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Loksa  Gümnaasiumi moto: 
 
 

Selleks, et jääda paigale –  
on vaja joosta kõigest väest. 
Selleks, et liikuda edasi -  
on vaja joosta kaks korda kiiremini. 
 

( L. Carrol ) 
 
1. Sissejuhatus 
 

Käesolev arengukava on koostatud eesmärgiga määratleda Loksa Gümnaasiumi arengusuunad aastateks 
2013-2016. Arengukava määrab põhisuunad ja valdkonnad, õpetajate täienduskoolituskava, eesti 
õppekeelest erineva õppekeelega põhikooli klasside puhul rakendatavad meetmed, et tagada õpilastele 
võimalus õpingute jätkamiseks eestikeelses gümnaasiumis, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 
uuendamise korra.  Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes esitatud kooli tegevuse 
tugevuste ja parendusvaldkondadega. Loksa Gümnaasiumi arengukava lähtub haridust puudutavatest 
õigusaktidest, Loksa Gümnaasiumi põhimäärusest, Loksa linna arengukavast ja Harjumaa arengukavast. 
Arengukava on aluseks Loksa Gümnaasiumi strateegiliste otsuste langetamisele ning iga-aastaste 
üldtööplaanide koostamisele.  

Loksa Gümnaasiumi 2013.-2016. aasta arengukava põhieesmärk: 
riikliku õppekava järgimine, arvestades õppijate huvisid ja vajadusi ning turvalise, kaasaegse ja 
mitmekülgset arengut soodustava õpikeskkonna loomine. 
 
Eesmärgini jõudmiseks planeeritavad tegevused on valdkondade kaupa kajastatud LG tegevuskavas. 
 
Arengukava põhieesmärgi täitmise prioriteetseteks tegevusteks on: 
üleminek uuele riiklikule õppekavale ning kõik seda toetavad tegevused; 
õpikeskkonna edasine väljakujundamine; 
LG säilitamine (1. -12. klass) õppeasutena koos põhikooli ja gümnaasiumi osaga. 
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2. Ajalugu 
 
 
1867. aastal alustas vanas viltuvajunud talutares tööd Loksa esimene koolmeister  Jakob Janter. Koolis 
õppis tollal 24 poissi ja 10 tüdrukut. 

Koolikohustus oli siis 3 talve, kool oli 13-15 aasta vanustele lastele. 

1873. aastal nimetati vallakool ümber ministeeriumikooliks. Kooli juures alustas tööd ka internaat. 1875. 
aastal asutati esimene koolihoone. 

Sajandivahetusel ulatus õpilaste arv 120ni, seetõttu alustati uue koolimaja ehitamist, mis valmis 1903. 
aastal. 1903. aastal avati kaheklassiline vallakool, 1920. aastal  avati täielik  algkool. 11. septembril 1920. 
aastal sai Loksa algkooli juhatajaks Arnold Mikiver. 

31 aastat juhtis ta Loksa kooli ja õpilaste ühiskondlikku tööd. Lisaks suurele nõudlikkusele õpilaste suhtes, 
pööras A. Mikiver tõsist tähelepanu ka kooliaiale, kus õpilased töötasid tema juhendamisel.Ta tegi oma 
tööd hingega. Mälestus temast kui suurepärasest juhist ja rahvavalgustajast elab siiani. 

1927. aastal hävis koolimaja tulekahjus. Õppetöö ei katkenud – klassiruumid leiti Loksa koguduse 
leerimajas, tuletõrje seltsimajas, haridusseltsi kinoruumis ja elanikele kuuluvates majades. 

1929. aasta sügisel valmis uus koolimaja, see oli suur ja avar hoone, kus õppis kuus klassi. 

1940. aastal muudeti senine 6-klassiline algkool 7-klassiliseks kooliks, uuendati ja täiustati 
õppeprogramme. 

Ka II maailmasõja ajal ei katkenud õppetöö. 

1947./48. õa-l avati Loksa kooli juures esmakordselt 3 klassikomplekti vene õppekeelega õpilastele. Kool 
töötas kakskeelsena 1988. aastani. 

1951. aastal reorganiseeriti 7-klassiline kool keskkooliks, mille I lend lõpetas 1955. aastal. 

Aastatel 1954-1991 töötas Loksa Keskkooli direktorina Robert Adamson. 

1957. aastast kuni 1992. aastani oli vene osas õppealajuhatajaks Galina Voronina. 

1956. aasta 1. oktoobril alustasid Loksa Keskkooli 562 õpilast ja 31 õpetajat tööd uues koolimajas. 

Alates 1961/62. õppeaastast alustati Loksa Keskkoolis tootmisõpetusega. Kooli lõpetajad said 
autoremondilukksepa, kaubandustöötaja, ehitaja ja traktorist-masinisti kutsetunnistuse. 

Õppeaastal 1964/65 radiofitseeriti koolimaja. Regulaarseid raadiosaateid koostas ja juhtis raadiokomitee. 

1967. aasta kevadel said tunnistuse esimesed venekeelse õppeprogrammi järgi õppijad. Samal aastal loodi 
kooli juurde spordikool. Aastal 1966/67 oli kooli õpilaste hulgas 12 Harju rajooni meistrit. 

1967. aastal lõpetati koolimaja juurdeehitus. Kool laienes 12 klassiruumi ja õpilaste garderoobi võrra. Sel 
aastal alustas kool tööd ühes vahetuses. Kooli sajandal aastapäeval (oktoobris 1967) avati mälestustahvel 
esimese juhataja Jakob Janteri haual Loksa surnuaial. Vilistlased kinkisid aastapäeval koolile lipu. Kooli lipu 
õnnistas 8. juunil 2007 Loksa kirikus õpetaja emeeritus teoloogiadoktor Toomas Paul. 
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Õppeaastal 1974/75 mindi üle kabinetsüsteemile. 1978. aastal saavutati vabariiklikul kabinettide 
ülevaatusel I koht. 

1979. aastal valmis uus võimla, mida tänapäeval kasutavad nii õpilased kui ka mitmete Loksa ja 
ümbruskonna asutuste töötajad. 

1987. aastal õppis Loksa Keskkoolis rekordarv õpilasi -  1017, sealhulgas 387 eestlast ja 630 muulast. 
Õppeaasta teisest poolest siirduti 5-päevasele töönädalale. 1 tund kestis 40 minutit. 

Õppeaastal 1988/89 alustas vene kool tööd uues hoones. 

1990. õppeaastal oli Loksa 2. Keskkoolis 657 õpilast ja 48 õpetajat. Avati arvutiklass. Koolis töötas 8 
huviringi ja 5 spordisektsiooni. Galina Voronina juhtimisel tegutses õpetajate näitering. 

1996. aastal sai Loksa Vene keskkool gümnaasiumi staatuse. 

Õppeaastast 1999/2000 algas eesti keele õppimine esimesest klassist. Alates 2000. aasta 1. septembrist 
viiakse Loksa Vene Gümnaasiumis ellu programmi „Eesti noor kodanik”. Selle programmi eesmärgiks on 
õpetada eesti keelt igale kooli tulevale lapsele. 

2004. aastal sai Loksa Vene Gümnaasium  ΙΙΙ koha konkursil „ Kaunim Eesti kool 2004”. 

Aastatel 1988-2010 juhtis Loksa Vene Gümnaasiumi Galina Nikitina. 

Aastatel 1992-2003 juhtis Loksa 1. Keskkooli Vello Sats. 

1995. aastal vahetati Loksa 1. Keskkoolis algklasside maja katus. 

1994./95. õppeaastast on õppetunni pikkus 45 minutit. 

1997. rajati lugemissaal-videoklass. 

1997. aastast on vahetatud õpilasgruppe Munkebo kooliga Taanis. 

Aastatel 1998-2000 vahetati ülejäänud koolihoonete katused ja muudeti oluliselt kaasaegsemaks mitmed 
kooliruumid, saalid ja fuajeed. 

Aastatel 2003-2008 oli kooli direktor Signe Granström. 

Aastatel 2004-2005 toimus söökla kapitaalremont. 

2005. aasta suvel sai uue ilme algklasside maja II korrus. Toimus kapitaalremont, mille käigus vahetati 
välja küttesüsteem ja aknad ning muudeti ruumide paigutust. Algklasside majas töötab neli klassi, neil on 
oma väike saal ja mängutuba. Juurdeehituses renoveeriti arvutiklass ja muudeti see nõuetele vastavaks. 

2005. aasta sügisest köetakse koolimaju tsentraalselt. 

2006. aastal paigutati keemiaklass ümber juurdeehituse 4. korrusele ning remonditi ja sisustati vastavalt 
tervisekaitse nõuetele. 

2007. aasta märtsis valmis kooli õppeköök, vahetati võimla veetorustik ja paigaldati soojavee vaheti. 

2007. aasta suvel paigaldati võimlasse ventilatsioon ja remonditi emakeele kabinet ning algklasside majja 
paigaldati nõuetekohane tuletõrjesüsteem. 
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Alates 2008. aastast juhib Loksa 1. Keskkooli Õnnela Tedrekin. 

2009. aastal vahetati peahoone aknad, remonditi peahoone II korruse klassiruumid ja administratsiooni 
ruumid. 

2010. aasta suvel valmisid raamatukogu, garderoob, administratsiooni ruumid, tööõpetuse kabinet; samal 
ajal remonditi 13 klassiruumi peahoones, juurdeehituses ja algklasside majas. 

Alates 1.09.2010 tegutsevad Loksa 1. Keskkool ja Loksa Vene Gümnaasium ühtse kakskeelse 
õppeasutusena - Loksa Gümnaasiumina. Loksa Gümnaasium on üldhariduskool, mis asub Harju maakonna 
idaosas. Loksa Gümnaasium on arenev, turvalist õpikeskkonda ja kvaliteetset haridust pakkuv keskkool, 
kus õpib 352 õpilast Loksa linnast ja Kuusalu vallast (EHISe andmed seisuga 01.09.12) ning töötab 53 
õpetajat (EHISe andmed seisuga 01.09.2012). Põhikoolis on pearõhk suunatud üldhariduse kvaliteedile ja 
õpilaste mitmekülgsele arengule. Koolis on loodud õpilaste toetussüsteem, mis arvestab õpilaste 
individuaalsete iseärasustega.  

3 suunaga gümnaasiumiastmes lähtutakse õpilaste huvidest ja eelistustest. Lisaks humanitaar-, loodus- ja 
sotsiaalainete suuna valikkursustele on kõikidel õpilastel võimalus õppida valikainetena autoõpetust, 
saksa keelt, joonestamist, riigikaitset.  

Loksa Gümnaasium pakub konkurentsivõimeliset haridust. Õpilaste edukus ning toimetulek õpingute 
jätkamisel, head olümpiaadide  ning riigieksamite tulemused on selle tõestuseks. 

Kooli juures tegutsevad huvialaringid. Kooli tegevust iseloomustavad pikaaegsed traditsioonid.  

Kooli õpilaste väike arv on optimaalne igakülgseks koostööks: kõik tunnevad kõiki. Õpilaste tegevused 
heas ja halvas on jälgitavad, anonüümseks jääda pole võimalik. Kooli positiivseks eripäraks on algastme 
õpilaste oma õppehoone koduklassidega, mis lapse arengu seisukohalt on oluline.  Põhikooli- ja 
gümnaasiumiosa toimib kabinetsüsteemina. 

Loksa Gümnaasiumis väärtustatakse vitamiinirikast kvaliteetset koolitoitu – lõunad valmivad kohapeal. 

Õpilaste kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks on võimalik kasutada võimlat ja ujulat. 
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3. Ülevaade hetkeolukorrast 
3.1 Juhtimine  
 
Direktor    Õnnela Tedrekin 
 
Õppealajuhataja   Valvi Joaväli 
 
Majandusjuhataja   Heiki Tudre 
 
Huvialajuht    Riina Paartalu 
 
Infojuht-süsteemiadministraator Arvi Soolind 
 
Sekretär    Külli Adler 
 
Juhtimisstruktuur 

MAJANDUSJUHATAJA 

HUVIALAJUHT RAAMATUKOGUHOIDJA INFOJUHT- 
SÜSTEEMIADMINISTRAATOR 

SEKRETÄR ÕPPEALAJUHATAJA 

KOOLI DIREKTOR 

ÕPETAJAD 

 

KLASSIJUHATAJAD 

 

RINGIJUHID 

KORISTAJAD 
RIIDEHOIDJA 

MAJAHOIDJA 

SÖÖKLATÖÖTAJAD 

REMONDITÖÖLISED 



3.2 Kommunikatsioonikeskkond 
 
 
Koolil on arvutiklass  alates 1989/1990. õppeaastast. Alates õppeaastast 1997/1998 asub arvutiklass 
juurdeehituse 4. korrusel. Õppeaastal 2005/2006 arvutiklassi laiendati. Õppeaastatel 2006/2007 kuni 
2009/2010 oli kasutusel UNIX põhine terminaliklass ja server. Õppeaastast 2010/2011 on arvutiklass uue 
sisseseadega terminalitüüpi, kus on õpilaste jaoks 20 töökohta. E-kooli prooviversioon käivitati õppeaastal 
2006/2007.  2007. aastal läks terve kool üle elektroonilise päeviku, s.t. e-kooli kasutamisele. Esimesed 
arvutid paigutati ainekabinettidesse alates õppeaastast 1999/2000. Arvutid on õpilaste kasutuses 
raamatukogus alates õppeaastast 1998/1999. Hetkel on koolis 93 arvutit. Koolil on oma koduleht alates 
õppeaastast 2004/2005. Õppeaastast 2007/2008 on enamus ainekabinette varustatud arvutitega. 
Multimeedia projektori kasutamise võimalus ainetundides on alates õppeaastast 1999/2000. Tänaseks 
päevaks on enamik kabinette varustatud projektoritega. Alates õppeaastast 2010/2011 on koolil 
esimesed kaks interaktiivset tahvlit. 

2012/2013 õ.a.: 

Koolis on üks arvutiklass 21 töökohaga ja raamatukogus 4  arvutit.  

Koolis on personali kasutuses 62  lauaarvutit ja 26 sülearvutit, ainetundide läbiviimiseks on õpetajatel 
kasutada 25 videoprojektorit ja 4 interaktiivset puutetahvlit.  

Koolis on 4 klassiruumi, milles on kaasaegsed töövahendid õppetöö mugavaks ja mitmekülgseks 
muutmiseks (statsionaarne interaktiivne puutetahvel, videoprojektor ja laua- või sülearvuti).  

