettepanekud,	
kuidas	traditsioone	
erinevates	
keskkondades	
presenteerida.	

Töörühm	
on	loodud,	
info	
analüüsitud
,	ettepane-
kud	
esitatud	
ning	
traditsioo-
nid	
tutvustatud
.	

Kooli	
organisat-
sioonikul-
tuur	
paraneb.	

Traditsioone	
tutvustatakse			
vähe.	

x	 	 x	 Direktor,	
arendusju
ht,	
huvijuht	

Kooli	
eelarve	
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T-1.3.6.	
Õpilasesin-
duse	ja	
juhtkonna	
koostöös	
parendatakse	
järjepidevalt	
käitumis-	ja	
üldist	
koolikultuuri	
ning	juhitakse	
tähelepanu	
puudu-
jääkidele.	

Õpilasesinduse	ja	
juhtkonna	
koosolekutel	
arutatakse	
koolikultuuri	
parendamisvõimalu
si,	sh	õpikeskkonna	
korrashoid,	
koolitoitlustamine,	
korrektne	riietus	jne	

Koolikultuu
ri	teemadel	
toimuvad	
regulaarsed	
arutelud.	

Kooli	
organisatsio
onikultuur	
paraneb.	

Koolikultuuri	
teemalised	
arutelud	on	
juhtumipõhis
ed.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-1.3.7	.	
Õpilasesindus
ele	võimaluste	
loomine	kooli	
esindamiseks	
noorteühendu
ste	üritustel.	
	

Kooli	eelarve	
koostamisel	
nähakse	ette	
õpilasesindusele	
transpordi	jm	
osalemisega	seotud	
kulud.	

Õpilasesind
us	osaleb	
kooli	
noorteühen
duste	
üritustel.	

Kooli	maine	
paraneb.	

Õpilasesindus
el	ei	ole	häid	
võimalusi	
osalemiseks.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

	
	
	
Eesmärk	1.4.	Koolil	on	toimiv	sisekommunikatsioon.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.4.1	
Töötajate	
regulaarne	
teavitamine.	
 

Igal	nädalal	antakse	
töötajatele	ja	
õpilastele	eelinfo	
järgmise	nädala	
sündmuste	kohta.	

Info	on	
iganädala-
selt	
edastatud.	

Meeskonna
vaim	
süveneb.	

Info	
edastatakse	
peamiselt	
meili	teel.	

x	 x	 x	 Direktor,	
huvijuht	

Kooli	
eelarve	

T-1.4.2.	
Õpetajate	
arutelu-
koosoleku	
korraldamine	
vastavalt	
vajadusele.	
	

Regulaarselt	
korraldatakse	
pikkadel	
vahetundidel	või	
tööpäeva	lõpus	
arutelukoosolek	
aktuaalsetel	
teemadel.	

Õpetajate	
arutelukoos
olekud	
toimuvad	
regulaarselt
.	

Õpetajad	
on	koolis	
toimuvast	
hästi	
informeerit
ud	ja	
saavad	
tõstatada	
endale	
olulisi	
küsimusi.	
	

Arutelukoos-
olekud	
toimuvad	
aineühendust
es.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	
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T-1.4.3.	Kooli	
kodulehele	
paigutatakse	
sündmuste	
kalender.	
 

Õpetajad	edastavad	
kodulehe	
administraatorile	
regulaarselt	infot	
kodulehele	
paigutamiseks.		

Kodulehel	
on	
ajakohane	
info.	

Koduleht	on	
sisukam	ja	
informatiiv-
sem.	

Kodulehte	
uuendatakse	
harva.	

x	 x	 x	 Arendus-
juht	

Kooli	
eelarve	

T-1.4.4.	
Töötajate	
ühisürituste	
korraldamine	
ning	neil		
osalemise	
innustamine.	
	

Ürituste	sisu	ja	
vorm	
kooskõlastatakse	
töötajatega	ning	
suurendatakse	
ürituste	
atraktiivsust.		

Vähemalt	
kaks	
kolman-
dikku	
õpetajatest	
osaleb	
üritustel.	

Meeskonna
vaim	
tugevneb.	

Ühisüritustel	
osaleb	kuni	
pool	
õpetajas-
konnast.		

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

1.4.5.	
Digitaalse	
infosüsteemi	
loomine	ja	
selleks	vaja-
like	vahendite	
soetamine.	

Eelarvesse	kavan-
datakse	digitaalse	
info-süsteemi	välja-
töötamiseks	ning	
rakendamiseks	
vajaliku	teenuse	
tellimine.	
	
	

Digitaalne	
infosüs-
teem	on	
kasutusel.	

Infovahetus	
paraneb.	

Digitaalne	
infosüsteem	
puudub.	

	 x	 	 Direktor,	
arendus-
juht,	
huvijuht	

Kooli	
eelarve	

	
	
	
	
Eesmärk	1.5.	Õpetajate	kvalifikatsioon	vastab	kutsestandardile.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.5.1.	
Peetakse	
registrit	
õpetajate	
kvalifikatsioo-
nitaseme	ja	
selle	tõstmise	
kohta.	

Kooli	sekretär	
koostab	
andmebaasi	
õpetajate	
kvalifikatsioonitase
me	kohta	ning	
registreerib	
muudatused.	

Register	on	
loodud.	

Õpetajate	
täiendus-
koolituse	
planeeri-
mine	on	
tulemus-
likum.	

Olemas	on	
täienduskooli
tustel	
osalemise	
register.	

x	 x	 x	 Direktor,	
direktori	
asetäitja	
majandus
alal	

Kooli	
eelarve	

T-1.	5.2.	
Õpetajatele	
luuakse	head	
tingimused	
kutsestandar-
dile	vastava	
kvalifikatsioo-
ni	omandami-
seks	ja	
säilitamiseks	

Õpetajaid	
teavitatakse	
koolitustest,	
innustatakse	neist	
osa	võtma	ning	
luuakse	
asendusõpetajate	
süsteem.	

