
ARENGUKAVA 2012-2016 TEGEVUSKAVA 

TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  
Tegevus Saavutatav tulemus Vahendid Tähtaeg Vastutajad 
Õppetoolide juhtide koolitamine Õppetoolide juhid on osalenud juhtimisalastel 

koolitustel 
Kooli eelarve 2015 Direktor 

Kooli alusdokumentide 
ajakohastamine 

Kooli alusdokumendid on ajakohastatud Kooli eelarve 2014 Kooli juhtkond 

Koolituskeskuse loomine Kooli juurde on loodud täiskasvanute 
koolituskeskus 

Kooli eelarve 2016 Direktor 

Uue personali enesehindamise 
süsteemi loomine 

Valminud on uus personali enesehindamise 
süsteemi kirjeldus ja seda kasutatakse 

Kooli eelarve 2013 Direktor, 
psühholoog,  

Kooli personalile eneseanalüüsi ja oma 
tegevuse eesmärgistamise oskusi 
arendava koolituse läbiviimine. 

Kooli personalile on läbi viidud sisekoolitus, 
mille tulemusel oskab personal ennast 
analüüsida ja tegevusi eesmärgistada  

Kooli eelarve 2014 Õppealajuhataja, 
psühholoog 

Konverentside, infopäevade, lahtiste 
uste päevade jms korraldamine; 

Iga aasta on koolis korraldatud infopäevad, 
lahtiste uste päevad.  

Kooli eelarve Igal aastal Õppealajuhataja,  
õppetoolide juhid 

Kooli tutvustava infovoldiku 
trükkimine; kodulehe uuendamine 

Koolil on tutvustav infovoldik ja koduleht on 
uuendatud 

Kooli eelarve 2013 Direktor, infojuht 

Juhtkonna osalemine messidel, 
konverentsidel, haridusprojektides jm 

Kooli juhtkond on osalenud ja esinadanud 
kooli erinevatel messidel, konverentsidel, 
projektides 

Kooli eelarve, 
projetid 

Igal aastal Kooli juhtkond 

Esinemine meedias Õpilased ja kooli töötajad on esinenud 
meedias. On kirjutatud artikleid ajalehtedesse, 
osaletud erinevates projektides, telesaadetes, 
konkurssidel jne 

Kooli eelarve Igal aastal Kooli juhtkond, 
õppetoolid 

Vilistlaste tunnid ja loengud Kooli vilistlased on andnud tunde, pidanud 
loenguid. 

Kooli eelarve Igal aastal Direktor, 
õppetoolide juhid 

Sisekoolituste läbiviimine  Kooli personal on jaganud oma kogemusi 
kolleegidega, toimunud koolitused on 

Kooli eelarve Igal aastal Direktor, 
õppealajuhataja, 



fikseeritud  õppetoolide juhid 
Uue arengukava koostamine Koolile on koostatud uus arengukava Kooli eelarve 2016 Direktor 
TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE 
Tegevus Saavutatav tulemus Vahendid Tähtaeg Vastutajad 
Õpetajate ja klassijuhatajate ameti-
juhendite uuendamine, kutse-eetika 
põhitõdede lisamine 

Ametijuhendid on uuendatud, sõnastatud on 
kutse-eetika põhitõed 

Kooli eelarve 2014 Direktor, õpetajate 
nõukoda 

Arenguvestluste läbiviimine 
majanduspersonaliga  

Arenguvestlused toimuvad ka 
majanduspersonaliga 

Kooli eelarve 2013 Direktor, 
majandusjuhataja 

Koolitusstrateegia kava väljatöötamine Koolil on välja töötatud koolitusstrateegia Kooli eelarve 2015 Direktor, 
õppealajuhataja 

Kvalifitseerimata personalile 
õppimisvõimaluste loomine 

Kvalifitseerimata personalile on võimaldatud 
minna õppima või jätkata õpinguid. 
Koolis on tööl ainult kvalifitseeritud personal 

Kooli eelarve 2016 Direktor, 
õppealajuhataja 

Töötajate tunnustamise korra 
täpsustamine ja täiendamine 

Koolil on täiustatud töötajate tunnustamise 
kord  

Kooli eelarve 2014 Direktor, õpetajate 
nõukoda 

Kriisisituatsioonis tegutsemise 
koolitus  

Kooli töötajatele ja õpilastele on korraldatud 
koolitus, kuidas käituda kriisisituatsioonis 

Kooli eelarve 2012 Õppealajuhataja, 
psühholoog 

Kriisisituatsioonis tegutsemise 
õppused 

Õppused on toimunud vähemalt 1 kord aastas Kooli eelarve Igal aastal Direktor 

TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
Tegevus Saavutatav tulemus Vahendid Tähtaeg Vastutajad 
Huvigruppide ja nende ootuste 
kaardistamine  