Õpetajad kasutavad aktiivselt infotehnoloogilisi vahendeid tundide läbiviimiseks, viivad läbi tunde 
arvutiklassis ning koostavad ise õppematerjale. 

3.3 Pedagoogilise personali üldanalüüs 
 
 
Õppeaastal 2012/2013 õpetab Loksa Gümnaasiumis 53  pedagoogi. Üle poole  õpetajatest on koolis 
töötanud 20 ja enam aastat.  53st õpetajast on 86,8%  pedagoogilise kõrgharidusega. Õpetajate 
professionaalset taset aitab hoida osalemine täiendkoolitustel. Viiakse läbi pedagoogilise kollektiivi 
ühiskoolitusi erinevatel pedagoogilistel ja kooliarenduslikel teemadel, et kujundada ühtset ning üksteist 
toetavat kollektiivi. 
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Pedagoogid soolise koosseisu järgi  2012/2013: 

Naisi
85%

Mehi
15%
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Pedagoogid vanuse järgi  2012/2013: 

 

Üle 60 aastased 
22,6% 

Kuni 30 aastased 
7,5% 

30-39 aastased 
13,2% 

40-49 aastased 
18,9% 

50-59 aastased 
37,8% 
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Pedagoogid hariduse järgi  2012/2013: 
 
Keskharidus  1 
Kutsekeskharidus 1 
Keskeriharidus /tehnikum 5 
Kõrgharidus 46 

 

Keskeriharidus, 
keskharidus, 

kutseeskharidus 
13,2% 

Kõrgharidus 
86,8% 
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Pedagoogid ametijärkude järgi 2012/2013: 
 

 

Pedagoog

Ametijärguta

Pedagoog 

metoodik

Vanempedagoog

Noorempedagoog

 
Ametijärguta 3 
Noorempedagoog 3 
Pedagoog 42 
Vanempedagoog 4 
Pedagoog-metoodik 1 
 
 
3.4 Õpilaskonna üldanalüüs 
 
Õppetöö toimub ühes vahetuses, 1.-3. klassi õpilastel enamasti koduklassides, vanematel õpilastel 
ainekabinettides. Klassikomplektide maksimaalseks suuruseks põhikoolis on üldjuhul kuni 24 õpilast. 
Eesti ja vene õppekeel loob koolis kahepoolse keeleõppe ja erinevate kultuuritraditsioonide 
tundmaõppimise võimaluse. Vene õppekeelega klassides on eesti keele õpe alates 1. klassist, eesti 
õppekeelega klassides on vene keele õpe alates 6. klassist. Osa venekeelsest keskkonnast pärit õpilasi 
õpib eesti õppekeelega klassides. 
 
Kooli koosseis õppeaastal 2012/2013.  

 
 

1.09. 2012. seisuga õpib Loksa Gümnaasiumis 352 õpilast. Gümnaasiumis 73, õppekeel kõigil eesti keel. 
Põhikoolis 279, nendest 140 eesti õppekeelega, 139 vene õppekeelega 
Kuusalu vallast 80 
Loksa linnast 249 
Mujalt omavalitsustest 20 
Registrijärgse elukohata 3 
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Pikapäevarühmas 47, nendest eesti osas 25 ja vene osas 22 
22,7% (80) õpilast elavad koolist kaugemal kui 3 km ja kasutavad koolisõiduks koolibussi või 
ühistransporti. 

 
Prognoositav  klassikomplektide ja õpilaste arv  
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Kooliaste Klassi-
komplekte 

Õpilaste 
arv 

Klassi- 
komplekte  

Õpilaste 
arv 

Klassi-
komplekte 

Õpilaste 
arv 

Klassi-
komplekte 

Õpilaste 
arv 

I kooliaste 6 90 6 89 6 84 6 82 

II kooliaste 8 91 7 88 7 88 7 90 
III kooliaste 7 98 7 105 7 98 7 97 
Gümnaasium 6      73 5 74 4 79 3 65 

Kokku 27 352 25 356 25 349 25 334 
 
 
 
3.5 Kooli töökeskkonna analüüs 
 
Õppekava  arendustegevus 
Kool analüüsib ja arendab pidevalt oma õppekava. Õppeaastal 2010/2011 toimus ettevalmistus uuele 
õppekavale üleminekuks alates 1.09.2011. Õppekava uuendamise aluseks on uus põhikooli ja 
gümnaasiumi riiklik õppekava. Kooli juhtkond on osalenud uue õppekava koolitustel. Õpetajad osalevad 
oma aine või ainevaldkonna koolitustel. Valmimisel on kooli õppekava üldosa ja uued ainekavad. Toimub 
õpetajate koostöö ja õpilaste kaasamine õppekava kujundamisse. Õpetajate töökavad konkretiseerivad 
kooli õppekava üldosa ja ainekavasid ainete lõikes lähtuvalt õppeaasta tööplaanist, klassi õpilaskonnast. 
Töökavad vormistatakse õppeveerandite ja/või kursuste kalenderplaanidena. Õppesisu on liigendatud 
ulatuslikumate õppeteemade järgi, millele järgnevad alateemad, põhimõisted, kasutatavad meetodid, 
õppekirjandus, õpitu kontrollimise ja hindamise kord ja aeg. Õpetajate töökavade vorm on välja töötatud 
ja kirjeldatud kooli õppekava üldosas. 
 
 
Metoodiline töö 
 
Koolis töötab kaheksa kombineeritud koosseisuga ainekomisjoni. Ainekomisjonid koostavad plaani, kus on 
lisaks ainealasele tööle üks suurem üritus või projekt (2 aasta jooksul), mis haarab suuremat osa 
kooliõpilastest. Kogu õpetajaskonda haaravad koolitused toimuvad kaks korda aastas. Üldjuhul on need 
vähemalt 2-päevased.  
 
Õppetöö 
 
Õppetöö viiakse läbi õppekava alusel, mis vastab riiklikule õppekavale.  
Toimib õpilasekeskne õppetöö, individuaalne lähenemine nii andekatele kui ka õpiraskustega õpilastele.  
Gümnaasiumiastmes on lisaks kohustuslikele õppeainetele võimalik valida valikainekursusi.  
Koolis õpib erivajadustega õpilasi, kellega töötatakse vastavalt nõustamiskomisjoni soovitustele. Töös 
võimekamate lastega kasutatakse diferentseeritud õpetamist, neid valmistatakse ette osalema 
aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.  
Koolis on klassid õpiraskustega lastele, sest kool asub sotsiaal- ja majandusprobleemidega piirkonnas.  
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Koolis töötab hulk ringe, mille tegevus on tihedalt seotud õppe- ja kasvatustööga. Huvitöö eesmärk on 
aidata lapsel leida endale sobiv harrastus. Seetõttu pakub kool võimalikult erinevaid huviringe: kunstiring, 
rahvatantsuringid, lastekoorid, spordiringid jm.  
Tegutsemine koolis toimub terviseteadliku eluviisi nimel, mille eesmärk on:  
aktiivsuse tõhustamine läbi sportlike ürituste, tervisliku koolikeskkonna tagamine ning  
tervisliku ja kvaliteetse koolitoidu tagamine.  
Tervislike eluviiside tutvustamine toimub aineõpetuse raames ja õppekäikude ning -ekskursioonide 
korraldamise kaudu. Igal aastal toimuvad meil loengud “Narkootikumidevaba kool”.  
Õpilaste tervise kaitseks ja tervislike eluviiside tagamiseks on loodud vastavad tingimused (söökla, 
med.teenindamine, psühholoogi, logopeedi ja sotsiaaltöötaja nõustamine, mängutuba algkoolilastele, 
täiendavad võimalused sporditegemiseks). 
 
Tugisüsteemid  
 
Alates õppeaastast 2011/2012 on õpilastele ja lapsevanematele  kättesaadav spetsialistide abi.  
Õpilaste individuaalsete vajaduste väljaselgitamine ja toetamine:  
psühholoogiline  konsultatsioon,  
logopeediline  konsultatsioon, 
sotsiaaltöötaja konsultatsioon,  
koduõpe, 
ühele õpe, 
individuaalsed õppekavad, 
pikapäevarühmade töö, 
konsultatsioonide korraldamine, 
meditsiinitöötaja abi.  
 

Koolis töötavad tugispetsialistid üks kord kuus ( sotsiaaltöötaja, psühholoog, logopeed), kus lapsed ja 
lapsevanemad saavad vajalikku nõu või abi.  
Arvestades kooli teeninduspiirkonna eripära on koolis palju  sotsiaalselt ebastabiilsetest peredest pärit ja 
käitumisraskustega õpilasi.  Alates 2010. a septembrist töötavad koolis kasvatusraskustega õpilaste 
klassid. Alates õppeaastast 2012/2013  töötab 8./ 9.C klass ja  alates õppeaastast  2011/2012  väikeklass. 
Iga nädal on individuaalsed vestlused lastega, vajadusel ka vanematega, ennetustöö tunnid. Korraldatakse 
ümarlaudu õpetajatega, kes töötavad kasvatusraskustega klassis  ja väikeklassides.  
Meetmed koolikohustuse täitmise tagastamiseks on:   
• vestlused laste ja vanematega (klassijuhataja, õppealajuhataja, pedagoog- nõustaja),  
• koostöö linnavalitsuse sotsiaaltöötajaga,  
• ümarlauad aineõpetajatega, 
• koostöö Loksa linna ja Kuusalu valla alaealiste komisjoniga, 
• noorsoopolitseiniku vestlused (2011/2012 õ.a -6.-9. kl – 9 korda, 2012/2013 õ.a okt.-dets: 8-9 kl -3 
korda) 
• pidev seire e-koolis.  
 

 
Huvitegevus 
 
Huvitegevus on koolis õppe- ja kasvatustöö üks osa, mille eesmärgiks on: 
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1. Toetada õppekava eesmärkide realiseerumist, pakkuda kõikidele õpilastele tegevust pärast 
koolitunde    (ka tundide ajal) erinevate valikute näol vastavalt õpilaste huvidele, võimetele ja 
oskustele. 

2. Arendada õpilaste andeid, loovust, suhtlemisoskust. 

3. Tugevdada õpilastes isamaa – , kodukoha – ja oma kooli tunnet. 

Aastad 2010-2012 olid huvitegevuses  aktiivsed ja mitmekülgsed. Klassivälise tegevuse tulemusi esitatakse 
nii koolis kui väljaspool kooli. Sportlased on hästi esinenud maakondlikel ja mitmetel üleriigilistel 
võistlustel. Kooli neli rahvatantsurühma osalesid koolinoorte tantsupeol. Kõik rühmad leidsid väärilist 
äramärkimist. 

Lisaks traditsioonilistele üritustele osalesid õpilased terve 2010./2011. õppeaasta jooksul ülekoolises 
projektis „Eesti – koht, kus ma elan“. Projekti rahastatati Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise 
Fondist.  

Selle projekti eesmärgiks oli anda Eesti ajaloo praktilisi teadmisi ja oskusi sellest, mida tähendab Eesti 
ühiskond ning kuidas ta on ajalooliselt toiminud ja toimib praegu. Samas suurendas projekt eesti ja muu 
emakeelega õpilaste vahelist sallivust ja õpilaste kultuuriteadlikkust. 

Projekti meeskonda kuulusid huvijuhid Riina Paartalu ja Larissa Plehhova ning ajalooõpetajad Krista 
Tammemäe ja Valentina Markelova. 

Projekti raames toimusid üritused: 

4 ajalooteemalist konverentsi 

6 ekskursiooni Eesti ajalugu tutvustavatesse muuseumidesse üle Eesti. 

Projekti ajakava: 

oktoobris - 1. konverents ja 1. ekskursioon 

novembris - 2. konverents ja 2. ekskursioon 

detsembris - 3. ekskursioon 

jaanuaris - 3. konverents 

veebruaris – 4. ekskursioon 

märtsis – 4. konverents ja 5. ekskursioon 

aprillis – filmi „Laulev revolutsioon“ vaatamine ja 6. ekskursioon  

September- november 2011. aastal  toimus  ülekooline projekt „Samm edasi“  

Eesmärk oli toetada põhikooli lõpetajate eesti keele oskuse omandamist jätkamaks õpinguid gümnaasiu-
miastmes.; sihtrühma positiivse hoiaku kujundamine ainete õppimiseks eesti keeles; eesti keeles 
omandavate aineteadmiste ja oskuste toetamine; üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes järjepideva ja 
süsteemse eestikeelse aineõpetuse soodustamine. Kitsamalt oli eesmärk seotud eesti keeles omandavate 
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teadmiste ja oskuste toetamisega Eesti ajaloo, inimeseõpetuse, loodusgeograafia, eesti kirjanduse, kunsti ja 
muusika ainekavade teemade paremaks omandamiseks. 

Et lõimumiskava üks eesmärke oli suurendada kontakte ja suhtlust erineva emakeele, kultuuritausta ja 
kodakondsusega inimeste vahel, olid projekti tegevusse kaasatud ka eesti õppekeelega põhikooli lõpetajad, 
kes olid abiks ka õppematerjalide valmistamisel. 

Projekti käigus õppisid õpilased tundma Eesti ajalugu ja kultuuri ning mõistma seoseid Eesti ajaloo ja 
ühiskonna kaasaja arengust. Külastatavad paigad ja nendega seotud sündmused andsid hea ülevaate 
sellest, kuidas meie maa ajalugu on mõjutanud kaasaja Eesti arengut. 

01.03.2012 kuni 30.06.2012. a  toimus  ülekooline projekt „MEIE ÜHINE KODU“. 

Projekti eesmärgid: 

Eesti riigi ajaloo ja kultuuriloo ning sellega seotud paikade   ja  asutuste  tutvustamise kaudu aidata 
õpilastel tunda end täisväärtuslike  Eesti  elanikena, kasvatada neis uhkusetunnet oma kodumaa üle ning 
seeläbi toetada ajaloo (lisaks kirjanduse, geograafia, inimeseõpetuse,  ühiskonnaõpetuse ja muusika) 
ainekava  teemade paremat omandamist. 

Eesti ja vene õppekeelega õpilaste, sealhulgas kolmandate riikide kodanike  ja määratlemata 
kodakondsusega noorte ühistegevuste   toetamine.  

Arendada õpilaste riigikeele oskust erinevate  tegevuste  kaudu. 