Õpetajad	
osalevad	
koolitustel.	

Õpilaste	
õppe-
edukus	ja	
käitumine	
paranevad.	

Õpetajad	
osalevad	
koolitustel	
vastavalt	oma	
soovidele	
ning	kooli	
eesmärki-
dele	ja	
võimalustele.	

x	 x	 x	 Direktor,	
õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	
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Eesmärk	1.6.	Tunnustussüsteem	on	personali	motiveeriv	ja	läbipaistev.		
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.6.1.	
Tunnustus-
süsteemi	
uuendamine.	
	

Luuakse	töörühm	
tunnustussüsteemi	
uuendamiseks.	

Töörühm	
on	loodud	
ning	tööle	
rakendatud.	

Õpetajate	
töömotivat-
sioon	ja	
töörõõm	
paranevad.	

Tunnustussüs
teem	vajab	
uuendamist.	

	 x	 	 Direktor,	
arendusju
ht	

Kooli	
eelarve	

T-1.6.2.		
Uue	
tunnustus-
süsteemi	
kooskõlasta-
mine	ja	
rakendamine.	
	

Rakendatakse	
töörühma	poolt	
välja	töötatud	ja	
juhtkonnas	
kinnitatud	
tunnustussüsteem.	

Tunnustus-
süsteem	on	
rakendatud.	

Õpetajate	
töömotivat-
sioon	ja	
töörõõm	
paranevad.	

Tunnustussüs
teem	vajab	
uuendamist.	

x	 x	 x	 Direktor,	
arendusju
ht	

Kooli	
eelarve	

	
	
	
Eesmärk	1.7.	Arenguvestlused	on	tööaasta	loomulik	osa.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.7.1.	
Töötajate	
arenguvestlus
te	süsteemi	
koostamine.	

Juhtkond	uuendab	
arenguvestluse	
küsimusi	ja	
süsteemi,	hajutades	
arenguvestlused	
õppeaastale.	

Uus	
arenguvest-
luste	
süsteem	on	
välja	
töötatud	

Arenguvest-
lused	on	
süsteemse
mad	tööta-
jate	moti-
vatsioon	
paraneb.	

Arenguvestlu
sed	viiakse	
läbi	kevadel.	

x	 	 	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

	
Eesmärk	1.8.	Uute	töötajate	sisseelamisprogramm	on	välja	töötatud.	

	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.8.1.	Uute	
töötajate	
sisseelamis-
programmi	
põhimõtete	

Luuakse	töörühm,	
mis	koostab	uutele	
töötajatele	vajaliku	
info	ja	tugiisikute	
süsteemi.	

Sisseelamis
programm	
on	välja	
töötatud	ja	
rakendatud.	

Organisat-
siooni-
kultuur	
põhineb	
kokku-

Uute	
töötajate	
sisseelamis-
programm	
puudub.	

	 x	 	 Õppealaju
hataja,	
direktori	
asetäitja	

Kooli	
eelarve	
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koostamine	ja	
rakendamine.	

lepitud	
väärtustel.	

majandus
alal	

T-1.8.2.	
Mentorsüstee
mi	rakenda-
mine	uutele	
töötajatele.	

Töörühm	töötab	
välja	mentorõpetaja	
ülesanded.	

Mentorsüs-
teem	on	
rakendatud.	

Uute	
õpetajate	
sisseelamis
periood	
lüheneb.	

Mentorsüs-
teem	
puudub.	

	 x	 	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

	
Eesmärk	1.9.	Koolis	on	olemas	vajalik	tugipersonal.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-1.9.1.	
Perioodiliselt	
hinnatakse	
tugipersonali	
töökoormust	
ning	viiakse	
läbi	konkurss	
täiendava	
tugipersonali	
palkamiseks.	

Juhtkond	ja	HEV	
koordinaator	
jälgivad	pidevalt	
tugipersonali	
töökoormust	ning	
vajadusel	astuvad	
samme	selle	
leevendamiseks.	

Tugiperso-
nali	
töökoormus	
on	
mõõdukas.		

Tugiperso-
nal	on	
motiveeri-
tud	TLGs	
töötama.	

Tugipersonal	
on	ülekoor-
matud.	

x	 x	 x	 Direktor,	
õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

	
2.	Õppe-	ja	kasvatusprotsess		

	

Eesmärk	2.1.	Koolil	on	kaasaegne	õppekava.		
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.1.1.	
Õppekava	
uuendatakse	
regulaarselt	
vastavalt	
vajadusele.	

	

Arenguvestlustel	
saadud	info	ja	
õigusaktide	
muudatuste	alusel	
otsustatakse	igal	
aastal,	kas	ja	
millises	ulatuses	
õppekava	
uuendada.		

Õppekava	
on	
ajakohane.	

Õpilaste	
õpitulemus
ed	on	head.	

Õppekava	
vajab	
uuendamist.	

x	 x	 x	 Õppealaju
hataja	

Kooli	
eelarve	

	

Eesmärk	2.2.	Õpilastele	on	võimaldatud	vahetundides	aktiivne	puhkus.	
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Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.2.1.	
Aktiivsete	
sisevahe-
tundide	
korraldamine.	

Igale	klassile	
korraldatakse	kord	
nädalas	
interaktiivne	
tantsuvahetund.	

Igal	klassil	
on	võimalus	
tantsuvahe-
tundides	
osaleda.	

