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Rõngu Keskkooli arengukava aastateks 2015-2020   

        Arvamust on avaldanud: 

        Õppenõukogu 

                                                                                          07.05.2015. a  koosoleku protokoll nr 5 

                                          Hoolekogu  

                                                                                          07.05.2015. a koosoleku protokoll  nr 8  

  Õpilasesindus  

       08.05.2015. a koosoleku protokoll nr 29 

  

1. peatükk 

RÕNGU KESKKOOLI MISSIOON, VISIOON JA VÄÄRTUSED 

 

 § 1. Rõngu Keskkooli missioon 

(1)  Missiooni all mõistame: 

1) kooli olemasolu üldist eesmärki või kestvat põhjust; 

2) miks ja kelle jaoks kool eksisteerib. 

(2) Rõngu Keskkooli missiooniks on luua tingimused iga õpilase arenguks, sõltumata tema 

võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja 

tervislikust seisundist. Meie eesmärgiks on toetada õpilase kujunemist üldinimlikke ja 

ühiskondlikke väärtusi  järgivaks enesega toimetulevateks isiksuseks.   

 

§ 2. Rõngu Keskkooli visioon 

(1) Visioon annab meile soovitava olukorra kirjelduse: 

1) milline on Rõngu Keskkool tulevikus; 

2) mille poolest Rõngu Keskkool eristub teistest koolidest; 

3) kuidas ja kelle jaoks me töötame ning kes sellest kasu saab. 

(2) Rõngu Keskkooli visioon: oleme professionaalne, hooliv ja konkurentsivõimeline 

õppeasutus, keda hindavad kõrgelt õppurid, nende vanemad, kogukond ja üldsus.    

 

§ 3. Rõngu Keskkooli väärtused 

(1) Väärtuste all mõistame ühiseid hoiakuid, suhtumist ja käitumisreegleid, mis aitavad meil kõige 

paremini oma missiooni teostada ja visioonis kirjeldatud seisundini jõuda. 

(2) Rõngu Keskkooli väärtused: 

1) Usaldusväärsus -  õppe- ja kasvatusvaldkonnas töötavad kvalifikatsioonile vastavad 

spetsialistid; me teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega; tahame olla kõigile 

partneritele positiivseks eeskujuks. 

2) Eetilisus – järgime üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, õiglus, aukartus elu vastu, 

inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ning  austame ühiskondlikke väärtusi 

(vabadus, demokraatia, patriotism,  austus emakeele ja kultuuri vastu, sallivus, 

vastutustundlikkus). 

3) Loovus – oleme avatud uuendustele ja õpime igast kogemusest ning arendame loovust 

iseendas, et luua uudseid lahendusi. 
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4) Ratsionaalsus - oma tegevuses lähtume aja ja materiaalsete vahendite kokkuhoidlikkusest 

ning keskkonnasäästlikkusest. 

 

 

     2. peatükk 

RÕNGU KESKKOOLI ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA PROTSESS 

 

§ 4. Arengukava koostamise lähtekohad 

(1) Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1 on arengukavas määratud kooli 

arengu eesmärgid ja põhisuunad aastani 2020, et tagada kooli toimimine ja jätkusuutlik areng. 

(2) Arengukava on koostatud nii, et see seaks kooli tegevusele eesmärgid ja põhisuunad, mis 

võimaldaksid järjepidevat arengut, aitaksid toime tulla kooli ees seisvate strateegiliste eesmärkide ja 

muutustega ning tagaksid  põhikooli ning gümnaasiumi  õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi. 

(3) Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud Tartu Maavalitsuse 12.- 21. 

jaanuaril 2015. a läbiviidud temaatilise järelevalve ning Rõngu Keskkooli sisehindamise tulemusena 

väljaselgitatud kooli parendusvaldkondadest. Sisehindamisel lähtuti põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 78 lõikest 1 ning haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määrusest nr 

49 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad“. 

(4) Arengukava koostamisel on arvestatud sise- ja väliskeskkonna muutujaid ning on lähtutud 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning hariduse  ja koolituse alal üleeuroopalises raamistikus 

esitatud strateegilistest eesmärkidest aastaks 2020 ning sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrusest 

nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, 

kättesaadavusele ja asukohale“ 

(5) Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja 

põhisuundade realiseerimine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. 

Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide saavutamiseks, 

esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 

(6) Arengukavast lähtutakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli 

töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.  

(7) Arengukava elluviimine tugineb kooli liikmeskonna initsiatiivil, saavutustahtel ning muutustega 

kohanemisvõimel, mistõttu arengukava kirjeldab koostamise ajal koostajatel olnud ettekujutust kooli 

strateegilistest eesmärkidest, tegevustest ja arengusuundadest järgnevateks aastateks. 

(8) Arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi kontekstis ja arvestada, et tulevikus võivad 

toimuda muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus regulatsioonis, mis võivad mõjutada ja 

muuta meie eesmärke. 

(9) Arengukava loob visiooni sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus jõuda. 

Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse endale. Arengukavas esitatud 

eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli töötajatel ning eesmärkide saavutamist toetab 

hoolekogu.   

(10) Arengukavas ei ole kavandatud õpilaste ja vanemate arengut, kuna selleks puudub koolil 

volitusnorm.  

 

§ 5. Arengukava koostamise protsess 

(1) Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, keda juhtis kooli direktor.  

(2) Töörühma ülesanded: 

1) analüüsida sisehindamise tulemusi, eesmärgiga määratleda parendamist vajavad valdkonnad;  

2) sõnastada prioriteetsed strateegilised eesmärgid; 

3) eesmärkide saavutamiseks vajalike meetmete sõnastamine; 

4) peamised tegevused järgnevaks viieks aastaks, mis oleksid teostatavad kindlaks tähtajaks ja 

olemasolevate inimestega, kaasaksid erinevaid huvigruppe; eeldaksid minimaalselt täiendavaid 

rahalisi kulutusi ja tagaksid kooli jätkusuutliku arengu. 
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(3) Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik asjassepuutuvad huvipooled, eelkõige need, kes 

arengukava ellu viivad.  Arengukava on ette valmistatud koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja 

õppenõukoguga. 