 

Traditsioonilised üritused  Loksa Gümnaasiumis 
 
1. september- teadmistepäev 
Spordipäevad 
Lastevanemate üldkoosolek 
Õpetajate päev 
Rebaste päev (gümnasistiks pühitsemine) 
Kooli aastapäev 
Telesaadete parodeerimine 
Jõulukontsert kirikus 
Põhikooli ja gümnaasiumi jõulupeod 
Jõululaat 
Jõulukaunistuste konkurss (koolimaja dekoreerimine) 
Valentinipäev 
Eesti Vabariigi aastapäeva aktused 
Emakeelepäev 
Ansamblite matkimise võistlus 
Intellektuaalne jalgpall 
Kevadkontsert 
Lõpukella päev 
Kevadtalgud 
Viimase koolipäeva aktus 
Tänuüritus parimatele õpilastele ja nende vanematele 
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpuaktused  
Vilistlaste kokkutulek 
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2011/2012.õppeaasta 
Traditsioonilised üritused: 

1) Aktused kooliaasta alguses ja lõpus, kooli sünnipäev 15. oktoobril, vabariigi aastapäeva aktus      
23. veebruaril. Jõulupeod, jõulukontsert, jõululaat, kevadkontsert, tänuüritus parimatele õpilastele 
ja nende vanematele, erinevad koolisisesed spordivõistlused  

2) Õpilasesinduse poolt korraldatud üritused: telesaadete parodeerimine, Valentinipäeva 
tähistamine, lauatenniseturniir 

3) Algklassides ansamblite matkimise võistlus, sõbrapäeva pidu, külalisteatri  etendus 
4) UNICEF-i jõulukaartide müügikampaania 
5) Sõprussuhted Koeru Perekoduga 

 
 Õppeaasta jooksul lisandunud üritused: 

1) Loeng-kontsert algklassidele: „Tom ja Jerry – ungari rapsoodia“ 
2) Loeng-kontsert „Ferenc Liszt-200“ 
3) Eesti Kontserdi koolikontserdid: algklassidele „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“, põhikoolile ja 

gümnaasiumile „Pjotr Tšaikovski „Laste album““(eesti ja vene keeles) 
4) Kontsert-etendus „Balleti võlumaailmas“ (eesti ja vene keeles) 
5) Loeng-etendus „Eesti rahvarõivas“ (eesti ja vene keeles) 
6) Mõisapäev Olustveres 
7) Riigikantselei rändnäitus „Stenbocki maja“ 

Arvestades õppekavas ettenähtud läbivaid teemasid, oli planeeritud 7 ülekoolilist tegevust/üritust: 
1) Kooli ajaloo tutvustamine 
2) Heategevuslik jõululaat 
3) Esemete valmistamine kingitusteks (Comenius, kokkutulek) 
4) Tervisepäev 
5) Ökoloogianädal 
6) Maastikumäng algklassides 
7) Orienteerumismäng  

 
Erinevad projektid: 

1) Comenius 
2) Loodusteemaline projekt 8.-12. klassi õpilastele 
3) Algklasside projekt „Käitun targalt metsas“ (hõlmas 8 retke erinevatesse Eesti metskondadesse, 

viktoriine) 
4) Projekti „Teater maale“ raames Vanemuise teatri külastus 
5) Projekti „Aitan lapsi“ raames Eesti Draamateatri ja Pärnu teatri külastused 
6) Projekt „Tagasi kooli“ 

 
Õpilasesinduse tegevus: 

1) Teabepäev Kuusalu Keskkoolis – osalesid Loksa, Kolga Kuusalu ja Gori kooli õpilasesinduse liikmed 
2) Noortekonverents „Lahe koolipäev 2011“ 
3) Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu korraldatud osaluskohvik 

 
Huviringid: 
2011/2012. õppeaastal tegutses koolis 17 huviringi (nende seas 7 taidlusringi) ja 5 spordiringi. Kõik 
taidluskollektiivid esinesid kõikidel kooli aktustel. Väljaspool kooli esineti: 

1) 1.-2. klassi 3.- 4. klassi rahvatantsijad tantsupäeval Viimsi staadionil 
2) 9.-10. klassi rahvatantsijad Kuusalu ja Jõelähtme valdade peol Jägala joal, Värskas toimunud 

tantsulaagris ja Loksa linna aastapäeval 
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Kooli mälumängurid on toonud märkimisväärseid  kohti maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel: 

1) Harjumaa gümnaasiumide mälumänguvõistlustel „Mõttemeister“ I koht 
2) IX koolinoorte mälumänguvõistlustel Harjumaal I koht, vabariigis 8. koht 
3) Sporditeemalise mälumängu „Bumerang“: maakonnas I koht, piirkonnas II koht, vabariigis I koht 
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Õpilaste arv huviringides 
 

Huviring Õpilaste arv 

 

Mudilaskoor 31 

Solistid 15 

Rahvatants 74 

Aeroobika ja tantsuring 32 

Algklasside kunstiring (V) 17 

Algklasside kunstiring (E) 15 

Gümnaasiumi kunstiring 6 

Noorkotkad/kodutütred 26 

Sport 73 

Prantsuse keel 15 

Kokku 304 

 

Õpilasesindus 
 
Loksa Gümnaasiumi õpilasesindus on õpilasi esindav ja nende huve kaitsev organ, mis aitab aktiivselt 
kaasa ka kooli ürituste korraldamisele. Õpilasesindusel on võimalus osaleda koolielu korraldamises ja 
probleemide lahendamises. Õpilased lähtuvad oma tegevuses õpilasesinduse põhimäärusest. 
Õpilasesindusse kuuluvad 7.-12. klasside õpilased. Õpilasesindusega ühinemine on vabatahtlik. 
 
Õpikeskkond 
 
Loksa Gümnaasium asub kolmes õppehoones aadressil Tallinna 47. Kehalise kasvatuse tunde viiakse läbi 
spordisaalis ja ujulas Loksa Sport SA hoones Tallinna 47-b, mis on ühendatud kooli peahoonega. 
Loksa kool on turvaline, pakub võimalusi tööalaseks arenemiseks töötajatele. Võimalusi arvestades on 
õpilastele loodud rahuldavad õppetingimused. Ruumid on puhtad, territoorium hooldatud. Kuid 
kooliterritoorium vajab piirdeaeda. Klassiruumides on alustatud nõuetekohase valgustuse paigaldamist, 
kuid puudub ventilatsioon.  Koolimajades on avariiväljapääsud ja tulekustutid. Kooli töötajaid on 
instrueeritud  ohutustehnikast, turvaliste õppekäikude ja ekskursioonide läbiviimisest. Koolil on söökla, 
kus pakutakse sooja lõunat.  Koolitoit on kõigile õpilastele tasuta. Kooli söökla toimib hästi ja toit vastab 
kvaliteedinõuetele. Kõik  tingimused koolikohustuse täitmiseks on tagatud. Kaugemal elavatele õpilastele 
on organiseeritud õpilasliinid. Õpilaste tarbeks on moodustatud pikapäevarühmad. 
 
Raamatukogu 
 

Loksa Gümnaasiumi raamatukogu eesmärgiks on : 

 olla kooli õpikeskuseks; 

 tutvustada raamatukogu kasutamise võimalusi ja reegleid; 

 õpetada kasutama raamatukogu, leidma usaldusväärset informatsiooni ja kasutama erinevaid 
infoallikaid toetades iseseisva õpitöö ja praktilise infokirjaoskuse arendamist; 

 toetada ja rõhutada kooli õppekavas kinnitatud hariduslikke eesmärke; 

 kujundada õpilaste huvi lugemise, õppimise ja raamatukogu kasutamise vastu; 
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 võimaldada juurdepääs raamatukogus leiduvatele infoallikatele; 

Loksa Gümnaasiumi raamatukogu jaguneb avariiulitega lugemissaaliks, kus on võimalik tutvuda 
perioodikaga ning kasutada arvuteid, videosaaliks ja õpikute ruumiks. 

Raamatukogu võimaldab kasutada erinevaid õpetamise- ja õpimeetodeid: individuaalset tööd, paaris- ja 
rühmatööd, uurimuslikku tööd (õpimappide, portfooliote, referaatide, teaduslike esseede koostamist). 

Raamatukogus toimub teavikute ja õppematerjalide tellimine, vastuvõtt, arvestus, töötlemine ja paigutus. 

Raamatukogus organiseeritakse raamatunäitusi; stendidel tutvustatakse  kuulsate kirjanike elu ja 

loomingut. 

Raamatukogu teeb koostööd õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja lapsevanematega. 

Riigieelarvelisi vahendeid kasutatakse otstarbekalt ja sihipäraselt, tellitakse vajalikku õppe- ja ilukirjandust 
ning perioodikat. Õppekirjanduse tellimine kooskõlastatakse aineõpetajate ning direktoriga arvestades 
rahalisi võimalusi ja kooli õppekava. 

Teavikuid on raamatukogus järgmiselt: raamatuid  27190 eksemplari, õpikuid ja muid õppematerjale 
19355 eksemplari, ajakirju ja ajalehti 19 aastakäiku ( s.h 4 on tellitud kooli poolt ja 15 saab kool tasuta). 
Raamatukogul oli 2011./2012. õppeaasta jooksul 288 kasutajat, sh  1.-9. kl. 197; õppeaasta jooksul oli 
laenutuste arv 3844, sh 1. – 9.kl.  2224, külastuste arv  2445. 

Raamatukogu on varustatud interneti püsiühendusega. Õpilaste jaoks on loodud 5 internetiühendusega 
arvutitöökohta. 

Raamatukogul on kasutusel raamatukoguprogramm (RIKS), kuhu kantakse kõik raamatud. 

Loksa Gümnaasiumi koduleheküljel on raamatukogu tutvustus, mida uuendatakse iga kuu.  

 

4. Loksa Gümnaasiumi põhiväärtused, missioon ja visioon 
 
Loksa Gümnaasiumi arengukava üldiseks eesmärgiks on  õppijate vajadustele vastava  õppekava ja 
õppekorralduse ning turvalise,  kaasaegse ja mitmekülgset arengut soodustava õpikeskkonna loomine. 
 

 4.1 Põhiväärtused 
 
Põhiväärtustega tagame meie kooli pideva arengu ja vastavuse kaasajale. 
Loksa Gümnaasiumi põhiväärtused: 

 õpilaskesksus  - kõik, mis koolis tehakse, on ette nähtud õpilaste arenguks; 

 õpetaja väärikus – õpetaja toetus ja kaitsmine; 

 arendus – nii õpilaste kui ka õpetajate pidev areng; 

 loovus – loov ja loominguline lähenemine õppe- ja kasvatustegevusele; 

 koostöö – õpilaste omavaheline koostöö; õpetajate ja õpilaste koostöö; 

 lapsevanemate ja õpetajate koostöö; kooli juhtkonna koostöö õpilaste,  
lapsevanemate ja õpetajatega õpilaste arengu huvides; koostöö kohaliku kogukonnaga; 

 traditsioonid – kooli traditsioonide alalhoidmine; olemasolevate traditsioonide jätkamine. 
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4.2 Missioon  
 
Tagada kvaliteetne haridus igale õpilasele vastavalt individuaalsetele iseärasustele ja võimetele ning tema 
ettevalmistamine aktiivseks, iseseisvaks ja edukaks eluks kaasaegses ühiskonnas. 
 
 

4.3 Visioon 
 
Loksa Gümnaasium on isiksuse eripära ja vajadusi igakülgselt arvestav turvaline ja kaasaegne õppeasutus, 
mis väärtustab nii õpilase, õpetaja kui institutsiooni arengut, traditsioone, koostööd ja innovatsiooni. 
 
Visioon ( aastaks 2026): 
 

1) Eestvedamine ja juhtimine 
Eestvedamise ja juhtimise aluseks on ühised veendumused ja kõlbelised väärtused.       
Kooli eesmärkide saavutamiseks on kaasa haaratud kooli personal, õpilased, lapsevanemad, 
koolipidaja, vilistlased ja teised  huvitatud osapooled. 
Kooli arendustegevuse aluseks on arengukava, mis koostatakse sisehindamise tulemuste alusel. 
Kooli arengukavas määratletud strateegilised eesmärgid, õppeaastate prioriteedid ning 
arengukava tegevuskavas planeeritud tegevused toetavad ja tagavad strateegiliste eesmärkide 
saavutamine. 
 
2) Personalijuhtimine 
Koolis töötab professionaalne, kohusetundlik pedagoogiline personal, kes suudab luua   
tingimused kõikide õpilaste arenguks. Kõik pedagoogid ja teised kooli töötajad vastavad   
kvalifikatsiooni nõuetele. Koolis on loodud meeskonnatööd toetav keskkond. 
Meeskonnatöö aluseks on koolis koostatud ühistöö printsiibid. 
Kooli personal on kaasatud koolielu puudutavate oluliste otsuste ettevalmistamisse ja 
vastuvõtmisse õppenõukogu, töögruppide, hoolekogu,  koosolekute tegevuse kaudu. 
 
3) Koostöö huvigruppidega. Ühistöö – koostöö kõrgeim vorm 
Kõik  huvigrupid osalevad aktiivselt kooli arenduses.  
 
4) Ressursside juhtimine 
Eelarveliste ressursside kasutamine on plaanipärane, otstarbekas ja on seotud kooli eesmärkide 
saavutamisega.  
Koolis on kujundatud vaimselt ja füüsiliselt turvaline töökeskkond. Töökohad on varustatud kõikide 
vajalike töövahenditega, sh  IT-vahenditega.  
Koolis toimub elektrooniline õppeinfosüsteem  (e-kool).  
 
 5) Õppe- ja kasvatusprotsess 
Kool pakub võimalusi iga õpilase arenguks, arvestades õpilaste eripära.  
Hariduslike  erivajadustega õpilaste võimetekohaseks arendamiseks on koolis loodud 
õpiabisüsteem. Ükski õpilane ei lange õppetöö protsessist välja. Riigikeele teadmine B2 tasemel 
vene osa põhikooli lõpetamisel. 
Õpetajad rakendavad kaasaegseid metoodikaid (sh IT-vahendite kasutamine) tundides, tundide 
ettevalmistamisel ja tunnivälisel ajal. Õpilased ja õpetajad  kasutavad aktiivselt õppe- ja 
kasvatusprotsessis raamatukogu võimalusi. Õpilaste enamus osaleb kooli ja koolivälistes 
huviringides.  Õppe-ja kasvatuse protsessi analüüsi alusel määratletakse parendusvaldkonnad ja 
järgmiste õppeaastate prioriteedid. 
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5. Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 
5.1 Hetkeseis ja arengueeldused 
 
Loksa Gümnaasium on ühes vahetuses töötav eesti ja vene õppekeelega üldhariduskool. Gümnaasium 
asub Harju maakonna idaosas. Kooli koosseisus tegutsevad nii põhikool kui gümnaasium. Kool lähtub oma 
tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest, Loksa Gümnaasiumi põhimäärusest ja 
Loksa Linnavolikogu ja –valitsuse poolt vastu võetud õigusaktidest. 