	Õpilased	
on	
aktiivsemad	
ja	tervemad	

Tantsuvahe-
tunde	
korraldatakse	
harva.	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelarve	

T-2.2.2.	
Aktiivsete	
õuevahe-
tundide	
korraldamine	

Igal	klassil	
võimaldatakse	
vähemalt	kaks	
vahetundi	nädalas	
kooliõues	aktiivsete	
tegevustega	veeta	

On	loodud	
võimalus	
vahetunde	
õues	veeta.	

Õpilased	on	
aktiivsemad	
ja	tervemad	

Õue	
lubatakse	
õpilasi	
vahetunnis		
ainult	sooja	ja	
kuiva	ilmaga.	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelarve	

T-2.2.3.	
Luuakse	
vastavalt	
vajadusele	
uuendatav	
sisetervise-
rada.	

	

Võetakse	
pakkumine	
siseterviseraja	
väljaehitamiseks	
ning	rajatakse	rada.	
Alternatiiv:	rada	
koostatakse	
õpilaste	ja	
õpetajate	poolt.	

Sisetervise-
rada	on	
kasutuses	

Õpilased	ja	
õpetajad	on	
aktiivsemad	
ja	tervemad	

Sisetervise-
rada	puudub	

	 x	 	 Direktor,	
huvijuht	

Kooli	
eelarve	

	

Eesmärk	2.3.	II	ja	III	kooliastme	õpilastel	on	võimalik	õppida	majandusõpet.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.3.1.	
Majandus-
õppe	huviringi	
loomine	II	ja	
III	kooliastme	
õpilastele.	

Leitakse	ringi	
läbiviija	ja	
sõlmitakse	leping.	

II	ja	III	
kooliastme	
õpilastel	on	
võimalik	
käia	
majandus-
õppe	ringis.	

Õpilaste	
majandus-
alased	
teadmised	
paranevad.	

Majandust	
õpivad	
algklasside	ja	
gümnaasiumi
õpilased.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

	

Eesmärk	2.4.	Õpetajad	kasutavad	mitmekesiseid	aktiivseid	õppemeetodeid	(MÕK	on	
rakendunud).	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	
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T-2.4.1.	
Viiakse	läbi	
küsitlus	
õpetajate	
koolitusvajadu
sest	ning	
koostatakse	
koolituskalen
der.	

Üle	aasta	viiakse	
läbi	küsitlus	
koolitusvajaduse	
väljaselgitamiseks.	
Tulemusi	
arvestatakse	
koolituskalendri	
koostamisel.	

Küsitlus	on	
läbi	viidud,	
koolitus-
kalender	
koostatud-	

Õpetajatel	
on	paremad	
võimalused	
koolitustel	
osaleda.	

Koolitusvaja-
dus	
selgitatakse	
välja	
suuliselt,	
arenguvestlus
te	käigus.	

x	 	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

T-2.4.2.	
Sisekoolituste	
plaani	
koostamine.	

Plaan	koostatakse	
aineühenduste	
juhatajate	
ettepanekute	alusel	
ja	lähtudes	
õppeaasta	üldees-
märkidest.	

Sisekoolitus
te	plaan	on	
koostatud.	

Õpetajatel	
on	paremad	
võimalused	
koolitustel	
osaleda.	

Sisekoolitusi	
on	korralda-
tud	vastavalt	
vajadustele	ja	
eelarve	
võimalustele.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

T-2.4.3.	
Luuakse	
võimalused	
kogemuste	
vahetamiseks	
oma	koolis	
ning	teiste	
koolide	
õpetajatega	
Eestis	ja	mujal	
maailmas.	

Luuakse	töörühm,	
mis	analüüsib	
parimaid	praktikaid	
ning	teeb	
ettepanekud	
kogemuste	
vahetamise	
süsteemi	
väljatöötamiseks,	sh	
rahvusvaheliste	
projektide	
algatamiseks.	

Töörühm	
on	moodus-
tatud,	
ettepane-
kuid	
arvestatud.	

Õpilaste	
kooliga	
rahulolu	ja	
õpitule-
mused	
paranevad	

Õpetajad	
võivad	vabalt	
külastada	
üksteise	
tunde,	kuid	
aktiivsus	on	
vähene.		

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-2.4.4.		

I	kooliastmes	
rakendatakse	
üldõppe	
põhimõtteid.	

Viiakse	läbi	
õpetajate	koolitus	
üldõppe	
põhimõtetest	ning	
rakendatakse	need	
järk-järgult.	

Üldõppe	
põhimõtted	
on	raken-
dunud.	

Õpilaste	
kooliga	
rahulolu	ja	
õpitule-
mused	
paranevad	

Üldõppe	
elemente	
praktiseeri-
vad	üksikud	
õpetajad.	

	 	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

T-2.4.5.		

I	kooliastmes	
kogupäeva-
kooli	
rakendamine.		

Kogemuste	
vahetamine	
kogupäevakooli	
rakendavate	
koolidega	ning	oma	
mudeli	
väljatöötamine.	

Kogupäeva-
kool	on	
rakendatud.	

Õpilaste	
kooliga	
rahulolu	
ning	
õpitule-
mused	
paranevad.	

Kogupäeva-
kool	ei	ole	
rakendatud,	
töötavad	
arenguringid.	

	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-2.4.6.	
Tunniplaan	on	
koostatud	
viisil,	mis	
võimaldab	
vajadusel	
kõigis	ainetes	
paaristunde.		

Direktori	asetäitja	
õppealal	töötab	
koostöös	
paaristunde	
rakendada	
soovivate	
õpetajatega	välja	
uue	tunniplaani	

Õpetajatel	
on	võimalik	
teha	
paaristunde
.		

Projekt-
õppe	jm	
aktiivsete	
õppe-
vormide	
osakaal	
õppes	
suureneb.	