(4) Arengukava lõplikul vormistamisel on arvestatud kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja 

õppenõukogu arvamusega. 

 

§ 6. Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 

Arengukava on koostatud järgmistel eeldustel: 

1) kõik tegevused peavad olema teostatavad koolile eraldatavate eelarveliste vahenditega; 

2) arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub kooli eelarves;   

3) õppeasutuse areng tagatakse igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. 

 

§ 7. Arengukava uuendamine 

Arengukava elluviimiseks: 

1) iga õppeaasta alguseks kavandatakse  detailne üldtööplaan, (iga-aastane arengukava 

rakendusplaan); 

2) iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist (üldtööplaani täitmist), mis kajastab 

arengukava elluviimise hetkeseisu; 

3) õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi õppenõukogus ning vajadusel esitab õppenõukogu 

ettepanekud arengukava tegevuskava uuendamiseks; 

4) arengukava uuendatud tegevuskava esitatakse arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, 

õpilasesindusele, õppenõukogule; 

5) direktor kinnitab käskkirjaga arengukava uuendatud tegevuskava; 

6) 2019. aastal viiakse läbi nelja eelnenud aasta kokkuvõttev sisehindamine, mille käigus välja 

selgitatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad on aluseks uute eesmärkide ja põhisuundade 

kavandamisel arengukavas kuni aastani 2025. 

 

§ 8. Õppeasutust mõjutavad peamised välistegurid lähiajal 

Olulisemad väliskeskkonna tegurid, mis mõjutavad õppeasutuse tegevust lähiajal: 

1) Eesti kiire integreerumine Euroopa ja kogu maailma kogukonda, mis toob esile vajaduse pöörata 

suurt tähelepanu õpilaste keeleoskuse arendamisele ning teiste kultuuride mõistmisele; 

2) ebakindlus majandusliku olukorra suhtes nii Eestis kui kogu maailmas, mis toob kaasa senisest 

suurema vajaduse järgida säästliku ja paindliku majandamise põhimõtteid; 

3) tehnoloogia kiire areng, mis loob võimalusi õppeprotsessi paindlikumaks korraldamiseks, e-õppe 

võimaluste kasutamiseks igapäevases koolitöös, kuid samas esitab väljakutse õpetajate IT-alasele 

pädevusele; 

4) kooli igapäevategevust mõjutavad koolivõrgu reorganiseerimise kavad, mis tekitavad kollektiivis 

ebakindlust tuleviku suhtes. 

 

3. peatükk 

 

ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE 

PÕHIVALDKONNAD 

 
 

§ 9. Kooliarenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja 

metodoloogia 

(1) Kooliarendus Rõngu Keskkoolis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning pideva 

parendamise metodoloogial, mis hõlmab järgmisi tegevusi: 
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1) kavandamine –  kirjeldatakse kokkulepitud lähenemisi, strateegilisi eesmärke ja kavandatud 

tegevusi, mis on vajalikud arengukavas planeeritud eesmärkide elluviimiseks;  

2) kavandatu teostamine - üldtööplaanis on esitatud arengukavas püstitatud eesmärkidest lähtuvalt 

konkreetsed tegevused üheks õppeaastaks;   

3) tulemuste hindamine- õppeaasta lõpul tehakse kokkuvõte üldtööplaanis püstitatud  tegevuste 

tulemuslikkuse kohta (sisehindamine); 

4) parendamine- sisehindamise annab ülevaate  hetkeolukorrast, toob välja valdkonnad, mis vajavad 

parendamist. 

(2) Pideva parendamise metodoloogia võimaldab: 

1) selgitada välja kitsaskohad; 

2) kavandada ja rakendada vajalikke parendusmeetmeid; 

3) planeerida arendustegevuseks vajalikke ressursse; 

4) hinnata mõõdetavalt eesmärkide saavutamist; 

5) hinnata koolile seatud nõudmiste ja eesmärkide saavutamise võimalikkust ning vastavust 

tegelikkusele. 

 

§ 10.  Rõngu Keskkooli  arengusuunad aastateks 2015-2020 

1)  Kooli tegevusnäitajate paranemine 

2) Õpilaskonna õpimotivatsiooni kasv ja õpilaskonna paranenud õppeedukus 

3) Õpilase individuaalsete eelduste ja huvidega arvestamine õppe- ja kasvatusprotsessis 

4) Õpilaste tervisekaitse suurendamine 

5) Töötajate pädevuse ja vastutusala/vastutusvõime suurendamine  

6) Vastuvõetud otsuste järjepidev teostamine  

7) Huvigruppide tihedam koostöö kooliga, huvigruppide lojaalsuse tõus 

8) Jätkusuutliku arengu tagamine 

 

 § 11. Kooliarenduse tegevusvaldkonnad  

1) Eestvedamine ja juhtimine 

2) Personalijuhtimine 

3) Koostöö huvigruppidega 

4) Ressursside juhtimine 

5) Õppe- ja kasvatusprotsess 

6) Õpikeskkonna ja õpilase tervise edendamine 

7) Turvalisuse tagamine koolis 

 

 

4. peatükk 

 

KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA    KOOLIARENDUSE 

PÕHISUUNAD 

 

 

Kooli hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt kooli sisehindamise tulemustest. Terviklik 

kooli tugevuste ja parendusvaldkondade kokkuvõte on toodud Rõngu Keskkooli sisehindamise 

aruandes. Kooli sisehindamise aruandes ja Tartu Maavalituse poolt ajavahemikul 12.01- 21.01.2015 

läbiviidud temaatilise haldusjärelevalve õiendis esitatud olulisemad parendusvaldkonnad määravad 

kindlaks kooliarenduse põhisuunad lähiaastateks. 

