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1. Sissejuhatus    

 

 

 
 

 

Järvakandi Gümnaasiumi arengukava määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, 

tegevuskava  kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Järvakandi Gümnaasiumi arengukava lähtub haridust puudutavatest õigusaktidest, kooli 

põhimäärusest ja Järvakandi Valla arengukavast  

Arengukava väljatöötamiseks on koostatud tegevuspoliitika mudel. Tuginetud on hariduselu 

reguleerivatele õigusaktidele  ja sidusdokumentidele.  

Kooli tegevuskava koostamisel on käsitletud organisatsioonilist ja kultuurilist aspekti. 

Olulisteks märksõnadeks on missiooniteadvus, stabiilsus, uuenduslikkus ning areng. 

Tegevuskava väljatöötamise mudel toetub prioriteetide ja tugistruktuuride arendamisele, mille 

aluseks on kooli sisehindamise süsteem. 

 

2. Üldandmed 

 

2.1 Kooli asend ja kontaktandmed 

 

Järvakandi Gümnaasium on üldhariduslik munitsipaalkool asukohaga Nõlva 16, Järvakandi 

vald, 79101 Rapla maakond. 

Kooli teeninduspiirkond on Järvakandi vald.  

 

2.2 Kooli ajalugu 

 

Järvakandi Gümnaasium on asutatud 1879. aastal, on kandnud erinevaid nimetusi ja asunud 

erinevatel aadressidel. Praeguses asukohas aadressil Nõlva 16 on kool alates 1939. aastast.  

• Koolihariduse algus Järvakandis on seotud klaasikoja valmimisega 1879. aastal. Esimesteks 

õpilasteks olid saksa klaasimeistrite lapsed, õppekeeleks saksa keel, õpetajaid üks. Koolituba 

asus klaasivabriku omaniku majas.  

• 1914. aastal kool kui saksa asutus suleti.  



• Uuesti alustati 1917. aastal 2-klassilise algkoolina 

• 1928/29. õppeaastal avati Harjumaa koolivalitsuse loal III ja IV klass.  

• 1936/37. õppeaastal jätkati 6-klassilise algkoolina. 

• 1939. aasta detsembris sai valmis oma koolihoone esimene osa, kus alustas tööd 120 õpilast.  

• 1945/46. õppeaastal avati ka VII klass, kooli nimeks sai Järvakandi Tehaste Mittetäielik 

Keskkool.  

• 1956/57. õppeaastal tuli juurde VIII klass ja kool nimetati keskkooliks.  

• 1946. aastast alustasid kooli juures tööd vene õppekeelega klassid.  

• 1951.aastal valmis vene õppekeelega õpilastele eraldi koolimaja ja töö toimus kahes eraldi 

koolis.  

• 1955. aastal eesti ja vene koolid ühendati.  

• 1978. aastal suleti Rapla rajooni taotlusel vene õppekeelega keskkooliklassid.  

• 1998. aasta  augustis lõpetas täielikult töö vene õppekeelega kooliosa, õpilaste vähesuse 

tõttu. 

• 1997/98. õppeaastal nimetati Järvakandi Keskkool ümber Järvakandi Gümnaasiumiks. 

• 2013/2014 õppeaastal ei avata X klassi.  

 

3. Kooli arendamise põhisuunad ja valdkonnad 

 

Kooli tunnuslause- 

 

ÕPPIMINE SILLUTAB TEED TULEVIKKU!  

 

3.1 Järvakandi Gümnaasiumi missioon 

 

Järvakandi Gümnaasium on ajaloo vältel säilitanud turvalise maagümnaasiumi maine, mis on 

andnud korraliku hariduse ja loonud head eeldused elus edasijõudmiseks.  Kasvatada haritud 

ja Eesti Vabariigile lojaalset kodanikku, kes suudab seista rahvuse ja kultuuri säilimise eest 

ning oskab toime tulla oma elukorraldusega muutuvas ühiskonnas. Kool võimaldab õppijatel 

jõuda pädevusteni, mis on vajalikud inimesele eluks tänapäeva maailmas. 

Missioonist lähtuvalt seab kool endale ülesande nii vahetu õpetamise ja kasvatamise kui ka 

huvitegevuse kaudu väärtustada: 

- kooli kui eesti rahvuskultuuri ja euroopa haridusruumi osa; 

- kooli kui kodukandi asumite traditsioonide kandjat; 

- kaasaegset õpikeskkonda, -meetodeid ja -vahendeid; 

- isiksuse arengust lähtuvat vaba ja teadlikku valikut; 

- tervislikke eluviise. 

 

3.2 Visioon aastaks 2016 

 

Kooli visioon (nägemus tulevikuks) on iga lapse/õppija arengut toetav organisatsioon, mis 

läbi abiprotsesside (õpetamine, kasvatamine, õppimine, sisehindamine, meeskonnatöö, 

materiaalse baasi loomine, tugiteenused, sotsiaaltöö jne.) koosmõju ja tasakaalustatud arengu 

saavutab endale püstitatud eesmärgid.  

Järvakandi Gümnaasium on kool, kus  

• pedagoogiline kaader on kõrge kvalifikatsiooniga;  

• õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond; 

• juhtimis- ja infosüsteem tagavad arengu;  

• arvestatakse iga õppija individuaalsete võimetega, huvidega ja isikupäraga; 

• valitsevad õppimist ja õpetamist soodustavad vastastikused suhted; 



• õpilastele on loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevuseks. 

 

3.3 Kooli põhiväärtused  

 

Kooli põhiväärtused on kujunenud välja aastatega ning toimivad õppeaastast õppeaastasse. 

