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KOOLI MISSIOON

Avinurme Gümnaasiumi missioon on tegutseda ühtse kooliperena ja võimaldada kõigile õppijatele

parimat võimetekohast arengut. 

KOOLI VISIOON

Avinurme  Gümnaasiumi  visioon  on  olla  õpihuvi  väärtustav  ning  koolirõõmu  ja  mitmekülgset

haridust pakkuv kool.

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

AVATUS – väärtustame iseennast ja häid suhteid kodu, õpilaste ja õpetajate ning kogukonna vahel

PIDEV ARENG – väärtustame elukestvat õpet

TURVALISUS – peame kinni kokkulepitud reeglitest; hoolime ja arvestame üksteisega, et tunda

end koolis hästi

KOOSTÖÖ – oleme sallivad ja koostööaltid

VASTUTUS – oleme teadlikud ja lähtume tegevustes oma õigustest ja kohustustest

TRADITSIOONID – väärtustame ja kanname edasi traditsioone

LOOVUS -  väärtustame mitmekülgset huvitegevust ja ettevõtlikkuse arendamist

TERVIS – peame oluliseks positiivset tervisekäitumist   
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KOOLI ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD VALDKONDADE PÕHISELT

Juhtimine ja eestvedamine

Põhisuund: Kooli juhtimine on erinevatel tasanditel kooli arengut toetav 

Eesmärk Mõõdikud

Kooli personal on professionaalne, 

kvalifitseeritud ja arengule orienteeritud.

Töötajate kvalifikatsiooninõuded on täidetud.

Koolitustel osalemise arv töötaja kohta.

Arenguvestlustelt saadud tagasiside, et õpetajad 

väärtustavad oma professionaalset arengut.

Rahuloluküsitluse tagasiside. 

Töötajate tunnustamine toimub vastavalt 

kindlatele kriteeriumitele.

Töötajate tunnustamise kord on valminud.

Rahuloluküsitluste tagasiside.

 Kooli koduleht on uuendatud. Uus Koduleht on valminud 2018.

Koolis on õppetöös kasutamiseks 

tahvelarvutite komplekt.

Tahvelarvutite komplekt (15-20) on olemas. Rajatud 

on akupank. Tahvelarvutite kasutamine õppetöös on 

fikseeritud õpetajate töökavades.

Spordihoone (saal, duširuumid) 

ventilatsioon on väljaehitatud.

Ventilatsioon on väljaehitatud ja toimib. 

Söökla on renoveeritud. Sööklakompleksi renoveerimine on toimunud.

Söökla on tehniliselt kaasaegselt 

varustatud.

Vajalikud tehnilised vahendid on sööklas olemas.

Loodusainete katseid viiakse läbi laboris. Kaasaegselt sisustatud laboriruum on valminud.

Metalliklassi ruum on remonditud. Metalliklassi ruumis on teostatud remont.

Vana koolimaja ruumid on remonditud 

ning neile on leitud rakendus (õpilaskodu,

huvikool, kooli muuseum).

Vana koolimaja ruumide remont on teostatud ning 

ruume rakendatakse õpilaskodu, huvikooli ja/või kooli 

muuseumi otstarbel. 

Staadion on uuendatud. Staadionile on ehitatud uued tribüünid. Staadioni 

jooksurada, hüppekastid, heiteala on uuendatud.

Kooliraadio on tehniliselt uuendatud. Kooliraadio tööks vajalikud tehnilised vahendid on 

olemas.

Meediaõpetuse õppevahendid on 

kaasaegsed.

Kaamerad, kaamerate lisavarustus ja statiivid, tarkvara,

fotoaparaadid on kaasaegsed.
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Õppe- ja kasvatustöö

Põhisuund: Iga õpilase arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine

Eesmärk Mõõdikud

Õpilaste ja õpetajate digipädevused on 

tõusnud.

Õpetajate osalemine e-tõppe jt IT-alastel koolitustel.

E-õppevara kasutamine õppetundides.

E-õppevara kasutamine kodustes töödes.

Digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetöös. 

Riiklike digipädevuse tasemetööde tulemused

Robootikaõpe on rakendunud ning 

lõimitud õppetööga.

Robootika õppevahendite olemasolu.

Robootikaelementide kasutamine õppetöös on 

fikseeritud õpetajate töökavades.

Robootikaõpetaja osalemine robootika koolitustel.

Kooli gümnaasiumiaste on jätkusuutlik. Gümnaasiumi õppesüsteem on uuendatud.

