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I. SISSEJUHATUS 

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab  

kooli missiooni, visiooni, kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 

kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava lähtub August Kitzbergi 

nimelise Gümnaasiumi põhimäärusest ja kohaliku omavalitsuse arengukavast. Karksi 

valla ja kooli arengukava elluviimine toetub järgmistele põhimõtetele: 

Programmilisus - visiooni ja missiooni järgimine, tegevuse eesmärgipärasus ja 

tulemuslikkus.  

Planeerimise terviklikkus - kõigi tegevusvaldkondade tasakaalustatud arendamine, 

mis järgib kõigi huvipoolte kaasatust ning aktiivset koostööd kohaliku elu 

võtmeküsimuste lahendamisel. 

Identiteet – kõigi huvipoolte kokkukuuluvustunde ergutamine ja sidumine kohalike 

kultuuritraditsioonide ja ühtsete väärtustega. 

Uuenduslikkus – algatusvõime, uute ideede ja tegevuste toetamine eesmärgiga 

arendada organisatsiooni ja selle liikmete iseseisvat, püsivat ja jätkusuutlikku 

toimetulekut ning kasvatada konkurentsivõimet. 

Koosmeel – avaliku, era- ja kolmanda sektori ühistöö arengukava elluviimiseks, 

sünergia tekitamine kohaliku eripära võimendamiseks ning paindliku, 

tasakaalustatud arengu ja rahvusvahelise arendustegevuse tagamiseks. 

Säästlikkus – tegevuse ja mõtteviiside väärtustamine, mille püüdeks on leida ja luua 

ressursside parim kasutusviis organisatsioonile.  

Demokraatia - juhtimise läbipaistvus, erinevate huvipoolte esindajate kaasamine 

juhtimisprotsessi. 

 

 

II. ÜLDANDMED JA HETKESEIS 

2.1. KOOLI AJALOOLINE TAUST 

Sajandi teisel poolel oli ajalooline Mulgimaa tuntud oma rikaste talude ja 

linakasvatuse poolest. Mulgi maine juurde kuulusid arukus, kaalutletud valikud, 

hariduslembus ja äärmine kokkuhoidlikkus. Mulgi murde piirkonnas on 

moodustunud kihelkonniti viis eri murrakut: Halliste, Karksi, Paistu, Tarvastu ja 
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Helme. Need jaotuvad omakorda lääne- ja idamulgi murrakuks. Mulgi murde 

omapärased jooned esinevad   arvukamalt Mulgi läänemurrakuis (Halliste, Karksi, 

Paistu). Mulgi idamurrakuis (Tarvastu, Helme) leidub  rohkelt Tartu murdega ühiseid 

jooni. Karksi murrakus leidub enim Mulgi murdele iseloomulikke tunnusjooni. 

Karksi vanasõna õpetab: “Raha peab taskun oleme, muidu ei lää siga tee päält 

kõrva”. 

 Vallakeskuse Karksi-Nuia linna ajalugu algab Nuia küla tekkimisega XIX sajandi 

teisel poolel Nuia kõrtsi juurde. Oma nime olevat kõrts seeläbi saanud, et kohalikud 

elanikud seal sagedasti tülitsenud ning „nuiadki“ kanguseproovil käiku lasknud. 

Maanteede ristumiskohale – Nuia külla - kogunesid talude ääremailt käsi- ja 

põllutöölised ning rajasid asula. 

Enne XX sajandi algust oli Nuias 20 elumaja ja umbes 80 elanikku. Alevik kuulus 

Karksi valla piiridesse. Sajandialguse Eesti Vabariigi ajal oli elanikke 600 ringis.  

1945. aastal määrati asula täpsed piirid ja Nuia sai aleviõigused. 1952. aastal asutati 

Nuia regiooni jaoks olulise tähtsusega Karksi-Nuia Masinatraktorijaam, mis tõi 

piirkonda arengueeliseid. Alevi elu oli perioodil 1961  1991   tihedalt seotud asula 

suurima ettevõtte - Nuia EPT - arenguga. 

1987. aastal said nuialastest Karksi-Nuia alevi elanikud. 

1993. aasta 10. augustil anti Karksi-Nuiale linna staatus. 

1999. aasta sügisel ühinesid Karksi-Nuia linn ja seda ümbritsev Karksi vald üheks 

omavalitsuseks nimega Karksi vald.  

Karksi vallas on 20 küla, kogupindalaga   319,329 km². Valla keskosas asub 

väikelinn Karksi–Nuia, mille pindala on 2,96 km². 

Karksi valla üldpindala on 322, 289 km² (ca 9,4% Viljandimaast, arvestamata 

Võrtsjärve). 

Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi andmetel elab seisuga 01.01.2014 Karksi vallas 

3507 elanikku. Rahvastiku dünaamikat vaadates selgub, et rahvaarv väheneb tasapisi. 

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium asub Tartu-Pärnu maantee vahetus 

läheduses Karksi-Nuias, Viljandi maakonnas, kauni Halliste ürgoru kaldal. 

Juba 1688. aastal alustas Karksi mail tööd esimene kool. Aastal 1724 asutati 

Karksisse köstri ametikoht. Nõuti, et köster oskaks lugeda, tal pidi olema hea 

lauluhääl. Tema kohustuste hulka kuulus talupoegade laste õpetamine. Esimesed 

andmed selle kohta, et Karksi köstrimajas (asus praeguse õpetajate maja kohal) 

töötas kool, pärinevad 1736. aastast. Õpetajaid olid seal kaks: Karksi köster Johann 
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Lange ja tema Halliste kolleeg Martin Lippart. Koolist saadi mõningane 

lugemisoskus, õpetati piiblilugu ja laulmist. 18. sajandi lõpul ja 19. sajandi esimesel 

poolel loodi küla- ja vallakoole, mistõttu köstrikool jäi tühjaks. 1840. aastal avati 

Karksi 3-klassiline vallakool, mis 1855. aastal hakkas tööle Nuias. Koolmeister oli 

seal Ado Tieelt (Aadu Tiit). 1850. aastal asutati köstrimajja kirjutuskool, mille 

edaspidise saatuse kohta andmed puuduvad. Hoone pole säilinud, kohta tähistab 

mälestuskivi. 

Karksi kihelkonnakool rajati 19. sajandi teisel poolel. 1861. a. asus Karksi-Halliste 

kihelkonnakool Hallistes, juhatajaks oli Georg Rosenberg.  PärastvNuia köster 

Saebelmanni surma kolis Rosenberg koos oma õpilastega Nuia. 1873. a. ehitati Nuia 

koolihoone (kunagine Nuia Keskkooli internaat, nn. Luuka maja ). Juhatajaks jäi 

Georg Rosenberg. 1847. a. asutati Nuias ka vene õigeusu kihelkonnakool (Pärnu t. 

17), mis 1895. aastani töötas erakorterites. Õppetöö toimus ainult vene keeles, kuid 

vaatamata rangele keelule, kasutasid õpetajad ka emakeelt. Tütarlapsi hakati kooli 

vastu võtma 1895. a. Keskharidust on võimalik olnud siin omandada viimase 50 

aasta jooksul. Aastast 1957 alustas tööd Nuia Keskkool. Keskhariduse on koolist 

saanud üle 1450 noore. 1995. aastal nimetati kool ümber Karksi-Nuia 

Gümnaasiumiks. 1. septembrist 2008 kannab kool August Kitzbergi nimelise 

Gümnaasiumi nime. Kool koosneb kolmest põhihoonest: C-korpus (1960.a.), 

juurdeehitus (1979.a.), ujula-spordisaal (1982.a.). Kooli juurde kuulub staadion koos 

staadionimajaga, pind 13500m
2
, millest jalgpalliväljaku osa 7000m

2
.   

 

2.2. KOOLIHOONETE PINNAD 

  

Korrus

/ 

korpus 
A B C 

aula/ 

vahe- 

koridor 
söökla ujula fuajee 

spordisaal/ 

abiruumid kokku 

I 502,1 389,8 450 237,1 385,4 661,4 138,7  2764,5 

II 501,5 387 471,4     (575)811,1 2171 

III 334,8 268,3 473,1      1076,2 

IV 15,7 15,9 473,8      505,4 

 1354,1 1061 1868,3 237,1 385,4 661,4 138,7 811,1 6517,1 
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2.3. JUHTIMISSTRUKTUUR 

 

 

Koolil on õppetoolide süsteem. 

Juhtkonda kuuluvad: direktor, õppejuht, huvijuht, majandusjuht, algõpetuse , 

humanitaarainete, reaal-  ja loodusainete  ning oskusainete  õppetoolide juhid. 

 

2.4.  AMETIKOHAD KOOLIS 

 

Ametikoht ametikoha suurus 

Direktor 1 

Õppejuht 1 

Õpetajad 30 

Huvijuht 1 

Sotsiaalpedagoog 0,5 

Logopeed 1 

Abiõpetaja 1,55 

Pikapäevarühma kasvataja 1,45 

Sekretär 1 

Majandusjuhataja 1 

Arvutihooldaja 1 
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Raamatukogujuhataja 1 

Administraator 2 

Peakokk 1 

Kokk  1 

Köögi abitööline 1 

Toitlustusteenindaja 1 

Puhastusteenindaja 5 

Meditsiiniõde 0,5 

Spordikompleksi teenindaja 1 

Ujulainstruktor 0,5 

Sõiduinstruktor 0,5 

Ringijuht 2 

Kokku 62,75 

 

2.5    PEDAGOOGILINE PERSONAL 

Koolis töötab hetkel 63 töötajat, nendest 42 põhikohaga pedagoogilist töötajat (4 

meest, 38 naist). Koolis on 3 mittepõhikohaga pedagoogilist töötajat ja 9 

vanempedagoogi,1 metoodik. Teenusena ostetakse sisse psühholoogilist nõustamist. 