Järvakandi Gümnaasiumis on tagatud: 

HEA MIKROKLIIMA – vastastikune mõistmine, usalduslikkus, igas olukorras säilib viisakus 

ja eneseväärikus, koostöö rajaneb vastastikusel lugupidamisel, üksteise toetamisel, 

kollektiivsustunde olemasolu 

 

TURVALINE JA SOODNE ÕPIKESKKOND – väga avarad ja kaasaegsed võimalused 

õppetööks ja vaba aja veetmiseks  

 

LAPSESÕBRALIKKUS – individuaalse töö võimalus õpilasega, hea koostöö õpilaste ja 

lastevanemate, õpilaste – õpetajate vahel, isikupärasuse toetamine  

 

INNOVAATILISUS – arenguvõimelisus kõigis pedagoogilise töö valdkondades, õpioskuste 

ja positiivse õpihoiaku kujundamine, õpilaste hea informeeritus õppekavast, hindamisest 

 

PROFESSIONAALSUS – haritud ja sihipäraselt koolitatav personal, vastutus töötulemuste 

eest, avatus, oma kogemuste edasi andmine – teadmiste jagamine 

 

4. Hetkeolukord, eesmärgid ja ülesanded 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Arengukava (edaspidi AK)  

Tööd AK koostamiseks juhib kooli direktor. Käesoleva AKga on fikseeritud hetkeseis, 

eesmärgid, põhisuunad ja tegevuskavad aastateks 2013-2016. Kooli arengu planeerimist 

käsitletakse pideva protsessina asutuse terviklikus juhtimises. AK koostamisel ja täiendamisel 

käsitletakse järgmisi andmeid: statistika, sisehindamise tulemused, rahulolu-uuringud, 

küsitlused, protokollid, analüüsid, tulevikuprognoosid jm. AK esitatakse paberkandjal 

mapina, millele lisanduvad vajadusel koolikorralduslike dokumentide koopiad. 

Ettevalmistamisele ja koostamisele järgneb kooskõlastamine ja kinnitamine vastavalt 

õigusaktidele. Järvakandi Gümnaasiumi arengukava on avalik dokument ja see avaldatakse 

kooli veebilehel. 

Õppeaasta üldtööplaan (edaspidi ÜTP) 

Õppeaasta ÜTP koostatakse aastaks ja seda täiendavad kõik kooli tegevuse planeerimisega 

seotud isikud. ÜTP on avatud dokument. Iga järgneva aasta ÜTP toetub AK tegevuskavale, 

töö analüüsile ja sisehindamisele. ÜTP arutatakse läbi kooli õppenõukogus, tutvustatakse 

hoolekogule ja selle kinnitab direktor. 

Sisehindamissüsteem 

Sisehindamist reguleerib kooli sisehindamise kord. Kooli sisehindamine toimub süsteemselt 

ja see toetub protsesside ja tegevuste analüüsile läbi enesehindamise, tagasiside ja 

ressursiandmestiku. Kasutatakse erinevaid hindamismeetodeid nagu küsitlused, vestlused, 

vaatlused jne. Sisehindamine annab ülevaate õpitulemustest ja õpetamisest. Analüüsitakse 

tasemetööde ja eksamite tulemusi, osavõttu maakondlikest olümpiaadidest, individuaalset 

tööd tunnis, väljendusoskuse arendamist ja tööd tekstiga. Õppeaasta lõpus esitavad õpetajad 

direktsioonile oma töö analüüsi. 

Õppenõukogu (edaspidi ÕN) 



ÕN lähtub oma töös õppenõukogu pädevusi ja töökorraldust  reguleerivatest õigusaktidest. 

Järvakandi Gümnaasiumi õppenõukogusse kuulub kooli pedagoogiline personal. 

Õppenõukogu on tasandil kõrgeim õppe- ja kasvatusküsimustes otsustusõigust omav 

ekspertkogu. 

 

4.2 Personalijuhtimine 

 

Abipersonal  

Vajalik abipersonal on komplekteeritud vastavalt kinnitatud personali koosseisule, 

tööülesanded on sätestatud ametijuhendites. Majanduspersonal aitab igakülgselt kaasa kooli 

põhieesmärkide saavutamisele, osaletakse ametialastel koolitustel. 

Pedagoogiline personal 

Pedagoogilised töötajad juhinduvad oma töös töölepingutest, teavad oma õigusi, kohustusi ja 

vastutust tulenevalt ametijuhendist, kooli põhimäärusest, koolikorralduslikest ning 

haridusalastest õigusaktidest, täiendatakse end pidevalt vastavalt vajadusele. 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Hoolekogu  

Hoolekogu arvuline koosseis on määratud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. Hoolekogu 

tegutseb vastavalt kooli hoolekogu tegutsemise korrale. Kooli direktor on hoolekogu ees 

aruandekohustuslik. 

Infovahetus 

Koolielu kajastamine, koolikorralduslik dokumentatsioon, tegevusplaanid ja hoolekogu 

tegevus protokollide näol on kättesaadav kõigile lapsevanematele. Toimib lastevanemate ja 

kooli vaheline infovahetus, mida toetab e- kooli põhine klassipäevikusüsteem. 

Lastevanemate osalemine koolielus 

Lapsevanemad osalevad koolielus aktiivselt, andes tagasisidet klassijuhatajate ja aineõpetajate 

kaudu. Traditsiooniks on ühisüritused. Põhiliselt osaletakse klassiürituste organiseerimisel. 

Koostöö ja informatsioonivahetus toimivad nii klassi kui ka kooli tasandil. 

Erivajadused 

Loodud on kõik tingimused hariduslike erivajadustega õpilastele õppekava täitmise 

võimaldamiseks. Kool teeb koostööd  lasteorganisatsioonide  ja -asutustega. 