Õpilaste õpiedukus/õpijõudlus gümnaasiumis.

Väljalangevus gümnaasiumist.

Riigieksamite tulemused.

Rahuloluküsitluste tagasiside.

Õpiraskustega õpilaste tugisüsteem toimib. Täiendavale õppetööle jäävate õpilaste arv väheneb.

Klassikursuse kordamist ei esine.

Koolisiseste aineolümpiaadide- ja 

konkursside süsteem toimib.

Koolisiseseid ainealaseid konkursse ja/või 

olümpiaade on korraldatud. 

Üritused ja osalejate arv  on kirjas ainekomisjonide 

töökavades ja aruannetes. 

Akadeemilise õppetöö tase on tõusnud. Õppetöö kvaliteediprotsent. Õpilaste põhjuseta 

puudumiste hulk on vähenenud. Loovtööde, 

praktiliste tööde ja uurimistööde tase on tõusnud.

Andekate õpilaste toetamine toimib. Olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel osalenud 

õpilaste arv ja tulemused.

Individuaalsete õppekavade rakendamine.

Kooliraadio töö on organiseeritud. On loodud kooliraadio meeskond, kellel on kindlad 

ülesanded. Raadiotöö on seotud õppetööga.

Raadiosaated on regulaarsed ja toimuvad vastavalt 

tööplaanile.
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Koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel

Põhisuund: Koostöö ja heade suhete edendamine, et toetada iga õppija ja koolitöötaja arengut

Eesmärk Mõõdikud

Õpilasesindus osaleb aktiivselt koolielus. On muudetud õpilasesinduse liikmete 

kandideerimise, valimise ja aruandluse 

korraldust. 

Õpilasesinduse tulemuslikkus on kajastatud ÕE 

aruandes.

Rahuloluküsitluste tagasiside. 

Ettevõtted, ettevõtjad, akadeemilised asutused ja

kolmas sektor on kaasatud õpilase arengu 

toetamisse.

Õpilased on kaasatud teadusprojektidesse, 

osalevad TÜ Teaduskooli, TLÜ 

Õpilasakadeemia kursustel.

Koolivälised inimesed on kaasatud õpilaste 

arengusse ja karjäärialasesse õppesse.

Koolivälised inimesed on kaasatud läbi  

programmide Tagasi Kooli, Noored Kooli jt.

Kool osaleb rahvusvahelistes projektides. Projektide eesmärgid ja tegevused on kirjas 

kooli kodulehel.

Kooli töötajad teevad optimaalselt koostööd. Kooli töötajate meeskonnakoolitused on 

toimunud.

Rahuloluküsitluste tagasiside.

Lapsevanemad on rahul kooliga. Rahuloluküsitluste tagasiside.

Pöördumiste ja kaebuste arv registri andmetel.

Tegevused: Arenguvestluste, klassi- ja 

üldkoosolekute jm toimumine. 
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Kooli arengu eesmärgid tervisealastes küsimustes

Põhisuund: Õpilaste tervisekäitumise muutmine ja teadlikkuse suurendamine

Eesmärk Mõõdikud

Koolikoti raskuse vähendamine Tegevused antud eesmärgi saavutamiseks on kirjas 

klassijuhataja ja aineõpetaja tööanalüüsis.

Vahetundide kasutamine puhkuseks 

vaimsest tegevusest

Õppeaasta aruandes kajastatud andmed:

vahetundides kavandatavad tegevused (mängud, 

liikumine); telefonivabad vahetunnid.

Õpilaste tervisealase teadlikkuse 

suurendamine 

Kooli ürituste plaanis tervisealased üritused, koolitused, 

loengud.

Kooliõe töökava.

Koolisöökla ja -kohviku menüü on koostatud tervisliku 

toitumise seisukohast.

Rahuloluküsitluste tagasiside. 

Koolis tekkivate traumade vähendamine Traumade esinemisarv. Ohutusjuhendite olemasolu. 
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SELETUSKIRI AVINURME GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA JUURDE

Arengukava koostamise lähtekohad

Tulenevalt  põhikooli-  ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 67 lõikest  1 on Avinurme Gümnaasiumi

arengukavas  määratud  kooli  arengu  eesmärgid  ja  põhisuunad  aastani  2021,  et  tagada  kooli

toimimine ja jätkusuutlik areng.