Paaristunde	
rakendavad	
üksikud	
õpetajad.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelave	
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T-2.4.7.	Eesti	
keele	
õppimiseks	
lisavõimaluste	
loomine	muu	
kodukeele	või	
kakskeelsetest	
peredest	
õpilastele.	

Luuakse	töörühm,	
mis	töötab	välja	
lisavõimalused	eesti	
keele	õppimiseks	
muu	kodukeele	või	
kakskeelsetest	
peredest	õpilastele.		

Töörühm	
on	moodus-
tatud,	
ettepane-
kud	
esitatud	ja	
rakendatud,	
õpilased	
saavad	
lisaõpet.	

Muu	
kodukeele	
või	
kakskeelse-
test	
peredest	
õpilaste	
õpitulemu-
sed	
paranevad.	

Eesti	keele	
lisaõpe	
toimub	ainult	
uussisserän-
dajatele.		

x	 x	 x	 õppealaju
hataja	

Kooli	
eelarve	

	

Eesmärk	2.5.	Õpilastel	on	mitmekesised	võimalused	huvidega	tegelemiseks.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.5.1.	Koolis	
luuakse	
võimalused	IT,	
robootika,	
loovus-,	
liikumis-	ja	
majandus-
õppe	
huviringidele.	

Kuulutatakse	välja	
konkurss	
huviringide	
läbiviimiseks	koolis	
ning	valitakse	
läbiviijad.	

Soovitud	
ringid	
töötavad.	

Õpilastel	on	
paremad	
võimalused	
huvidega	
tegelemi-
seks.	

Koolis	
töötavad	
robootika	
ring	ning	
loovusringid.	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelarve,	
muud	
rahastami
sallikad	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.5.2.	Koolis	
luuakse	
võimalused	
MTÜde	jt	
huvigruppide	
juhitud	
muudele	
huviringidele.	

Kuulutatakse	välja	
konkurss	
huviringide	
läbiviimiseks	koolis	
ning	valitakse	
läbiviijad.	

Soovitud	
ringid	
töötavad.	

Õpilastel	on	
paremad	
võimalused	
huvidega	
tegelemi-
seks.	

MTÜdega	on	
vähene	
koostöö	

x	 x	 x	 Huvijuht	 Kooli	
eelarve	

T-2.5.3.	
Gümnaasiumi
valikkursuste	
ainekavade	
uuendamine.		

Tellitakse	või	
koostatakse	
valikkursuste	
ainekavad.	

Valikkur-
suste	
ainekavad	
on	
koostatud.	

Õpilastel	on	
paremad	
võimalused	
huvidega	
tegele-
miseks.	

Ainekavad	
vajavad	
uuendamist.	

x	 x	 	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	
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T-2.5.4.	
Valikkursuste	
pakkumine	
koostöös	
teiste	
gümnaasiumi
dega.	

Analüüsitakse	teiste	
gümnaasiumide	
valikkursuste	
õppekavasid,	
luuakse	
koostöösidemed	
ning	võimaldatakse	
õpilastel	
valikkursuste	
ristkasutust.	

Koostöö	
teiste	
gümnaasiu
midega	
toimib.	

Õpilastel	on	
paremad	
võimalused	
huvidega	
tegele-
miseks.	

Õpilased	
saavad	
valikkursusi	
õppida	ainult	
oma	koolis.	

x	 x	 x	 Direktor,	
õppealaju
hataja	

Kooli	
eelarve	

T-2.5.5.		
Arenguringide	
õpilastele	
luuakse	head	
võimalused	
huvitegevu-
seks.	

Arenguringide	
õpilastele	
pakutakse	
võimalust	tegeleda	
näiteks	nuputamise,	
käsitöö,	muusika,	
liikumise	ja	
keeleõppega.	

Arenguringi
de	tegevus	
on	
mitmeke-
sine.	

Õpilastel	on	
paremad	
võimalused	
huvidega	
tegele-
miseks.	

Arengurin-
gide	õpilastel	
on	võimalik	
osaleda	
sporditegevu
stes	ning	
arvutiõppes.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

	

Eesmärk	2.6.	Heade	õpioskustega,	motiveeritud	õpilased.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.6.1.	
Õpilaste	
toetamine	
konkurssidel,	
olümpiaadidel	
osalemisel.	

Aineolümpiaadidel,	
võistlustel,	konkurs-
sidel	jms	osalemise	
ettevalmistamine.	
Koolisiseste	
õpioskusvõistluste	
korraldamine.	

Õpetajad	
innustavad	
õpilasi	
võistlustel	
jms	
osalema.	

Õpilaste	
õpimotivat-
sioon	
suureneb.	

Vähesed	
õpilased	
soovivad	
võistlustel	
jms	osaleda.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

T-2.6.2.	
Tublide	
õpilaste	ning	
tuntud	ja	
tunnustatud	
vilistlaste	
pildigalerii	
rajamine.	

	

Ühel	korrusel	
digiekraanidel	
tunnustava	info	
presenteerimine.	

Digi-
süsteem	on	
üles	seatud	
ja	
kasutusel.	

Õpilaste	
õpimotivat-
sioon	
suureneb.	

Tunnustav	
pildigalerii	
puudub.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-2.6.3.	
Mitmekesiste	
aktiivsete	
õppemeeto-
dite	
kasutamine	
õpetajate	
poolt.	

Õpetajatele	viiakse	
kooliastmeti	või	
aineti	läbi	
täienduskoolitused	
ning	luuakse	head	
tingimused	
kogemuste	
vahetamiseks.	

Õuesõppe,	
muuseumi-
tundide,	
projekt-
õppe,	
digivahen-
dite	jms	
sage	
kasutamine	
iga	

Õpilaste	
õpimotivat-
sioon	
suureneb.	