Õpilaste osalemine koolielu korraldamises 

Õpilased osalevad koolielu korraldamises kooli õpilasesinduse, klassivanemate ja 

õpilasringide kaudu. Koordinaatoriteks ja juhendajateks on huvijuht, ringijuhid ning 

klassijuhatajad. 

Partnerid Eestis ja välismaal 

Kooli koostööpartnerid on Audru, Häädemeeste ja Tõstamaa keskkoolid ning O-I Production 

Estonia AS. 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 

Infotehnoloogia ja kommunikatsioonivahendid vastavad kooli vajadustele. Töötajatel on 

kasutamiseks arvutid ja ühendus internetiga, kooli veebilehekülg aadressiga 

www.jarvakg.edu.ee  ja meiliaadressid. 2010. aastal liitus kool e-kooli 

klassipäevikusüsteemiga. Koolil on valguskaabliga internetiühendus kiirusega 1GB, 

infotehnoloogiline riist- ja tarkvara toimib ning seda uuendatakse vastavalt võimalustele, 

teostatakse regulaar- ja avariitehnilist arvutihooldust.  

http://www.jarvakg.edu.ee/


Raamatupidamine 

Kooli raamatupidamist peetakse tsentraliseeritult Järvakandi Vallavalitsuses. 

Ressursside kasutamine 

Riigi eelarvest eraldatud raha kasutatakse õpikute ostmiseks, õpetajate töötasudeks, täiendus-

koolituseks, sotsiaalmaksude ja töötuskindlustuse maksmiseks. Järvakandi Vallavolikogu 

poolt kinnitatud kooli eelarveks eraldatud raha kasutatakse personali töötasudeks, 

tegevuskuludeks ja investeeringuteks. Kool teenib tulusid ruumide rentimisest. Eelarve 

prioriteedid tulenevad kooli  

õppekavas, arengukavas ja üldises tegevuskavas kavandatu rakendamisest. Ressursside 

kasutamine on plaanipärane ja eelarvet jälgiv. 

Õppematerjalide ja – vahendite kasutamine ning hankimine 

Põhilised õppematerjalid (raamatud ja töövihikud) ja tehnilised vahendid (arvutid, 

paljundustehnika, audio-ja videotehnika) on hangitud vastavalt eraldatud eelarvele. Õppe-, 

näit- ja tehniliste vahendite vajadused ainete kaupa esitatakse eelarvetaotlustes ja rahuldatakse 

vahendite olemasolul. 

 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Õppekava 

Õppekava, mille koolisisene arendamine ja täiendamine toimub koostöös ainekomisjonide, 

õppenõukogu, hoolekogu ja teiste huvigruppidega lähtub EV Haridus- ja teadusministeeriumi 

poolt kinnitatud riiklikust põhikooli õppekavast. Hindamisjuhend on õppekava osa. Õppekava 

muutmine ja täiendamine toimub vastavalt seadustele. 

Kodukord 

Koolis kehtib Järvakandi Gümnaasiumi kodukord, mis määrab õpilaste õigused, kohustused ja 

vastutuse ning kirjeldab aktsepteeritavaid käitumisnorme, kiitmis- ja mõjutusvahendeid.  

Ainetöökavad 

Kõigil õpetajatel on olemas ainetöökavad. Kinnitatud on ühtlustatud õpetaja töökava vorm. 

Kava valmistatakse poolaastate kaupa ning seal on ära toodud aeg nädalate kaupa, teemad ja 

alateemad, materjal põhiõpikus, lisamaterjal või -vahendid, tegevus ja meetodid ning 

hindamine. Töökavad kinnitab õppealajuhataja ettepanekul direktor.  

Individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) 

IÕK koostatakse lapsevanema soovil, õppenõukogu ettepanekul või tervislikel põhjustel 

vastavalt IÕK määrusele; 

Olümpiaadid, õpilasvõistlused 

Õpilased võivad osaleda maakonna ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, spordivõistlustel ja 

rahvusvahelistel õpilastööde näitustel. 

Metoodiline töö  

Aine- ja kasvatusalast metoodilist tööd juhivad ainekomisjonide esimehed. Õpetajad 

täiendavad end ainealaselt aktiivselt nii koolis kui ka väljaspool seda vastavalt koolituskavale. 

Metoodilise koostöö prioriteediks on ainete lõimumine ja läbivad ained. 

Tugisüsteemid 

Tugisüsteemi moodustavad kooli teenindav perearstikeskus, kooli sotsiaalpedagoog, 

Järvakandi valla sotsiaalnõunik ja õpiabi õpetajad. Tugisüsteemi eesmärkideks on arvestada 

õppetöös lapse individuaalseid eripärasid, teostada uuringuid ja püstitada edasisi 

arenguprognoose, pakkuda tuge ja konsultatsioone lapsevanematele ja õpetajatele, kasutada 

võrgustikutööd nii koolisiseste kui ka kooliväliste tugisüsteemide leidmiseks. Kooli teenindav 

perearstikeskus kindlustab lapsed ja kooli personali esmatasandil arstiabiga. Aineõpetajate 

konsultatsioonid toimuvad peale tunde graafiku alusel. Õpiabi  individuaal- ning grupitunnid 

toimuvad tunniplaani alusel I- IX klassi õpilastele.  



Klassijuhatajad 

Klassijuhatajateks on kasvatuskogemusega kvalifitseeritud pedagoogid, kes lähtuvad oma 

töös ametijuhendist. Klassijuhataja on tähtsaks ühendavaks koostöölüliks õpilase ja 

aineõpetaja, aineõpetaja ja lapsevanema, lapsevanema ja tugisüsteemi ning õpilase ja kooli 

juhtkonna vahel. Klassijuhatajate tööd juhib kooli direktor. 