 

2.5.1    Õpetajate vanuseline jaotus 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2   Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohtade arv 

 

I kooliaste - 1.-3. klass 100% 

II kooliaste - 4.-6. klass 100% 

III kooliaste - 7.-9. klass 86,10% 

gümnaasium - 10.-12. klass 75,10% 

Kuni 29-aastased 4 (11,4%) 

30- kuni 39-aastased 5 (14,3%) 

40-kuni 49aastased 10 (28,6%) 

50-kuni 59-aastased 13 (37,1%) 

Üle 60-aastased 3 (8,6%) 

Kokku 35 



August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2016 

 

8 8 

 

 

2.6. ÕPILASTE JA KLASSIKOMPLEKTIDE ARV KOOLIASTMETI  

Koolis õpib 2013/14 õppeaastal (seisuga01.09.2013) 338 õpilast. 

  

I ka II ka III ka Gümn 

õ k õ k õ k õ k 

73 4 94 6 102 6 69 3 

 

 

2.7. PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI LÕPETANUTE EDASISED 

 HARIDUSTASEMETE VALIKUD 

August Kitzbergi nimelisest Gümnaasium pakub konkurentsivõimelist põhi- ja 

gümnaasiumiharidust. 

 

 Lõpetajate edasiõppimine põhikoolis. 

aasta 2011 2012 2013 KOKKU 

lõpetanute arv 29 36 34 99 

AKG 16 56% 28 78% 21 61% 65 65% 

Muu gümnaasium 1 3% 2 5% 2 5% 5 5% 

Kutsekool 12 41% 5 14% 9 26% 26 26% 

Ei jätka õpinguid         1 3% 1 1% 

Klassikursust kordama     1 3% 2 5% 3 3% 

 

Lõpetajate edasiõppimine gümnaasiumis. 

aasta 2011 2012 2013 KOKKU 

lõpetanute arv 23 22 26 71 

Kõrgkool 6 26% 5 23% 14 55% 25 36% 

Rakenduskõrgkool 6 26% 7 32% 4 16% 17 24% 

Kutsekool 6 26% 5 23% 1 3% 12 17% 

tööle 2 9% 3 14% 5 20% 10 14% 

sõjavägi     1 4% 1 3% 2 3% 

ei jätka kusagil/kodune 3 13% 1 4%     4 5% 

ei lõpetanud         1 3% 1 1% 
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2.8. ÕPILASTE ARVU ANALÜÜS JA PROGNOOS 
 

 

 

2.9.  AUGUST  KITZBERGI NIMELISE GÜMNAASIUMI 

TEENINDUSPIIRKONNAS  I  ja X KLASSI ASTUJATE ARVU 

PROGNOOS 
                                        I klass        X klass     

2014. aasta septembris 22  21 

2015. aasta septembris 25  24 

2016. aasta septembris 23  24 

2017. aasta septembris 24  21 

2018. aasta septembris 14  19 

2019. aasta septembris 19  18 

 

I klassi astujate   prognoosi aluseks  on Karksi vallas registreeritud sündide 

(sündinud 01.10.2006-30.09.2012)  arv hetkeseisuga.   

X klassi astujate arvulise prognoosi aluseks on   kooli juhtkonna    4.-9. klassis 

õppivate õpilaste õppeedukuse analüüs. 

  09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

põhikool 318 302 291 273 269 260 250 237 227 211 200 

gümn 75 73 67 79 69 73 67 69 67 62 56 

kokku 393 375 358 352 338 333 317 306 294 273 256 
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2.10.  ÕPPEKAVA ARENDUS 
 

- Koolis on välja töötatud ja rakendatud uus õppekava; kogu õpetajaskond osaleb 

õppekava arenduses 

- Gümnaasiumiastmes on kolm õppesuunda: humanitaar-, reaal- ja spordisuund 

- Gümnaasiumiastmes toimub õppetöö kursustena 

- Gümnaasiumiastme valikained lähtuvad õppesuunast, osa valikainetest on 

võimalik valida sõltumata õppesuunast 

- Humanitaarsuuna valikained on: e-kursus, inglise ärikeel, saksa keel, vene keel 

Eestis, Euroopa maade ja USA ajalugu, tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 

- Reaalsuuna valikained on: 3D modelleerimine, e-kursus, elementide keemia, elu 

keemia, teistsugune füüsika, inglise ärikeel, joonestamine, 

majandusmatemaatika elemendid, planimeetria I, rakendusbioloogia 

Spordisuuna valikained on: elementide keemia, elu keemia, inglise spordikeel, 

rakendusbioloogia, spordifüsioloogia, spordipsühholoogia, sport 

- Valikained suunast sõltumata: audiovisuaalne kursus, koorilaul, liikumine 

välitingimustes, majandusõpetus, Mulgi keel ja kultuur, rakenduste loomine ja 

programmeerimise alused, riigikaitse, sporditreeningu õpetus, tants, 

usundiõpetus, uurimistöö alused, veebistuudium 

- Õppekava osana toimuvad traditsioonilised ainepäevad ja kolm korda õppeaastas 

spordipäevad 

Õppekorraldus ja –meetodid: 

- Õppekorralduse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, AKG 

põhimäärus ja AKG õppekava 

- Õppekorraldus võimaldab õpetajal olla õppemeetodite valikul paindlik ning 

vajadusel kasutada tundide läbiviimiseks arvutiklassi 

- Koolisisene metoodika- ja ainealane töö toimub õppetoolides (algõpetus, 

reaal- ja loodusained, humanitaar- ja sotsiaalained ning oskusained) 

- Õpetaja koostab iga õppeaasta algusel oma aine(te) töökavad 

- Kooli juhtkond külastab õppetunde ja teeb tunnivaatlusi, mille põhjal viiakse 

läbi arenguvestlus õpetajaga 

- Üks kord poolaastas esitavad õpetajad õppetöö aruande, mille  alusel saab 

ülevaate õppeöö tulemustest  

- Olulist tähelepanu pööratakse tööle andekate õpilastega 
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- Koolis on olemas HEV koordinaator, kes tegeleb õpiraskustega õpilastele 

jõukohaste õppevormide leidmisega koostöös aineõpetajate ja maakonna 

nõustamiskomisjoniga; õpiraskustega õpilastele on koolis välja arendatud 

tugisüsteem (õpiabi, psühholoog, logopeed, abiõpetaja, sotsiaalpedagoog) 

- Koolis on välja töötatud üleminekueksamite kord (VII, VIII, X, XI klassidele) 

- Koolis on välja töötatud III kooliastme loovtööde ja gümnaasiumiastme 

uurimistööde  koostamise ja kaitsmise kord 

- Kool teeb koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga, et õpetada 

heal tasemel õppesuunast tulenevaid spetsiifilisi kursusi 

12.klassi õpilaste hinnang õppekavale 

 Väga hea Hea Rahuldav Ei ole rahul Rahulolu 

2010/11 - 15 8 - 100% 

2011/12 1 15 6 - 100% 

2012/13 2 16 7 1 96% 

 

2.11. ÕPIJÕUDLUS PÕHIKOOLIS  

2.11.1. Riiklikud tasemetööd 

3. klassi tasemetööde tabel 

õppeaasta Õppeaine Osales Kool Riik Edukus 

2010/11 Eesti keel 33 4 42,6 100 

  Matemaatika 33 4,17 25,5 100 

2011/12 Eesti keel 25 3,64 51,9 96 (1) 

  Matemaatika 27 3,49 33,2 100 

2012/13 Eesti keel 30 46 45,1 100 

  Matemaatika 30 48 48,2 100 

 

6.  klass tasemetööde tabel 

õppeaasta Õppeaine Osales Kool Riik Edukus 

2010/11 Eesti  keel 29 4,4 47,8 100 

  Matemaatika 29 3,64 25,5 93,8 (1) 

  Kunstiõpetus 29 4,6 41,2 100 

2011/2012 Eesti keel 39 4,05 50,4 97 (1) 

  Matemaatika 39 3,3 35,1 87 (5) 

  Inglise keel 38 3,64 26,6 81,5 (7) 

2012/2013 Eesti keel 34 58,5 55,4 100 

  Matemaatika 34 25 26 79 
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2.11.2. Põhikooli lõpueksamite tulemused 

Õppeaasta 

Eesti 

keel 

Matema

atika 

Bioloogia Inglise 

keel 

Keemia Ühisk Ajalugu 

2010/11  õpilasi 29 29   11   17 1 

AKG hinde 

keskmine 
3,6 3,45 (3)   4,5   3,7 4 

AKG punktid 

keskmine 
73,8 28,8   66,7   55,8 63 

RIIK punktid 

keskmine 
71,9 31,3   64,2   56,3 55,9 

2011/12 õpilasi 36 36 4 5   23 4 

AKG hinde 

keskmine 
3,8 3,16 4,5 4,2   3,6 4,2 

AKG punktid 

keskmine 
72,1 24,7 63,23 63,25   53,5 62.2 

RIIK punktid 

keskmine 
73,2 33,2 53,9 58,5   52,6 60,2 

2012/13 õpilasi 33 33 4 4 2 19   

AKG hinde 

keskmine 
3,55 3,15 3,5 3,7 3 3,5   

AKG punktid 

keskmine 
70,25 28,75 51   60,5 50,8   

RIIK punktid 

keskmine 
74,8 33,7 49,6 64,7 86,5 52,6   

max punktid 100 50 75 75 75 75   

 

Põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused ja tasemetööde tulemused on riigi 

keskmise lähedal või ületavad seda. 