Osa	õpetajaid	
kasutab	
aktiivõppe	
meetodeid	
sageli,	teised	
harva.	

x	 	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	
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kooliastme	
õpetajate	
poolt.	

	

Eesmärk	2.7.	Õpilastel	ja	õpetajatel	on	head	võimalused	rahvusvaheliseks	koostööks.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.7.1.	
Viiakse	läbi	
vähemalt	üks	
ülekooliline	
rahvusvahe-
line	projekt	
õppeaastas.	

	

Kevadpoolaastal	
kavandavad	
aineühenduste	
juhid	ühiselt	
järgmise	õppeaasta	
ülekoolilise	projekti	
teema	ning	teevad	
ettepaneku	projekti	
juhtide	leidmiseks.	

Ülekooliline	
projekt	on	
igal	aastal	
läbi	viidud.	

Õpe	on	
kaasaegne	
ning	
senisest	
sidusam.	

Rahvusvaheli
ne	
ülekooliline	
projekt	
puudub.	

x	 x	 x	 Arendus-
juht	

Linna	
eelarve,	
kooli	
eelarve,	
muud	
sihtfinant
seeringud	

T-2.7.2.	
Toimub	pidev	
suhtlus	sõp-
ruskoolidega	
e-twinningu	
vm	projektide	
raames.	

	

Leitakse	
sõpruskoolid	ning	
kavandatakse	
ühistegevused.	

Koolil	on	
aktiivne	
suhtlus	
vähemalt	
ühe	sõprus-
kooliga.	

Õpilaste	
motivat-
sioon	
keelte-
õppeks	on	
paranenud.	

Sõpruskooli-
ga	on	
sidemed	
katkenud.	

x	 x	 x	 Direktor,	
arendus-
juht	

Kooli	
eelarve	

	

	

Eesmärk	2.8.	HEV	õpilastel	on	toetav	õpikeskkond.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.8.1.	
Tunnirahu-
klassi	
põhimõtete	
väljatööta-
mine	ja	
rakendamine.	

Luuakse	töörühm	
tuge	vajavate	
õpilaste	
problemaatikaga	
tegelemiseks-	
Töörühm	töötab	
välja	tunnirahu	
klassi	põhimõtted.	

Tunnirahu-
klass	on	
kasutuses.	

Tööõhk-
kond	
klassides	
paraneb.	

Tunnirahu-
klass	puudub.	

x	 	 	 Direktor,	
õppealaju
hataja,	
HEV-
koordinaa
tor	

Kooli	
eelarve	
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T-2.8.2.	
Kaasajasta-
takse	HEV	
õpilaste	
õppekorraldus	

Töörühm	hindab	
perioodiliselt	HEV	
õpilaste	vajadusi	
ning	loob	
võimalused	nende	
olukorra	parenda-
miseks.	

Töörühm	
on	loodud	
ning	on	
teinud	
parandusett
epanekuid.	

HEV	
õpilaste	
õpitulemus
ed	ja	
kooliga	
rahulolu	on	
paranenud.	

Õppekorral-
dus	vajab	
kaasajasta-
mist	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja,	
HEV	
koordinaa
tor	

Kooli	
eelarve	

	

	

Eesmärk	2.9.	Õpilastel	on	head	liikumisvõimalused	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.9.1.	
Liikumis-	ja	
mänguraja-
tiste	
soetamine	
kooli	
territooriu-
mile.		

Eelarves	nähakse	
ette	vahendid	
kooliõue	ümber-
planeerimiseks	ja	
liikumisrajatiste	
soetamiseks.	

Liikumis-	ja	
mänguraja-
tised	on	
välja	
ehitatud.	

Õpilaste	
liikumisharj
umused	
paranevad.	

Õpilastel	on	
vähe	
võimalusi	
kooliõues	
mängida	ja	
liikuda.	

	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve,	
linna	
eelarve,	
muud	
rahastami
sallikad	
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Eesmärk	2.10.	Õpilastel	on	head	võimalused	diferentseeritud	õppeks.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-2.10.1.	Eesti	
keele	õpe	
korraldatakse	
vastavalt	
õpilaste	oskuste	
tasemele	ja	
vajadustele.		

Õpetajad	teevad	
arutelukoosolekul	
oma	
tähelepanekute	
alusel	ettepanekud	
õpilaste	
tasemerühmadesse	
jagamiseks.	

Õpe	toimub	
ajutistes	
taseme-
rühmades.	

Õpilaste	
õpitulemus
ed	ja	–
motivat-
sioon	
suurenevad	

Tasemerühmi	
pole	eesti	
keele	
õpetamisel	
rakendatud.	

x	 x	 x	 Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	

	

3.	Koostöö	huvigruppidega	
	

Eesmärk	3.1.	Koolil	on	koostöö	oluliste	partneritega.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-	3.1.1.	
Koostöö	
jätkamine	
Tallinna	
linnavalitsuse	
ametitega	

Jätkatakse	koostööd	
Tallinna	
Haridusametiga.	

Jätkatakse	koostööd	
Tallinna	Spordi-	ja	
Noorsooametiga.	

Koostöö	
linna	
ametitega	
sujub	
probleemi-
deta.	

Kooli	
juhtimine	ja	
töökorraldu
s	vastab	
Tallinnas	
kehtestatud	
reeglitele.	

Koostöö	on	
hea	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-	3.1.2.	
Koostöö	
jätkamine	
spordirajatiste	
kasutamiseks.		

	

Sõlmitakse	
pikaajaline	
kokkulepe	
kergejõustikuhalli	
ning	
jalgpallistaadioni	
kasutamiseks.	

Õpilased	
saavad	
kergejõusti
kuhalli	ja	
jalgpallistaa
dioni	
kasutada.	

Õpilaste	
liikumishar-
jumused	
paranevad.	