Huvigrupid ja nende ootused on 
konkretiseerunud ja kaardistatud 

Kooli eelarve 2014 Huvijuht 

Õpilaste omaalgatuslike projektide ja 
tegevuste läbiviimine 

Koolis on õpilaste algatusel läbi viidud 
projekte ja erinevaid tegevusi 

Kooli eelarve 2015 Huvijuht, ÕE 

Rahuloluküsitlused erinevatele 
huvigruppidele 

Huvigruppidele on läbi viidud 
rahuloluküsitlused 

Kooli eelarve 2014 Direktor 

Luua kodulehele tagasisidevorm Kooli kodulehele on loodud tagasiside vorm Kooli eelarve 2013 Infojuht 
Lastevanemate tunnustamise süsteemi Koolis on loodud lastevanemate tunnustamise Kooli eelarve 2015 Kool juhtkond, 



väljatöötamine kord õpetajate nõukoda 
Lastevanemate koolitused Vähemalt kord aastas on toimunud 

lastevanemate koolitused 
Kooli eelarve, 
projektid 

Igal aastal Psühholoog, 
õppealajuhataja 

Infopäevad I klassi astuvate laste 
vanematele 

Iga aasta on toimunud I klassi astuvate 
vanemate infopäevad 

Kooli eelarve 2012 Õppealajuhataja, 
psühholoog 

Avatud uste päevad gümnaasiumisse 
astuda soovijatele  

Iga aasta toimuvad gümnaasiumisse astujate 
infopäevad 

Kooli eelarve 2012 Õppealajuhataja, 
õppetoolide juhid 

Kooli juubeli korraldamine 
huvigruppide abil 

Kooli 40. aastapäev on tähistatud, selle 
organiseerimisse on kaasatud erinevad 
huvigrupid 

KOV, kooli 
eelarve, fondid, 
projektid 

2015 Direktor 

TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE  
Tegevus Saavutatav tulemus Vahendid Tähtaeg Vastutajad 
Projekidest ja fondidest ressursside 
hankimise võimaluste ülevaade 

Kooli juhtkonnal on ülevaade erinevatest 
projektidest ja fondidest raha hankimise 
võimalustest.  

Kooli eelarve, 
projektid 

2016 Direktor, 
majandusjuhataja, 
infojuht 

Koolidokumentide elektrooniliseks 
muutmine, kooli-wiki kasutuselevõtt 

Kooli dokumendid on elektroonilied, koolis 
on kasutusele võetud kooli-wiki  

Kooli eelarve 2014 Direktor, 
õppealajuhataja 

Koolimööbli uuendamine Klassides on uus mööbel Kooli eelarve, 
oma 
omavahendid 

2016 Majandusjuhataja 

Prügi sorteerimine Koolis sorteeritakse prügi, kasutatakse 
erinevaid prügikaste (paber, taara jne)  

Kooli eelarve, 
projektid 

2013 Majandusjuhataja 

Keskkonda säästvad projektid ning 
üritused 

Koolis on korraldatud erinevaid 
keskkonnaprojekte, õpilased käituvad 
jätkusuutlikult ja keskkonda säästvalt 

Kooli eelarve, 
projektid 

2015 Huvijuht, 
klassijuhatajad 

IKT vahendite uuendamine Kooli varustatus IKT vahenditega ületab linna 
kehtestatud standardeid  

Kooli eelarve ja 
kooli oma-
vahendid, 
projektid 

Igal aastal Infojuht, 
haridustehnoloog 

Vahendite ning ruumide Koolil on heas korras tööruumid Kooli eelarve Igal aastal Majandusjuhataja 



heaperemehelik kasutamine ja 
vajadusel hooldus 
TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ 
Tegevus Saavutatav tulemus Vahendid Tähtaeg Vastutajad 
3 paralleelklassi komplekteerimine 
igas kooliastmes 

Koolil on igas kooliastmes (põhikool ja 
gümnaasium) 3 paralleelklassi 

Kooli eelarve 2014 Õppealajuhataja 

Lastevanemate kaudu üldsusele 
traditsioonilise kooli väärtuste 
selgitamine  

Lastevanemate kaudu on üldsust 
informeeritud traditsioonilise kooli 
väärtustest. Korraldatud on teabepäevi, 
koosolekuid. 