 

 

2.12. ÕPIJÕUDLUS GÜMNAASIUMIS 

Gümnaasiumi õppetöö tulemused riigieksamite põhjal on riigi keskmised või paari 

punkti võrra madalamal. Suurem on keskmine vahe riigiga inglise keeles. Igal aastal 

on lõpetanud kuldmedaliga kaks õpilast. 

 

2.12.1 Gümnaasiumi medaliga lõpetajad 

 

 

 

 

 

 

  2010/11 2011/12 2012/13 

Lõpetajaid 23 22 24 

Kuldmedal 2 2 2 

Hõbemedal 2 - 1 
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2.12.2  Riigieksamite tulemused 

* eksami sooritas 5 ja rohkem õpilast 

Põhjalikum ülevaade kooli õppetulemustest, hetkeseisust ja võrdlustest teiste 

üldhariduskoolidega on leitav: 

- Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) avalikus vaates www.ehis.ee 

- Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogust HaridusSilm www.haridussilm.ee 

- August Kitzbergi nim Gümnaasiumi sisehindamise aruandest 2013 

www.akg.vil.ee 

 

2.13. HUVITEGEVUS 

 

Kooli huvitegevus toetab õpilaste mitmekülgset arengut.  

Enamike sündmuste korraldamise protsessi on kaasa haaratud õpilased- sündmused 

on klasside vahel jaotatud. Töö käib selle nimel, et õpilased õpiksid ise korraldama 

erinevaid sündmusi, puutuksid kokku korraldamise protsessiga ja väärtustaks nende 

tähtsust.  

Hoiame üleval kooli vaimu ja traditsioone. Lisaks kalendritähtpäevade  tähistamisele  

toimuvad  traditsioonilised üritused: tõrvikutega teatejooks kooli sünnipäeval, rebaste 

ristimine, nunnunäitus, ainepäevad, klassidevahelised spordivõistlused, 

kevadkontsert, jõulupidu.  

Kooli vaimu üleval hoidmisel on tähtsalt kohal   õpilasesinduse töö. Õpilasesindus on 

oma positsiooni õpilaste seas tõstnud. Õpilasesindus pole enam grupp noori, kes 

korraldab koolipidusid, vaid osaleb võrdse partnerina kooli hoolekogutöös ja 

  2011 2012 2013 

  kool vab vahe kool vab vahe kool vab vahe 

Eesti keel 61,4* 59,2 2,2 58,91* 62,8 -2,9 60,4* 65,3 -4,9 

Matem 50,8 57,1 -6,3 58,33 58,6 -0,3 71 64,8 +6,2 

Inglise keel 62,3* 72 -9,7 58,06* 68,6 -10,5 59,5* 73,6 -14,1 

Ajalugu 86 64,4 21,6       63 65,5 -2,5 

Bioloogia 47,4* 60 -12,6 60,75* 61,5 -1,3 52* 57,5 -5,5 

Füüsika 26 63,6 -37,6       42,3 69,3 -27 

Geograafia 53,1* 59,4 -6,3 50,4* 56,1 -5,7       

Ühisk 76,3* 67,7 8,6 72,68* 65,8 6,9 68,5* 65,9 +2,6 

Kooli keskm: 57,91 62,92 -5,01 59,9 62,2 -2,3 59,5 65,9 -6,4 

5 sooritajaga 
eksami keskm. 

61,21* 63,66 -2,45 59,56* 62,96 -3,4 61,2* 65,5 -4,3 

http://www.ehis.ee/
http://www.haridussilm.ee/
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õppenõukogus. Õpilasesindus on vaadanud üle ja andnud   hinnangu erinevatele 

kooli tööd reguleerivatele dokumentidele. Õpilasesindus on võtnud põhieesmärgiks 

korraldada koolis erinevaid loenguid (seksuaaltervis, tätoveeringute kahjulik mõju, 

tervislik toitumine jms), püüdes  omalt poolt    laiendada õpilaste silmaringi ja 

teadmisi.  

Lisaks koolis pakutavatele huviringidele on õpilastel võimalik osaleda Karksi- Nuia 

spordikooli, muusikakooli, kunstikooli, noortekeskuse, noorteteatri „O“ ja 

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevuses. 

 

Huvialaringid koolis 2013/2014 

- mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, noortekoor; 

- rahvatantsu segarühm (Samm Sassis), 3. klasside tantsurühm, 2. klasside 

tantsurühm, 1. klassi tantsurühm; 

- showtants- Glitter, showtants- Starlets, showtants- LaDanza; 

- spordiring „Tähelepanu Start”, 7.-9. kl võrkpall, 10.-12. kl võrkpall,              

4.-5. kl võrkpall; 6.-12. kl poiste korvpall, ujumine algõpetusest treeninguni; 

- 2.-6. kl kunstiring, 8.-12. kl kunstiring, 5.-7. kl keraamika; 

- 10.-12. kl matemaatikaring, 7.-9. kl matemaatika; 

- 4.-9. kl robootikaring, 

- 3.-7. kl teatristuudio; 

- 10.-11. kl autokool. 
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III. AUGUST KITZBERGI NIMELISE GÜMNAASIUMI 

STRATEEGIA 

3.1. KOOLI VISIOON 

Parimate  võimaluste kool. 

 

3.2. KOOLI MISSIOON 

Võimaldada ja toetada võimetekohast eneseteostust. 

 

3.3. KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED 

Kooli põhiväärtused on esitatud juhuslikus järjestuses. 

- Esivanemate kultuuripärandi hoidmine  

        ¤ eesti keel ja meel  

        ¤ traditsioonid  

        ¤ isamaalisus  

        ¤ piirkonna eripära  

- Koostöövalmidus  

        ¤ kompromisside leidmine  

        ¤ viisakus üksteise vastu  

        ¤ tolerantsus 

- Tervislikud eluviisid  

        ¤  terves kehas terve vaim  

- Vastutustunne 

        ¤ tean oma õigusi ja kohustusi  

        ¤ elan tundes, et vastutan  

-  Õppiv inimene  

        ¤ elukestev õpe  

 

3.4. TUGEVUSED 

 hea ja turvaline õpikeskkond (õpperuumid, õppevahendid, looduskeskkond). 

 tõhus õppe- ja kasvatustöö. 

 koolijuhtkonna kindel üksmeel, tulevikunägemus ja tegutsemine. 

 õpetajate tasakaalustatud vanuseline jaotus ja kvaliteedi kindlus. 

 toimiv tugisüsteem (abiõpetajad, logopeed, psühholoog, õpiabiõpetaja, 

sotsiaalpedagoog, pikapäevarühmad). 
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 õpilaste ja õpetajate vahelised head suhted. 

 mitmekesised võimalused huvitegevuseks ja sportimiseks; 

 kaasaegsed spordibaasid (staadion, ujula, jõusaal, suusarajad, terviserajad, 

võimla); 

 väljakujunenud pikaajalised traditsioonid; 

 korralik söökla, toitlustamine (hommikusöök, lõunasöök, pikapäevasöök) ja 

maitsev toit; 

 tihe ja hea koostöö KOV-ga; 

 kool kui valla vaimsuse kandja ja sotsiaalse elu keskus; 

 aktiivne õpilasesindus; 

 toimivad õppesuunad; 

 õppijate mitmekülgse ja tasakaalustatud arengu toetamine (Comenius 

projektid, aktiivõppepäevad, õppekäigud,  kursused kõrgkoolide juures, 

koolitused). 

 

3.5. NÕRKUSED 

 õpilaste arvu vähesus; 

 eelarveliste vahendite piiratus; 

 kaasaaegsete õpivormide, IKT vahendite ja e-õppe väike osakaal 

õppekorralduses; 

 mõne õpetaja vähene huvi kooli arendamise vastu; 

 koolitöötajate suur koormus; 

 õpetajatele töökoormuse tagamine; 

 kooli vähene tuntus Eestis. 

 

 

3.6. VÕIMALUSED 

 õpetajate ja teenindava personali koolitused tagamaks professionaalsem 

töötajaskond; 

 õpetajaskonna hoidmine hea töökeskkonna ja tunnustussüsteemi kaudu. 

 alustava õpetaja motivatsiooni pakett; 

 reaal- ja loodusainete õpetamise ja õpikeskkonna arendamine; 

 individuaalne töö andekate õpilastega ja aineolümpiaadid; 

 IKT arengud ja uute ideede rakendamine; 
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 kooli välisfassaadi A- ja B- korpuse renoveerimine; 

 spordikompleksi renoveerimine; 

 lastevanematega koostöö; 

 vilistlaste kaasamine; 

 sõpruskoolide, kõrgkoolide ja rahvusvaheline koostöö; 

 koostöö   valla allasutustega; 

 hea bussiühendus; 

 projektide kaudu lisavahendite hankimine. 

 

3.7. OHUD 

 piirkonnas elanike vähenemine; 

 õpilaste arvu langus; 

 konkurents koolidega (Abja, Viljandi); 

 amortiseerunud A- ja B- korpus. 