Koostöö	on	
hea	

x	 x	 x	 Direktor	 Linna	
eelave	

T-3.1.3.	Kooli	
ruumides	
treeningute	ja	
huviringide	
läbiviimise	
võimaluse	
loomine.	

Aktiivne	suhtlemine	
treeninguid	ja	
huviringe	
korraldavate	
koostööpartnerite	
leidmiseks	ning	
ringide	avamiseks.	

Kooli	
ruumides	
viiakse	läbi	
treeninguid	
ja	
huviringe,	

Õpilastel	on	
paremad	
võimalused	
huvidega	
tegelemi-
seks.	

Huviringe	ja	
treeninguid	
on,	kuid	võiks	
olla	rohkem.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	
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Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-3.1.4.		

Vilistlastega	
koostöö	
suurendamine	

Aktiivne	suhtlemine	
vilistlastega	neile	
koolielus	kaasa	
löömiseks	
võimaluste	
andmiseks	

Vilistlased	
on	kaasatud	
õppetöö	ja	
ürituste	
läbiviimises
se.	

Õpilaste	
silmaring	
laieneb.	

Vilistlastega	
koostöö	on	
vähene.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-3.1.5.	
Luuakse	hästi	
toimiv	
süsteem	
koostööks	
hoolekoguga.	

Juhtkond	kavandab	
hoolekoguga	
ühistegevused	ja	
innustab	hoolekogu	
koostööle.	

Loodud	on	
toimiv	
koostöö-
mudel.	

Hoolekogu	
on	
juhtkonnale	
toetav	
partner.	

Koostöö	on	
hea,	kuid	
vajab	
süsteemse-
mat	
lähenemist.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-3.3.1.6.	
Jätkatakse	
koostööd	
Lasnamäe	
LOV-ga	ja	
Politsei-	ja	
piirivalveamet
iga.	

Juhtkond	kavandab	
ja	viib	koostöö	läbi,	
kaasates	teisi	
huvigruppe.	

Loodud	on	
toimiv	
koostöö-
mudel.	

Lasnamäe	
LOV-ga	ja	
Politsei-	ja	
piirivalveam
et	on	
koolile	head	
koostöö-
partnerid.	

Koostöö	on	
hea,	kuid	
vajab	
süsteemse-
mat	
lähenemist.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-3.1.7.	
Koostöö	
korraldamine	
lastevane-
mate	ja	
kohaliku	
kogukonnaga.		

Juhtkond	kavandab	
ja	viib	koostöö	läbi,	
kaasates	teisi	
huvigruppe.	Viiakse	
läbi	koolitused	ja	
üritused	
lastevanematele.	

Loodud	on	
toimiv	
koostöö-
mudel.	

Õpilaste	
silmaring	
laieneb,	
õppetöö	ja	
üritused	on	
huvitava-
mad.	

Koostöö	on	
hea,	kuid	
vajab	
süsteemse-
mat	
lähenemist.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-3.1.8.	
Koostöö	
korraldamine	
kolmanda	
sektori	
organisatsioo
nidega.	

Koostöö	algatamine	
MTÜga	Lasnaidee	jt	
kolmanda	sektori	
organisatsioonidega	

Loodud	on	
toimiv	
koostöö-
mudel.	

Õpilaste	
silmaring	
laieneb,	
õppetöö	ja	
üritused	on	
huvitava-
mad.	

Koostöö	on	
hea,	kuid	
vajab	
süsteemse-
mat	
lähenemist.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	
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4.	Ressursside	juhtimine,	sh	IKT		
	
Eesmärk	4.1.	Koolikeskkond	on	innovatiivne	ja	toetab	MÕK	rakendamist.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-4.1.1.	
Koolile	
kaasaegse,	
muutuva	
klassiruumi	
põhimõtet	
rakendada	
võimaldava	
mööbli	
hankimine.	

Eelarvesse	vasta-
vate	vahendite	ka-
vandamine,	
mudelite	valimine,	
hinnapakkumiste	
võtmine,	mööbli	
soetamine.	

Vähemalt	
kaks	
klassiruumi	
aastas	on	
uuendatud	
mööbliga	

MÕK	
kohane	õpe	
muutub	
sagedamaks
.	

Klasside	
mööbel	
muudab	MÕK	
õppe	
läbiviimise	
keeruliseks.	

	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-4.1.2.		
Õpikeskkonna	
kaasajasta-
mine	

Eelarve	koostamisel	
arvestatakse	
õpikeskkonna	
kaasajastamise	
vajadusega.	
Tutvutakse	teiste	
koolide	
õpikeskkonnaga	
Eestis	ja	Euroopa	
Liidu	teistes	riikides.	

Igal	aastal	
on	tehtud	
muudatusi	
õpikeskkon
nas,	mis	
muudavad	
selle	
kaasaegse-
maks.	

Õpilastel	ja	
õpetajatel	
on	
õppetööks	
head	
tingimused.	

Õpikeskkond	
vajab	
uuendamist.	

	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-4.1.3.	
Kaasaegsete	
õppevahen-
dite	
soetamine.	
	

Õpetajate	
arutelukoosolekutel	
lepitakse	kokku,	
milliseid	vahendeid	
vajatakse	ning	
prioritiseeritakse	
need.	

Igal	aastal	
on	soetatud	
uusi	
õppevahen
deid	
arvestusega
,	et	viie	
aasta	
jooksul	on	
kõikidel	
õpetajatel	
võimalik	
kasutada	
kaasaegseid	
vahendeid.	

Õpilastel	ja	
õpetajatel	
on	
õppetööks	
head	
tingimused.	

Õppe-
vahendid	
vajavad	
uuendamist.	

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-4.1.4.	
Garderoobi	
kaasajasta-
mine.	
	