Hindamissüsteem ja õpitulemused 

Õpilaste hindamise aluseks on Järvakandi Gümnaasiumi hindamisjuhend, mis on õppekava 

osa ja lähtub hindamist reguleerivast seadusandlusest. Andmeid õpitulemuste, puudumiste, 

perioodi-hinnete ja koduste tööde kohta peetakse e- koolis. 

Hariduse järjepidevus 

Põhikooli lõpetajad jätkavad õpinguid järgmises haridusastmes, mille kohta hangib kool igal 

aastal tagasisidet. 

Klassiväliste huvitegeluste kava 

Klassiväliste huvitegeluste kava koostatakse kuude ja nädalate kaupa ning selle koostamisest 

võtavad osa kõik huviringide ja klassivälise tegevusega seotud isikud. Tegevuskava on avatud 

dokument. Seda täiendatakse pidevalt ja selle lisadeks on kooli, ainekomisjonide, ringide ja 

klassijuhatajate kalendertööplaanid. Nende järgi on võimalik jälgida ja planeerida kogu kooli 

tegevust ning täiendada kooli kroonikat. 

Huvitegevuse korraldus 

Huvitegevus toetab õppetegevust. Kooli huvitegevust juhib huvijuht vastavalt oma 

ametijuhendile. Koolil on väljakujunenud järgmised traditsioonid: mudilaskoor, lastekoor, 

segaansambel, kunstiring, nuputa e. matemaatikaring, lauatennis, arvutiring, orkestrid, 

loovusring, poiste tööõpetus, muinasjuturing. 

Õpilased saavad osaleda arvukates meelepärastes huviringides, mis aitab nii õpetajal kui ka 

õpilastel leida ja edasi arendada andeid ja oskusi tulevaseks elukutsevalikuks.  

 

4.6. Muud tulemusnäitajad  

 

Asjaajamine 

Koolitöös järgitakse otstarbeka asjaajamise korda. Lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest 

„Asjaajamiskorra ühtsed alused“ ja Järvakandi Gümnaasiumi asjaajamise korrast. Kõiki 

rakendustrükiseid ja dokumente vormistatakse nõuetekohaselt. Kooli tähtsamad tegevused on 

dokumenteeritud ja arhiveeritud. 

Koolikohustuslike laste arvestus  

Arvestus toimub vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ning arvestust peetakse EHIS- 

es.  

Raamatukogu 

Kooli raamatukogu töö on korraldatud vastavalt õigusaktidele. Raamatukogu paikneb kahes 

ruumis: teatmeteoste ja ilukirjandusega lugemistuba ja õppekirjanduse ladu. Arvestust 

raamatute üle peab raamatukoguhoidja. Arvestust varade üle peetakse kehtestatud korra järgi. 

Turvalisus 

Koolil on sõlmitud tehnilise valve leping Tulihein AS- iga, mis tagab automaatse tulekahju– 

ja valvesignalisatsiooni hooldamise, kompleksvalveteenuse ja häire edastamise 24 tundi 

ööpäevas.  

Tööohutus 

Tööohutusnõuded on fikseeritud ametijuhendites ja töötajatega sõlmitud töölepingutes ning 

Järvakandi Gümnaasiumi tööeeskirjas. Toimub pidev tööohutusealane täiendõpe. Tuleohutus 

on tagatud häirekeskuse, suitsuandurite, vajalike arvu pulberkustutite, evakuatsiooniviitade ja 

töötajate poolt läbitud pideva tuleohutusalase koolitusega. 

Tervist Edendavate Koolide ideoloogia rakendamine ja arendamine 



Järvakandi Gümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide ühendusse eesmärgiga luua 

alused tervise edendamiseks ja ennetustöö tegemiseks koolikeskkonnas. Õppekavale baseeruv 

programm integreeritakse kooli üldisesse keskkonda, seostatakse kooli tervishoiu ja 

paikkonna tegevusega. Inimeseõpetuse õppekava koos õppekava välise tegevusega moodustab 

kooli üldise tervise-programmi. 

Õpilaste toitlustamine 

Õpilaste toitlustamine on korraldatud Järvakandi Vallavalitsuse poolt  ja toimub koolihoones 

asuvas sööklas. 

 

5. Eesmärgid aastateks 2013-2016 

 

1. Õpetamine ja kasvatamine: 

o kodukoha kultuuriloolise materjali kasutamine ainetundides, 

o innovaatiline mõtlemisviis koolielu rikastamisel,  

o õpimotivatsioon õppija õppimise toetajana  

2. Hariduslike erivajadustega laste (edaspidi HEV- laste) toetamine ja tugisüsteemide 

rakendamine õpiraskuste ületamisel: 

o õpiraskuste kiire avastamine, 

o koostöö lasteaiaga I klassi astujatega tutvumisel, 

o vajalike tugisüsteemide rakendamine, 

o õpiabi tundide viimine lubatud maksimumini, 

o individuaalne õppekava (edaspidi IÕK) õppija õppimise toetajana, 

o tähelepanu andekatele.  

3. Sisehindamise rakendamine kooliarenduses: 

o väärtushinnangute järgimine koolielus, 

o sisehindamissüsteemi täiendamine ja parendamine. 

4. Materiaalse baasi täiustamine ja kooli arenduseks vajalike vahendite taotlemine: 

o kooli ruumide järjepidev renoveerimine ja klasside sisustuse uuendamine, 

o kaasaegsed õppevahendid, 

o turvalisuse tagamine kooli territooriumil (jälgitav territoorium). 

