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Eessõna 

Loo Keskkooli arengukava on dokument, mis sätestab hetkeolukorra, määratleb kooli arenduse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava ja arengukava uuendamise korra kolmeks aastaks. 

Arengukava on toeks kooli õppekava elluviimisel, olles koos õppekavaga kooli 

arengu eelduseks ja aluseks. 

 

Üldandmed 

Loo Keskkool 

Aadress: 

Saha tee 7, Loo alevik 

Harju maakond 74201 

Telefon: 6080403 

E-post: kool@lookool.ee 

 

Õppeasutuse lühikirjeldus 

 

Piirkonnas (Saha külas) alustati hariduse andmisega 1737. aastal. Loo Keskkooli otsesteks 

eelkäijateks on 1982. aastal asutatud Loo Lasteaed – algkool ja 1987. aastal asutatud Loo 8-

klassiline kool. 1991. aastast kannab kool Loo Keskkooli nime. 

 

Loo Keskkool on Jõelähtme valla suurim kool ning ainus gümnaasium. 2012/13  aastal õppis 

koolis 310 õpilast. Keskkooli osa suuruseks on keskmiselt  50 õpilast.  

Keskkoolis õpitakse kolmes õppesuunas: 

reaal – tehnoloogia 

humanitaar – teatri 

võõrkeelte - turismindus 

 

Eelmine sisehindamise periood lõppes 2010 aastal. Pärast seda analüüsiti tehtut põhjalikult 

sisehindamise aruandes ning alustati kõigi huvipoolte koostööna uute arengusuundade 



väljatöötamist. 2012 a sai kooli riiklikult sisehindamise nõustajalt kirjaliku tagasiside, mida on 

kasutatud uue arengukava alusdokumendiks. Uus sisehindamise aruanne esitatakse 2013. aastal.  

 

Arengukava väljatöötamine viibis suurte ümberkorralduse tulemusena Eesti haridussüsteemis, 

millest tulenevalt polnud selge gümnaasiumiosa areng koolis. Kool ootas ka Jõelähtme valla uue 

hariduse arengukava valmimist 2012. aastal. Arvandmete ja sisekontrolli põhjal tehtud järelduste 

kõrval olid kokkuvõtete tegemisel olulisel kohal SWOT analüüsid, lastevanemate, õpilasaktiivi ja 

õpetajate meeskonnatööde, arenguvestluste ning õpilaste ja lastevanemate rahuloluküsitluste 

tulemused. Jätkuvalt on fookuses tegevusvaldkonnana kooli strateegiline juhtimine ja 

sisehindamine. Materiaalse õppekeskkonna parendamine ja infotehnoloogia vahendite ning 

tehnilise taristu integreerimine õppetöösse leiavad kajastamist õppekeskkonna arendamise 

valdkonnas. Kooli arengukava alusel töötatakse välja kooli IT arengukava. 

 

Arengukava koostamise alusdokumendid 

Uue arengukava koostamisel on aluseks võetud järgmised alusdokumendid: 

 

1. Jõelähtme Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 62 „Loo Keskkooli põhimäärus“ 

2. Jõelähtme Vallavolikogu 25.10.2012 määrus nr 102 „Jõelähtme valla arengukava 

vastuvõtmine“ 

3. Jõelähtme Vallavolikogu 30.05.2012 määrus nr 92 „Jõelähtme valla hariduse arengukava 

kinnitamine“ 

4. Jõelähtme Vallavolikogu 12.02.2007 määrus nr 56 „Loo Keskkooli arengukava 

kinnitamine“ 

5. Loo Keskkooli sisehindamise aruanne 

6. Loo Keskkooli sisehindamise aruande tagasisidearuanne 

7. Loo Keskkooli õppekava 

Moto 

 

Kool avab mulle uksed. 

 



Missioon 

Loo Keskkooli ülesandeks on tingimuste loomine oma piirkonna noortele kohustusliku 

põhihariduse ja soovijaile konkurentsivõimelise üldkeskhariduse omandamiseks. 

 

Loo Keskkooli missiooniks on elus hästi toime tuleva eetilise inimese terviklik kujundamine. 

Otsustusjulgus  ja -võime koos vastutustundega enese ja ühiskonna ees tagavad isiksuse kestliku 

arengu. Kool loob õpilastele tingimused nii tahteliseks, vaimseks, kehaliseks kui ka 

emotsionaalseks kasvuks.  Kool on perele lapse arengust hooliv partner. 