Õppe- ja kasvatustöö tugineb kooli õppekaval, mis lähtub riiklikust õppekavast. Õppeaastal 2010/2011 
toimus koolis ettevalmistus uuele õppekavale üleminekuks alates 1.09.2011.a.  Koolis on traditsiooniline 
klassiõpe. Kooli juures tegutsevad huvialaringid. Kooli tegevust iseloomustavad pikaaegsed traditsioonid. 
Kooli õpilaste väike arv on igati optimaalne: kõik tunnevad kõiki. Kooli positiivseks eripäraks on algastme 
õpilaste oma õppehoone koduklassidega, mis lapse arengu seisukohalt on oluline. Põhikooli- ja 
gümnaasiumi osa töötab kabinetsüsteemis. 

Koolil on oma laul, lipp ja logo. 

 

5.2 Kooliarenduse  põhisuunad ja valdkonnad 
 
Kooliarenduse valdkonnad. 
1) Eestvedamine ja juhtimine 

1.1)  Eestvedamine 
1.2)  Strateegiline juhtimine 
1.3)  Sisehindamine 

2) Personali juhtimine 
2.1) Personalivajaduse hindamine 
2.2) Personali värbamine 
2.3) Personali kaasamine ja toetamine 
2.4) Personali arendamine 
2.5) Personali hindamine ja motiveerimine 

Personaliga seotud tulemused:  

 Personali saavutused 

 Täiendkoolitus 

 Personali rahulolu 

 Personaliga seotud statistika 
3) Koostöö huvigruppidega 

3.1) Koostöö kavandamine 
3.2) Huvigruppide kaasamine 
3.3) Huvigruppidega koostöö hindamine 

Huvigrupiga seotud tulemused :  

 Hoolekogu/kooli nõukogu, õpilasomavalitsuse, lastevanemate ja 
huvigruppide aktiivsus 

 Avalikud suhted 

 Kaasatus otsustamisse 

 Tagasiside ja rahulolu 
4) Ressursside juhtimine 

4.1) Eelarveliste ressursside juhtimine 
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4.2) Materiaal-tehnilise baasi arendamine 
4.3) Inforessursside juhtimine 
4.4) Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Õppeasutuse näitajad: 

 Õpilaste ja õpetajate suhtarv 

 Õpilaste arv ja klassi täituvus 

 Õpilaste osalus õppetöös 

 Õpikeskkond 

 Arvutitega varustatus 

 Raamatukogu 

 Eelarve 
5) Õppe- ja kasvatusprotsess 

5.1) Õpilase areng 
5.2) Õppekava 
5.3) Õppekorraldus ja –meetodid 
5.4) Väärtused ja eetika 

Õpilasega seotud tulemused: 

 Õpijõudlus 

 Terviseedendus 

 Hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamine 

 Huvitegevus 

 Õpilastega seotud statistika 

 Õpilaste rahulolu 
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5.3 Loksa Gümnaasiumi tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad 
 

Valdkonnad Tugevused Parandusvaldkonnad 

1) Eestvedamine 
ja juhtimine 

 Loksa Gümnaasiumi juhtkond on 
oma tegevuses orienteeritud 
kollektiivi liikmete juhtimisele ja 
kaasamisele koolielu probleemide 
lahendamisel. 

 Juhtkond  informeerib kollektiivi 
muudatustest, uuest teabest.  

 Juhtkond jälgib üldtunnustatud 
normide täitmist koolis, järgides neid 
ka ise.  

 Juhtkond järgib koolis vastuvõetud 
otsuseid. 

 Juhtkonna ja õppenõukogu poolt 
vastuvõetud otsused on enamasti 
põhjendatud ja vajalikud ning nende 
täitmist kontrollitakse.  

 Koolis kasutatakse  ressursse 
õiguspäraselt ja otstarbekalt.  

 Kooli juhtimisse on kaasatud kooli 
arengukomisjon.  

 Õppeasutuse juhtimisel lähtutakse 
kooli põhimäärusest  ja arengukavas 
esitatud eesmärkidest ning 
prioriteetidest. 

 Juhtkond panustab kvaliteetse töö 
tagamisele kõikides kooliastmetes, 
tagamaks õpilastele hea üldhariduse. 

 Koolis toimub sisehindamine, mille 
alusel määratletakse põhitegevuste 
prioriteedid. 

 Koolitöö aluseks on tegevuskava ehk 
kooli tööplaan, mis lähtub 
arengukavast.  

 Kooli üldtööplaan koostatakse igaks 
õppeaastaks. II poolaasta alguses 
korrigeeritakse tööplaani, jälgitakse, 
kui palju kavandatust on suudetud 
ellu viia. 

 Arengukava ülevaatus ja 
korrigeerimine iga aasta lõpus 
(tegevuskava). 

 Personali kaasamine strateegilisse 
juhtimisse. 

 Kollektiivi informeerimine lähiajal 
toimuvatest muudatustest kooli 

 Meeskonnatöö 

 Iga-aastased kooli eesmärgid. 

 Asjaajamiskord 

 Rahulolu-uuring 

 Sisehindamise läbiviimine 

 Ülekooliliste tegevuste 
korraldamisel suurem 
panustamine meeskonnatöösse 

 Koolituste läbiviimine 

 Kooli arengukava uuendamine 

 Rahulolu-uuringu korraldamine 
ja selle tulemuste analüüs 

 Kooli juhtimistegevust 
toetavate andmete kogumine 
ja analüüs 
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juhtimisel/arendamisel. 

 Kollektiivi vajaduste tundma-
õppimiseks on direktor korraldanud 
tagasisidevestlusi õpetajatega. 

 Kooli asjaajamiskord vastab 
nõuetele.  

 Kooli sisehindamise läbiviimise kord 
on täiendatud 2012. a. 

 Koolis on välja kujunenud ühtsed 
väärtused. 

2) Personali-
juhtimine 

 Personali juhtimine koolis toimub 
põhimõtete alusel, mis on kirjeldatud 
personalipoliitikas, sh 
koolituspoliitikas.  

 Õpetajate ja juhtkonna koostöö 
toimib ühiste arutelude (ümarlauad), 
üldkoosolekute, komisjonide töö 
kaudu. 

 Aine komisjonid ja ainetevaheliste 
komisjonide koosolekutel arutatakse 
õpetajate ettepanekuid ning 
ainesektsiooni esimees teavitab 
juhtkonda tehtud ettepanekutest või 
vajadustest. 

 Koolil on igal aastal koostatud kooli 
arengule vastav koolitusplaan. 

 Koolituse planeerimise aluseks on 
sisehindamise tulemused, õpetajate 
töö eneseanalüüsid, 
arenguvestlused. 

 Õpetajad osalevad pidevalt 
täienduskoolitustel, esitavad 
õppealajuhatajale tagasisidelehed 
koolitusest.  

 Välja on töötatud koolituse 
tagasiside ankeet, mis võimaldab 
adekvaatselt hinnata koolituste 
vajalikkust ja teha üldisi kokkuvõtteid 
õpetajate koolitustel osalemise 
kohta. 

 Korraldatakse ühiseid sisekoolitusi 
kogu kooli kollektiivile – nii 
soodustatakse ühiste väärtuste 
kujunemist ja kinnistumist. 

 Koolitöötajate üldkoolitused 2010–
2012 

 Juhtkonna ja personali individuaalsed 
koolitused 2010–2012 

 Koolitustel osalevad kõik õpetajad. 

 Personali kaasamine kooli 
arendustegevusse 

 Koolitusvajaduste 
finantseerimine 

 Täienduskoolituste efektiivsem 
planeerimine 

 Õpetajate koolitamine HEV –
õpilastega toimetulekuks 

 Õppetööks vajalike IT-oskuste 
omandamine ja täiendamine 

 Vene osa õpetajate riigikeele 
oskuse parendamine ja 
täiustamine 

 Kollektiivi liikmete kaasamine 
projektide kirjutamisse 

 Ebaregulaarsed 
arenguvestlused personaliga 

 Kool vajab sotsiaalpedagoogi, 
logopeedi/eripedagoogi ja 
psühholoogi. 

 Personali 
motivatsioonisüsteemi 
täiustamine 

 Teenindava personali 
koolitusvajaduste 
väljaselgitamine  

 Tasuta koolitusvõimaluste 
leidmine ja kasutamine 

 Personalile ühiskoolituste 
korraldamine 

 LAK – koolitustel osalemine 

 Projekti kirjutamise ja juhtimise 
oskuste arendmine 

 IT-alaste teadmiste 
täiendamine 

 Koolituse „Õpetajalt õpetajale“ 
algatamine 

 Õpetajate tunnustamise 
süsteemi edasiarendamine 
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 Õpetajate töö eneseanalüüsi 
läbiviimine igal õppeaastal 

 Ühtse meeskonna kujunemine 

 Töötavad ainekomisjonid ja 
ainetevahelised komisjonid 

 Arenguvestluste läbiviimine  

 Personali vajaduste väljaselgitamine 
ja puuduvate töötajate leidmine 

 Tasemehariduses õppimise 
toetamine 

 Õpetajate toetamine projektide 
kirjutamisel ja nende läbiviimisel 

 Koolis on kohusetundlik, 
arenguvõimeline personal. 

 Kõik ametikohad on täidetud. 

 On olemas kvalifitseeritud õpetajad 
eestikeelse õppe korraldamiseks 
vene osas. 

 Kollektiivis on kujunenud ühtsed 
traditsioonid. 

 Õpetajad ja klassijuhatajad saavad 
tööks vajaliku informatsiooni 
infotunnis, kooli e-posti kaudu 
(domeenipõhine e-kirja aadress) ning 
õpetajate toa stendidelt.  

 Abipersonalile korraldatakse 
koosolekuid. 

 Koolis on toimiv personali 
tunnustamise süsteem. 

 Puhkuste ajakava koostamisel 
arvestatakse võimalusel töötajate 
soovidega. 

 On moodustatud 
töökeskkonnanõukogu, mille liikmed 
on läbinud 24-tunnise koolituse. 

 On olemas „Juhend töötervishoiu ja 
tööohutusalase töö korraldamise 
kohta“. 

 On koostatud „Tuleohutusjuhend“ 
ja“ Hädaolukorra plaan“. 

 Riigikeele oskuse seire (tähtaeg 
01.09.2013) 

 Taotlus linnavalitsusele 
sotsiaalpedagoogi, 
logopeedi/eripedagoogi ja 
psühholoogi koha 
moodustamiseks 

3) Koostöö 
huvigruppidega 

 Sisuline töö huvigruppidega 
(õpilasesindus, lapsevanemad, 
linnavalitsus, muusikakool, lasteaed, 
hoolekogu, vilistlaskogu, 
noortekeskus, Loksa Kultuurikeskus, 
Ida- Harju Teabe- ja 
Nõustamiskeskus, SA Loksa Sport, 
Kaitseliit)  

 Koostöö planeerimine ja hindamine 

Koostöö  linna noorsootöö valdkonna 
spetsialistiga 
Lapsevanemate vähene huvi lapse  
edasijõudmise ja probleemide vastu 
koolis 
Huvigruppidevahelise koostöö analüüs 
ja tagasiside andmine 
Omavahelise koostöö parem 
planeerimine 
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mitmel tasandil (õppenõukogu, 
juhtkond, hoolekogu jne) 

 Erinevate koostöövormide 
kasutamine: koosolekud, 
ekskursioonid, võistlused, 
sponsorlus, koolitused jms 

 Hoolekogu aktiivne tegevus 

 Õpilasesinduse aktiivne tegevus 
klassivälises töös 

 Lapsevanemate kaasamine  õppe- ja 
kasvatusprotsessi 

 Koolis on taasavatud  koduloonurk. 

 Vilistlaste toetus kooli tegevuste 
korraldamisel 

Koostöö tihendamine linna 
noorsootöö valdkonna spetsialistiga 
Huvigruppide ühistöö kavandamine  
tulemuste analüüsi alusel 
Vanemate abistamine lapse toetamisel 
(arenguvestlused, loengud, koolitus  
jne) 
Huvigruppide informeerimine 
hoolekogu tegevusest 
Õpilasesinduse liikmete kaasamine 
sihtgruppide töösse 
Kooli maine tõstmine, suhtlemine  
avalikkuse ja meediaga 
Koostööd tõhustamine Vana- Loksa 
Seltsiga kooli koduloonurga 
arendamisel 

4) Ressursside 
juhtimine 

Eelarve koostamisel ja juhtimisel lähtumine 
arengukavast 
Eelarve otstarbekas kasutamine 
Säästlik majandamine 
Täiendavate ressursside leidmine    
(projektide kirjutamine): LISA 
Enamik klassiruume on  varustatud uue 
koolimööbli, tahvlivalgustuse,  arvutite ja 
projektoritega. 
Koolilõuna on kõigile õpilastele tasuta. 
Kooli söökla toimib hästi ja teenus on 
kvaliteetne. Koolitoit valmib kohapeal.  
Koolis kasutatakse infosüsteeme: (e-kool, 
EKIS, RIKS).  
Koolis on sisustatud arvutiklass. 
Tiigrihüppe projektide raames on soetatud 
õpetajatele sülearvutid ja arvuti teel juhitav 
freespink. 
Koolil on kodulehekülg. 
Koolis töötavad kooliarst ning iga päev 
medõde. 
Koolis on videovalve ja signalisatsioon.  
Koolimaja ruumid on avatud lastele alates 
7.00 kuni 18.00  ( ringid, üritused, 
võistlused, koosolekud jne). Erijuhtudel  kuni 
22.00 