5. Suhete arendamine ja koostöö  teiste koolide ja organisatsioonidega: 

o sõprussidemed JAHT- klubi liikmete Audru, Häädemeeste ja Tõstamaa keskkoolidega, 

o rahvusvahelised koostööprojektid Euroopa koolidega (Comenius, eTwinning jne),    

o koostöö valla ettevõtete- ja ettevõtjatega, mittetulundusühingutega (edaspidi MTÜ-dega); 

o koostöö meie maakonna koolide-, Järvakandi Kultuurihalli, Avatud Noortekeskusega ja 

raamatukoguga, 

o koostöö Järvakandi Klaasimuuseumi ja OÜ Klaasistuudioga, 

o koostöö Kaitseliidu-, Politsei- ja Päästeametiga.  

6. Huvitegevuse seostamine õppekava arendustegevusega: 

o õpilasesinduse tööle rakendamine prioriteetide täitmise nimel, 

o spordikool, 

o mitmekülgne huvitegevus kõigile. 

7. Kooli arendustegevuseks raha taotlemine projektidest. 

8. Tervise edendamine. 

9. Loodushoidliku mõtteviisi kujundamine. 

10.Koostöös lastevanemate- ja üldsusega kultuurse inimese kasvatamine.  

 

6. Kooli arengu analüüs, põhimõtted ja tegevusvaldkonnad  

 

6.1 Kooli välishindamine 



 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise üle teostatakse 

riiklikku järelevalvet vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele. 

 

6.2 Kooli arengu ja tegevuse analüüs  

 

Kooli hetkeolukorra analüüs ja võimalikud arengusuunad toetuvad järgmistele dokumentidele 

ja uuringumetoodikatele: 

- Järvakandi Gümnaasiumi sisehindamise akt 2006-2009; 

- Järvakandi Gümnaasiumi arengukavad 2005-2007, 2007-2010 

- SWOT-analüüs 2007 

- SWOT-analüüs (õpetajad 2007 kevad) 

- Lastevanemate küsitlus 2012 kevad 

- Õpilaste küsitlus 2012 kevad (volikoguga koostöös) 

 

6.3 Arengu eesmärgid 

 

Järvakandi Gümnaasiumi arengu üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus 

riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele. Tulenevalt hetkeolukorra analüüsist ja 

üldeesmärgist on püstitatud eesmärgid valdkondade lõikes. 

 

6.4 Turvalisuse tagamine koolis 

 

Õpilaste ja koolitöötajate töökohtades on tagatud ohutu töökeskkond. Kool on ühendatud 

ATS-iga. Koolihoonel on viidastatud avariiväljapääsud, avariivalgustus, tulekustutid ja 

suitsuandurid. Kõik töötajad on instrueeritud ohutustehnikast oma tööülesannete täitmise ajal, 

samuti turvalisusest väljasõitudel. Suurt tähelepanu pööratakse laste omavahelisele 

suhtlemisele ja käitumisele, mille reeglid on välja toodud uuendatud Järvakandi Gümnaasiumi 

kodukorras.  

Tuleohutusalane kompleksõppus ja evakueerimine toimus 2012. aasta sügisel. Sanaks 

tähtajaks valmis tegevusplaan äkkrünnaku puhuks. 

Õpilaste liikumine kooli ja kodu vahel on korraldatud, riskid määratud vastavalt töötervishoiu 

ja tööohutuse seadusele. Koolis tegutseb tervisenõukogu. 

 

6.5 Õpetajate täienduskoolituskava 

 

Täienduskoolituse kava aluseks on õpetajate koolituse raamnõuded: õpetaja läbib iga viie 

aasta jooksul tööalase täiendkoolituse vähemalt 160 tunni (4 ainepunkti) ulatuses.  

Õpetajate personaalsed koolitusplaanid kooskõlastatakse igakevadisel aastavestlusel 

direktoriga. Nii pedagoogide kui ka tehnilise personali kohta peetakse koolitustõendite 

mappe, andmed kajastuvad EHIS- es. Koolitustel omandatut vahendatakse valdkonniti 

ainekomisjonide (5 ainekomisjoni) kaudu.  

Koolitusvaldkondi on 4:   

- ainealased oskused: algklasside ideekursused, kehalise kasvatuse õpetajate suvekursused, 

majandus- ja ettevõtlusõpe; 

- pedagoogilised oskused: logopeedi koolitused, juhtumianalüüs, lapse psüühika– ja 

käitumishäired, koolikiusamise vastane projektrühm, huvitava koolipäeva projektirühm; 

- majandus– ja juhtimisalased oskused: sisekoolitus pedagoogidele ja klassijuhatajatele 1x 

aastas, direktori asetäitja majandusalal koolitus, MTÜ moodustamine kooli arenguseltsi 

loomiseks, sisehindamise raporti koostamine jne., 



- tehnilise personali koolitused: kokad.  

Oluliseks koolikultuuri osaks on kevadiste väljasõiduga meeskonnakoolituste traditsioon. 

Täiend- ja tasemeõpet toetab kool õppepuhkuse andmisega. Kool aitab kaasa ka 

õpilasesinduse, lastevanemate ja vilistlaste koolitustegevusele, mida toetatakse nii eelarveliste 

kui ka väljastpoolt taotlevate projektirahadega. Kool toetab õpetajate osalemist riiklike 

õppematerjalide valmistamisel.  

 

6.6 Tegevuskava valdkonnad 

 

Arengukava elluviimine toimub vastavalt tegevuskava põhjal koostatud tööplaanile. Läbi 

alltoodud kuues valdkonnas seatud eesmärkide ja arendustegevuste on sõnastatud tegevuse 

periood, võimalik finantseerija ja vastutaja. Iga valdkonna lõpus on avatud lõik arengukava 

jälgimiseks ja täiendusteks.   