 

Meie motoks on „KOOL AVAB MULLE UKSED”.  See tähendab, et kool aitab õpilasel oma 

võimeid avastada  ja potentsiaali realiseerida. Kool aitab õpilasel saada täieõiguslikuks, 

kohusetundlikuks Eesti Vabariigi kodanikuks. Kooli uksed on avatud koostööks kogukonna, 

kohaliku omavalitsuse ja kõikide teiste partneritega. 

 

Kool on avatud uuele ja kaasaegsele säilitades seejuures koolis väljakujunenud traditsioonid ja 

omanäolisuse, kool on kohaliku haridus-  ja kultuurielu keskus. 

 

Kooli logoks  on „KUKK”,  mis sümboliseerib kooli ja haridust. 

 

Visioon 

Tahame olla kool, kus 

• õpib motiveeritud õppija, kes oskab ja tahab õppida; 

• toetatakse kõiki õppijaid – nii õpilasi, töötajaid kui lapsevanemaid; 

• õppetöö toimub turvalises, kaasaegses ja meeldivas õpikeskkonnas; 

• riiklikust õppekavast lähtuv kooli õppekava hoitakse avatuna muutustele; 

• õppetöös on positiivne ja toetav mikrokliima;  

• arvestatakse huvide, võimete ja vajaduste erisusi; 

• valitsevad sõbralikud koostöösuhted; 

• akadeemilist edukust hinnatakse õpilase võimete kontekstis; 



• on väärtustatud iga õpilase võimalus ja vajadus end terviklikult arendada ning mitmekülgselt 

teostada kooli valikainete, projektide, huvitegevuse ja traditsioonide kaudu; 

• õpilased, lapsevanemad, töötajad ja teised huvigrupid on rahul õppe- ja 

kasvatustegevuse korralduse ja tulemustega; 

• tunnustatakse õpilaste ja kooli töötajate tulemuslikku tööd; 

 

ja kus kehtivad järgmised põhimõtted: 

• edu läbi koostöö – õpime üksteiselt ja õpime koos; 

• iga laps on andekas, tuleb ainult välja selgitada, milles; 

• toetav, igakülgselt turvaline õpikeskkond; 

• oleme suhtlemises korrektsed ja heasoovlikud ning oleme orienteeritud probleemide 

lahendamisele; 

• järgime sõlmitud kokkuleppeid ja antud lubadusi; 

• oleme kõik oma kooli esindajad ja selle hea maine kujundajad. 

 

Põhiväärtused 

 

 Kooli maine, õppimise ja kasvatamise usaldusväärsus. 

 Traditsioonid ja õppesuunad 

 Õpilase tasakaalustatud arengu toetamine 

 Professionaalne kaader 

 Personali süsteemne enesetäiendamine ja sisekoolitused 

 Süsteemne sisehindamiste läbiviimine 

 

Üldeesmärk 

 

Püüelda õppiva ja kaasava kooli harmoonilise mudeli poole, olles avatud arengutele.  

Kool on vaimsuse kandja ja inimlike väärtushinnangute kujundaja.  

 



Eesmärgid 

 

1. Tegevuste kavandamine juhtimise ning õppe ja kasvatustöö tulemuslikkuse tõstmiseks. 

2. Õpilase ande ja arengupotentsiaali leidmine ja arendamine. 

3. Õppimise mitmekesistamine ja kaasajastamine digiajastul. 

4. Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste täiustamine. 

5. Koostööpartnerite kaasamine õppekava tulemuslikumaks rakendamiseks. 

6. Õpilaste mitmekülgse arengu toetamine klassivälise tegevusega. 

7. Koolipidaja poolt antud vahendite optimaalne kasutamine. 

8. Õpilase kasvatamine vastutustundlikuks kodanikuks. 

9. Turvalise koolikeskkonna kindlustamine 

 

Tegevused turvalisuse tagamiseks ja ühistunde loomiseks 

 

Juhtmõtted: Hoolivus. Lugupidamine. Taktitunne. Inimlikkus. 

 

1. Regulaarsed iga-aastased ühisõppused turvalisuse tagamiseks 

2. Süsteemne klasside infominutite läbiviimine 

3. Klasside ühised ekskursioonid ja õppekäigud 

4. Õpetajate ühised koolitused ja väljasõidud 

5. Kolleegide meelespidamine tähtpäevadel 

6. Õpilaste ja õpetajate tunnustamine vastavalt välja töötatud korrale 

7. Partnerite kaasamine otsustamisprotsessi. 

 

Väärtused ja eetika 

 

Kooli väärtusteks on koostöö, sõbralikkus, paindlikkus, kannatlikkus, ausus ja kohusetunne. 