 

§ 12. Eestvedamine ja juhtimine 

(1) Olulisemad tugevused:    
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1)  loodud on sidusus sisehindamise aruande, arengukava tegevuskava, üldtööplaani, õpetajate 

tööplaanid vahel;  

2) jälgitase kõiki viit olulist kooliarenduse valdkonda – eestvedamine ja juhtimine, 

personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe ja kasvatusprotsess; 

3) koolis on väljakujunenud traditsioonid, mis väljenduvad perioodiliselt toimuvates tunnivälistes 

kogu koolipere ja vanemaid kaasavates üritustes (Eesti Vabariigi aastapäeva, Tartu rahu aastapäeva, 

emakeelepäeva tähistamine,   jõuluball, emadepäeva tähistamine, tänuõhtu jms). 

(2) Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad eestvedamise ja juhtimise 

tegevusvaldkonnas: 

1) õppenõukogu otsuste elluviimise üle ei rakendata järjekindlat kontrolli -  

 töötajate rahulolu uuringus ilmnes , et 7,4 % töötajatest ei tea, kas planeeritud muudatused viiakse 

ellu või mitte;  

2) kooli missioon, visioon ja väärtused vajavad konkretiseerimist ja järjekindlat ellu rakendamist;  

3) kooli dokumentatsiooni ajakohastamine - 2015. a jaanuaris Tartu Maavalitsuse teostatud 

temaatilise haldusjärelevalve õiendi peatükk 2 punktis 2.1.1. nimetatakse puudujääke Rõngu 

Keskkooli põhimääruses hoolekogu ülesandeid nimetavas osas; 2012. - 2014. a arengukavas  

sisehindamist käsitlevas osas. 

 

 § 13. Personalijuhtimine   

(1) Olulisemad tugevused: 

1) rahulolu uuring personalile näitas, et 92,6 protsenti hindab väga heaks või heaks kooli panust 

töötaja arengu jaoks olulistel koolitustel osalemiseks; 

2) 81,4% töötajatest tunneb, et koolis hinnatakse tema tööd; 

3) 85,2 % töötajatest hindab tööaja korraldust väga heaks või heaks. 

(2) Olulisemad parendusvaldkonnad: 

1) personali vastavus kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;  

2) töötajate rahulolu suurendamine. 

 

§ 14. Koostöö huvigruppidega 

(1) Olulisemad tugevused: 

1) koolipidaja kontroll ja kursisolek koolis toimuvaga; 

2) tegus ja hooliv hoolekogu; 

3) aktiivne õpilasesindus  

(2) Olulisemad parendusvaldkonnad: 

1) kooli positiivse maine edastamine huvigruppidele 

 

§ 15. Ressursside juhtimine    

(1) Olulisemad tugevused: 

1) ressursside juhtimine toetab arengukava ja õppekava eesmärkide saavutamist; 

2) materiaal-tehnilise baasi arendamine; 

3) personali töötingimused ning õpilaste õppekeskkond vastavad kooli spetsiifikast tulenevatele 

vajadustele ja nõuetele.  

(2) Olulised parendusvaldkonnad: 

1) ressursiarenduse kujundamine jätkusuutlikuna - koostada eesmärkide ja tegevuskavaga kooskõlas 

olev vähemalt kolmeaastane majanduskulude prognoos, sealhulgas IT arengukava vähemalt 3-aastase 

prognoosiga materiaalsetele kulutustele IT valdkonnas; 

2) koolipere keskkonnateadlikkus  

 

§ 16. Õppe- ja kasvatusprotsess 

(1) Olulisemad tugevused: 

 



6 
 

1) kooli füüsiline õppekeskkond on kaasaegne, turvaline ja toetab õpilase arengut; 

2) õpilase arengu toetamiseks ja õppeainete lõimimise ning läbivate teemade õppe realiseerimise 

eesmärgil korraldatakse koolis ainealaseid üritusi, õppekäike ja ekskursioone; 

3) tugispetsialistide olemasolu, nende koostöö õpetajatega ja lapsevanematega.  

(2) Olulisemad parendusvaldkonnad 

1) HEV õpilaste varajane avastamine ning tugimeetmete rakendamine; 

2) õpilase individuaalse eripära arvestamine õpikeskkonnas,  metoodikas ning õpilasele esitatavates 

ainealastes miinimumnõuetes; 

3) õpetajate digipädevuse tõstmine. 

 

 

 

5. peatükk 

 

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA PÕHIMÕTTED JA KASUTATAVAD 

MÕISTED 

 

 

§ 17. Arengukava tegevuskava koostamisel on silmas peetud alljärgnevaid põhimõtteid 

(1) Sidusus sisehindamise aruande ja arengukava tegevuskava vahel – sisehindamise tulemuste kaudu 

leitakse valdkonnad, mis vajavad parendamist. Sisehindamise tulemusena oluliseks peetud 

parendusvaldkonnad on esitatud arengukava peatükis „Kooli hetkolukorra analüüsi tulemused ja 

kooliarenduse põhisuunad“. 

(2) Eesmärgid arengukava tegevuskavas esitatakse mõjupõhiselt – tuuakse välja, mida olulist 

soovitakse antud valdkonnas mõjutada. 

(3) Iga eesmärgi saavutamiseks kavandatakse meetmed, mis sõnastatakse tegevuspõhiselt  -  

nimetatakse, milliste tegevuste kogumi kaudu soovitakse eesmärk saavutada. 