Õpetajate	
arutelukoosolekutel	
arutatakse	üleriiete	
ja	jalanõude	hoius-
tamist	ning	valitak-
se	lahendus,	mis	
võimaldab	vahetun-
nis	kiiresti	õue	
minna.	

Üleriiete	
hoiustamise	
põhimõtted	
on	
uuendatud.	

Õpilased	
saavad	
mugavalt	
oma	
üleriideid	ja	
jalanõusid	
hoiustada.	

Garderoob	
vajab	
remonti.	

	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve,	
muud	
rahastami
sallikad	
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Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-4.1.5.	
Koridoride	
sisustamine	
kaasaegse	
mööbli	ja	
õppimist	
toetavate	
vahenditega.	
	

Õpilasi	kaasates	
luuakse	töörühm,	
mis	kogub	
õpetajate	ja	
õpilaste	soovid.	
Koridoride	
sisustamine	
tellitakse	
teenusepakkujalt,	
selleks	nähakse	
eelarve	
kavandamisel	ette	
vajalikud	summad.	

Koridorides	
on	võimalik	
mängida,	
aktiivselt	
liikuda	ja	
õppida.	

Õpilased	on	
koolikesk-
konnaga	
rohkem	
rahul,	
koolikohus-
tuse	
täitmine	
paraneb.	

Koridorides	
on	mänge,	
mis	soetati	
projekti	
„Aktiivne	ja	
turvaline	
koolipäev“	
ajal	7	aastat	
tagasi.		

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-4.1.6.	
Klassiruumid,	
sh	IT	klassid,	
sisustatakse	
kaasaegsete	
tehnoloogia-
vahenditega.	
	

Õpetajate	
arutelukoosolekul	
tehakse	ülevaade	
võimalikest	
vahenditest	ning	
vajadusel	
korraldatakse	
koolitus	nende	
kasutamiseks.	
Soetatakse	
vajalikud	vahendid.	

Vähemalt	
kaks	
klassiruumi	
aastas	
sisustatakse	
tehnoloogia
vahendi-
tega.	

Õppetööd	
saab	läbi	
viia	
kaasaegse-
mas	õpi-
keskkonnas.	

Enamik	
klassiruume	
on	varustatud	
dataprojek-
toritega.	
Smart	
tahvlite	
kasutamine	
on	vähene.			

x	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve,	
linna	
eelarve	

T-4.1.7.		
Töö-	ja	
tehnoloogia	
ning	käsitöö	ja	
kokanduse	
õpikeskkonna	
parandamine		

Puidutööklassi	
väljaehitamine.	
Käsitöö-	ja	
kokanduse	klassi	
seinte	värvimine	ja	
valgustatuse	
parandamine.	

Puidutöö-
klass	on	
väljaehita-
tud,	käsitöö	
ja	
kokanduse	
klass	
renoveeri-
tud.	

Õpilastel	on	
paremad	
tingimused		

Töö-	ja	
tehnoloogia	
ning	käsitöö	
ja	kokanduse	
õpikeskkond	
vajab	
uuendamist.	

x	 x	 x	 Direktor		 Kooli	
eelarve,	
muud	
rahastami
sallikad	

	
Eesmärk	4.2.	Koolil	on	hästitoimiv	spordikompleks	ja	õueala,	mis	vastab	õppekava	nõuetele.	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-4.2.1.	
Ettepaneku	
tegemine	
Vivatex	
Holding	OÜle	
kooli	siseõue	
ümberehita-
miseks	
aatriumiks.	

Koostatakse	
ettepanek	ning	
saadetakse	see	
koolimaja	haldajale.	

Ettepanek	
on	tehtud.	

Õpilastel	on	
aktiivseteks	
vahetundi-
deks	
rohkem	
ruumi.	

Aatrium	
puudub.	

	 	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve	
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T-4.2.2.	
Ettepaneku	
tegemine	
Vivatex	
Holding	OÜle	
ujula	ja	
teenindavate	
ruumide	
renoveeri-
miseks.		

Koostatakse	
ettepaneku	sõnum	
ning	saadetakse	see	
koolimaja	haldajale.	

Ettepanek	
on	tehtud.	

Õpilaste	
motivat-
sioon	ujula	
kasutami-
seks	
suureneb.	

Ujula	ja	
teenindavad	
ruumid	on	
halvas	
seisukorras.	

x	 x	 	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-4.2.3.	
Õuealal	
vahetunni-
aegsete	
liikumisvõima-
luste	
parendamine.	

Eelarvesse	
kavandatakse	
vastavad	vahendid	
parendamiseks,	
kavandi	koostamine	
ja	rakendamine.	

Õueala	
sobib	hästi	
liikumistege
vusteks.	

Õpilaste	
liikumis-
harjumused	
paranevad.	

Õueala	ei	
kutsu	liikuma.	

	 x	 x	 Direktor	 Kooli	
eelarve,	
muud	
rahastami
sallikad	

	
Eesmärk	4.3.	Kool	on	keskkonnahoidlik	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	
Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-4.3.1.	Kooli	
keskkonna-
hoidlik	
haldamine.	
	

Luuakse	töörühm,	
mis	töötab	välja	
Rohelise	kooli	
programmile	
vastavad	
tegutsemisviisid	ja	
rakendab	need.	

Kooli	
ressursikulu	
väheneb.	

Õpilaste	ja	
õpetajate	
keskkonna-
teadlikkus	
kasvab.	

Kool	ei	ole	
liitunud	
Rohelise	kooli	
programmiga
.	

x	 x	 x	 Direktor,	
ÕE	

Kooli	
eelarve	

T-4.3.2.	
Liitumine	
Rohelise	kooli	
programmiga.	