Tähtsad on kokkulepetest kinnipidamine, vastastikune lugupidav ja toetav suhtumine kõikide 

protsessiosaliste poolt: 



 

õpilane – õpetaja – juhtkond – lapsevanem – koolitöötaja - partner 

 

                                                                                   
 
                                                                                                    
 
           

õpetaja 

õpilane 

juhtkond 

lapsevanem

koolitöötaja 

partner 

 hoolimine   

üksteisest 



Tegevuskava 2013 – 2016 
 
I Eestvedamine ja juhtimine 

 Tegevus Eesmärk Mõõdik Vastutaja Tähtaeg 

1 Turvalise vaimse, 

füüsilise ja sotsiaalse 

koolikeskkonna loomine 

Ohutus- ja turvanõuete täitmine igas 

koolipäevas. 

Juhtumite ennetamine, kriisiolukordadeks 

kohane valmistumine vastavalt välja töötatud 

plaanidele 

Rahuloluküsitlused, 

parendusettepanekute 

arv 

direktor 2013 -2016 

pidev 

2 Väärtuskasvatuse 

edendamine ja 

kasvatustöö tõhustamine 

Kooli põhiväärtuste kokkuleppimine, 

teadvustamine ja neist kinni pidamine 

töötajate, laste ja lapsevanemate poolt 

Vaatlus, 

korrapidamine 

vahetundides, 

mõjutusmeetmete 

rakendamiste arv, 

õpilaste eetiline 

käitumine 

direktor, huvijuht, 

õpilasomavalitsus 

2013 -2016 

pidev 

3 Kooli juhtimise ja 

sisehindamissüsteemi 

täiustamine 

Tagada kooli stabiilne areng ja sisehindamise 

analüüsi otstarbekas kasutamine erinevate 

valdkondade tegevuste parendamisel ja 

motivatsioonisüsteemi põhimõtete 

edasiarendamine 

Rahuloluküsimustikud, 

arenguvestlused  

direktor 2013 -2016 

pidev 

4 Süsteemne personali Õpetajate professionaalne areng. Õpetajate Tunnivaatluste direktor 2013 -2016 



enesetäiendamine ja 

vajaduspõhine 

sisekoolituste 

korraldamine 

kursisolek õppekavauuendustega, uute 

õpetamismetoodikatega. Koolituskava 

koostamine ja arendamine 

analüüsid, 

süstemaatiline õpitu 

edastamine 

kolleegidele 

pidev 

5 Kooli õppekava 

uuendamine tuginedes 

riiklikule õppekavale 

Gümnaasiumi õppesuundade väljatöötamine 

ja uuendamine. Kaasaegse ja usaldusväärse 

õppe ja hariduse pakkumine läbi uueneva 

õppekava 

Tagasisideküsitlused, 

koostöölepped, 

olümpiaadide ja 

tasemetööde tulemuste 

võrdlevanalüüs 

direktor 2013 -2016 

pidev 

6 Turvalisuse 

suurendamine 

ühisõppustega 

Ühistegevuste harjutamine ühisõppustega Turvalisuse 

suurenemine 

direktor 1 õppus aastas 

7 Turvalisuse 

suurendamine igas 

koolipäevas 

Pedagoogide kontrolli tugevdamine 

koolikeskkonna üle, riskikäitumise 

vähendamine 

Vahejuhtumite arvu 

vähenemine 10 % 

aastas  

direktor, 

õppealajuhataja 

pidev 

8 Tunnustamissüsteemi 

arendamine ja õpetajate 

töö 

Tunnustamisvõimaluste laiendamine, 

õpetajad ja koolitöötajad on kaasatud 

tööülesannete muutmiseks vajalike otsuste 

tegemisel 

Kohane 

tunnustamissüsteem 

direktor 2013 -2016 

pidev 

9 Õpilasomavalitsuse 

arendamine 

Õpilaste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine Õpilaste aktiivsuse ja 

motivatsiooni kasv 

direktor, huvijuht pidev 

 



II Personalijuhtimine 
 

 Tegevus Eesmärk Mõõdik Vastutaja Tähtaeg 

1 Personalivajaduse 

hindamine 

Personalipoliitika optimeerimine Töötajate vastavus 

nõuetele 

direktor pidev 

2 Personali arendamine Sisekoolituste plaanipärane läbiviimine 

 