Kooli eelarve 2013 Kooli juhtkond, 
klassijuhatajad 

Reaal-majanduse õppesuuna 
käivitamine ja väljaarendamine  

Koolis on täielikult rakendunud reaal-
majanduse õppesuund 

Kooli eelarve 2014 Õppealajuhataja, 
õppetoolide juhid 

Humanitaar-meedia õppesuuna 
käivitamine ja väljaarendamine 

Koolis on täielikult rakendunud humanitaar-
meedia õppesuund 

Kooli eelarve 2014 Õppealajuhataja, 
õppetoolide juhid 

Loodusteaduste-
rekreatsioonikorralduse õppesuuna 
käivitamine ja väljaarendamine 

Koolis on täielikult rakendunud 
loodusteaduste-rekreatsioonikorralduse 
õppesuund 

Kooli eelarve 2014 Õppealajuhataja, 
õppetoolide juhid 

Kooli õppekava toetavate tegevuste 
plaani koostamine 

Koolil on koostatud plaan vajalikest 
tegevustest uuele õppekavale minekuks 
(õppekirjandus, koolitusvajadus jne) 

Kooli eelarve 2012 Õppealajuhataja, 
raamatukoguhoidja 

Õppematerjalid ja enesekontrolli testid 
VIKO-s 

Igal õpetajal on õpikeskkonnas 
õppematerjalid, enesekontrollitestid 

Kooli eelarve 2013 Haridustehnoloog 

Projektipäevad, ainenädalad, 
uurimistööd, õppekäigud 

Koolis toimuvad ainenädalad, õppekäigud, 
kõik 7. klassi õpilased teevad praktilise või 
uurimistöö ja 12. klassi õpilased uurimistöö 

Kooli eelarve 2014 Õppetoolide juhid 

Kooli õpperaja loomine Koolil on oma õpperada Löwenruh pargis Kooli eelarve, 
projektid 

2012 Haridustehnoloog, 
õppetoolide juhid 

Õpilaskonkurssidel ja võistlustel 
osalemine 

Õpilased on esinenud erinevatel 
õpilaskonkurssidel ja -võistlustel 

Kooli eelarve Igal aastal Õppetoolide juhid 

Klassiväliste õppekava rakendumist Koolis on korraldatud projektipäevi, Kooli eelarve, Igal aastal Õppetoolide juhid 



toetavate ürituste korraldamine õppekäike, koostegevusi jne projektid 
Koolis õpilaskonverentside 
korraldamine 

Koolis toimuvad õpilaskonverentsid Kooli eelarve Igal aastal Õppealajuhataja, 
õppetoolide juhid 

Ümarlaudade elektroonilise 
protokollide kausta sisseseadmine  

Kooli ümarlaua protokollid on elektroonilised Kooli eelarve 2012 Psühholoog 

Õpilase tugisüsteemide rakenduse 
koordineerimine 

Koolis on loodud õpilastele tugisüsteemide 
rakendamise kord 

Kooli eelarve 2013 HEV õppe 
koordinaator 

Vajadusel IÕK rakendamine Vajadusel on õpilastele rakendatud 
individuaalseid õppekavu, et õpilane saaks 
õppida oma võimete kohaselt 

Kooli eelarve Igal aastal Õppealajuhataja, 
HEV 
koordineerija,  

Õpilastele ja lastevanematele 
selgitamine, kuidas mõjub koolist 
puudumine õppeedukusele  

Õpilased ja vanemad on informeeritud 
koosolekute, infopäevade, e-kooli, wiki jm 
kaudu, kuidas mõjub koolist puudumine 
õppeedukusele 

Kooli eelarve, 
projektid 

2014 Õppealajuhataja, 
klassijuhatajad 

Küsitlus huviringide kohta Koolis on läbi viidud küsitlus õpilaste 
koolivälise tegevuse ja huviringide kohta 

Kooli eelarve 2012 Huvijuht, ÕE, 
klassijuhatajad 

Huviringide avamine Koolis töötab erinevaid huviringe, mis 
toetavad kooli õppesuundi  

Kooli eelarve 2015 Huvijuht 

Tervisenädala korraldamine Igal aastal toimub koolis tervisenädal Kooli eelarve, 
projektid 

Igal aastal Tervisenõukogu 
esimees 

Tervist väärtustavate tegevuste 
läbiviimine ja kajastamine 
terviseblogis 

Igal õppeaastal toimub kooliperele tervist 
väärtustavaid tegevusi (matkad, võistlused, 
sügisjooks jne). Tegevused on kajastatud 
terviseblogis. 

Kooli eelarve, 
projektid 

Igal aastal Tervisenõukogu, 
kajastab 
tervisenõukogu 
esimees 

Kooli traditsiooniliste ürituste 
korraldamine 

Koolis tähistatakse traditsioonilisi üritusi Kooli eelarve Igal aastal Huvijuht, 
klassijuhatajad 

 