(4) Iga meetme elluviimise eest on arengukavas määratud vastutav isik, kes peab oma tegevuste ja 

erinevate isikute kaasamise kaudu tagama kogu meetme teostamise planeeritud tähtajaks. Vastutav 

isik peab olema kindlasti üks inimene, mitte grupp, kuna konkreetse vastutaja määratlemise kaudu 

toimub eesmärkide personaliseerimine.    

(5) Meetme raames toodud konkreetsed tegevused kavandatakse projektipõhiselt, st ühekordse 

protsessina, mis koosneb koordineeritud ja ohjatud tegvuste kogumist, millel on kindel aluse- ja 

lõpuaeg, ning mis võetakse ette spetsiifiliste eesmärkide saavutamiseks: 

1) tegevused peavad olema sellised, mida saab ellu viia kooli personal; 

2) tegevused peavad olema mõõdetavad st tähtaja möödumisel peab olema võimalik aru saada, kas 

tegevus on lõpetatud. 

 

§ 18. Tegevuskavas kasutatavad mõisted 

(1) Arengukava eesmärk ehk strateegiline eesmärk: 

1) tuleneb sisehindamise vahendusel saadud hetkeolukorra analüüsist; 

2) on mõõdetav ja reaalselt saavutatav tulemus; 

3) saavutatus on määratud tähtajaga; 

4) sõnastatakse mõjupõhiselt 

5) püstitatakse vaid selliseid eesmärke, mille täitmine on kooli võimuses.  

(2) Indikaator – eesmärgi täitmist iseloomustav kvalitatiivne või kvantitatiivne näitaja, mis 

võimaldab eesmärgi täitmist mõõta. 

(3) Meede- abinõude kogum eesmärgi saavutamiseks: 

1) meede on sõnastatud tegevuspõhiselt; 

2) meetmeid võib ühe eesmärgi saavutamiseks olla mitu; 
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3) meetmete rakendamine toob kaasa konkreetsed, mõõdetavad, asjakohased ja reaalselt saavutatavad 

tulemused; 

4) igale meetmele tervikuna on määratud vastutaja; 

(4) Tegevused – meetmete rakendamiseks kavandatud konkreetsed tegevused, mis on sõnastatud 

projektipõhiselt. Tegevus on: 

1) juhitav ja mõõdetav; 

2) sellele on määratud teostamise tähtaeg (algus- ja lõppaeg). 

(5) Vastutav isik- on kindlaks määratud meetmele ning ta peab enda tegevuste ja erinevate isikute 

kaasamise kaudu tagama kogu meetme teostumise.    

 

 

6. peatükk 

 

VALDKONDADE TEGEVUSKAVAD 

 
 

§ 19. Eestvedamine ja juhtimine 

 

 Eesmärk 1.1. : Õppenõukogu otsuste  sihipärane elluviimine, st  strateegilise juhtimise 

protsessis „Planeeri-Tee-Kontrolli- Parenda“ metodoloogia järjekindlat rakendamist.  

 

Eesmärgi selgitus: Otsuste/tegevuskavade vastuvõtmise järel on oluline kontrollida nende 

elluviimist ning saada tagasisidet  toimimise efektiivsusest.   

 

Indikaatorid: õppenõukogu koosolekute protokollid, mis alates 1. septembrist 2015 peavad 

sisaldama eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste/ tegevuskavade täitmise analüüsi. 

 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed: 

1) vastuvõetud otsuste/tegevuskavade täitmise kontrollimine ja efektiivsuse analüüs; 

2) vähesetõhusate otsuste/tegevuskavade parendamine.  

 

Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatud tegevused: 

1) õppenõukogu koosolekute läbiviimine vähemalt 4 korda aastas;  

2) õppenõukogu koosolekul kontrollitakse eelmisel koosolekul vastuvõetud otsuste, üksiktegevuse 

või tegevuskavade elluviimist, antakse hinnang nende tõhususele; 

3) ebatõhusaks tunnistatud otsuse, üksiktegevuse või tegevuskava puhul keskendutakse  parenduse 

väljatöötamisele.  

Meetmete rakendamise eest vastutab: direktor 

 

Eesmärk 1.2. : Rõngu Keskkooli omanäolisust kajastava ja praktikas teostatava kooli 

missiooni, visiooni ning väärtuste sõnastamine ja tegevusse rakendamine. 

 

Eesmärgi selgitus:  

Missiooni, visiooni ja väärtusi sõnastades  lähtume eneseanalüüsist, et püstitada eesmärk, mis on 

reaalselt täidetav. Tuleb teostada kooli positsioneering, mis selgitab, kuidas Rõngu Keskkool just 

talle omasel parimal moel aitab õpilasel kasvada ja areneda.  

Positsioneerimisel lähtume järgmistest küsimustest: 

 

1) milles Rõngu Keskkool on eriti hea ja tugev; 

2) kuidas me  eristume piirkonna koolidest;  
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3) kuidas me täiendame piirkonna haridusmaastikku; 

4) kellele me seda head pakume: milline on meie õpilane ja kuhu ta läheb pärast kooli; mis inimene 

temast peaks saama, mis kogemust tahame talle koolist anda; mida ta võiks meie koolist tulevikus 

meenutada.  

 

Indikaatorid: üldtööplaanid ja õpetajate töökavad, mis on koostatud kooli missiooni, visiooni ja 

väärtusi järgides.   

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed: 

1) osalemine ja tulemusnäitajad õpilaste osalemisest erinevatel konkurssidel, võistlustel, 

olümpiaadidel jms – näitab tööd HEV õpilastega (andekatega); 

2) tugisüsteemide rakendamine (õpiabirühm, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog) 

– ajutise õpiraskusega ja HEV õpilaste arengu toetamine; 

3) Rõngu Keskkooli seniste traditsioonide jätkamine ja uute loomine. 