Personali 

ettevalmistus kaasaja 

nõuetele 

direktor pidev 

3 Personali motiveerimine Õpetajaameti väärtustamine ja 

tunnustamine 

Personali 

motiveeritus 

direktor Kevadel ja 

sügisel 

4 Innustamine ja 

julgustamine 

Noorte edutamine vastutuse võtmiseks Kaadri optimaalne 

vanuseline struktuur 

ja väike voolavus 

direktor pidev 

5 Lastevanemate ja vilistlaste 

kaasamine õpetajate 

tunnustamissüsteemi 

väljatöötamiseks 

Koostöö tugevdamine sidusrühmade 

vahel 

Kohane 

tunnustamissüsteem 

direktor 1 x aastas 

 
 
 
 
 



III Sisekoolituste plaan 
 
1 HEV lastega tegelevate õpetajate erialased koolitused ja supervisioon 2013 - 2016 

2 IT – alased ühiskoolitused uute elektroonsete õppekeskkondade kasutuselevõtuks 2014 - 2016 

3 Õpetajate eneseabi, tööstressi ja läbipõlemise vastased ühiskoolitused 2013 -2016 

4 Uuenenud haridusseadused ja õigusaktid vastav õigusaktide 

muutumisele 

5 Parimate praktikate tutvustamisega seotud koolitused (eriti klassiõpetajatele) 2014 - 2016 

6 Kehakeel kui suhtlemisvahend koolisituatsioonis 2013 

7 Keskkond Moodle 2013 - 2014 

8 Tegutsemine kriisiolukordades sh. evakuatsiooniõppused, tuletõrjeõppused ja esmaabi vastavalt, õigusaktides 

ette nähtud nõuetele 

9 Meeskonnakoolitus kooli juhtkonnale 2013 -2014 

10 Enesekehtestamiskoolitused alustavatele pedagoogidele 2013 - 2016 

11 Ainealased koolitused vastavalt iga-aastasele arenguvestlustele ja analüüsile 2013 - 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV Koostöö huvigruppidega 
 
Kool määratleb prioriteetseteks huvigruppideks ja valdkondadeks: lapsevanemad, Loo aleviku kogukond, Jõelähtme vald, 

rahvusvahelised sõpruskoolid. 

 

 Tegevus Eesmärk Mõõdik Vastutaja Tähtaeg 

1 Kooli üldtutvustavate 

infomaterjalide 

koostamine 

Avalikkuse informeerimine kooli 

sündmustest 

Kooli tuntus Ida - 

Harjumaal 

direktor, 

õppealajuhataja, 

huvijuht 

1 x aastas 

sügisel 

2 Kooli infolehe 

väljaandmine 

Koolipere regulaarne informeerimine 

sündmustest 

Koolipere 

informeeritus 

Huvijuht, IT juht 2013 - 2016 

3 Lapsevanematega kiire 

infosüsteemi loomine 

Lapsevanemate kursisolek kooli 

tegevusega 

Lapsevanemate 

informeeritus 

direktor, IT juht 2013 

4 Õpilasvahetused 

projektide raames 

(Comenius, Bobfingen 

jne )  

Õpilaste sallivuse kasv erisuste suhtes ja 

rahvusvaheline kogemus 

Õpilaste ja õpetajate 

rahvusvaheline 

kogemus 

direktor, 

õppealajuhataja 

pidev 

5 Koostöö jätkamine ja 

mitmekesistamine 

sõpruskoolidega 

Rahvusvahelise koostöö kogemus Õpilaste ja õpetajate 

rahvusvaheline 

kogemus 

direktor 

 

pidev 

 
 
 