Ressursside piiratus uue õppekava 
rakendamiseks 
Ebapiisavad vahendid kooli 
halduskulutuste (remont) katmiseks 
IT-riistvara uuendamine 
(videoprojektorite puudumine osades 
klassides, vanad arvutid klassides) 
Spordiinventar on vananenud (jõusaali 
inventari kasutada ei saa – õpilastele 
eluohtlik). 
Puudub nõuetele vastava võimla ja 
staadioni kasutamise võimalus. 
Puudub korralik aula. 
Majandusjuhataja töös esineb 
puudujääke. 
Peahoone katuse olukord (vajalik 
remont) 
Köögi ja söökla olukord 
Kütte-, vee- ja ventilatsioonisüsteemid 
jm ei vasta nõuetele. 
Poiste tööõpetuse klassi ventilatsioon 
Algklasside maja kolmas korrus  välja 
ehitamata  
Algklasside maja klassiruumides 
puudub vesi. 
Klassiruumide temperatuuri 
mittevastavus tervisekaitse nõuetele 
Nõuetele vastava logopeediaklassi 
puudumine 
Juurdeehituse ventilatsioon 
Eestikeelse aineõppe vajalike 
õppevahendite vähesus 
Raamatukogus puudub kaasaegne 
mööbel. 
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Kooli territoorium piiramata, ei ole 
võimalik kasutada õuesõppeks. 
Lisarahade taotlemine projektide 
kaudu  
Võimaluste leidmine projektide 
omafinantseeringu katmiseks 
Eelarve taotluse parem põhjendamine 
Majandusjuhataja töökirjelduse 
konkretiseerimine 
Kütte- ja veesüsteemide 
renoveerimine 
Kohtventilatsiooni muretsemine poiste 
tööõpetuse klassi 
Juurdeehituse klasside akende vahetus 
Õppeasutuse IT-arengukava 
koostamine 
Klassiruumide IKT-vahendite 
kaasajastamine 
Kabinettide ja tööruumide sisustuse 
uuendamine 
Õpetajate ja külaliste garderoobi 
sisustamine 
Töökeskkonna passide uuendamine, 
kaasajastamine 
Terviseriskide hindamine 
Ohutusjuhendite täiendamine 
Eestikeelse aineõppe toetamiseks 
õppevahendite soetamine 
Nõuetele vastavate spordisaali ja 
staadioni tagamine 
Köögi ja söökla laiendamine, mööbli 
uuendamine 
Klassiruumide temperatuuri nõuetega 
vastavusse viimine 
Kooli aula väljaehitamine 
Vananenud spordiinventari 
väljavahetamine (jõusaal) 

5) Õppe- ja 
kasvatusprotsess 

 Pidev õppekava arendustöö 

 Õpitulemuste süstemaatiline seire ja 
uurimine 

 Pidev õpitulemuste analüüs ja 
vajadusel õppekava ning 
õppekorralduse korrigeerimine 

 Koolikohustuse pidev kontrollimine 
ja ennetustegevus 

 Õpilaste tasemetööde, ülemineku- ja 
riigieksamite hinded on vastavuses 
aastahinnetega.  

 Viimase seitsme aasta lõikes (sept 
2012) riigieksamite tulemuste 

 Õppetöö mitmekesisus, 
õpetamismeetodid 

 Õppesuundade ja valikkursuste 
kvaliteet 

 Puudub igapäevane 
erispetsialistide tugi  

 Õpilaste kasvatus- ja 
käitumisraskused 

 Koolikohustuse täitmine 

 Osades klassides on madal 
õppeedukus.  

 Kujundav hindamine 

 Õpiabisüsteemi efektiivsus 
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edetabelis oli kool Harjumaal 
esimesel kohal ja vabariigis 
viiekümne hulgas.  

 Üleminek osalisele (60%) 
eestikeelsele aineõppele 
gümnaasiumiastmes (vene osas) on 
tagatud: koolis on kvalifitseeritud  
õpetajad ainete õpetamiseks eesti 
keeles.  

 Vene õppekeelega põhikooliklassides 
toimub õppetöö osaliselt eesti 
keeles. 

 Pidev õpiabisüsteemi analüüs ja 
täiustamine 

 Õpetajal on võimalus kasutada 
tundide 
läbiviimiseks/ettevalmistamiseks IKT-
vahendeid. 

 Tulemuslik sporditegevus 

 Kõikides kooliastmetes toimuvad 
ujumis- ja suusatunnid. 

 Arenguvestluste läbiviimine 
õpilastega  ja tulemuste analüüs 

 Lapsevanemad saavad infot oma 
lapse õppeedukuse kohta e-koolist, 
koolis toimuva kohta kooli 
koduleheküljelt. 

 Hinnetelehtede väljastamine 
õpilastele, kelle vanemad ei kasuta e-
kooli 

 Õpilaste mitmekesine klassiväline 
tegevus 

 Kooli traditsioonilised üritused, mis 
toetavad väärtuskasvatust ja meie-
tunde arenemist  

 Kool tunnustab aktiivseid osalejaid 
olümpiaadidel, konkurssidel, 
vabariiklikel võistlustel, koolivälises 
tegevuses. 

 Tasuta huviringid 

 Eestikeelse aineõppe kvaliteet 

 Tervise edendus  

 Õpilaste rahulolu-uuringud 

 Õppetöö diferentseerimine 
lähtudes õpilase arengust,  
võimetest, vajadustest  

 Iga õpilase individuaalse arengu 
pidev hindamine ja jälgimine 

 Praktilise õppe ja õuesõppe 
arendamine 

 Õpilaste õpioskuste 
arendamine 

 Õpilaste tunnustamise ja 
motiveerimissüsteemi 
edasiarendamine 

 Aineõpet toetavate huviringide 
arvu suurendamine 

 Andekate õpilaste tugisüsteemi 
rakendamine 

 Koolikohustuse täitmise ja 
distsipliiniprobleemide 
lahendamine 

 Õpilase individuaalsete 
vajaduste märkamine 

 Kujundava hindamise 
põhimõtete rakendamine  

 Õpilaste motiveerimine ja 
suunamine 

 Eesti ja vene õpilaste ühise 
klassivälise tegevuse 
soodustamine 

 Tervislike eluviiside 
propageerimine 

 Ürituste kvaliteedi monitooring 

 Õpilaste rahulolu-uuringute 
läbiviimine 

 
NÕRKUSED: 
eelarveliste vahendite puudus 

õpilaste puuduliku koduse kasvatuse avaldumine koolis 
 
VÕMALUSED: 
veelgi professionaalsem õpetajaskond 

õpikeskkonna arendamine 
koostöö  arendamine 
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OHUD: 
üldine õpilaste arvu langus 
hariduspoliitika ebastabiilsus 
heade spetsialistide nappus tööturul ja suutmatus maksta konkurentsivõimelist palka 

ühiskonnas valitsevate väärtushinnangute muutumine 
 
 

5.4 Prioriteedid  2013.-2016. aastaseks  
 
1)  Eestvedamine ja juhtimine:   
 Kooli  kui organisatsiooni enesearengusüsteemi ja sisu täiustamine  
 Kooli juhtimise täiustamine, arvestades   kooli personali, õpilaste, lapsevanemate, kooli pidaja, 

vilistlaste ja  teiste  huvitatud osapoolte ettepanekuid 
 Uuele õppekavale ülemineku juhtimine 
 LG säilitamine (1. -12. klass) õppeasutena koos põhikooli ja gümnaasiumi osaga. 
 Kooli positiivse mõjuala suurendamine. 

 
2) Personali juhtimine: 
 Tugeva meeskonna loomine 
 Personali kaasamise parendamine kooli arendustegevusse 
 Tõhusama viisi leidmine õpetajate arenguvajaduste väljaselgitamiseks ja rahuldamiseks ning 

motiveerivate asjaolude väljaselgitamiseks 
 Venekeelsete õpetajate aktiiviseerimine riigikeele oskuse täiustamiseks 
 Eesti keeles õpetamiseks (vene osas) kvalifitseeritud õpetajate olemasolu ja nende 

täienduskoolituse tagamine 

 
3)  Koostöö huvigruppidega: 
 Koostöö tõhustamine kõikide huvigruppidega  
 Vanemate abistamine  lapse toetamisel (arenguvestlused, loengud, koolitus  jne ) 
 Hoolekogu töö tõhustamine 
 Õpilasesinduse rolli suurendamine koolielus 
 Kooli maine tõstmine: rohkem suhelda avalikkuse ja meediaga 

 
4) Ressursside juhtimine: 
 Töökeskkonna parandamine ja õpikeskkonna kaasajastamine 
 Täiendavate ressurside leidmine ( projektide kirjutamine) 
 Arvutivõrgu täiendamine ja kaasajastamine 
 Õppematerjalide ja vahendite  kaasajastamine  
 Eelarveliste ressursside otstarbekas ja säästlik kasutamine 

 
5)   Õppe- ja kasvatusprotsess: 
 Üleminek uuele riiklikule õppekavale ning kõik seda toetavad tegevused 
 Õppeprotsessi tulemuslikkuse tõstmine 
 Õpiabisüsteemi efektiivsuse tõstmine  
 Järjepidev üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele põhikooli vene osa klassides  
 Eestikeelse aineõppe kvaliteedi tagamine gümnaasiumiastmes ja põhikooliklassides (vene osas) 
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6. Turvalisuse tagamine koolis 
 
Füüsiline turvalisus: 

 Loksa Gümnaasiumis on nõuetele vastav tulekustutite arv. 

 Koolis on võimalus koheselt ohust teavitada kõiki kohalviibijaid. 

 Toimuvad evakuatsiooniõppused. 

 Kooli on paigaldatud õpilaste turvalisuse tagamiseks  valvekaamerad. 

 Öösiti ja nädalavahetustel on sisse lülitatud valvesignalisatsioon. 

 Koolis töötavad meditsiiniõde ja kooliarst. 

 Vaimselt turvalise keskkonna loovad  LG väärtused. 

 Koolis on välja töötatud kriisisituatsioonis käitumise juhised „Kriisisituatsiooni käsitlemine koolis“.   

 Koolis suunatakse kasutama õppimis- ja õpetamismeetodeid, mis arendavad õpilastes koostöö- ja 
suhtlemisoskusi, sallivust. 

 Kõigi õpilastega toimuvad arenguvestlused. 
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7. Arengukava  rakendusplaan aastateks 2013-2016 
 

 
7.1 Eestvedamine ja juhtimine 
 
Eesmärk:  
Kooli sisemise enesearengu süsteemi ja sisu täiustamine sisehindamise süsteemi ja strateegilise 
planeerimise printsiipide alusel  kõikides kooli poolt määratatud valdkondades. 
 
Prioriteedid: 

 Kooli dokumentide täiustamine ja täiendamine vastavalt  seaduste muudatustele.  

 Kooli personali, õpilaste, lapsevanemate, kooli pidaja, vilistlaste ja  teiste  huvitatud osapoolte 
kaasahaaramine. 

 

VALDKOND Eestvedamine 

TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 
tulemused 

Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Uue õppekava koostamine x x       Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Uue õppekava 
rakendamine 12. klassides 

x        Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Direktsiooni töö 
korraldamine 

x x x x x x x x Süstematiseeritud Direktor 

Õppenõukogu töö 
korraldamine 

x x x x x x x x Vastavus 
õppenõukogu 
töökorrale 

Direktor 

Asjaajamiskorra 
uuendamine ja 
rakendamine 

   x x    Uuendatud 
asjaajamisekord 

Sekretär 

Kooli dokumentatsiooni 
korrashoid ja uuendamine: 
kooli põhimäärus, õpilaste 
arenguvestluste kord, kooli 
kodukord, 
personalipoliitika, õpilaste 
uurimustööde läbiviimise 
juhend, aasta õpetaja 
statuut, juhtkonna liikmete 
ametijuhendid, 
õppenõukogu töökord. 

x x x x x x x x Korrastatud 
dokumendid 

Direktor 

Töötatakse välja vormid 
aruandluse ja teabe 
vahetamiseks 

 x       Töödeldud 
aruandluse vormid 

Sekretär 

Personali kaasamine kooli 
olulisemate dokumentide 
väljatöötamisel   

x x x x x x x x 90% personali 
kaasatud 
otsustusprotsessi 

Juhtkond 



 33 

 
VALDKOND   Strateegiline juhtimine 
 
 
TEGEVUS 2013  2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja 
Teostajad  

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

Aasta töö kokkuvõtte 
koostamine ja 
läbiarutamine.  

 x  x  x   Koostatud igaaastane 
aruanne 

Juhtkond 

Järgmise õppeaasta 
eesmärkide 
väljatöötamine 

 x  x  x   Aasta sisehindamise 
tulemuste alusel 
töödatud eesmärgid 

Juhtkond 

Aasta üldtööplaani ja 
töötajate alaplaanide 
koostamine 

 x  x  x   Kooli tegevus tõrgeteta, 
sest tööplaan on 
koostatud enne 
õppeaasta algust ning 
põhineb vajalikul teabel  

Juhtkond 

LG arengukava 
uuendamine: 
korrigeerimine ja 
täiendamine 

x  x  x  x  LG arengukava 
korrigeeritud igal aastal.  
Arengukava on 
ülevaatlik, konkreetne 
ja mõistetav dokument 
ning kõigile 
kättesaadav. 

Juhtkond 
Arengukomisjon 
Töörühmad 

Regulaarsetel koosolekutel 
töötajate informeerimine  
kooli juhtkonna poolt 
vastuvõetud olulistest 
otsustest  

x x x x x x x x 1xnädalas infotund Juhtkond 

Söökla arendustöös 
komisjoni, tervisenõukogu, 
kooli juhtkonna ning 
õpilaste tagasiside 
küsitlustest saadud 
ettepanekute arvestamine 

x x x x x x x x On tagatud 
hügieeninõuete 
täitmine ja heal 
tasemel teenindus.  

Majandusjuhataja 
Tervisenõukogu 

Korraldatakse 
sööklajuhataja ja kooli 
juhtkonna vahelisi 
regulaarseid koosolekuid 

x x x x x x x x Toimuvad 
regulaarsed 
koosolekud kooli 
söökla ja kooli 
juhtkonna vahel 

Direktor 
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Strateegilise juhtimise 
tõhustamiseks kogu 
personali kaasamine 
koolitöö planeerimisse, 
analüüsimisse ja 
hindamisse. 

x x x x x x x  Kooli tegevus paindlik. 
Kaasatud kogu personal 

Juhtkond 

Arengukomisjoni töö 
kooli arengu 
toetamiseks 

x  x  x  x  Töötav arengukomisjon Juhtkond 

Professionaalset 
arengut  ja koostööd 
toetavad koolitused 

x  x  x  x  Läbi viidud 1x aastas 
koolitused kollektiivile. 