 üha suurenevad ootused koolile tekitavad ressursside puudumisel lisapingeid; 

 huvigrupid ei näe kooli koostööpartnerina; 

 suurenev perede hulk, kellel puudub huvi lapse käekäigu vastu 

(lastevanemate hõivatus); 

 järjest süvenevad õpilaste nõrgad vaimsed ja sotsiaalsed oskused, 

käitumishäired ning kasvatamatus; 

 ebastabiilne riigi hariduspoliitika; 

 seadusandlusest tulenevate nõuete täitmine; 

 õpetajate madal staatus ühiskonnas; 

 mõned konkursi teel valitud õpetajad on  osutunud sobimatuks; 

 meesõpetajate vähesus; 

 HEV õpilaste arvu suurenemine; 

 õpilaste suurenev arvutisõltuvus; 

 bussiliikluse  logistika; 
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IV. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

 

 õppe- ja ainekavade arendamine; 

 õppetulemuste seire;  

 kooli juhtimise täiustamine; 

 õppekeskkonna parendamine; 

 kooli tugisüsteemide arendamine; 

 personali kaasamise parendamine kooli arendustegevusse; 

 personali koolitamine, koolituse üle seire teostamine; 

 personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi väljatöötamine; 

 materiaalase baasi hoidmine ja arendamine; 

 infotehnoloogiline arendustöö; 

 tehnoloogiaõpetuse arendamine; 

 koostöö arendamine huvigruppidega ja  valla allasutustega; 

 turvalisuse tagamine koolis; 

 isamaaarmastuse ja kodukoha (mulgi) vaimsuse  süvendamine  õpilastes; 

 kooli omanäolisuse säilitamine, täiendamine  ning maine kujundamine; 

 koolikohustuse täitmine ja sotsiaalse turvalisuse tagamine. 

 

 

V. ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUSKAVA 

Koolituste eesmärgiks on tagada töötajate teadmiste, oskuste ja väärtushinnangute 

püsiv vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele ja August Kitzbergi nim 

Gümnaasiumi arenguvajadustele. 

Õpetajate täienduskoolituse kava on igaaastase tööplaani osa ja muudetakse vastavalt 

vajadusele. 
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VI. TURVALISUSE TAGAMINE KOOLIS 

August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi eesmärk on vaimselt ja füüsiliselt  

turvaline keskkond.  

- Koolis suunatakse kasutama õppimis- ja õpetamismeetodeid, mis arendavad 

õpilastes koostöö- ja suhtlemisoskusi, sallivust. 

- Kõigi õpilastega toimuvad  arenguvestlused. 

- Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, psühholoog, abiõpetajad, meditsiiniõde. 

-  Efektiivsemaks tuleb muuta võimalused nõustamiseks, toetamiseks ja 

koolitamiseks,  et tagada õpilaste ja õpetajate turvalisus koolis. 

- Koolis töötab koolitatud töökeskkonnavolinik.  

- Koolis on välja töötatud tuleohutusjuhend. 

- Koolis on välja töötatud hädaolukorra lahendamise plaan. 

-  Koolis  on nõuetele vastav tulekustutite arv, valvesignalisatsioon ja signaali 

automaatne edastus häirekeskusesse. Võimalus on osaliselt üldhelinduse 

kaudu  kooliperet ohust koheselt teavitada. 

- Igal aastal toimuvad evakuatsiooniõppused. 

- Koolis on paigaldatud C- korpusesse ja garderoobi õpilaste turvalisuse 

tagamiseks 10 valvekaamerat. Kaamerad on paigaldatud A- ja B- korpuste 

läbipääsu avadesse, spordikompleksi, õuealale ja staadionile. 

- Koolis jälgib sisse- ja väljaliikumist administraator. 
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VII. ARENGUKAVA VALDKONDLIKUD EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2014-2016 

 

ÜLDEESMÄRK Olla Lõuna-Viljandimaa kaasaegse ja turvalise õpikeskkonnaga kool 

 

7.1. ÕPPE JA KASVATUSPROTSESS 

 

Valdkonna eesmärk: AKG-s on arenev õpikeskkond, mis toetab kõikide õpilaste õpihuvi ja isiksuse kujunemist, kes tulevad toime 

muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas. 

 

7.1.1.  Õpilase areng. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Koolis toimib õpiabi- ja tugisüsteem. AKG-s arvestatakse õpilaste 

vajaduste ja soovidega ning 

õpilaste ealiste, sooliste ja 

individuaalsete iseärasustega. 

x x x HEV koordinaator Direktor 
Kooli 

eelarve 

On kaardistatud hariduslike 

erivajadustega õpilased ja neile 

rakendatakse sobiv õpiabi. 

Iga õpilane õpib vastavalt oma 

võimetele. 
x x x HEV koordinaator Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Õpilaste individuaalset arengut 

toetatakse teaduskoolide, 

õppekäikude, loengute, kohtumiste 

jm kooliväliste ettevõtmiste kaudu. 

Kool toetab kõikide õpilaste 

individuaalset arengut. 
x x x 

Õppetoolide juhid, 

õpetajad, 

klassijuhatajad 

Õppejuht 
Kooli 

eelarve 
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Õpilaste arengu toetamiseks töötavad 

aineringid , toimuvad konkursid ja 

võistlused. 

Aineringid tegutsevad kõikides 

kooliastmetes. 
x x x 

Huvijuht, 

õppetoolide juhi 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Õppetöö käigus selgitatakse välja 

võimekad õpilased, keda 

valmistatakse ette 

aineolümpiaadideks ja võistlusteks. 

Süsteemne töö andekate 

õpilastega on taganud nende 

aktiivse osalemise olümpiaadidel 

ja võistlustel ning koha 3 parema 

hulgas maakonnas ja 6 parema 

hulgas vabariigis . 

x x x Õpetajad Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Iga-aastased läbimõeldud õpilaste 

eneseanalüüsid ja arenguvestlused. 

Toimuvad arenguvestlused 

õpilastega. x x x Klassijuhatajad  Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Karjäärinõustamine ja kutsesuunitlus. Karjäärinõustamine toimub I, II, 

III kooliastmes ja gümnaasiumis. 

 Karjäärinõustamine toimub 

koostöös  „Rajaleidja” 

spetsialistidega.  

x x x 
Huvijuht, 

klassijuhatajad 
Huvijuht 

Kooli 

eelarve 

Toimub 9. ja 12. klassi õpilaste 

nõustamine   kooli valikus. 

80% põhikooli lõpetajatest jätkab 

õpinguid gümnaasiumiastmes ja 

20 % kutsekoolides. 

x x x Õppejuht Direktor 
Kooli 

eelarve 

KOV-ga koostöös toimub õpilaste 

tunnustamine. 

Parimaid õpilasi tunnustatakse 

kooliaasta lõpus 
x x x KOV KOV KOV 
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preemiaüritusega. 

Arendatakse õpilaste 

tunnustamissüsteemi. 

Koolis on tunnustussüsteem, mis 

toetab õpilaste saavutusi ja 

arengut 

x x x Õpetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

7.1.2. Koolikohustuse täitmine ja sotsiaalne turvalisus 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Koolikohustuse täitmise tagamine. Koolikohustuse täitmiseks on 

rakendatud õpilastele PGS-st 

tulenevaid meetmeid. 

x x x 

Klassijuhatajad, 

sots pedagoog, 

HEV koordinaator 

Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Koolikiusamist ennetatakse  

kasvatustegevusega ning on välja 

töötatud tegevused koolikiusamisse 

sekkumiseks. 

Koolikiusamiste juhtumid on 

lahendatud või viidud 

minimaalseks. 
x x x 

Klassijuhatajad, 

sotsiaalpedagoog, 

psühholoog 

Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Õpilase nõustamine mõjutamaks 

õppe- ja kasvatustööd. 

Toimuvad vestlused õpilastega, 

kellel on raskusi õppekava 

täitmisega. 

 

x x x 
Sotsiaalpedagoog, 

õppejuht 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Koostöö ja lastevanemate nõustamine 

õpilaste  koolikohustuse täitmiseks. 

Toimuvad vestlused, koosolekud, 

koolitused lastevanematele, kelle 

lapsed ei täida koolikohustust. 

 

x x x Klassijuhatajad Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

KOV-koostöös toimub õpilaste Kord aastas kutsutakse kokku x x x Õppejuht, KOV KOV Kooli 
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õppekasvatustööalane mõjutamine. valla vastav  komisjon.  

 

eelarve 

Koolis on välja töötatud tegevused 

õpilaste sotsiaalse turvalisuse 

tagamiseks. 

Kool on õpilastele turvaline paik 

x x x 
Sotsiaalpedagoog, 

õpetajad, personal 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

7.1.3. Õppekava arendus 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Koolis on üle vaadatud ja täiendatud 

uute nõuetega gümnaasiumi 

õppekava. 

Uus õppekava on rakendunud. 

x 
  

Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Õppekava areng on järjepidev. Igal õppeaastal vaadatakse üle 

tunnijaotusplaan ja muudetakse 

mahte. 

x x x Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Hindamissageduse optimeerimine. Koolis on üle mindud trimestri 

hindamissüsteemile. 
 

x 
   

Kooli 

eelarve 

Gümnaasiumi valikainete plaan 

arvestab riiklikke nõudeid ja kooli 

eripära. 

Koostatud on kolme aasta 

valikainete plaan. x 
  

Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Kool kogub järjepidevalt tagasisidet 

läbivate teemade tegevuse 

tulemuslikkuse kohta. 

Läbivad teemad on toimivad ja 

kajastuvad erinevates kooli 

dokumentides ning tegevus on 

süsteemne. 

x x x Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 
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Õppekava osana toimuvad igal 

õppeaastal traditsioonilised 

ainepäevad, spordipäevad.  

Õpilased osalevad aktiivselt reaal- 

ja loodusainete, humanitaarainete, 

oskusainete päevadel.  

x x x Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Õppekavas vähendatakse 

ainekesksust. 

Õpetajate töökavades kajastub 

ainetevaheline lõimumine. Ühes 

aines (nt kunstiajaloos, 

kultuuriloos, meedia) toimub 

õppetöö vähemalt 20% kursuse 

mahust võõrkeeles. 

x x x Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Tehnoloogiaõpetuse kaasajastamine. Toimivad robootika- ja 

tehnoloogiaõpetus. 
x x x Tehnoloogiaõpetaja Direktor 

Kooli 

eelarve 

IT õpetuse arendamine põhikoolis. Põhikoolis omandatud IT-alaste 

oskuste rakendamine ja 

arendamine gümnaasiumis. 

x x x 
Arvutiõpetaja, IT 

töötaja 
Direktor 

Kooli 

eelarve 

IT õpetuse arendamine gümnaasiumi 

astmes. 