Eestvedamine ja juhtimine (7.1.) 

Personalijuhtimine (7.2.) 

Koostöö huvigruppidega (7.3.) 

Ressursside juhtimine (7.4.) 

Õppe- ja kasvatusprotsess (7.5.) 

Muud tulemusnäitajad (7.6.) 

 

7. Tegevuskava kolmeks aastaks 

 

Kooli tegevuskava on koostatud arengueelduste, hetkeolukorra analüüsi ja tulevikuvisiooni 

põhjal aastateks 2013-2016 vastavalt valdkondadele (p 6.6.) 

 

7.1. Eestvedamine ja juhtimine, s.h. strateegiline juhtimine  

 
 Eesmärk Tegevus 2013/14 2014/15 2015/16 Finants-

allikas 
Vastutaja 

II pa I pa II pa I pa II pa I pa 

1 Arengukava on 

avatud dokument 

Arengukava seire 

toimub vähemalt 1 x 

aastas  

 x  x  x kool Direktor 

2 Koolil on PGS-ile 

vastav põhimäärus 

Osaleda põhimääruse 

seires 

x       VV, kool 

3 Koolil on oma 

uuenenud õppekava  

Kooli õppekava  

arendamine toimub 

vastavalt plaanile – 

moodustatakse 

vastavad töörühmad. 

x  x     Õppealajuhataja 

aineõpetajad, 

direktor 

4 Arengukava 

täiendused on 

dokumenteeritud 

AK tegevuskava 

analüüs toimub 

vähemalt 1x aastas 

  x  x  Kool Direktor 

5 Tegevuskava on 

avatud dokument 

Tegevuskava ja 

üldtööplaani pidev 

analüüs ning 

täiendamine 

x x x x x x kool Direktor, 

infojuht 

6 Kooli tegevus ja 

statistilised andmed 

on ülevaatlikud ja 

kergesti jälgitavad  

Analüüs ja selle 

valdkonnad on 

ühildatavad 

x  x  x  kool Direktor, 

õppealajuhataja 



7 Õppenõukogu ja 

teiste töörühmade 

töö on sisuline ja 

selle planeerimine 

järjepidev 

Kõigi pidevate ja 

ajutiste töörühmade 

koosolekud on 

protokollitud  

 x  x  x kool Õppealajuhataja 

direktor 

8 Kool tegeleb 

sisehindamisega ja 

sisehindamise 

aruanne koos 

tagasisidega valmis 

esitamiseks KOVile  

Aruande koostamine, 

esitamine.  

 x     Kool Direktor 

Õppealajuhataja 

 

Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused: 

 

- jälgida riigi, valla ja kooli strateegilisi eesmärke, mis on kooli strateegilise juhtimise ja 

eestvedamise aluseks; 

- tagada jätkuvalt teeninduspiirkonnas elavatele lastele igakülgsed võimalused põhi- ja 

gümnaasiumihariduse omandamiseks ja igakülgseks arenguks; 

- korraldada iga õppeaasta kooli tegevust hõlmavate prioriteetsete eesmärkide määramine 

laiapõhjalisema arutelu põhjal kaasates erinevaid huvigruppe. 

 

7.2. Personalijuhtimine, sh. personalivajaduse hindamine, personali värbamine, 

kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine 

 
 Eesmärk Tegevus 2013/14 2014/15 2015/16 Finants-

allikas 

Vastutaja 

II pa I pa II pa I pa II pa I pa 

 

1 Kõik ametikohad on 

täidetud 

kvalifitseeritud 

töötajatega  

Personali vajadust 

prognoositakse 

eelmise õppeaasta 

lõpul 

x  x  x  kool õppealajuhataja 

2 Koolituspoliitika on 

selgelt juhitud 

protsess, mis lähtub 

iga töötaja 

vajadusest 

Koolituskava on  

planeeritud ja lähtub 

kooli vajadustest 

 x x x x x kool õppealajuhataja 

3 Kooli praegused ja 

endiseid töötajaid 

on lojaalsed ning 

motiveeritud 

Kooli aastapäev on 

avatud üritus kõigile 

kooli toetajatele  

  x    kool juhtkond 

sekretär, 

huvijuht 

4 Töötajad mõistavad 

enesehindamise 

vajalikkust 

Õppeaasta lõpus 

viiakse kõigi 

töötajatega läbi 

intervjuu meetodil 

aastavestlus  

 x  x  x kool direktor, 

õppealajuhataja 

5 Kool on 

innovaatiline ja 

positiivsetele 

muudatustele 

avatud 

Töötajad 

teadvustavad vajadust 

õppida ja kooli 

arendustegevuses 

osaleda 

x x x x x x Kool direktor 

 

Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise aruande parendustegevused: 

 

- jälgida ja säilitada personali vanuselist tasakaalu, mis tagab õpetamistraditsioonide 

järjepidevuse ja õpetajaskonna jätkusuutlikkuse; 



- tagada iga õppeaasta lõpul kõigist osaletud koolitustest kokkuvõtte tegemine ja tagasiside 

andmine, mille põhjal on võimalik analüüsida personali tasakaalustatud arendamise 

efektiivsust; 

- jälgida, et kõik koolitused (ka tasuta) vormistatakse avalduste alusel ja kajastuvad EHIS-es; 

- arendada edasi motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi, et see võimaldaks enam kaasata 

personali otsustusprotsessi ja arendada dialoogi huvigruppide ning partnerite vahel 