Juhtkond 

Kooli tutvustatavate 
materjalide loomine 
(voldikud, trükised jne.) 

   x   x  Väljatöötatud 
materjalid trükisteks 

Juhtkond 

Osavõtt laulu- ja 
tantsupeost 

 x  x     Osavõtt korralistest 
laulu- ja tantsupidudest 

Huvijuht 
Juhtkond 

Kooli kodulehekülge 
arendatakse pidevalt  

x x x x x x x  Kõik kodulehekülje 
valdkonnad on 
täiendatud 
informatiivselt ja 
kaasaegselt 

Infojuht Huvijuht 

Kodulehekülge 
täiustatakse koolielu 
piltmaterjaliga 

   x  x x  Kooli kodulehekülg 
kajastab kooli interjööri 

Huvijuht Infojuht 

Alustatakse 
koduleheküljele kooli 
interjöörist virtuaaltuuri 
loomist  

  x  x    On tehtud algust kooli 
interjöörist virtuaaltuuri 
loomisega 

Infojuht Huvijuht 

Viiakse läbi Loksa kooli  
kajastatuse monitooring 
meedias 

 x  x  x x x Koolil on olemas igal 
õppeaastal analüüsitud 
kokkuvõte kooli 
kajastatusest meedias. 

Huvijuht 

 
 
VALDKOND Sisehindamine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja Teostajad 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

Sisehindamise 
planeerimine 

 x  x  x   Sisehindamine 
planeeritud 

Juhtkond 

Sisehindamise läbiviimine x  x  x  x  Järgmise 
õppeaasta 
eesmärgid 

Õppealajuhatajad 

Igaaastane õpetaja ja 
klassijuhataja 
eneseanalüüs 

x  x  x  x  Järgmise 
õppeaasta 
eesmärgid 

Õppealajuhataja 
Pedagoogiline 
personal 
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Tagasisidevestlused 
õpetajatega 

x  x  x  x  Õpetaja 
arenguprotsessis 

Valdkonnajuhid 

Rahulolu-uuringute 
läbiviimine 

 x  x  x   Läbi viidud. 
Rahulolu-uuringute 
aruanded. 

Juhtkond 

Koostatakse kolme aasta 
tulemuste põhjal võrdlev 
sisehindamisaruanne  

 x       Sisehindamise 
aruanne on 
esitatud KOV-ile 

Juhtkond 
Arengukomisjon 

 
 

7.2 Personali juhtimine 
 
Eesmärk: 
• Kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud personaliga. 
• Personali iga liige tunneb end vajaliku ja hinnatuna. 
 
Prioriteedid: 
• Võimaluste loomine enesetäiendamiseks ja arendamiseks. 
• Personali täienduskoolituse kavandamine ja  korrigeerimine. 
• Kogu kooli personali kaasamine koolielu puudutavate oluliste otsuste ettevalmistamisse ja 
vastuvõtmisesse. 
 
 
VALDKOND Personalivajaduse hindamine ja värbamine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Meeskonnatöö  printsiipide 
väljatöötamine ja 
omaksvõtmine 

 x       Meeskonnatöö  
printsiibid on  välja 
töötatud 

Juhtkond 

Personalivajaduse 
hindamine organisatsiooni 
struktuurist lähtuvalt 
(sotsiaalpedagoogi ja 
eripedagoog/logopeedi 
vajadus). 

 x  x  x   Personalivajadus 
hinnatud. 
Sotsiaalpedagoogi ja 
psühholoogi vajadus 

Juhtkond 

Juhtkonna liikmed ja 
valdkonnajuhid viivad 
regulaarselt läbi 
arenguvestlusi 
koolitöötajatega 

x  x  x  x  Toimuvad 
regulaarsed ja 
protokollitud 
arenguvestlused 
töötajatega 

Juhtkond 
Valdkonnajuhid 

Organisatsiooni struktuuri 
korrigeerimine 

x  x  x  x  Personali vajadus 
hinnatud 

Juhtkond 

Loksa Gümnaasiumi 
personalipoliitika 
uuendamine 

    x    Uuendatud 
personaalipoliitika 

Juhtkond Kogu 
personal 
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VALDKOND Personali kaasamine ja toetamine 

TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 
tulemused 

Vastutaja 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
Ipa II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Töörühmade moodustamine x x x x x x x  Töörühmad 
moodustatud, 
töötajate kaasamine 

Juhtkond 

Võimaluste loomine 
enesetäiendamiseks ja 
arendamiseks  

x x x x x x x  Koolitustel käidud ja 
teadmised 
rakendatud 

Juhtkond 

 
 
VALDKOND Personali arendamine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad tulemused Vastutaja/ 

Teostajad I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

Arenguvestlused ja 
tagasisidestamine 

x  x  x  x  On välja töötatud ja 
rakendatud 
arenguvestluste 
läbiviimise kord 

Juhtkond 

Töötajate arenguvajaduste 
väljaselgitamine 

x  x  x  x  Arenguvestlustel on 
välja selgitatud töötajate 
arenguvajadused 

Juhtkond 

Personali koolituskava 
koostamine on kogu 
personali hõlmav 

 x  x  x   Valminud on iga-aastane 
koolitusplaan 

Juhtkond 

Kujundava hindamise 
põhimõtete rakendamine 

x x x x x x x x Koolitused ja 
rakendamine 

Juhtkond 

Koolituse korraldamine x x x x x x x x üks kord aastas 
korraldatud 
ühiskoolitused 

Juhtkond 

Viiakse läbi õpetajate IKT-
alaseid sisekoolitusi, sh 
koolitavad kolleegid üksteist 

x x x x x x x x On rakendunud 
kolleegide omavaheline 
IKT-alane koolitamine 

Juhtkond 

Koostatakse statistiline 
aruanne töötajate 
täiendõppe kohta 
erinevates valdkondades 

x  x  x  x  Igal aastal on valminud 
kokkuvõte personali 
koolitustel osalemisest 

Juhtkond 

Hinnatakse koolituste 
mõjusust personali 
tagasiside kaudu 

x  x  x  x  Toimub koolituse 
mõjususe hindamine 
personali tagasiside 
kaudu 

Juhtkond 
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VALDKOND Personali hindamine ja motiveerimine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Õpetajate hindamise 
kriteeriumite uuendamine 

 x  x  x   Uuendatud kriteeriumid Juhtkond 

Tunnustussüsteemi 
täiustamine ( vajadusel 
luuakse ja rakendatakse 
täiendavaid motivatsiooni- ja 
tunnustamise vahendeid ) 

x  x  x  x  Täiendatud 
tunnustamissüsteem 
vastavalt finantsilistele 
võimalustele 

Juhtkond 

Õpetajate eneseanalüüsi 
läbiviimine 

x  x  x  x  Igaaastane 
eneseanalüüs 

Juhtkond 

Töötajate töökoormuse 
analüüs 

 x  x  x   Kõik inimesed töötavad 
soovitavalt ühe kohaga 

Direktor 

Rahulolu-uuringute läbiviimine 
( viiakse läbi regulaarsed 
töötajate rahulolu küsitlused, 
hindamaks tunnustus- ja 
motivatsioonisüsteemi 
toimimist ) 

x  x  x  x  Sisehindamise 
tulemused 

Juhtkond 

 
 

7.3 Koostöö huvigruppidega 
 
Eesmärk:  
• Koostöö tugevdamine huvigruppidega; 
• Suurendada õpilasesinduse rolli koolielus. 
 
Prioriteedid: 
Huvigruppide ühistöö kavandamine. 
Õpilasesinduse liikmete kaasamine õppenõukogu, ainesektsiooni ja sihtgruppide töösse. 

VALDKOND Koostöö kavandamine ja huvigruppide kaasamine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Kõigi huvigruppidega koostöö 
planeerimine 

x  x  x  x  Kool ja kogukond 
pürgivad koostöö 
poole 

Juhtkond 

Hoolekogu töö korraldamine: 
kooli juhtkond ja hoolekogu 
esimees planeerivad 
koostöös hoolekogu 
koosolekute toimumise 
ajakava, arvestades kooli 

x x x x x x x x Hoolekogu 
koosolekute 
planeerimisel on 
arvestatud 
hoolekogu poolt 
kinnitust nõudvate 

KOV Hoolekogu 
esimees 
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aastasest tegevuskavast 
tulenevaid ülesandeid ja 
tähtaegu 

dokumentide ja 
otsuste valmimist 

Vanematele suunatud 
koolitused 

x  x  x  x  Hoolekogu aitab 
kaasa lastevanemate 
teadlikkuse 
tõstmisele 

Juhtkond 

Lapsevanemate koosolekute 
planeerimine ja läbiviimine  

 x  x  x   1x aastas 
üldkoosolek 

Juhtkond 

Vestlused lapsevanematega  
(planeerimine ja läbiviimine) 

x x x x x x x x Koostöö on 
süsteemne ja laabub 

Klassijuhatajad 

Koostöö  Loksa linna ja 
Kuusalu valla alaealiste 
komisjoniga 

x x x x x x x x  Pedagoog-
nõustaja 

Viiakse läbi Loksa kooli  
meedias kajastatuse 
monitooring.  

x        Iga-aastane Huvijuht 

Koostöö õpilasesindusega. 
Õpilasesinduse töö 
koordineerimine 

x x x x x x x x  Huvijuht 

Koostöös sõpruskoolidega 
viiakse läbi õpilasvahetusi 

x x x x x x x x Comeniuse projektid Projekti 
koordinator, 
õpetajad 

Täiustatakse koduloonurga 
väljapanekuid 

 x  x x  x  Toimub 
koduloonurga 
arendamine  

Juhtkond 
Huvijuht 
Õpetajad 
 

Tõhustada koostööd Vana- 
Loksa Seltsiga kooli 
koduloonurga täiustamiseks, 
kooli ajaloo säilitamiseks 

 

x x x x x x x x Koostöö Vana- Loksa 
Seltsiga 

Huvijuht 

VALDKOND Huvigruppidega koostöö hindamine 
 

TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 
tulemused 

Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II  

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Rahulolu-uuringute 
läbiviimine (õpilased, 
nende vanemad, 
personal) 

x  x  x  x  Läbiviidud rahulolu-
uuringud  

Juhtkond 

Huvigruppide koostöö 
analüüs ja hinnangu 
andmine 

x  x  x  x  Koostöömõju 
hinnatud 

Juhtkond 
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7.4 Ressursside juhtimine 
 
Eesmärk: 
Kujundada koolis  vaimselt ja füüsiliselt turvaline töökeskkond. 
Eelarveliste ressursside   otstarbekas ja säästlik kasutamine. 
 
Prioriteedid: 
Õpilaste ja kogu personali töökohtade varustamine kõikide vajalike töövahenditega, sh  IT-vahenditega. 
 
 
VALDKOND Eelarveliste ressursside juhtimine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja 
Teostajad  I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Eelarveprojekti koostamine 
(ressursside planeerimine)ja 
huvigruppidega 
kooskõlastamine 

x  x  x  x  Eelarve vastu 
võetud 

Direktor 
Hoolekogu 

Eelarveaasta majandamise 
analüüs 

 x  x  x   Tasakaalustatud 
eelarve 

Direktor 
Majandusjuhataja 

Koolitustele eraldatud 
ressursside kasutamise 
tulemuslikkuse hindamine 

 x  x  x    Õppealajuhatajad 

Keskkonnasäästliku 
majandamise planeerimine 
ja tulemuste hindamine 

x x x x x x x x Finantside 
kokkuhoid 

Direktor 
Majandusjuhataja 

Erinevate projektide kaudu 
lisafinantseeringute 
hankimine 

x x x x x x x x Mainekujundus, 
head tulemused 

Direktor Õpetajad 

Eelarveartiklite pidev 
jälgimine  

x x x x x x x x Eelarve 
tasakaalus 
hoidmine 

Direktor 

 
 
VALDKOND Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ Teostajad 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

I 
pa 

II 
pa 

Õppevahendite ostmine  x   x  x x  Vastavus uuele 
õppekavale 

Majandusjuhataja 

Kooliruumide renoveerimise 
jätkamine 

   x x  x  Kaasaegsed ja 
nõuetele 
vastavad töö- ja 
õppetingimused 

Direktor 
Majandusjuhataja 

Juurdeehituse   x x x x x x x x Kaasaegsed Direktor 
Majandusjuhataja 
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küttesüsteemide 
renoveerimine     ja akende 
vahetus klassides 

küttesüsteemid 

Koolimaja tervikkujunduse 
plaani koostamine 

      x  Kooli maine ja 
õpikeskkond 

KOV Juhtkond 

Algklassidesse veetorustiku 
toomine 

 x       Klassides vee 
kasutamise 
võimalus 

Majandusjuhataja 

Köögi renoveerimine       x  Renoveeritud 
köök 

Majandusjuhataja 

Õuesõppeplaani koostamine. 
Kooli territooriumi 
korrastamine, sh. praktilise 
õppe ja õuesõppe 
kasutamiseks 

   x     Kooli territoorium 
pakub võimalusi 
mitmekesiseks 
õppe- ja 
huvitegevuseks 

Majandusjuhataja 

Kütte-, vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
renoveerimine 
(Projektirahad) 

      x  Lekkeid ja rikkeid 
ei esine 

Majandusjuhataja 

Peahoone katuse 
renoveerimine 
(projektirahad) 

      x  Klassi laed ei lase 
läbi 

Majandusjuhataja 

Ventilatsiooni 
väljaehitamine(projektiraha) 

     x Vastab 
tervisekaitse 
nõuetele 

majandusalajuhataja 

Õpperuumide varustuse 
kaasajastamine 

x x x x x x Kaasajastatud 
tingimused 

Direktor 
Majandusjuhataja 

Kooli sisekujunduse 
parendamine 

x x x x x x Esteetiline 
sisekujundus 

Juhtkond 

 Fassaadi, peaukse trepi ja 
koolimaja terrassi 
renoveerimine 

    x x Renoveeritud 
1956.a. hoone 
fassaad,  peaukse 
trepp ja koolimaja 
terrass  

Direktor 
Majandusjuhataja 

Piirdeaia rajamine      x Õpilaste 
turvalisuse kasv 

Majandusjuhataja 

Koolihoonete drenaaži 
väljaehitamine 

     x Drenaaž välja 
ehitatud 

Majandusjuhataja 

Tuletõrjesignalisatsiooni 
renoveerimine 

     x  Majandusjuhataja 

Luua koridoridesse istekohad 
õpilastele, peeglid seintele 

    x  Istekohad. 
 Peeglid seintel 

Majandusjuhataja 

Algklasside maja kolmanda 
korruse ümberehitus 
õpperuumideks 

     x Ruumide 
kasutamine 
vastavalt 
nõudlusele 
(väljaspool kooli 
korraldatava 
keskkonna –