Gümnaasiumi õppekavas on IT-

alased valikkursused. 
x x x Arvutiõpetaja Direktor 

Kooli 

eelarve 

Õpilaste huvitegevus toetab 

õppekava arendust. 

Välja on töötatud õppekava 

arvestav huvitegevuse plaan. 
x x x Õppetoolid Huvijuht 

Kooli 

eelarve 

7.1.4. Õppekorraldus ja –meetodid   

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Kooli juhtkond ja õppetoolide juhid 

külastavad õppetunde ja teevad 

tunnivaatlusi, mille alusel viiakse läbi 

Kõikide õpetajate tunde on 

külastatud. x x x Õppetoolide juhid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 
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arenguvestlused õpetajatega. 

Kaks korda õppeaastas esitavad 

aineõpetajad ja klassijuhatajad 

õppejuhile analüüsi oma tööst. 

Kõik õpetajad on oma tööd 

analüüsinud. x x x 
Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Õpetajatel võimaldatakse osaleda 

täiendkoolitustel. 

Koolitustest vähemalt 50 % on 

metoodikaalased.  
x x x Õppetoolid Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Avatud tundide andmine kolleegidele 

ja lastevanematele oma 

õpetamismeetodite tutvustamiseks. 

1 kord õppeaastas on avatud uste 

nädal. x x x Aineõpetajad Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Pidev tähelepanu õpioskuste 

õpetamisele ja omandamisele. 

 III ja VI klasside õpioskuste 

olümpiaadil on saavutatud 

esikolmiku koht. 

x x x Õppetoolid Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Otsitakse uusi innovaatilisi 

õppemeetodeid. 

Kasutatakse IKT vahendeid, 

kasutatakse kaasaegseid ja 

uudseid lähenemisi 

õpetamismetoodikas.  

 

x x x Õppetoolid, IT-juht Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

7.1.5. Õppetöö tulemused 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

I kooliastme õppetöö seire ja 

analüüsimine ning vastavalt 

tulemustele õppekvaliteedi 

parendamine. 

Tasemetööde tulemused 

matemaatikas ja eesti keeles on 

üle vabariigi keskmise. 
x x x 

Algõpetuse 

õppetooli juht, 

klassiõpetajad 

Õppejuht 
Kooli 

eelarve 
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II kooliastme õppetöö seire ja 

analüüsimine ning vastavalt 

tulemustele õppekvaliteedi 

parendamine. 

Tasemetööde tulemused 

matemaatikas, eesti keeles ja 

valikaines on üle vabariigi 

keskmise. 

x x x Aineõpetajad Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

III kooliastme õppetöö seire ja 

analüüsimine ning vastavalt 

tulemustele õppekvaliteedi 

parendamine. 

100% lõpetavad põhikooli ja 

nende tulemused on üle vabariigi 

keskmise. 
x x x Aineõpetajad Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Põhikooli õpilaste kooliastme 

õppetöö seire ja analüüsimine ning 

vastavalt tulemustele õppekvaliteedi 

parendamine. 

III kooliastme õppetöökvaliteet 

(hinnetele 4 ja 5 õppijad) on  

vähemalt 40%.  

x x x 
Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

3 kohustusliku (emakeel, võõrkeel, 

matemaatika) riigieksami edukas 

sooritamine. 

75% lõpetajatest jätkab õpinguid 

kõrg- või rakenduskõrgkoolis; 

25% lõpetajatest jätkab õpinguid 

kutsehariduses. 

 

x x x Õpetajad 
Õppejuht, 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Gümnaasiumiastme õppetöö seire ja 

analüüsimine. Vastavalt tulemustele 

õppetöö korraldamine ja 

õppekvaliteedi parendamine. 

Vastavalt vajadusele on 

moodustatud riigieksamiainetes 

õpperühmad. Riigieksamite 

tulemused on vabariigi 

keskmised. 

 

x x x 
Gümnaasiumiastme 

õpetajad 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 
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7.1.6.Väärtused ja eetika 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Kogukonnaga ühtsete väärtuste 

arendamine. 

Koolil on kogukonnas hea maine. 
x x x Koolipere Direktor 

Kooli 

eelarve 

Kooli personali kutseeetika 

koolitused. 

Kutseeetika koolitus on läbi 

viidud. 
x 

 
x 

Õppetoolide juhid, 

majandusjuhataja 
Direktor 

Kooli 

eelarve 

Klassijuhatajate töökavades kajastub 

sotsiaalsete oskuste õpetamine. 

Klassijuhatajate töökavades on 

fikseeritud sotsiaalsete oskuste 

õpetamine - õpilaste käitumuslike 

omaduste, hoiakute ja väärtuste 

kujundamine. 

x x x Klassijuhatajad Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

Kasvatustöö põhimõtted ja väärtused 

on koolipere poolt ühiselt läbi 

arutatud ning kõigil  on ühised 

kasvatuslikud nõudmised. 

väärtushinnanguid järgitakse 

igapäevaselt. 
x x x Kogu personal Direktor 

Kooli 

eelarve 

Tervislike eluviiside propageerimine Osaletakse terviseprojektides, 

pakutakse mitmekesist koolitoitu, 

korraldatakse tervisepäevi. 

x x x Kogu personal Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

7.1.7.  Isamaaarmastus ja kodukoha (mulgi) vaimsuse kasvatus 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Rahvakalendri- ja isamaaliste 

tähtpäevade tähistamine. 

Rahvakalendri-ja isamaalisi 

tähtpäevi käsitletakse 

klassijuhatajatundides. Aktused 

x x x 

Huvijuht, 

klassijuhatajad, 

õpetajad 

Õppejuht 
Kooli 

eelarve 
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(24. veebr, 2. veebr). Tähistatakse 

traditsioonilisi rahvakalendri 

tähtpäevi. 

Kodukoha ajaloo, mulgi kultuuri ja 

murdekeele õpetamine. 

Huviringid põhikooli astmes, 

muuseumiõpe koolis, mulgi keele 

ja – kultuuri valikkursus 

gümnaasiumi astmes. Mulgi keele 

ja kultuuri õpetamine on 

ainekavade osa. Mulgi  

projektitegevustest osavõtt. 

x x x 
Õppetoolide juhid, 

huvijuht, õpetajad 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Käivitatakse huviringid mulgi 

kultuuri õpetamiseks I ja II 

kooliastmes. 

Õpilased on teadlikud mulgi 

identiteedist kui piirkonna 

eripärast. 

x x x Huvijuht Huvijuht KOV 

Osavõtt mulgiteemalistest üritustest. Õpilased osalevad mulgi 

konverentsidel, tantsupidudel, 

mälumängudel, spordivõistlustel 

jt mulgi temaatikaga seotud 

üritustel. 

x x x 
Huvijuht, 

klassijuhatajad 

Huvijuht 

õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Põhikooli loovtööde ja gümnaasiumi 

loov- ja uurimistööde teemavalikutes 

kajastuvad kodukoha ja mulgi 

teemad. 

Igal õppeaastal on õpilasi, kes 

teevad vastavaid uurimistöid või 

loovtöid. 
x x x Õpetajad Õppejuht Kooli 

eelarve 
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Mulgi sümboolika kasutamine koolis. Mulgi sümboolikat kasutatakse 

kooli kodulehel, kooli 

reklaamides jne. 

x x x Huvijuht Direktor Kooli 

eelarve 

7.1.8. Huvitegevus 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Vaadatakse üle huvi-ja aineringide 

jaotused. 

On välja selgitatud aineringide 

vajadused andekamate õpilaste 

toetamiseks. 

x x x 
Huvijuht, 

õppetoolid 
Huvijuht Kooli 

eelarve 

Koostatakse huviringide ja 

aineringide ajaline plaan. 

Kooli kodulehel on enne I 

veerandi algust ja enne III 

veerandi algust (tunniplaani 

muudatused). 

x x x 
Huvijuht 

ringijuhendajad 
Huvijuht Kooli 

eelarve 

Augusti ja detsembri õppenõukogus 

vaadatakse üle   sündmuste  plaan. 

Koostatud on   sündmuste  plaan, 

 milles kajastuvad 

traditsioonilised  üritused. 

x x x Huvijuht Huvijuht Kooli 

eelarve 

Sündmuste plaan on üleval kooli 

kodulehel ja täiendatakse pidevalt. 

 

Sündmuste plaan on üleval kooli 

kodulehel I veerandi alguses ja 

täiendatakse süsteemselt. 

(sündmused vaadatakse üle iga 

nädal kindlal päeval, vajadusel 

lisatakse sündmusi). 

x x x Huvijuht Huvijuht Kooli 

eelarve 
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Populaarsete ja/või tulemuslike 

huviringide tööshoidmine, võimalusel 

uute huviringide loomine. 

Koolis on palju erinevaid tasuta 

huvitegevuse võimalusi. x x x Huvijuht Huvijuht Kooli 

eelarve 

Huvitegevusse kaasatakse uusi 

ringijuhte koolist ja väljastpoolt 

kooli. 

Huviringe juhivad lisaks AKG 

õpetajatele vajadusel   ringijuhid 

väljastpoolt kooli. 

x x x Huvijuht Huvijuht Kooli 

eelarve 

Huviringides omandatut rakendatakse 

koolis toimuvatel õpilasüritustel. 

Huviringide töö väljundid on 

koolielus tunnetatavad. 
x x x Huvijuht 

Huvijuht 

 

Kooli 

eelarve 

Huviringidesse kaasatakse suurem 

arv õpilasi. 