 

Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) Rõngu Keskkooli missiooni, visiooni ja väärtuste sõnastamine. 

Tegevuse tähtaeg: 1.mai 2015.a 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor 

 

2) analüüsi koostamine, mis sisaldab õppeaasta jooksul võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel 

osalenud õpilaste protsendi õpilaste üldarvust, tulemusnäitajad, edukamate ainevaldkondade loetelu. 

Tegevuse tähtaeg  igal aastal 30.august. 

Meetme rakendamise eest vastutab : õppealajuhataja 

 

3) tugisüsteemide tegevuse analüüs 

Tegevuse tähtaeg: igal aastal 30. august 

Meetme rakendamise eest vastutab: HEV koordinaator 

 

4) huvitegevuse analüüs 

Tegevuse tähtaeg: igal aastal 10. juuni 

Meetme rakendamise eest vastutab: huvijuht 

 

 Eesmärk 1.3. : Kooli dokumentatsiooni ajakohastamine 

 

Eesmärgi selgitus: Kooli dokumentatsioon peab olema vastavuses kehtivate seadusetega. 

Indikaatorid : kooli dokumentatsioon 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed: 

1) dokumentatsiooni kooskõlastamine kehtivate seadustega 

 

Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatud tegevused: 

 

1) kooli dokumentatsiooni korrastamine vastavalt Tartu Maavalitsuse temaatilise järelevalve õiendis 

esitatud parandusettepanekutele; 

Tegevuse tähtaeg 30. august 2015.a 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor 

 

2) kooli dokumentatsiooni ajakohastamine vastavalt riiklikul, omavalitsuse või kooli tasandil 

kehtestatud muudatustele.   

Tegevuse tähtaeg: igal aastal 30. september ja 30. jaanuar.  

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor 
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 § 20. Personalijuhtimine 

 

Eesmärk 2.1. : Töötajad vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. 

 

Eesmärgi selgitus: 

Prioriteediks on eesmärk, et õppe- ja kasvatustööga tegeleksid vastava haridusalase ettevalmistuse 

saanud spetsialistid, kes vastavad ka oma isiksuseomadustelt elukutse esindajale esitatud eeldustele. 

Indikaatorid: Rõngu Keskkooli õpetajate, tugispetsialistide eneseanalüüs, direktori käskkirjad 

töötaja töölähetusse saatmise või õppepuhkuse kohta ; arenguvestluse kokkuvõtted; sisehindamise 

aruanne; vabale ametikohale kandideerijal dokumentaalselt tõestatud haridusalane ettevalmistus ja 

senised töösaavutused, elulookirjeldus; kandidaadi esinemine töövestlusel. 

 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmed:  

1) järjepidev sisehindamine; 

2) järjepidev täienduskoolitus; 

3) konkursid vabadele ametikohtadele. 

 

Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) igal õppeaastal viiakse läbi sisehindamist vastavalt Rõngu Keskkooli sisehindamise korrale; 

Tegevuse tähtaeg: igal aastal 30. august 

Meetme rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

 

2) pedagoogilise personali täiendkoolitustele lähetamine vastavalt õppeasutuse vajadusetele 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme rakendamise eest vastutav: direktor  

 

3) õpetajate vabale ametikohale ja ametikohtadele, kus töötab kvalifikatsiooninõuetele mittevastav 

õpetaja ( tähtajaliselt sõlmitud töölepinguga) korraldatakse kvalifikatsiooninõuetele vastava töötaja 

leidmiseks avalik konkurss 

Tegevuse tähtaeg: vastavalt vajadusele 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor 

 

4) õpetajatele eneseanalüüsi koolitus 

Tegevuse tähtaeg: 1. juuni 2016 

Meetme rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja  

 

Eesmärk 2.2. : Töötajakeskse  tunnustamis- ja motivatsioonisüsteemi arendamine 

 

Eesmärgi selgitus: 

Töötajate tunnustamisel lähtume kooli eelarvelistest vahenditest ning iga  töötaja individuaalsest 

panusest õppe- ja kasvatusprotsessis ja/või tegevusest kooliarenduses. Prioriteediks on motiveerida 

õpetajaid töötama individuaalset HEV õpilastega, sh andekate õppuritega. Eesmärgiks on innustada 

pedagoogilist personali märkama ning toetama iga õpilase isikupäraste eelduste arengut.  

Motivatsioonivahendiks pole ainult rahaline preemia, vaid ka soovitud erialasele koolitusele või 

õppereisile lähetamine, meened, tunnustamine kooli veebilehel, ajalehes Rõngulane, Õpetajate Lehes 

või  kandidaadiks esitamine maakondlikule või vabariiklikule tunnustamisüritusele.  

Indikaatorid:  direktori käskkirjad töötajale tunnustamise avaldamise kohta. 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmed: 

1) eelarvesse vastavate materiaalsete vahendite planeerimine;  

2) tingimuste loomine õpetaja-õpilase individuaalse koostöö tarbeks   

 Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 
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1) kooli eelarveliste vahendite säästlik kasutamine; 

2) kooli päevakava on koostatud  arvestades vajadusega luua õpetajale ja õpilasele võimalusi 

individuaalselt juhendada ja juhendatud saada; 

3) kool lähetab õpetajat huvipakkuvale  täienduskoolitustele 

Tegevuse tähtaeg: pidev 

Meetme rakendamise eest vastutav: direktor 

 

§ 21. Huvigruppidega koostöö arendamine  

 

Eesmärk 3.1. : Tõhustada koostööd huvigruppidega. 

 

Eesmärgi selgitus: Koostöö huvigruppidega võimaldab saada koolil tagasisidet oma tegevusele, 

arendada õppe-kasvatustööd  ja kujundada huvigruppides kooli positiivset mainet. 