Direktor 
Majandusjuhataja 
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haridustegevust 
toetava infra- 
struktuuri 
arendamine)  

Koduloonurga remont   x    Koduloonurk 
remonditud 

Direktor 
Majandusjuhataja 

Koduloonurka soetatakse 
vastav inventar ainetundide, 
koosolekute ja seminaride 
läbiviimiseks 

   x x x Koduloonurgas 
toimuvad valitud 
ainetunnid, 
koosolekud ja 
seminarid 

Direktor Huvijuht 

 
VALDKOND  Inforessursside juhtimine 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Veebiõppekeskonna 
loomine 

 x  x  x x  Veebiõppekeskonna 
arendamine 

Infojuht 

Eelarve piires soetatakse 
esitlustehnikat 
klassidesse   ja kooli 
raamatukokku 

x  x  x  x  Õpperuumides 
tänapäevane 
esitlustehnika 

Infojuht 

Kooli e-maili postkasti 
haldamine ja kirjade 
edastamine 

x x x x x x x x Hästi töötav ja 
omandatud süsteem 

Sekretär, infojuht 

Korraline infotund 
õpetajatele 

x x x x x x x x Operatiivne info 
kättesaadavus ja 
vahetus 

Direktor 

Kooli kodulehekülje 
täiendamine ja 
arendamine 

x x x x x x x x Täieliku 
informatsiooniga 
koduleht 

Infojuht 

Stendide informatsiooni 
uuendamine 

x x x x x x x x Aktuaalsete 
teemadega stend 

Valdkonnajuhid 

Töökoosolekud  x x x x x x x x Ettevalmistatud ja 
efektiivsed 
koosolekud 

Direktor 
Õppealajuhataja 

Lisavahendite tekkimisel 
soetatakse kõikidesse 
õppeklassidesse 
vajalikud IKT vahendid 

 x  x x  x  Kõik õppeklassid on 
varustatud 
nüüdisaegsel tasemel 
tundide läbiviimiseks 
vajaliku tehnikaga 
(videoprojektor, 
interaktiivne tahvel, 
jm vajaminevad 
multimeediavahendid 

Infojuht 

IT- vahendite kasutamise 
suurendamine 

x x x x x x x x   
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Videovalve ja 
strateegiliste 
videopunktide  
laiendamine (välisuksed) 

   x x  x  Internetipõhine 
videovalve koolis 

Direktor 
Majandusjuhataja 

Raamatukoguprogrammi 
RIKS efektiivne 
rakendamine 

x x x x x x x x Toimiv 
elektronkataloog 

Infojuht 
Raamatukoguhoidja 

Elektri- ja 
internetikaabelduse 
korrastamine 
õpperuumides 

 x   x  x  Õpperuumides on 
korrastatud elektri- ja 
internetikaabeldus  

Infojuht 
Majandusjuhataja 

E-kooli rakendamine x x x x x x x x Toimiv e-kool  Infojuht ja 
õppealajuhataja 

 
 
VALDKOND Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Kaardistatakse 
olemasolevate õpperuumide 
puudused ja 
parendusvajadused 

 x       On olemas 
õpperuumide 
parandustööde 
täpne nimekiri 

Majandusjuhataja 
Remonditööline 

Hooldusremonditöid 
teostatakse vastavalt 
plaanile ning eelarve 
võimalustele 

x x x x x x x x Jooksvad hooldus-
remondi tööd 
toimuvad realistliku 
ajakavaga plaani 
alusel 

Majandusjuhataja 
Remonditööline 

Töötajate tervisekontrolli 
nõuete täitmise jälgimine 

x x x x x x x x Töötajatel 
terviselehed 

Sekretär 

Töökeskkonna riskianalüüs  x  x x  x  On koostatud 
töökeskkonna 
riskianalüüs. 

Majandusjuhataja 

Koostatakse 
ohutusjuhendid, -kaardid ja 
dokumendid 

x    x    On koostatud 
ohutusjuhendid, - 
kaardid ja 
dokumendid 

Majandusjuhataja 

Elektri- ja internetijuhtmed 
paigutatakse karbikutesse 
ning likvideeritakse 
ebaesteetiline ja ohtlik 
olukord ruumides 

x x x x x x x x Elektri- ja 
kaabeldustööd on 
korrastatud 

Majandusjuhataja 
Remonditööline, 
infojuht, elektrik 

Ajakohastada koolimööbel     x  x  Õpikeskkond 
paranenud 

Majandusjuhataja 

Ehitada jalgrataste hoidla ja 
mänguväljak õpilastele 

      x  Kindlustatud 
jalgrataste 

Majandusjuhataja 
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(Projektirahad) paigutamine 

Vanapaberi 
korduvkasutamine. 

 x  x  x   Vanapaber kogutud Majandusjuhataja 
Huvijuht 

Kommunikatsiooniseadmete 
korrashoid 

x x x x x x x x Monitooring ja 
kaardistatud 
kommunikatsiooni-
seadmed 

Infojuht 

Valgustussüsteemide 
uuendamine 

x x x x x x x x Valgustussüsteemid 
vastavad nõuetele 

Elektrik 

Sõnastatakse söökla 
korrapidajaõpetaja 
kohustused ning neid 
järgitakse korra tagamisel 
sööklas 

x x x x x x x x Kooli sööklas on 
tagatud kord 

Õppealajuhatajad 

Soojusenergia ja 
elektrienergia kokkuhoid 

x x x x x x x x  Majandusjuhataja 

 
 
7.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 
Eesmärk:  

 Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemuslikkuse tõstmine. 

 Õpiabisüsteemi täiustamine.  

 Uue õppekava koostamine ja rakendamine. 
Prioriteedid: 
 2012/13 : 

 Õpiabisüsteemi täiustamine.  

 Koolikohustuse täitmise jälgimine ja analüüs. 

 Kasvatusraskustega õpilaste klassi ja väikeklassi õppetegevuse tõhustamine. 

 Loov- ja uurimistööde korraldamine. 

 Põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade lõplik valmimine. 
2013/14 : 

 Õppeprotsessi tulemuslikkuse tõstmine. 

 Järjepidev üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele vene osa põhikooli klassides. 

 Eestikeelse aineõppe kvaliteedi tagamine kooli vene osa gümnaasiumiastmes ja põhikooli 
klassides. 

2014/15 : 

 Õpiabisüsteemi efektiivsuse tõstmine  

 HEV-õpilaste toetamine (sh andekad õpilased). 
2015/16 : 

• Pedagoogilise potentsiaali,  õpetajate enesehariduse ja täiendõppe tõhustamine 
pedagoogika, psühholoogia ja juhtimise valdkonnas. 

• Hariduslike lisavõimaluste süsteemi arendamine õpilastele: 
◦ täiendav individuaalne õpiabi; 
◦ pikapäevarühmad; 
◦ ainekonsultatsioonid; 
◦ arenguvestlused; 
◦ kasvatusraskustega õpilaste klassi loomine; 
◦ väikeklassi loomine,  
◦ diferentseeritud, kujundav  hindamine. 
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  Erispetsialistide tugisüsteemi loomine. 
 
 
 
 
 
 

VALDKOND Õpilase areng 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Õpiabisüsteemi 
analüüs ja täiustamine 

x  x  x  x  Õpiabisüsteem 
analüüsitud ja 
täiustatud 

Õppealajuhatajad 

Arenguvestluste 
läbiviimine ja 
tulemuste analüüs 

x x x x x  x    Arenguvestlused läbi 
viidud ja tulemused 
analüüsitud    

Õppealajuhatajad 
Klassijuhatajad 

Õpitulemusvestluste 
läbiviimine 

x x x x x  x  Õpitulemusvestlused 
läbi viidud 

Õppealajuhatajad 
Klassijuhatajad 

Lapsevanemale lapse 
arengust tagasiside 
andmine (e-kool) 

x x x x x  x   Klassijuhatajad 
 

Individuaalse õppekava 
koostamine vastavalt 
vajadustele 

x x x x x x x x Individuaalsed 
õppekavad koostatud 

Õppealajuhatajad 

           

Osalemine 
maakondlikel ja 
vabariiklikel 
olümpiaadidel, 
konkurssidel ja 
õpilasvõistlustel 

x x x x x x x x Igal õppeaastal on 
koostatud õpitulemuste 
ja aineolümpiaadidel, 
õpilasvõistlustel ning 
konkurssidel osalemise 
analüüs 

Õppelajuhataja 

Õpilase individuaalsete 
vajaduste märkamine, 
et motiveerida ja 
suunata, toetada iga 
õpilase arengut 

x x x x x x x x Kõikide õpilaste 
õpiedukus vähemalt 
„rahuldav“ 

Õppealajuhatajad 

Õpilaste arengu 
jälgimine ja hindamine 

x x x x x x x x Iga õpilane saab 
õigeaegselt õpiabi 

Õppealajuhatajad 

Huvitegevuse 
planeerimine. Ringide 
töö planeerimine 

x x x x x x x x  Huvijuht 

Korraldatakse õpilaste 
vaba aja sisustamine 
koostöös kooli 
huviringidega 

x x x x x x x x Tähelepanu on 
pööratud õpilaste vaba 
aja sisustamisele 

Huvijuht, pika- 
päevarühma õpe- 
tajad, ringijuhid 

Noorsootöö 
integreerimine kooli 

x x x x x x x x  Huvijuht 
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õppe- ja 
kasvatusprotsessi 

Andekate õpilaste 
tugisüsteemi 
rakendamine 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 

Korraldatakse 
regulaarselt tervislikke 
eluviise propageerivaid 
üritusi kogu 
kooliperele 

x x x x x x x x Tervislikke eluviise 
propageerivad üritused 
toimuvad koolis 
regulaarselt 

Huvijuhid 

 
VALDKOND Õppekava 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
I 

Ipa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Uue õppekava koostamine x        Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Uue õppekava 
rakendamine 2.,5.,8. 
klassides. 

x        Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Uue õppekava 
rakendamine 3.,6.,9. 
klassides. 

 x       Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Uue õppekava 
rakendamine 10.-11. 
klassides 

x        Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Uue õppekava 
rakendamine 10.-12. 
klassides 

 x       Vastavus riiklikule 
õppekavale 

Õppealajuhatajad 

Ainekavade ja töökavade 
uuendamine ja arendamine 

x x x x x x x x Valminud on uued 
ainekavad. 
Ainekavades 
kajastub 
ainetevaheline 
integratsioon 

Õppealajuhatajad 

Tunnijaotusplaani 
korrigeerimine  

x  x  x  x   Õppealajuhatajad 

Hindamissüsteemi 
korrigeerimine, kujundava 
hindamise põhimõtete 
rakendamine 

x  x  x  x  Kujundava 
hindamise 
põhimõtteid 
rakendatud 

Õppealajuhatajad 

Õppekava läbivate 
teemade käsitlemine 

x  x  x  x   Õppealajuhatajad 

Õpioskuste  ja 
üldpädevuste põhimõtete 
fikseerimine kooliastmeti 

x  x  x  x   Õppealajuhatajad 

Uute valikainete ja x x x x x x x x Kooli valikained Õppealajuhatajad 
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kursuste lisamine 
õppekavva, õppesuundade 
kvaliteedi tagamine. 
Õppekavas kajastatakse 
valikainete mitmekesisus 
ning kooli traditsiooniliste 
valikainete toetamine. 
Jätkatakse valikainena 
riigikaitse õpetamist, 
arendamaks õpilaste 
kodanikuteadlikkust ja 
isamaalisust 

toetavad kooli 
õppesuundi.  
 
 
Jätkub riigikaitse 
valikkursus. 

Valikainete  ja -kursuste 
õppekorralduse analüüs ja 
korrigeerimine 

x  x  x  x   Õppealajuhatajad 

Aineõpet toetavate 
huviringide arvu 
suurendamine 

 x  x  x    Õppealajuhatajad 

Tervislikke eluviise 
kajastatakse läbiva 
teemana õppekavas, 
ainekavades ja õpetajate 
tööplaanides 

x x x x x x x x Tervislikud 
eluviisid, 
liikluskasvatus ja 
turvalisus on aine- 
kavade läbiv 
teema.   
Kajastatud klassi- 
juhatajate ja 
inimeseõpetuse 
tööplaanides 

Õppealajuhatajad, 
aineõpetajad, 
klassijuhatajad 

Kooli õppekava toetavate 
projektide juhtimine 

x x x x x x x x  Huvijuht  
Õpetajad 

Õppekava täitmiseks 
vajalike õppevahendite  
ostmise planeerimine 

 x  x  x    Direktor 

 
VALDKOND Õppekorraldus ja –meetodid 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
I 

Ipa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Õppekorralduse 
analüüs ja 
korrigeerimine 
(päevakava, sh 
tunniplaan) 

x  x  x  x  Kooli õppekorraldus 
analüüsitud ja 
korrigeeritud 

Õppealajuhatajad 

Kooli õppe- ja 
kasvatustegevuse 
tulemuste analüüs 

x x x x x x x x Kooli õppe- ja 
kasvatustegevuse 
analüüsid 

Õppealajuhatajad 

Õpilaste koolikohustuse x x x x x x x x Õpilaste koolikohustus Õppealajuhatajad 
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täitmise kontroll ja 
analüüs 

analüüsitud 

Tunniplaani koostamine 
ja korrigeerimine 

x x x x x x x x Koostatud ja 
korrigeeritud 
tunniplaan 

Õppealajuhatajad 

Õpilaste järeleaitamise 
ja konsultatsioonide 
planeerimine 

x x x x x x x x Õpilaste 
järeleaitamised ja 
konsultatsioonid 
planeeritud 

Õppealajuhatajad 

Eksamiperioodi ja 
koolieksamite 
planeerimine ja 
koordineerimine  

x x x x x x x x Eksamiperiood ja 
koolieksamid 
planeeritud ja 
koordineeritud 

Õppealajuhatajad 

Lõpu ja riigieksamite 
korraldamine 

 x  x  x   Lõpu ja riigieksamid 
korraldatud 

Õppealajuhatajad 

Põhikooli lõpueksamite 
ja riigieksamite analüüs 

x  x  x  x  Põhikooli lõpueksamid 
ja riigieksamid 
analüüsitud 

Õppealajuhatajad 

Õppetundide 
külastamine 

x x x x x x x x Õpetajad, 
lapsevanemad ja 
juhtkond on 
külastanud tunde 

Õppealajuhatajad 

Tasemetööde 
planeerimine, 
läbiviimine ja analüüs 

 x  x  x   Tasemetööde 
analüüsid 

Õppealajuhatajad 

Ainekomisjonide töö 
planeerimine ja 
koordineerimine 

x x x x x x x x Ainekomisjonide töö 
planeeritud ja 
koordineeritud 
ettepanekud tehtud. 