Suurenenud on kooli 

õpilasüritustel ja huvitegevuses 

osalejate arv. 

x x x 
Klassijuhatajad, 

huvijuht 
Huvijuht Kooli 

eelarve 

Õpilaste kaasamine sündmuste 

korraldamisse. 

Koolis toimuvad sündmused on   

jaotatud klasside vahel (7.-12.kl). x x x 

Klassijuhatajad 

huvijuht, 

õppetoolide juhid 

Huvijuht Kooli 

eelarve 

Probleemsete laste kasvatustöö 

koostöös noorkotkaste ja 

kodutütardega.  

Probleemsed õpilased oskavad 

käituda tunnis, väärtustavad kooli 

traditsioone. 

x x x 

Huvijuht, 

ringijuhid, 

klassijuhatajad 

Huvijuht Kooli 

eelarve 

Õpilasesinduse töö 

tegevusvaldkondade laiendamine.  

ÕE on kaasatud õpilaste 

arengutegevusse (ÕE on kaasatud 

õpilaste tunnustamise ja 

mõjutamise protsessi. 

ÕE on aktiivne EÕEL liige ja 

esindab meie kooli huve 

x x x ÕE, huvijuht Huvijuht Kooli 

eelarve 
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üldkogude koosolekutel. Osaleb 

infoseminaridel, rääkides kaasa 

noortepoliitikat puudutavatel 

teemadel. 

7.1.9. Mainekujundus 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Kooli tegevuse süsteemne 

kajastamine meedias. 

Karksi Sõnas kajastatakse 

igakuiselt koolis toimuvaid üritusi 

ja saavutusi. 

Tihedamalt on kooli tegevusi 

kajastatud Sakalas. 

x x x 
Huvijuht, 

õppetoolide juhid 
Direktor Kooli 

eelarve 

Kooli tutvustamine piirkonna 

põhikoolides. 

Õpilasesindus tutvustab piirkonna 

põhikoolide õpilastele  

õppimisvõimalusi AKG-s    

x x x Huvijuht Huvijuht Kooli 

eelarve 

Tegeletakse kooli positiivse kuvandi 

arendamise ja säilitamisega. 

Tutvustatakse kooli Viljandi ja Valga 

haridusmessil. 

Kool on tuntud   koduvallas ja    

maakonnas. 
x x x Huvijuht, direktor Direktor Kooli 

eelarve 

Maakondlike ja ülevabariiklike 

ürituste korraldamine. 

Kool korraldab üritusi, mille 

kaudu kasvab üleriigiline tuntus. 
x x x Huvijuht, direktor Direktor Kooli 

eelarve 

Maakondlikel ja ülevabariiklikel 

üritustel, spordivõistlustel ja 

olümpiaadidel osalemine. 

Saavutatud head tulemused 

loovad koolile hea kuvandi ja 

maine 

x x x 
Aineõpetajad, 

huvijuht 
Õppejuht Kooli 

eelarve 
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Õpilastes ja lastevanemates kooli hea 

maine kujundamine. 

Koolis toimuvad lahtiste uste 

päevad ja ühisüritused õpilaste ja 

lastevanematega. 

x x x Huvijuht, õpetajad Õppejuht Kooli 

eelarve 

 

7.2. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

Valdkonna eesmärk:  August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi kõik töötajad osalevad planeerimises, tegevustes,  analüüsis ja parendustes,            

et saavutada väärtustele toetuv osalusjuhtimine. Kooli dokumentatsioon on kooskõlas kehtivate seadustega ning toetavad kooli arengut.. 

 

7.2.1  Koolis toimib õppetoolide süsteem. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Toimub õppetoolidevaheline sisuline 

koostöö. 

 Toimuvad ühiskoosolekud 1x 

veerandis. 
x x x 

Õppetooli 

juhatajad 
Õppejuht 

Kooli eelarve 

Viiakse läbi õppetoolidesiseseid 

koosolekuid. 

Toimuvad regulaarsed  

õppetoolide koosolekud. 
x x x 

Õppetooli 

juhatajad 
Õppejuht 

 

Kooli eelarve 

7.2.2 Kooli administratsiooni tööjaotus on selgemalt määratletud. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Raamatukogu töötaja ametijuhendi 

ning tööülesannete ülevaatamine. 

Raamatukogu juhataja vastutab 

õppekirjanduse tellimise eest. x 
  

Direktor Direktor 
Kooli 

eelarve 
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Arendatakse kantselei rolli ja 

protseduure, mille 

tulemusel sekretär oskab ja saab 

suunata inimese õige juhtkonna 

liikmeni või vahendada küsimuse 

lahendamist. 

Sekretär suudab probleemide või 

küsimuste korral suunata inimese 

kohe vastava valdkonnaga tegeleva 

juhtkonna liikme juurde. Sekretäril 

on täiustatud ametijuhend. 

x 
  

Direktor Direktor 
Kooli 

eelarve 

Arvutihooldaja tööülesannete, 

ametinimetuse ja ametijuhendi 

ülevaatamine. 

On määratud uus ametinimetus ja 

tööülesanded on täpsustatud. x 
  

Direktor Direktor 
Kooli 

eelarve 

7.2.3  Õpetajad on kursis oluliste koolitööd puudutavate otsustega ja saavad otsustusprotsessis kaasa rääkida. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Õpetajaid informeeritakse olulistest 

kooli juhtkonna (õppetooli juhatajate) 

vastuvõetud otsustest. 

 Koosolekud on protokollitud ja 

Stuudiumi siseveebi kaudu 

edastatud. 

x x x 
Õppetoolide 

juhid 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Õpetajad osalevad aktiivselt 

õppetoolide tegevuses. 

On saavutatud tulemused 

ainetevahelises lõimingus. 
x x x Õppetoolid Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

 Kooli olulisemate dokumentide 

väljatöötamisel kaasatakse personal 

(õpetajad) otsustusprotsessi. 

Koosolekute protokollid ja 

sisehindamise tulemused näitavad, 

et kooli olulisemate dokumentide 

väljatöötamisel jm kooli 

arendusvaldkondadega tegelemisel 

on kooli personal kaasatud 

otsustusprotsessi. 

  
x Juhtkond Direktor 

Kooli 

eelarve 



August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2016 

 

34 34 

7.2.4  Organisatsioonis toimib sisehindamissüsteem. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

 Sisehindamise regulaarne 

läbiviimine ja analüüsi koostamine 

vastavalt vastutusvaldkondadele. 

Sisehindamise valdkonnad ja 

vastutusalad on jaotatud juhtkonna 

ja õppetooli juhatajate vahel.  

x x x 

Õppejuht, 

 Õppetoolide 

juhid,  

Õppejuht 
Kooli 

eelarve 

7.2.5  Sisehindamise järjepidevuse jätkamiseks toimub igal õppeaastal rahulolu uuringu läbiviimine lastevanemate, koolipersonali ja 

õpilaste hulgas.   

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Rahuloluküsitluse läbiviimiseks 

tellitakse teenus väljapoolt kooli. 

Leitud on  teenusepakkuja, kes on 

läbi viinud sõltumatu uuringu. x x x Direktor Direktor 
Kooli 

eelarve 

Küsimustikest tehakse kokkuvõtted 

ja neid esitletakse lastevanemate 

koosolekutel, õppetoolide 

koosolekutel ja õppenõukogus. 

On tehtud rahulolu uuringute 

analüüsid ja neid on esitletud 

lastevanemate koosolekutel, 

õppetoolide koosolekutel ja 

õppenõukogus. 

x x x Direktor Direktor 
Kooli 

eelarve 

7.2.6 Kooli tööd korraldavad dokumendid on ajakohastatud.    

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Kooli õppekava täiustamine 

seadusest tulenevatest muudatustest. 

Õppekava on kooskõlas Põhikooli- 

ja gümnaasiumiseadusega. 
x x x 

Õppetoolide 

juhid 
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Töökeskkonnaalaste dokumentide 

korrastamine. 

 Töökeskkonnaalased dokumendid 

vastavad seadustele. 
x x x Majandusjuht Direktor 

Kooli 

eelarve 
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7.3. PERSONALIJUHTIMINE 
 

Valdkonna eesmärk: August Kitzbergi nimeline Gümnaasiumis on kvalifitseeritud  ja motiveeritud personal, et tagada iga õpilase 

areng ja kooli visiooni, missiooni ning eesmärkide elluviimine. 

        7.3.1. Töötada välja personalipoliitika, mis loob eeldused süsteemseks personalivajaduste hindamiseks, personali värbamiseks, 

toetamiseks, arendamiseks ja motiveerimiseks. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Personalipoliitika põhimõtete ja 

strateegiate väljatöötamine. 

AKG-s on valminud ühtne 

personalipoliitika, mis toetab 

tegevusi personaliga.  

x     Juhtkond  Direktor Kooli 

eelarve 

Arenguvestluste läbiviimise korra 

uuendamine. 

Koolis on kasutusele võetud kogu 

personali hõlmav uuendatud 

arenguvestluste süsteem. 

x     Juhtkond  Direktor Kooli 

eelarve 

Juhtkonna liikmed viivad 

regulaarselt läbi arenguvestlusi kogu  

kooli  personaliga. 

 Personali töö tulemuslikkuse 

kasv. Kõikide õpetajatega on 

peetud arenguvestlused. 

x x x 

Õppejuht, 

majandusjuht, 

direktor  

Direktor Kooli 

eelarve 

 Igal kevadel selgitada välja järgmise 

õppeaasta pedagoogide vajadus 

arvestades kooli valikainete 

rakendamist. 

Koolis töötab pädev ja  on tagatud 

100%-ne kvalifikatsiooninõuetele 

vastav  kaader. 
x x x Juhtkond  Direktor Kooli 

eelarve 

Konkursside väljakuulutamine 

vabadele ametikohtadele - õpetajad, 

pedagoogilised töötajad. 