 

7.3. Koostöö huvigruppidega, sh.  koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, 

huvigruppidega koostöö  

 
 Eesmärk Tegevus 2013/14 2014/15 2015/16 Finants-

allikas 

Vastutaja 

II pa I pa II pa I pa II pa I pa 

1 Vallavalitsus on 

informeeritud kooli 

arengust 

Osalemine valla 

arengukava seirel ja 

koostamisel 

 x  x  x kool, KOV direktor 

2 Õpilaste 

arenguvestluse 

läbiviimine on 

oodatud ja vajalik 

kõigile osapooltele 

Lapsevanemal ja  

klassijuhatajal on 

vähemalt kord aastas 

võimalik kohtuda 

(kaasates ka lapse) ja 

analüüsida lapse 

arengut 

x x x x x x kool Õppealajuhataja,  

klassijuhataja 

3 Lapsevanemad 

saavad osaleda 

kooli arengu 

suunamisel  

Kool korraldab 

lastevanematele 

temaatilisi koolitusi 

x  x  x  Kool, 

projektid 

direktor  

hoolekogu 

4 Kooli tegevus on 

seaduslik ja 

läbipaistev, 

lähtutakse 

isikuandmete ja 

andmekaitse 

seadustest 

Kooli veebilehel on 

saadaval kogu 

koolitööd kajastav 

dokumentatsioon või 

viited nendele 

(blanketid, korrad, 

seadused 

x x x x x x Kool direktor,  

sekretär  

infojuht 

6 Selge ja operatiivne 

ülevaade õpetamise 

sisust ja tulemustest 

E-kooli erinevate 

rakenduste 

kasutamine ja 

täiendamine 

 x x x x  Kool aineõpetajad, 

õppealajuhataja 

 

Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused: 

 

- töötada välja kriteeriumid, mille järgi saab otsustada kooli maine ja positsiooni üle 

Raplamaa koolide seas 

- luua/sõnastada võimalusel kooli kuvand (taasesitatav, digitaalne), mis toetub järjepidevusele 

ja traditsioonidele ning mille järgi kool oma sarnastest asutustest eristub; 

- täiendada kooli meenete kogu ja sümboolikat koolikohaste meenetega ning arendada edasi 

meenete ja tunnustuse jagamise statuute; 

- jätkata koostööd teiste haridus- ja kultuuriasutustega; 

- jätkata huvigruppide teemapõhiste (kooli vorm, päevakava jne.) soovide ja rahulolu 

väljaselgitamist läbi õpilaste ja lastevanemate küsitluste e-kooli foorumis, veebilehel ja 

paberkandjal; 

- kaasata ja innustada hoolekogu osalema aktiivsemalt koolielus 

 

7.4. Ressursside juhtimine, s.h. eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise 

baasi arendamine, inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid 



 
 Eesmärk Tegevus 2013/14 2014/15 2015/16 Finants-

allikas 

Vastutaja 

II pa I pa II pa I pa II pa I pa 

1 Pidev õppematerjali 

uuendamine 

vastavalt 

õppekavale 

Vajaliku metoodilise 

kirjanduse ja 

õpitarkvara vajaduse 

väljaselgitamine 

x x x x x x Kooli 

eelarve 

aineõpetajad, 

raamatukogu 

2 Täiendatud remondi 

nimekiri ja 

fikseeritud hoone 

seisund 

Kogu koolimaja 

ehitusseisukorra 

pidev jälgimine  ja 

vallavalitsuse 

teavitamine igal 

kevadel 

x  x  x  KOV direktor,  

majandus-

juhataja, 

valla 

ehitusnõunik 

3 Kooli 

majandusnäitajad 

on dünaamilised 

Kooli elektri, kütte, 

ventilatsiooni ja  vee 

tarbimise 

ökonoomsuse 

jälgimine 

x x x x x x Kool dir,  

majandus-

juhataja, 

remonditööline  

4 Arvutivõrgu, riist- 

ja tarkvara vastab 

kooli vajadustele  

Kogu IT süsteemile 

antakse hinnang 

võrreldes valdkonna 

tegevusnäitajatega 

teistes samalaadsetes 

asutustes 

x x x x x x Kool, KOV, 

projektid 

direktor,  

IT-juht 

5 Toimiv 

kabinetsüsteem 

Õpperuumide  

kasutusvõimaluste 

laiendamine ja 

õppekabinet-süsteemi 

täiustamine II ja III 

kooliastmes 

 x x x x  KOV, kool direktor, 

majandus- 

juhataja 

 

 

Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused: 

 

- muuta kooli veebileht veelgi informatiivsemaks, kasutajasõbralikuks, selge struktuuriga ja 

operatiivselt muudetavaks; 

- hoida õppematerjalide ja -vahendite jaotus ainevaldkonniti tasakaalus; 

- jälgida, et kool säilitaks optimaalne õpilaste arvu 100-150 õpilast, mis tagab kõigile 

õpilastele piisavalt turvalise ja füüsiliselt terve õpikeskkonna; 

- stabiilse kooli täituvuse ja väljalangemise ärahoidmiseks tuleb jätkata selge vastuvõtukorra 

järgset kooli komplekterimist ja kontrollida, et vaba informatsiooni liikumine vastaks 

andmekaitse seadustele; 

- hoonetekompleksi renoveerimine vastavalt energiatõhususe nõuetele. 