Õppealajuhatajad 

Klassijuhatajate töö 
analüüs ja 
planeerimine 

x  x  x  x  Klassijuhatajate töö 
planeeritud ja 
analüüsitud, 
ettepanekud tehtud. 

Õppealajuhatajad 

Kasvatusraskustega 
õpilaste klassi loomise 
võimalikkuse analüüs ja 
korraldus 

x  x  x  x  Kasvatusraskustega 
õpilaste klass loodud 

 

Koolikohustuse 
täitmise kontrollimine 
ja puudumiste põhjuste 
analüüs 

x x x x x x x x Koolikohustuse 
täitmine kontrollitud 
ja puudumiste 
põhjused analüüsitud 

Õppealajuhatajad 

Raamatukogu 
täiendamine 
pedagoogika- ja 
psühholoogiaalase 
kirjandusega 

x x x x x x x x Raamatukogu 
täiendatud 
pedagoogika- ja 
psühholoogiaalase 
kirjandusega vastavalt 
võimalustele 

Raamatukoguhoidja 

Kogemuste vahetamine 
kasutatud õppe- 
meetodite 

x x x x x x x x Kogemuste 
vahetamine 

Õppealajuhatajad 



 48 

tulemuslikkuse kohta 
(seminarid) 

Õpiabirühma töö 
analüüs ja töö 
korraldamine 

x x x x x x x x Töö analüüs, vestlused Õppealajuhatajad 

Psühholoogi, 
sotsiaalpedagoogi ja 
eripedagoog/logopeedi 
nõustamine (toimub 
eesti ja vene keeles.) 

x x x x x x x x   

Lõpu- ja riigieksamite 
korraldamine 

 x  x  x   Lõpu- ja riigieksamid 
korraldatud 

Õppealajuhatajad 

Õppetöö 
mitmekesistamine, 
õpitulemuste 
saavutamiseks 
õppemeetodite 
täiustamine. 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 

Õppetöö 
diferentseerimine 
õpilase arengu ja 
õppimise 
soodustamiseks-
lähtudes õpilaste 
võimetest, vajadustest. 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 

Praktilise õppe ja 
õuesõppe arendamine 

x x x x x x x x Praktiline õpe ja 
õuesõpe rakendatud 

Õppealajuhatajad 

Õpilaste õpioskuste 
arendamine 
õppeprojektide läbi- 
viimisel 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 

Koduloonurk  ja 
ainesektsioonid  teevad 
koostööd 
koduloonurga 
integreerimiseks 
õppetöösse. Ajaloo 
ainekavadesse viiakse 
sisse 
koduloonurgatunnid 

    x  x  Koolisisene õppe- 
kavaarendus arvestab 
koduloonurga kui 
lisaväärtust andva 
õpikeskkonnaga 

Õppealajuhataja 
aineõpetajad, 
klassijuhatajad, 
huvijuht 

Õppevahendite 
kogumine, koostamine 
ja esitamine 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 

Ainealase õppe- ja 
harjutusvara 
avaldamine 
veebiõppekeskkonnas 

x x x x x x x x Veebiõppekeskkonnas 
avaldatud materjalid 

Õppealajuhataja, 
aineõpetajad 
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Õpilaste kasvatus- ja 
käitumisraskuste 
ennetamine 

x x x x x x x x  Klassijuhatajad 

Õpilaste tunnustus- ja 
motiveerimissüsteemi 
edasiarendamine. 

x  x  x  x   Õppealajuhatajad 
Klassijuhatajad 

Kutsenõustamise 
teemat käsitletakse 
regulaarsetel 
arenguvestlustel III 
kooliastme lõpus ja 
gümnaasiumis 

 x  x  x   III kooliastme lõpus ja 
gümnaasiumis on 
käsitletud 
kutsenõustamise 
teemat 
arenguvestlustel 

Õppealajuhatajad 
Klassijuhatajad 

Muukeelse õpilase 
kohanemine koolis 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 

Sujuv töökorraldus 
erinevate õppehoonete 
vahel 

x x x x x x x x  Õppealajuhatajad 
Algklasside 
koordinaator  

Õpilaste rahulolu- 
uuring 

 x  x  x    Õppealajuhatajad 

 
 

VALDKOND Väärtused ja eetika 

 
TEGEVUS 2013 2014 2015 2016 Saavutatavad 

tulemused 
Vastutaja/ 
Teostajad I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 
I 

pa 
II 

pa 

Koolis on välja töötatud 
ühised väärtused. 

   x      Juhtkond 

Kooli traditsioonide 
säilitamine ja arendamine 

x x x x x x x x  Huvijuht 

Kooli kodukorra 
korrigeerimine 

   x x    Korrigeeritud kooli 
kodukord 

Direktor 

Kooli põhidokumentide 
täiustamine 

x x x x x x x x Täiustatud 
põhidokumendid 

Direktor 

Õppimist väärtustava kooli 
propageerimine 

x x x x x x x x  Direktor 

Kooli esindanud õpilaste ja 
õpetajate tänuõhtu 

 x  x  x   Korraldatud 1. juunil Direktor 



8. Arengukava uuendamise kord 
 

Arengukava analüüsitakse ja täiendatakse igal aastal. 
Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 
-haridusalase seadusandluse muudatustega; 
-muudatustega riiklikus õppekavas; 
-muudatustega haridusnõudluses; 
-muudatustega kooli investeeringutes; 
-kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega; 
-kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 
Arengukava täiendamine, parandamine, küsitlused jms toimub iga õppeaasta II poolaastal.  

Arengukava täitmine vaadatakse üle iga-aastaselt sisehindamise käigus ja vajadusel tehakse 
parandusettepanekud hindamismõõdikute tulemuste alusel. 

Parandusettepanekuid võivad esitada kooli juhtkond, õppenõukogu, hoolekogu, linnavalitsuse ja –
volikogu liikmed. Lastevanematel on võimalik teha ettepanekuid kooli hoolekogu kaudu. 

Täiendatud arengukava edsimene tutvustamine toimub igal aastal. 

Parandatud ja täiendatud arengukava arutatakse läbi kõigi osapooltega (arengukomisjon, õppenõukogu, 
hoolekogu).  Saadetakse Loksa linna volikogule tutvumiseks ja kinnitamiseks iga õppeaastal. 

Parandused kinnitab Loksa linna volikogu igal aastal. 

Arengukava täiendamise, parandamise ja volikogule õigeaegse esitamise eest vastutab direktor. 

 
 
Arengukavale arvamust avaldanud 
Loksa Gümnaasiumi õppenõukogu 21.03.2013  
ÕN juhataja Õnnela Tedrekin 
 
Arengukava kooskõlastatud Loksa Gümnaasiumi 
hoolekoguga 06.03.2013 
Hoolekogu esimees Lauri Metus 
 
Arengukava kooskõlastatud Loksa Gümnaasiumi 
õpilasesindusega 14.03.2013 
 
 
 



LISA 
 

Õppeedukus põhikoolis 2011/2012. õppeaastal  
 

Kooliaste Õppeedukuse % Kvaliteedi % „4” ja „5” arv Kiituskirjaga lõpetajad 

I kooliaste 97,8 73,86 65 31 

II kooliaste 96,87 56,25 54 23 

III kooliaste 92,24 32,75 38 15 

Gümnaasium 89,8 28,57 14 1 

Kokku 94,6 48,7 171 70 

 
Põhikooli  lõpueksamite tulemused 2011/2012. õppeaastal  
 

Aine Osalejate arv Keskmine 
hinne 

Edukuse % Kvaliteedi % 

Eesti keel ja 
kirjandus 

29 3,75 96,55 58,62 

Matemaatika 48 3,79 95,83 54,1 

Ühiskonnaõpetus 7 4,57 100 100 

Geograafia 1 3 100 0 

Vene keel 
võõrkeelena 

4 5 100 100 

 Inglise keel 14 4,42 100 100 

 Bioloogia 14 3,57 100 57,14 

 Keemia 2 3 100 0 

 Riigikeel 20 3,1 75 50 

 
Riigieksamite tulemused 2011/2012. õppeaastal  
 

Aine  Eksamivalikute arv Keskmine hinne 

Eesti keel 10 71,30 

Geograafia 17 63,90 

 Inglise keel 8 63,20 

Ühiskonnaõpetus 8 76,60 

Vene keel 2 87,5 

Riigikeel 2 74,5 

Ajalugu 1 71 

Bioloogia 4 64,75 

Keemia 3 80,33 
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Rahastatud projektitaotlused Loksa Gümnaasiumis (2009-2013) 
Aasta Rahastaja Projekti nimi Projekti periood Projekti 

kogumaksumus 

2009 Integratsiooni 
Sihtasutus (Loksa Vene 
Gümnaasium) 

Meie Eesti Juuni- okt. 2009 99648,00 EEK 

(6368, 67 €) 

2009 Kultuuriministeerium 
(Loksa 1. Keskkool) 

Keskaja päev Jaan. – märts 
2009 

 7000 EEK  

 (447,38€ ) 

2009 Kaitseministeerium Riigikaitseõppe 
läbiviimiseks 

01.10.2009-
30.06.2010 

28900 EEK 

(1847, 05 €) 

2009 KIK Õppekäik Alatskivi 
looduskeskusesse 

Apr.- juuni 2009 23290 EEK 

(1488,50  €) 

2009 SA Meie Inimesed Põhja-Eesti mõisad Jaan.-juuni 2009 65452 EEK 

(4183,14 €) 

2009 Regionaalsete 
investeeringute 
andmise programm 

Loksa 1. KK aknad  27996 € 

2009 Regionaalsete 
investeeringute 
andmise programm 

Loksa 1. KK 
klassiruumide 
remont 

 31956 € 

2009 Regionaalsete 
investeeringute 
andmise programm 

Loksa 1. KK 
tuletõkkeuksed 

 31 956 € 

2010 Regionaalsete 
investeeringute 
andmise programm 

Loksa 
Gümnaasium 
jätkuvalt korda 

 31956 € 

 2010 KIK 
 

Kogudes paberit 
säästad metsa 

Jaan.2010- 
märts 2010 

4000 EEK 

(255,65 €) 

2010 KIK Õppekäik Vormsi 
saarele 

Mai-juuni 2010 33715 EEK 

(2154,78 €) 

2010 Kaitseministeerium Riigikaitseõppe 
läbiviimiseks 

01.10.2010-
30.06.2011 

6000 EEK 

(383,47€) 

2010 ERRS Laulu- ja 
tantsupeo 
protsessis 
osalemine 

Okt. 2010 –juuni 
2011 

20000 EEK 

(1278,23€) 

2010 SA Meie Inimesed 
(Loksa Gümnaasium) 

„Eesti-koht, kus Aug. 2010- apr. 89311 EEK 
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ma elan“ 2011 (5708 € ) 

2011 Kultuuriministeerium  
 

„Teater maale“ Aprill 2011  164 € 

2011 KIK 
 

„Maa täis vett“ Aug.-sept.2011   3551,87 € 

2011 Tiigrihüpe SA 
(Loksa Gümnaasium) 

Süle-Tiiger 2011 Aug. 2011   2738 € 

2011  SA Meie Inimesed 
 

Projekt „Samm 
edasi“ 

Sept.- nov. 2011   3619,05 € 

2011 SA Archimedes 
 

Comeniuse 
programm 

2011-2013   20000 € 

2011 KIK „Käitun targalt 
metsas“ 

Veebr.-apr. 
2012 

  3782,70 € 

2011 SA Meie Inimesed 
 

„Meie ühine kodu“ Märts-juuni 
2012 

  6392 € 

2011 ERRS 
 

Laulu- ja 
tantsupeo 
protsessis 
osalemine 

    148 € 

2011 KIK Õppekäik 
Loomaaeda ja 
energiakeskusesse 

Veebr.-juuni 
2011 

  2151 € 

2011 Kaitseministeerium Riigikaitseõppe 
läbiviimiseks 

01.10.2011-
30.06.2012  

  1179 € 

2011 Kultuuriministeerium  
 

„Teater maale“    382 € 

2011 Heategevusfond Aitan 
Lapsi 

Eesti 
Draamateater 

Okt. 2011   400 € 

2012 Tiigrihüpe SA 
(Loksa Gümnaasium) 

IKT õppevaahend 
(arvuti teel juhitav 
freespink) 

   2136 € 

2012 Heategevusfond Aitan 
Lapsi 

VAT Teater Apr.2012   171 € 

2012 ERRS 
 

Laulu- ja 
tantsupeo 
protsessis 
osalemine 

2011/2012   1000 € 

2012 Kaitseministeerium Riigikaitseõppe 
õppevahendid 

2011/2012 õa   1490 € 

2013 Regionaalsete 
investeeringute 

Projekt „LG    31956 € 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vatteater.ee%2F&ei=TD4FUeTTComS0QXtkYHADw&usg=AFQjCNGHhvV9fjKdk9LjF5nhbpu6GN8M8g
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andmise programm küttesüsteemid“ 

2013 Vaata Maailma SA Projekt Nutilabor 2012/2013 õa   1075 € 

2013 Kultuuriministeerium Tantsukollektiivid 2012/2013 õa   1200 € 

2013 Heategevusfond Aitan 
Lapsi 

Vene 
Draamateater  

Jaanuar 2013   63 € 

2013 Heategevusfond Aitan 
Lapsi 

Rakvere Teater Jaanuar 2013   350 € 

2013 Kaitseministeerium Riigikaitseõpetuse  2012/2013   1528 € 

 
Kokku:  233455,49 eur  (3.652.784,60 eek) 

http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aitanlapsi.ee%2F&ei=wDwFUeG7MYOc0QWX14DQDA&usg=AFQjCNFrFAsVUdKS4HoAhViWJhxcGk-KkQ&bvm=bv.41524429,d.d2k