Indikaatorid: rahulolu uuringute kokkuvõtted 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmed: 

1)  koolis toimuvat tegevust populariseeritakse ja tutvustatakse avalikkusele; 

2)  kool pakub erinevat teavet huvigruppidele avalike ürituste näol  

Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1)  lastevanemate üldkoosolekute läbiviimine 

Tegevuse tähtaeg: vähemalt kord aastas  

Meetme rakendamise eest vastutav: direktor 

 

2) põhikooliastmes lastevanemate klassikoosolekute läbiviimine 

Tegevuse tähtaeg: vähemalt üks kord õppeaastas 

Meetme rakendamise eest vastutav: õppealajuhataja 

 

3) hoolekogu koosolekute läbiviimine 

Tegevuse tähtaeg: õppeaasta jooksul vähemalt üks kord nelja kuu jooksul 

Meetme rakendamise eest vastutav: hoolekogu esimees   

 

4) kooli kodulehe pidev täiendamine uue infoga 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Tegevuse eest vastutab: kantselei sekretär  

 

5) kooli tegevuse kajastamine erinevates meediavormides 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Tegevuse eest vastutab: huvijuht  

 

6) traditsiooniliste ürituste korraldamine (advendinädala tähistamine, jõuluball, emadepäeva ja 

isadepäeva tähistamine, õppeaasta ava- ja lõpuaktused ) 

Tegevuse täitmise tähtaeg: igal aastal kokkulepitud kuupäeval 

Meetme rakendamise eest vastutav: huvijuht 

 

7) traditsiooniline direktori tänuõhtu korraldamine kutsutud külalistele 

Tegevuse tähtaeg: igal aastal maikuu viimasel nädalal  

Meetme rakendamise eest vastutav: direktor   

 

8) vilistlaste kaasamine kooliellu 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme rakendamise eest vastutav: vilistlaskogu esimees 
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§ 22. Ressursside juhtimine 

 

Eesmärk 4.1. : Kooli rahaliste vahendite jaotus ning taristu haldamine ja arendamine on 

majanduslikult otstarbekas ning lähtub kooli arengukava prioriteetidest ja õppekava 

eesmärkidest. 

 

Eesmärgi selgitus: Ressursside juhtimine toimub läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel 

arvestatakse eelmise majandusaasta tulemusi, kooli arengukava, eesmärke ja vajadusi. Eelarve 

täitmist analüüsitakse pidevalt ja otsitakse võimalusi kokkuhoiuks ja kulude optimeerimiseks. 

Indikaatorid: eelarve täitmise aruanded 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatud meetmed: 

1) on olemas vähemalt kolmeaastane eeldatavate majanduskulude prognoos; 

2)  koolipere keskkonnateadlikkuse suurendamine; 

3)  elektri- ja paberikasutuse säästlikkus 

Meetmete tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) majandusjuhataja koostab prognoositavate majanduskulude kolmeaastase kava, milles kajastub 

tegevus/ kulu liik, orienteeruv maksumus, teostamise tähtaeg 

Tegevuse tähtaeg: 1.oktoober 2015 

Meetme rakendamise eest vastutab: majandusjuhataja 

 

2) huvijuht koostab õppeaasta ürituste kava koos prognoositavate kuludega nende läbiviimiseks 

Tegevuse tähtaeg: igal õppeaastal 1. oktoober 

Meetme rakendamise eest vastutab: huvijuht 

 

3) õppealajuhataja koostab õppevahendite soetamiseks vajaminevate kulutuste prognoosi 

Tegevuse tähtaeg: igal õppeaastal 1. oktoober 

Meetme rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

 

4) direktor koos majandusjuhataja, õppealajuhataja ja huvijuhiga koostavad järgneva aasta eelarve 

projekti 

Tegevuse tähtaeg: 15. oktoober igal aastal 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor  

 

§ 23. Õppe- ja kasvatusprotsess   

 

Eesmärk 5.1. Õpilaste kõrge õpijõudlus põhikooli II ja III kooliastmes. 

 

Eesmärgi selgitus: Eesmärk tuleneb sisehindamise tulemustest, mille kohaselt õpilaste 

õpijõudlus põhikooli II ja III kooliastmes pole piisav. Sihiks on luua õpilastele eakohane, 

turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpilase õpihimu ja õpioskuste, 

enesereflektsiooni, kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat 

eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Nimetatud sihi 

saavutamist tõendab õpilaste kõrge õpijõudlus. 

 

Indikaatorid: 2020. aastaks  on saavutatud olukord, kus kõikidele õpilastele on tagatud nende 

võimetest ja isikupärast lähtuv tugi- ja toetusmeetmed, mille tulemusena: 

 

1) kokkuvõtvate „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete protsent on 0 

2) õppeperioodi jooksul saadud „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete osakaal ühe õppeaine piires on alla 

10%; 

3) kokkuvõtvate „heade“ ja „väga heade“ hinnete osakaal on vähemalt 30 % 
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Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed 

1) hindamisel võtame arvesse õpilase individuaalseid võimeid; 

2) õpioskuste arendamine; 

3) tugisüsteemide tegevuse arendamine 

 

Meede 5.1.1. Õpilaste õpiabisüsteemi parendamine 

Meetme tulemuste  saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) koolis kasutusel oleva õpiabisüsteemi toimivuse analüüsimine; keskendumine ennetavale 

tegevusele  õpilaste õpijõudluse tagamisel. Analüüs on läbi viidud 2014/2015. õppeaastal ning 

ettepanekud on välja töötatud hiljemalt 15.06. 2015. a. 

2) analüüsile toetuvalt kooli õpiabisüsteemi korrigeerimine, õppekavas vajalike muudatuste 

sisseviimine ning korrigeeritud õpiabisüsteemi rakendamine. Korrigeeritud õpiabisüsteemi 

rakendamine toimub alates 2015/2016. õppeaasta algusest. 