 

7.5. Õppe- ja kasvatusprotsess,  

s.h. õpilase areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, väärtused ja eetika;  

 
 Eesmärk tegevus 2013/14 2014/15 2015/16 Finants-

allikas 

Vastutaja 

II pa I pa II pa I pa II pa I pa 

1 Õppekava vastab 

riiklikule 

õppekavale 

Kooli õppekava 

analüüs ja täienduste 

sisseviimine 

x  x  x  Kool direktor, õppeala 

juhataja 

2 Ringi- ja 

huvitegevus on nii 

traditsiooniline ja 

projektipõhine  

Kooli klassi- ja 

kooliväline tegevus 

on võrdsustatud muu 

õppe- ja 

kasvatustegevusega 

x x x x x x KOV, kool, 

projektid 

juhtkond 



3 Õpilaste 

väärtushinnangud 

vastavad oodatud 

tulemustele 

 

Toetatakse osavõttu 

õpilastele mõeldud 

koolivälistest 

üritustest ja 

projektidest 

 x x x x x kool juhtkond 

4 Õppealane 

dokumentatsioon on 

taasesitatav läbi e-

kooli 

Kooli õppe- ja 

kasvatusprotsesse on 

võimalik jälgida. 

Toimib e-kooli-

põhine õppeanalüüs 

mis säästab aega ja 

ressursse 

x x x x x x Kool direktor, 

õppealajuhataja, 

infojuht, 

hoolekogu 

5 Selge ja operatiivne 

ülevaade õpetamise 

sisust ja tulemustest 

E-kooli erinevate 

rakenduste 

kasutamine ja 

täiendamine 

 x x x x x Kool aineõpetaja, 

õppealajuhataja 

6 Õpilased ei hiline 

ega puudu 

põhjuseta õppetöölt 

ja järgivad kooli 

kodukorda 

Puudumiste ja 

hilinemiste jälgimine 

ning kodukorra 

järgimine ja 

operatiivne tagasiside 

andmine 

x x x x x x KOV, Kool juhtkond, 

aineõpetajad 

7 Õpilaste 

individuaalne 

võimetekohane 

hindamine 

Õpilaste võimete ja 

arengu jälgimine ning 

hindamisjuhendi 

selgitamine 

x x x x x  Kool aineõpetajad, 

õppealajuhataja 

8 Tugiteenuste 

jõudmine kõigi 

õpilasteni  

Sotsiaalpedagoogi 

vajaduse 

väljaselgitamine ja 

tööle rakendamine 

x      KOV, kool Juhtkond, 

KOV 

 

Valdkonna arengu jälgimine ja sisehindamise parendustegevused: 

 

- tagada, et õppenõukogu on õppe- ja kasvatustegevuse peamine ekspertkogu, kelle otsused on 

juhtkonnale sisulise töö aluseks; 

- jälgida, et õpetajate ja ainekomisjonide töökavad kinnitatakse ühtse korra järgi (võimalusel 

digitaalselt saadetud) iga õppeaasta alguses; 

- toetada igati (päevakava, ressursid jne.) huvitegevust ja juhendatud enesearendamist 

õppekava väliselt; 

- jälgida ja analüüsida võimalike konfliktide tekkepõhjuseid ja lähtuda tegevusjuhisest, et  

koolis ei karistata kedagi – mõjutusvahendeid on piisavalt! 

- tagada, et pikapäeva rühmatunnid on kolmepoolselt vajalikud nii koolile, lapsevanemale kui 

ka õpilasele; 

- jätkata õppetulemused on võrdlemist teiste samalaadsete koolide tulemusega, ka IV 

kooliastmes edasiõppivate vilistlaste õpiedukuse ja toimetuleku kohta; 

- jälgida, et õpilase arengu kohta antakse hinnanguid personaalselt lapsevanemaga 

arenguvestlusel vastavalt arenguvestluse läbiviimise korrale. 

 

7.6. Muud tulemusnäitajad 
 

 Eesmärk Tegevus 2013/14 2014/15 2015/16 Finants-

allikas 

Vastutaja 

II pa I pa II pa I pa II pa I pa 

 

1 Optimaalne 

infotehnoloogiline 

keskkond  

Kooli IKT arengu 

analüüs ja vajaduste 

väljaselgitamine 

x x x     Direktor, 

infojuht 



2 Kooli arengut 

toetab õpetajate, 

vilistlaste ja 

lastevanemate poolt 

loodud MTÜ   

Kooli MTÜ loomise 

võimaluste, vajaduste 

ja juriidilise know-

how väljaselgitamine 

ja ühingu asutamine 

 x x x   Kool Direktor, 

hoolekogu 

esimees 

3 Ühtlustatud kooli 

sümboolika, 

tunnusgraafika, 

meened, erinevate 

meediaväljundite 

kasutamine 

Kooli maine 

süsteemne 

kujundamine, info 

levitamine ja teavitus, 

jätkatakse 

traditsioone 

 x x x x x Kool/KOV Direktor, 

huvijuht, 

klassi-

juhatajad, 

hoolekogu 

  

Valdkonna arengu jälgimine ja täiendused: 

 

Arengukava uuendamise kord 

Kooli arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta alguses õppenõukogus ja hoolekogus, 

kus tehakse ettepanekuid paranduste ja muudatuste sisseviimiseks.  

Arengukava kinnitab Järvakandi Vallavolikogu.  

Õppenõukogu ja hoolekogu kooskõlastus 

Järvakandi Gümnaasiumi õppenõukogu arutas läbi ja kooskõlastas 29.11.12 kooli arengukava 

aastateks 2013 – 2016. (Alus: Õppenõukogu 29.11.12 koosoleku protokoll nr.1); 

Järvakandi Gümnaasiumi hoolekogu arutas läbi ja kooskõlastas 2.04.2013 kooli arengukava 

aastateks 2013 – 2016. (Alus: Hoolekogu 2.04.2013 koosoleku protokoll nr.3). 

 