Täiendatud on töötajate koosseisu 

erialase kõrgharidusega 

pedagoogidega. Tagatud on  

x x x Direktor  Direktor Kooli 

eelarve 
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kaadri uuendamise järjepidevus. 

Teha koostööd kõrgkoolidega 

lõpetajate töölevärbamise osas. 

On loodud kontakt kõrgkoolidega 

ja omatakse andmebaasi õppivate 

üliõpilaste kohta. 

x x x Direktor  Direktor Kooli 

eelarve  

7.3.2.Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Motivatsioonisüsteemi loomine 

pedagoogilisele personalile. 

Õpetajatele on  loodud kindlatel 

alustel toimiv 

motivatsioonisüsteem. 

x 
  

Juhtkond Direktor Kooli 

eelarve 

Motivatsioonisüsteemi loomine 

personalile. 

Loodud on kindlatel alustel 

toimiv motivatsioonisüsteem 

personalile. 

 x     
Majandusjuht, 

direktor  
Direktor Kooli 

eelarve 

Tunnustamissüsteemi loomine ja 

selgitamine kogu personalile. 

 On loodud  personali  

tunnustamissüsteem. 
x      Juhtkond  Direktor Kooli 

eelarve 

Töötulemustega seotud lisatasude 

maksmise korra täiendamine. 

Lisavahendite olemasolul on 

käivitunud  ühtne süsteem 

lisatasude maksmiseks. 

 

x  x 
 

Juhtkond  Direktor Kooli 

eelarve 

 Kaasata kogu AKG personal 

erinevate koostöövormide kaudu 

kooli arendustegevusse. 

 

Pedagoogiline personal on 

kaasatud õppetoolide kaudu kooli 

õppesuundade, arengukava ja 

õppekava uuendamisprotsessi. 

 

 

x x x 
 Õppetoolide 

juhid 
Õppejuht Kooli 

eelarve 
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7.3.3. Personali arendamine. 

Kool koostab igal aastal arengukavale vastava personali  koolitusplaani . 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2011 2012 2013 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Enesetäiendamise (teemade) 

prioriteetide väljaselgitamine, 

arvestades kooli arengukava ja 

õppekava. 

Pedagoogiline  personal on 

teadlik kooli koolitusvõimalustest 

ja -vajadustest, on huvi täiendada 

oma kutseoskusi nii enese  kui ka 

kooli vajadusi silmas pidades. 

x x x 
 Õppetoolide 

juhid, õppejuht 
Direktor 

Kooli 

eelarve  

 

Õpetajate pidev täiendamine. Õpetajad on koolitatud vastavalt 

hariduses toimunud muutustele. 
x x x Õppetoolid  Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Tagada haldus-ja teenindava 

personali koolituse vajadused. 

Konfliktide ennetamine ja 

kasvatuslike eesmärkide 

saavutamine. 

x  x x Majandusjuht Direktor 
Kooli 

eelarve 

Töötajate töökoormuse, 

kompetentsuse ja töö tulemuslikkuse 

analüüsimine. 

Töötajad on kaardistatud 

kompetentsuse   ja     

töötulemuste alusel. 

x x x Õppejuht Direktor 
Kooli 

eelarve 

Olemasoleva kaadri hulgast leida 

inimesi, kes soovivad omandada 

lisaeriala. 

Koolis töötab pädev  

kvalifikatsiooninõuetele vastav  

kaader.    

x x x Juhtkond Direktor 
Kooli 

eelarve 

Õpetajate asutusest väljaulatuva 

tegevuse toetamine ja analüüsimine. 

Õpetajad annavad edasi   teadmisi 

ja kogemusi teistele õpetajatele. 
x x x Õppetoolid Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Koostatakse statistiline aruanne 

töötajate täiendõppe kohta erinevates 

Igal aastal on valminud 

kokkuvõte personali koolitustel 
x x x Õppejuht Õppejuht 

Kooli 

eelarve 
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valdkondades. osalemisest. 

Hinnatakse koolituste mõjusust 

personali  tagasiside kaudu. 

Toimub koolituse mõjususe 

hindamine personali tagasiside 

kaudu. 

x x x 
Õppetoolide 

juhid  
Õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Personalile töö-ja tervisekaitse 

nõuetele vastavate töötingimuste 

loomine. 

Personalil on töö- ja tervisekaitse 

nõuetele vastav töökeskkond. x x x Majandusjuht Direktor 
Kooli 

eelarve 
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7.4. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

Valdkonna eesmärk: Huvigrupid on kaasatud õppeasutuse ja õppija arengu toetamisse 

 
        7.4.1. Kooli juhtkonna ja hoolekogu vahel toimub koostöö vastavalt hoolekogu põhikirjale. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Koostöös hoolekoguga planeeritakse 

lastevanemate koosolekud ja koolitused 

arvestades kooli õppeaasta prioriteete. 

Õppeaastas toimub 1 lastevanemate 

üldkoosolek ja 1 lastevanemate 

koolitus. 
x x x 

Kooli 

juhtkond ja 

hoolekogu 

esimees 

Direktor Kooli eelarve 

Koostöös hoolekoguga planeeritakse  

õpilaste kasvatustööd. 

Kord poolaastas toimuvatel hoolekogu 

koosolekutel arutatakse ja 

analüüsitakse õpilaste kasvatustööd. 

 

x x x  Hoolekogu Direktor Kooli eelarve 

Uue hoolekogu koosseisu valimine.  On valitud vastavalt koolipidaja 

kehtestatud korrale uus hoolekogu. 

Hoolekogu on valitud 3 aastaks. 
 

 x   
Klassijuhat, 

lapsevanema 
Direktor Kooli eelarve 

7.4.2. Kooli , õpilaste ja lastevanemate vahel toimub koostöö arendamine ja selle analüüsimine. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Viiakse läbi regulaarseid rahuloluküsitlusi 

õpilaste, õpetajate ja lastevanemate seas, 

et selgitada välja nende arvamusi, vajadusi 

ja ootusi kooli suhtes. 

Rahuloluküsitluste läbiviimine kord 

õppeaastas   IV veerandil. 
x x x Juhtkond Õppejuht Kooli eelarve 
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Rahuloluküsitlustest saadud ettepanekuid 

arvestatakse kooli arendustegevuses. 

Rahuloluküsitlustest saadud 

ettepanekuid on analüüsitud ja sisse 

kirjutatud  kooli arendustegevuses 

x x x  Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Traditsiooniliste õpilaste ja õpetajate 

vaheliste ürituste hoidmine ja uute 

leidmine. 

Toimuvad hetkel toimivad üritused 

(tõrvikutega teatejooks, õpetajate 

päev, võrkpall) ning on leitud uued 

lähenemised. 

x x x 
  

Kooli eelarve 

7.4.3. Koostöös vilistlastega jätkuvad kooli traditsioonilised üritused. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

„Tagasi kooli” projekti raames kutsutakse 

vilistlasi kooli esinema. 

Vilistlased on andnud koolis 

lahtise tunni. 

 

x x x 
  

Kooli eelarve 

Hõbe- ja kuldlennu vilistlaste vastuvõtt. Õppeaasta lõpus on korraldatud  

vilistlasüritus. 

 

x   x  x  Direktor  Direktor 
 Kooli 

eelarve 

7.4.4. Õpilasesinduse töö on koolis tunnetatav. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Õpilasesinduse president koondab enda 

ümber aktiivseid õpilasi eri vanuseastmetest. 

On olemas aktiivne õpilasesinduse 

tuumik. 

 

x x x 
Õpilasesindu

se president 
Huvijuht Kooli eelarve 

Õpilasesindus juhib kaasõpilastele info 

edastamist, korraldab üritusi, koosolekuid 

Toimub infovahetus õpilastega 

kord nädalas. 
x x x 

Õpilasesindu

se president 
Huvijuht Kooli eelarve 
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Toimub koostöö õpilasesinduse, juhtkonna ja 

õppetooli juhatajate vahel. 

Kord veerandis toimub 

õpilasesinduse ja juhtkonna 

koosolek. x x x 

Juhtkond, 

õppetooli 

juhatajad, 

õpilasesindu

se president 

Direktor Kooli eelarve 

7.4.5. KOV-i , partnerite ja kooli koostöö on tulemuslik. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Avatus ja koostöö tegemine lastega tegelevate 

partnerite ja sidusvaldkondadega 

(hoolekanne, haridus, noorsoo- ja sporditöö, 

politsei, kaitseliit, lastekaitse spetsialist jne). 

Kool  teeb head koostööd 

partneritega. 
x x x 

Kooli 

juhtkond 
Direktor Kooli eelarve 

Kool ja KOV teevad igakülgset koostööd. Toimuvad ümarlaua koosolekud 

kooli juhtkonna ja KOV vahel 2x 

aastas. 

 

 

x x x 
Kooli 

juhtkond  
Direktor 

 Kooli 

eelarve 

7.4.6. Koostöö ettevõtete ja ametiasutustega. 

Tegevus Saavutatud tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Ekskursioonid ettevõtetesse ja 

ametiasutustesse, osalemine töövarju 

päevadel, kaasalöömine „Tagasi kooli” 

projektis. 

Õpilasted teavad kohalikke 

ettevõtteid ja asutusi ning on 

teadlikumad tulevases 

kutsevalikus. 

x x x 
Huvijuht, 

klassijuh. 
Huvijuht Kooli eelarve 
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Koostöös ettevõtetega kooli projektide 

rahastamine. 