3) rakendatud õpiabisüsteemi monitooringu läbiviimine 2015 /2016. õppeaasta jooksul ning hinnangu 

andmine õpilastele rakendatud õpiabisüsteemi toimivusele õppeaasta lõpus. 

Meetme   rakendamise eest vastutab õppealajuhataja. 

 

Meede 5.1.2.  Õpetajate kutsealase arengu toetamine haridusliku erivajadustega õpilaste 

arenguks tingimuste loomisel. 

Meetme tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) hariduslike erivajadustega õpilaste  õpetamise- ja hindamisalaste koolituste läbiviimine 

õpetajatele; 

  

2) õpetajalt-õpetajale põhimõttel toimivate koolisiseste nõupidamiste- töökoosolekute läbiviimine, 

mis on suunatud eelkõige üksteise kogemusest õppimisele toimetulekul nn „raske õpilasega“   

Tegevuse tähtaeg: pidev 

Tegevuse rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja. 

 

Meede 5.1.3. Kujundava hindamise põhimõtete rakendamine 

Meetme tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) kujundava hindamise koolituse läbiviimine õpetajatele 

Tegevuse tähtaeg 2015.a märts 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor 

 

2) kooli õppekava ainekavades toodud õpitulemuste lahtikirjutamine kujundava hindamise 

kriteeriumidena – võimaldab muuta õppeprotsessi rohkem läbipaistvamaks. Protsess algab 

2015./2016. õppeaastal ning hiljemalt  2019 /2020. õppeaasta lõpuks on kooli õppekava ainekavasid 

täiendatud nii, et seal esitatud õpitulemused on lahti kirjutatud kujundava hindamise kriteeriumidena 

Tegevuse tähtaeg : pidev 

Meetmete rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja. 

 

Eesmärk 5.2. Õpilastest kujunevad laia silmaringiga, kultuurihuvidega ning eluliste 

pädevustega enesega toimetulevad isamaalised kodanikud.     

 

 Eesmärgi selgitus: Eesmärgi  teostamise eelduseks on Rõngu piirkonna enam kui kolmesaja-

aasta vanune koolihariduse andmise järjepidev traditsioon, mis viimase kahekümne aasta 

kestel on võimaldanud kohalikus koolis omandada ka keskharidust. Eesmärgiks on jätkata 

senist toimivat õppe-kasvatustöö mahtu ja traditsioone ning lisada  kaasaja vajadustele 
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vastavaid uusi isiksuse arendamise võimalusi; tutvustada tänapäevase tehnoloogiaga 

8robootika, 3D modelleerimine, printimine.       

 

Indikaatorid: konkreetsed üritused üldtööplaanis, õpilaste osalemine erinevatel õppekäikudel 

(ekskursioonid, teatri-, kontserdi- ja näitusekülastused jms),  

 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed: 

Meede 5.2.1. Õpilastele planeeritakse arendavaid õppekäike, kohtumisi huvitavate inimestega, 

koolikontserte. 

 Meetme tulemuste  saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) eelarvesse kavandatakse vahendid õpilaste õppekäikude transpordikuludeks 

Tegevuse tähtaeg: 1. oktoober igal õppeaastal. 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor  

2) klassijuhatajad ja aineõpetajad esitavad õppealajuhatajale õppeaastasse planeeritud õppekäikude 

nimekirja koos eeldatavate kuludega, mille hüvitamist soovitakse kooli eelarvest. 

Tegevuse tähtaeg : 15.september igal õppeaastal 

Meetme rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

3) jätkatakse koostööd Pille Lille Muusikute Fondiga koolikontsertide korraldamiseks Rõngu 

Keskkoolis 

Tegevuse tähtaeg: 15. oktoober ja 15. jaanuar igal õppeaastal 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor 

 

4) jätkatakse koostööd sõpruskooliga Norrast 

Tegevuse tähtaeg: koostööplaanide esitamine iga õppeaasta viimases õppenõukogus 

Meetme rakendamise eest vastutab: huvijuht  

 

Meede 5.2.2.:Õpilaste isamaalise kasvatamise edasiarendamine 

Meetme tulemuste  saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) jätkatakse seniseid traditsioonilisi ettevõtmisi riiklike tähtpäevade tähistamisel 

Tegevuse tähtaeg: vastavalt tähtpäevale 

Tegevuse rakendamise eest vastutab: ajalooõpetaja  

 

2) riigikaitse  valikainena  keskkooliastmes 

Tegevuse tähtaeg: 1. september 2015 

Tegevuse rakendamise eest vastutab : õppealajuhataja 

 

3) religiooniajalugu valikainena 

Tegevuse tähtaeg: 1. september 2015 

Tegevuse rakendamise eest vastutab : õppealajuhataja 

 

Meede 5.2.3 Õpilaste huvitegevuse võimaluste laiendamine  

Meetme tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) iga-aastased küsitlused õpilastele huviringide tegevuse kohta ning uue õppeaasta huvitegevuse 

kavandamine vastavalt õpilaste eelistustele 

Tegevuse tähtaeg: 15. september igal aastal 

Tegevuse rakendamise eest vastutab: huvijuht 

 

2) materiaalsete vahendite planeerimine huvitegevuse edendamiseks 

Tegevuse tähtaeg: 1. oktoober igal aastal 
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Tegevuse rakendamise eest vastutab: direktor 

 

Meede 5.2.4. Õpilaste sotsiaalse kompetentsuse suurendamine 

Meetme tulemuste saavutamiseks kavandatavad tegevused: 

1) õpilaste probleemilahenduoskuste arendamine – SPLO koolituse läbinud klassiõpetajad 

rakendavad programmi õppe-kasvatustegevusse alates 1. klassi II poolaastast. 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus alates  2015/2016. õppeaasta II poolaastas 

Tegevuse rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

 

Eesmärk 5.3.Õpilaste ja õpetajate kaasaegsete digipädevuste saavutamine  

 

Eesmärgi selgitus: IKT tark kasutamine õpetamises ja õppimises ning õppetöö korraldamises 

tõstab õppe kvaliteeti ning aitab saavutada riiklikus õppekavas ette nähtud sotsiaalseid ja 

õpipädevusi.  Õpetajad kujundavad ja rakendavad digipädevusi selleks, et kavandada ja läbi 

viia õppetööd ja hinnata õpikogemusi.  