Õpetajatele	ja	
õpilastele	
tutvustatakse	
Rohelise	kooli	
programmi	ning	
liitutakse	sellega.	

Rohelise	
Kooli	
programmis
osaletakse	
aktiivselt.	

Ökomärgise	
–	Roheline	
lipp	
omistamine
.	

Kool	ei	ole	
liitunud	
Rohelise	kooli	
programmiga	

x	 x	 x	 Direktor,	
ÕE	

Kooli	
eelarve	

T-4.3.3.	
Tervisliku	
koolipuhveti	
põhimõtete	
rakendamine.	

Kooli	puhveti	
pidajaga	sõlmitud	
kokkulepe	sisaldab	
tervisliku	
koolipuhveti	
põhimõtteid.	

Kooli	
puhvetis	
müüakse	
tervislikke	
tooteid.	

Õpilaste	
tervisekäitu
mine	
paraneb.	

Koolipuhvetis	
on	vähe	
tervislikke	
tooteid.	

x	 	 	 Direktor	 Kooli	
eelarve	

T-4.3.4.	
Tervislike	
hoiakute	ja	
käitumise	
soodustamine	
ja	
kujundamine.	

Tervisenõukogu	
töötab	igal	aastal	
välja	
terviseteemalise	
kampaania	või	
projekti,	õpetajad	
käsitlevad	õppetöös	
terviseküsimusi.	

Tervislike	
hoiakute	
kujundamin
e	on	koolis	
selgelt	
märgatav.	

Õpilaste	
tervisekäitu
mine	
paraneb.	

Tervisekäitu-
misele	
pööratakse	
tähelepanu,	
kuid	teema	
olulisuse	
tõttu	tuleb	
seda	jätkata.	

x	 x	 x	 Direktor,	
Õppeala-
juhataja	

Kooli	
eelarve	
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Eesmärk	4.4.	Kool	on	turvaline	
	

Tegevus	 Tegevuse	täpsustus	 Mõõdik	 Oodatud	
tulemus	

2017.a.	
seisund	

Tegevuse	
rakendamise	aeg	

Vastutaja	

	

20	
18	

20	
19	

20	
20	

	

T-4.4.1.	
Kriisiplaani	
uuendamine.	
	

Kriisimeeskond	
kaalutleb	
arutelukoosolekutel	
riskid	ning	uuendab	
kriisiplaani.	

Kriisiplaan	
on	
uuendatud.	

Kriiside	
puhul	
oskavad	
õpetajad	ja	
õpilased	
käituda	
ennast	ja	
teisi	
säästvalt.	

Kriisiplaan	on	
olemas,	vajab	
uuendamist.	

x	 	 x	 Direktor,	
direktori	
asetäitja	
majandus
alal	

Kooli	
eelarve	

T-4.4.2.	
Evakuatsiooni
õppuste	
korraldamine.	
	

Evakuatsiooni-
õppusi	
korraldatakse	
vastavalt	
õigusaktidele.	

Evakuatsioo
niõppused	
on	nõutud	
sagedusega	
tulemus-
likult	läbi	
viidud.	

Töötajad	ja	
õpilased	
oskavad	
evakuee-
ruda.	

Evakuatsioo-
ne	on	läbi	
viidud	
nõuetele	
vastavalt.	

x	 x	 x	 Direktor,	
direktori	
asetäitja	
majandus
alal	

Kooli	
eelarve	

T-4.4.4.	
Tuleohutus-
alase	
koolituse	
korraldamine.	
	

Töötajatele	
korraldatakse	
koolitus,	õpetajad	
edastavad	
tuleohutuse	alase	
info	õpilastele.	

Koolitus	on	
läbi	viidud,	
õpilased	
teavitatud.	

Töötajad	ja	
õpilased	
oskavad	
käituda	nii,	
et	tuleoht	
on	mini-
maalne,	
ning	
tulekahju	
korral	
käituda.	

Tuleohutus-
alaseid	
koolitusi	on	
regulaarselt	
läbi	viidud.	

x	 x	 x	 Direktor,	
direktori	
asetäitja	
majandus
alal	

Kooli	
eelarve	

T-4.4.5.	
Esmaabi-
koolituse	
korraldamine.	
	

Töötajatele	ja	
gümnaasiumiõpilas-
tele	korraldatakse	
esmaabikoolitused.	

Esmaabi-
koolitused	
on	läbi	
viidud.	

Töötajad	ja	
õpilased	
oskavad	
esmaabi	
anda,	sh	
elustada.	

Esmaabi-
koolitusi	on	
regulaarselt	
läbi	viidud.	

	 x	 	 Direktor,	
direktori	
asetäitja	
majandus
alal	

Kooli	
eelarve	

	

Arengukava	hindamise	ja	uuendamise	kord	
	

Arengukava	 hindamise	 ja	 uuendamise	 korraldamise	 eest	 vastutab	 direktor.	 Arengukava	 tegevuste	
läbiviimist	 ja	 eesmärkide	 saavutatust	 hindab	 juhtkond	 igal	 aastal	 enne	 järgmise	 aasta	 eelarve	
koostamist,	 kaasates	 kollektiivi	 liikmed	 ja	 hoolekogu.	 Vajadusel	 korrigeeritakse	 eesmärkide	
saavutamiseks	 kavandatud	 tegevusi	 ning	 lisatakse	 uusi	 eesmärke	 ja	 nende	 saavutamiseks	 vajalikke	
tegevusi.		
Uus	arengukava	koostatakse	õigusaktidega	ettenähtud	korras	ühe	või	mitme	järgmise	tingimuse	
korral:	a)	arengukava	perioodi	lõppemine,	b)	kooli	visiooni	muutumine	c)	eesmärkide	ennetähtaegne	
saavutamine.		