Ettevõtted on toetanud 

robootikaringi arendust, staadioni 

inventari soetamist ja teisi kooli 

arendavaid projekte. 

x x x Direktor Direktor Ettevõtted 

7.4.7. Kool kaasab vastavalt vajadusele valla huvikoole koolielu edendamiseks. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Huvikoolid (spordikool, muusikakool, 

kunstikool, noortekeskus) kaasatakse 

ühistesse üritustesse. 

2x aastas toimuvad üritused, kuhu 

huvikoolid on kaasatud. 

x x x 

Huvijuht, 

kooli 

juhtkond, 

huvikoolide 

esindajad 

Huvijuht 
 Kooli 

eelarve 
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7.5. RESSURSIDE JUHTIMINE 

 

Valdkonna eesmärk: koolis on innovaatiline ja turvaline õpikeskkond, mis võimaldab eneseteostust ja igakülgset arengut. 

        7.5.1. Eelarve koostamise arendamine. 

7.5.1.1. Koolis toimub regulaarne arengukava arutelu, täiendamine, ressursside jälgimine. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Iga õppeaasta alguses toimuvad  juhtkonna 

arengukava arutelu koosolekud, vajadusel 

tehakse täiendusi. 

Toimunud on 3 koosolekut 

x x x Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Ressursside pidev jälgimine. Kokkuhoid on saavutatud kütte, 

vee- ja elektritarbimisel. 
x x x 

Kooli 

kollektiiv 
Direktor Kooli eelarve 

7.5.1.2. Kooli eelarve koostamisse on kaasatud õpetajad ja kooli personal. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Õpetajad esitavad oma ettepanekud eelarve 

kohta   õppetoolide juhtide kaudu 

Õpetajad osalevad kooli eelarve 

koostamisel. 
x x x 

Õppetoolid

e juhid 
Direktor Kooli eelarve 

Kooli personal esitab oma ettepanekud eelarve 

kohta   majandusjuhi kaudu. 

Kooli personal osaleb kooli 

eelarve koostamisel. 
x x x Majandusj Direktor Kooli eelarve 

IT töötaja esitab koostöös õppetoolide 

juhtidega oma ettepanekud eelarvesse. 

 

 

 IT eelarve on kooskõlastatud 

x x x IT-juht Direktor Kooli eelarve 
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7.5.1.3.  Kooli remonditööde ja staadioni korrashoiu tagamiseks on loodud remondimeistri ametikoht.  

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Põhjendatud ettepaneku esitamine 

remondimeistri ametikoha loomiseks. 

Kooli struktuuri on loodud 

remondimeistri ametikoht x 
  

Direktor Direktor KOV 

7.5.2. Materiaaltehnilise baasi arendamine. 

7.5.2.1. Kooli staadionil on tundide läbiviimiseks ja võistluste korraldamiseks vajalik inventar. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Vajamineva inventari kaardistamine. On nimekiri puuduolevast 

inventarist. 
x 

  

Oskusainet

e õppetool 
Direktor Kooli eelarve 

 

Pakkumiste võtmine ja vahendite soetamine. 

Staadion on nõuetekohaselt 

inventariga komplekteeritud. 
x x 

   

Kool, KOV, 

projekt 

7.5.2.2. Füüsikaklass on vastavalt õppekava nõuetele renoveeritud ja sisustatud. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Koostöös KOV-ga rahaliste vahendite 

leidmine. 

Renoveerimise teostamiseks on 

eelarvesse planeeritud rahalised 

vahendid. 

x 
  

Direktor, 

vald 
Direktor KOV 

Ehituse teostamiseks ehitaja leidmine ja 

ehitamine. 

Füüsikaklass on nõuetekohaselt 

kaasajastatud. 

 

 

 

 

x 
  

Direktor, 

vald 
Direktor KOV 
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7.5.2.3. Koolis on kaasaegne ja tulevikku vaatav IKT lahendus. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Hetkeolukorra kaardistamine ja 

tulevikuvisiooni loomine 

Toimunud on IKT lahenduste 

loomiseks koolitus. 
x  

  

It-juht, 

majandusj 
Direktor Kooli eelarve 

Projekti koostamine ja vahendite leidmine Olemas on projekt ja rahalised 

vahendid 
  x 

 
Majandusj Direktor 

Projektid, 

kool 

IKT lahenduste teostamine 
 Koolis on kaasaegne 

innovaatiline infosüsteem 
    x  Direktor  Direktor 

KOV,kool, 

projekt 

7.5.2.4. Õpperuumide inventar ja seisund vastavad õppetöö vajadustele. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

On koostatud õpperuumide parandustööde 

täpne nimekiri. 

Lisavahendite tekkimisel on kõik 

õppeklassid varustatud vajaliku 

inventariga. 

x x x Majandusj Majandusj Kooli eelarve 

Jooksvad remonditööd on teostatud vastavalt 

vajadusele. 

Õpperuumides on läbi viidud 

parandustööd. 
x x x Majandusj Majandusj Kooli eelarve 

7.5.2.5. Üldhelindus koolis on laiendatud klassiruumidesse. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Võetakse parim pakkumine üldhelindusele   ja 

teostatakse paigaldus klassiruumidesse. 

Klassiruumides on tagatud 

nõuetekohane üldhelindus. 

 

 

 

  x   
IT-juht ja 

majandusj 
Direktor Kooli eelarve 
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7.5.2.6. Tehnosõlme sissepääsumüüri renoveerimine. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Tehnosõlme sissepääsumüüri  renoveerimine ja 

toestamine. 

Tugimüür on renoveeritud ja 

turvaline. 
 x 

 
  

Majandusj, 

direktor 
Direktor KOV 

7.5.2.7. Spordikorpuse võimla ja välisfassaad on renoveeritud. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Projekt kooli spordikompleki renoveerimiseks.  Projekt on teostatud 
x 

  

Vald, 

direktor 
KOV KOV 

Spordikompleksi renoveerimiseks ehitaja 

leidmine. 

Pakkujate seast on leitud parim 

pakkumine 
x 

  
Vald KOV KOV 

 Spordikompleksi renoveerimine. 

 

Spordikompleks on 

kaasajastatud.  
x 

 
Vald KOV KOV 

7.5.2.8. Kooli peasissekäik on renoveeritud. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Kooli eelarvesse planeeritakse peasissekäigu 

renoveerimine. 

Koolil on esinduslik 

peasissekäik. 
x  

 
  Majandusj Majandusj Kooli eelarve 

Ehituspakkumiste võtmine peasissekäigu 

renoveerimistööde teostamiseks. 

 

  

 

 x 
 

  Majandusj Majandusj Kooli eelarve 

Toimub kooli peasissekäigu renoveerimine. Koolil on esinduslik 

peasissekäik. 

 
 

x 
 

Majandusj Majandusj Kooli eelarve 
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7.5.3. B-korpuse internetivõrgu väljaehitamine. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Otsitakse tehnilise teostuse parim pakkumine. Leitud on parim lahendus ja 

teostaja. 
x 

  

IT 

hooldaja 

IT 

hooldaja 
Kooli eelarve 

B- korpuse internetivõrk ehitatakse välja. Tagatud on B- korpuses 

kvaliteetne interneti püsiühendus. 
 

x 
 

IT 

hooldaja 

IT 

hooldaja 

 

Kooli eelarve 

7.5.4. Kool on komplekteeritud õppimiseks vastavaid eeldusi ja võimeid omavate õpilastega. 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Gümnaasiumiastme õpilaste 

komplekteerimiseks kuulutatakse välja 

konkurss. 

AKG on jätkusuutlik ja heal 

tasemel kool. x x x Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Põhikooli vabadele kohtadele võetakse vastu 

väljapool valda kooli õppima asuvaid õpilasi. 

Põhikooli õpilaste arv ületab 250 

õpilase piiri. 
x x x Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Koolis luuakse HEV õpilaste väikeklass. Kodulähedast õpet on 

võimaldatud hariduslike 

erivajadustega õpilastele. 

 

x x x 

Juhtkond, 

HEV 

koordinaat 

direktor Riik, KOV 

7.5.5. Lisavahendite leidmine projektide kaudu 

Tegevus Saavutatavad tulemused 2014 2015 2016 Teostajad Vastutaja rahastamine 

Üle on vaadatud vajadused ja kohad, millele 

otsitakse lisavahendeid projektide kaudu. 

On leitud lisavahendeid 

projektide kaudu. 
x x x 

Kooli 

kollektiiv 
Direktor projektid 
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7.5.6.  Tulevikus teostamist vajavad projektid. 

A- ja B- korpuste renoveerimine. Koolis on säästlik, kaasaegne  ja nõuetele vastav õppekeskkond. 

Tehnoloogiabaasi arendamine. Koolis on kaasaegne tehnoloogiabaas tööõpetuse, tehnoloogia, arvutiõpetuse ja robootika 

õpetamiseks. 

9-kohalise väikebussi soetamine. Koolis on olemas transpordi võimalus õpilaste osalemiseks konkurssidel, võistlustel ja 

õppekäikudel. 

Kooli ümbruse  õueala renoveerimine ja 

sadevee äravoolu süsteemi projekti teostamine. 

 Kooli ümbruse asfaltkate on uuendatud, vihmavee äravool on suunatud ümber koolimaja. 

Koolimaja ümbrus on korrastatud. 

Kunstmurukattega tagavaraväljaku ehitus. Sportimistingimuste paranemisega on võimalik treeninguid õues läbi viia aastaringselt. 

Ujula helinduse parandamine. Ujula ei kaja ja ujulas on kaasaegne helindussüsteem. 

Aula helinduse ja valgustuse soetamine. Aulas saab  korraldada  üritusi, helitehnikat ei pea rentima. 
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VIII.  ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

- Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, 

            õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli kord aastas. 

- Arengukava kinnitatakse koolipidaja kehtestatud korras. 

-  Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 