Indikaatorid: Aluseks on õpetajate Rahvusvahelise haridustehnoloogia Seltsi ISTE digipädevuste 

standard  

(http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf) ja 

haridustehnoloogiliste pädevuste hindamismudel õppijale 

(http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_S%20%28Estonian%29.pd

f ). 

 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed: 
 

1) õpetajate digipädevuste tõstmiseks tuleb tegeleda õpetajate täienduskoolitusega, osaleda 

HITSA  Innovatsioonikeskuse koolitustel ning toetada õpetajate võrgustike tööd, et toetada IKT 

lõimist õppetöösse; 

2) kaasajastatakse ainekavasid, lisatakse IKT lõiming; 

3) vähemalt kord õppeaastas viiakse läbi süsteemne koolitus õpetajatele; 

4) pidev koostöö õpetajate vahel parimate praktikate tutvustamiseks, aineüleste projektide 

läbiviimiseks; 

5) tahvelarvutite komplekti hankimine koolile 
 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

 

§ 24. Õppekeskkonna ja õpilaste tervise edendamisele suunatud tegevuskava  

  

Eesmärk: Õppekeskkonna tervislikkuse ja õpilaste tervise edendamine. 

 

Eesmärgi selgitus: Eesmärgi õiguslikuks aluseks on sotsiaalministri 13. augusti 2010 .a määrus 

nr 45 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule 

kättesaadavusele ja asukohale“ § 2 lg 2 punktist 7, mis määrab õpilaste tervisekaitse eesmärgid 

ja põhisuunad: silmade väsimuse vähendamine; koolikoti raskuse vähendamine; koolis sh 

kehalise kasvatuse tunnis tekkivate traumade vähendamine; õpilaste tervisekäitumise 

muutumine ja teadlikkuse suurendamine; füüsilise õpikeskkonna viimine vastavusse kehtiva 

õigusega; kasvatuslikel põhiväärtustel oleva töö- ja suhtlemiskultuuri kasutamine 

koolitöötajate poolt. 

 

Meede 6.1.1.: Pöörata tähelepanu silmade tervishoiule 

http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf
http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_S%20%28Estonian%29.pdf
http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_S%20%28Estonian%29.pdf
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Meetme tulemuste saavutamiseks kasutatavad tegevused: 

1) nõuetekohase valgustuse tagamine; 

2) klassid, kus õppeprotsessis kasutatakse arvuteid, tuleb varustada nähtaval kohal harjutustega, mis 

vähendavad silmade väsimust 

Tegevuse tähtaeg: 1. september 2015.a 

Meetme rakendamise eest vastutab: majandusjuhataja 

 

Meede 6.1.2. : Koolikoti raskuse vähendamine 

Meetme tulemuste saavutamiseks kasutatavad tegevused: 

1) õpetamise metoodika läbimõtlemise kaudu saavutada õpilaste koolikoti raskuse vähendamine – 

eelkõige tähendab see aineõpetajate poolt kodutööde mahu ja õpikute kodu-kooli vahet tassimise 

vajaduse vähendamist 

Tegevuse tähtaeg: 1.september 2015.a 

Meetme rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

2) õpilastele isikliku kapi hankimine 

Tegevuse tähtaeg: hiljemalt 1. september 2020 

Meetme rakendamise eest vastutab: majandusjuhataja 

 

Meede 6.1.3.:Füüsilise õpikeskkonna viimine  vastavusse kehtiva õigusega; traumade 

vähendamine õppeprotsessis  

Meetme tulemuste saavutamiseks kasutatavad tegevused: 

1) vastavalt analüüsile ohutusmeetmete kavandamine ja vastavate juhendite koostamine 

Tegevuse tähtaeg: 1.september 2015.a 

Meetme rakendamise eest vastutab: majandusjuhataja 

 

Meede 6.1.4.: Õpilaste tervisekäitumise muutmine ja teadlikkuse suurendamine  

Meetme tulemuste saavutamiseks kasutatavad tegevused: 

1) liitumine tervist edendavate koolidega  

Tegevuse tähtaeg : 1. jaanuar 2016 

Meetme rakendamise eest vastutav: huvijuht 

2) loengud, õppekäigud, õpitoad teadlikkuse suurendamiseks tervislikest eluviisidest. 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme  rakendamise eest vastutab: õppealajuhataja 

3) jätkuvalt võimaldada õpilastel saada tasuta hommikuputru  

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme rakendamise eest vastutab: majandusjuhataja 

4) spordi - ja tervisepäevade läbiviimine 

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme rakendamise eest vastutab: huvijuht  

 

Meede 6.1.5.: Kasvatuslikel põhiväärtustel oleva töö- ja suhtlemiskultuuri kasutamine  

koolitöötajate poolt 

Meetme tulemuste saavutamiseks kasutatavad tegevused: 

1) kolleegid käituvad vastastikku lugupidavalt; 

2) igapäevategevustes järgitakse konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja andmekaitse seadusest tulenevaid 

nõudmisi; 

3) õpetajad on oma käitumisega eeskujuks õpilastele.  

Tegevuse tähtaeg: pidev tegevus 

Meetme rakendamise eest vastutab: direktor    
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