V Õppekorraldus 
 

 Tegevus Eesmärk Mõõdik Vastutaja Tähtaeg 

1 Kooli õppekava 

rakendamine ja 

täiustamine 

Kooli õpekava kooskõlla viimine 

riikliku õppekavaga ja koolipidaja 

vajadustega 

Õigusaktidele ja 

koolipidaja 

vajadustele vastav 

õppekava 

direktor, 

õppealajuhataja,   

2013 - 2014 

2 HEV õpilaste õppekava 

ja õppetöö 

korraldamine 

Õpiabi võimaldamine vastavalt õpilase 

erivajadusele 

Õpiabi vajaduse 

vähenemine seda 

saavatel õpilastel 

direktor, 

õppealajuhataja, 

sotsiaalpedagoog 

2013 - 2016 

3 Õppesuundade 

rakendamine ja 

edasiarendamine 

Koha leidmine ja sissevõtmine lokaalsel 

haridusturul 

Gümnaasiumi 

komplekteerimine ja 

jätkusuutlikkus 

õppealajuhataja 2013 - 2014 

4 Huvitegevus Õpilaste mitmekülgne sotsiaalne ja 

vaimne areng 

Õpilaste hõivatuse 

suurenemine 

klassivälise 

tegevusega 

huvijuht, 

sotsiaalpedagoog 

2013 - 2016 

5 Koolikohustuse täitmise 

kindlustamine 

Kindlustada õpilaste osavõtt õppekava 

omandamisest 

Põhjuseta puudumiste 

vähenemine 10 % 

sotsiaalpedagoog 2013 - 2016 

 
 
 



VI Ressursside juhtimine 
 

 Tegevus Eesmärk Mõõdik Vastutaja Tähtaeg 

1 Materiaaltehnilise baasi 

arendamine 

Materiaalse baasi vastavus vajadustele Kaasaegne 

materiaalne baas 

direktor, 

majandusjuht 

2013 -2016 

2 Koostöö Loo 

Spordihoonega 

ressursside ühisel 

kasutamisel 

Kasutada koolipidaja ressursse 

mõistlikult kooli õppekava täitmiseks 

Sujuv koostöö 

spordiväljakute ja 

spordihoone 

kasutamisel 

direktor 2013 -2016 

3 Inforessursside 

juhtimine 

Kooli IT arengukava uuendamine. 

Arvutipargi kaasajastamine ning 

tahvelarvutite kasutuselevõtt 

Uus IT arengukava direktor, IT juht 2013, 2016 

4 Säästlik majandamine ja 

keskkonnahoid 

 

Projektorite ja elektrooniliste 

õppematerjalide kasutuselevõtt, säästliku 

majandamise õpetus koolis ning 

ressursside säästlik kasutamine personali 

ja õpilaste poolt 

Optimaalne 

ressursside 

kasutamine 

direktor, 

majandusjuht 

2013 -2016 

5 Renoveerimise 

(soojustamise) 

lõpetamine 

Lõpetada kohase kvaliteediga 

renoveerimine 

Korras kooli 

välisilme 

direktor, 

majandusjuht 

2013 



 

Kokkuvõte 

Loo Keskkooli arengukava üldeesmärgiks on väärtuskasvatuse laiapõhjalisem juurutamine, 

kaasaegse õpilasest ja õpetajast enam hooliva koolikeskkonna kujundamine. Kaasaegne 

õpikeskkond peab saama koolis normiks ja see peab käima koos laste ja vanemate huvide 

austamise ja vastastikuse lugupidamisega. Kool kavandab pidevalt uuendada õpikeskkonda ning 

teha seda vanematele ja lastele sõbralikuks kaotamata sealjuures nõudlikkust taseme vastu. 

Arengukava adekvaatseks arenguks korraldab kool pidevat tagasiside monitooringut küsitluste, 

arengu- ja probleemvestluste kaudu. Kool arendab edasi gümnaasiumi õppesuundi eesmärgiga 

jõuda arenguperioodi lõpuks demograafilisest situatsioonist tingitud arengupuudest edasi 

kasvufaasi. 

Kooli juhtkonnal ja personalil on selged eesmärgid, kaasaegne õpikeskkond ja koostöö 

lapsevanematega ning koolipidajaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arengukava muutmise kord 

Arengukava kuulub läbivaatamisele augustikuu jooksul õppenõukogus koos eelmise õppeaasta 
sisehindamise tulemuste kinnitamisega. 

Muutused arengukava tegevuskavades kooskõlastab direktor hoolekoguga ning seejärel kinnitab 
muudatused. Koopia muudetud tegevuskavadest esitatakse Jõelähtme vallavalitsusele. 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

 muudatustega õigusaktides 

 muudatustega koolipidaja finantsilistes võimalustes 

 muudatustega riiklikus õppekavas 

 arengukava analüüsist tulenevate muudatustega 

 õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega 

 arengukavas ette nähtud tähtaegade möödumisega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arengukava kinnitamine 

 

 

Õppenõukogu sekretär………………………………………Rita Selgis 

 

Õpilasesinduse president………………………………………Eneli Elias 

 

Kooli direktor………………………………………………….Ants Rebane 

 

Arengukava on kinnitatud hoolekogus …………………….. 2013. aastal 

 

Hoolekogu esimees ………………….…………….…………Ewa Metsis 

 

 