Arengukava on koostatud põhimõttel, et see seaks kooli tegevusele eesmärgid ja põhisuunad, mis

tagaksid jätkusuutliku tasakaalustatud arengu, aitaksid toime tulla kooli ees seisvate strateegiliste

eesmärkide ja muutustega ning tagaksid kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses,

mida eeldatakse põhikoolilt ja gümnaasiumilt.

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena välja

selgitatud kooli  parendusvaldkondadest,  mis leiti  analüüsides kooli  õppe- ja kasvatustegevust  ja

juhtimist  ning  hinnates  nende  tulemuslikkust.  Sisehindamisel  lähtuti  PGS  §  78  lõikest  1  ning

haridus-  ja  teadusministri  24.augusti  2010.a  määrusest  nr  49  „Koolieelsete  lasteasutuste,

põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad”.

Arengukava  koostamisel  on  arvestatud  sise-  ja  väliskeskkonna  muutujaid,  Avinurme  valla

arengukava aastateks 2013- 2022 ning on lähtutud PGS § 67 lõikest 1 ja sotsiaalministri 13.augusti

2010.a määrusest nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste

ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale”. 

Kooli missiooni, visiooni, põhiväärtuste ning arengu eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on

lähtutud põhikooli-  ja gümnaasiumiseaduses gümnaasiumidele seatud ülesannetest,  gümnaasiumi

riikliku  õppekava ja  „Eesti  elukestva  strateegia  2020” eesmärkidest.  Arengukava eesmärkide  ja

põhisuundade määratlemisel on arvestatud ka järgmiste dokumentidega: Eesti säästva arengu riiklik

strateegia „Säästev Eesti 21”,  Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt väljatöötatud „Õppijate

digipädevuse mudel”,  Vabariigi  Valitsuse poolt  kinnitatud  konkurentsivõime kava „Eesti  2020”,

Euroopa  Komisjoni  dokumendid  „Avatud  haridusruum:  innovaatilised  õpetamis-  ja

õppimismeetodid  kõigi  jaoks  uue  tehnoloogia  ja  avatud  õppematerjalide  kaudu”;  Tegevuskava

„Ettevõtlus  2020”-  ettevõtlikkuse  arendamine  Euroopas;  „Hariduse  ümbermõtestamine:

investeerimine oskustesse paremate sotsiaalmajanduslike tulemuste nimel”.
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Arengukava  on  aluseks  üldtööplaanile,  milles  esitatakse  arengukavas  olevate  eesmärkide  ja

põhisuundade  realiseerumine  läbi  konkreetsete  tegevuste  ja  nende  tegevuste  rakendamine.

Üldtööplaanis  kavandatakse  vastavalt  mõõdetavuse  aspektile  üheks  õppeaastaks  detailsemad

tegevused eesmärkide saavutamiseks, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest

vastutavad isikud. 

Arengukavast  lähtutakse  kooli  õppekava  koostamisel,  pidades  silmas  piirkonna  vajadusi,  kooli

töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.

Avinurme  Gümnaasiumi  arengukava  elluviimine  tugineb  kooli  liikmeskonna  initsiatiivil,

saavutustahtel  ning muutustega kohanemisvõimel, mistõttu arengukava kirjeldab koostamise ajal

koostajatel olnud ettekujutust kooli strateegilistest eesmärkidest, tegevustest ja arengusuundadest

aastateks 2017- 2021.  Avinurme Gümnaasiumi arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi

kontekstis ning arvestades, et tulevikus toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus

regulatsioonis võivad mõjutada ja muuta kooli prioriteete eesmärkide ja põhisuundade osas.

Arengukava loob visiooni sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus pürgida.

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

volitusnorm. Arengukava väljendab seda, millistena näevad kooliorganisatsiooni liikmed enda kooli

tulevikus  ning  milliseid  eesmärke  nad  soovivad  saavutada  selleks,  et  tagada  toimiv  õppe-  ja

kasvatusprotsess.  Arengukava  on  koostatud  põhimõttel,  et  arengut  kavandatakse  endale.

Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli töötajatel ning eesmärkide

saavutamist toetab hoolekogu ja õpilasesindus.

Arengukava koostamise protsess

Arengukava  koostamiseks  moodustati  töörühm,  kelle  ülesandeks  oli  korraldada  arengukava

terviklik  koostamine  algusest  lõpuni  kindlaks  määratud  tähtajaga.  Koostamise  protsessi  juhtis

direktor.  Arengukava  koostamisse  olid  kaasatud  kõik  isikud,  kes  arengukava  elluviimise  eest

vastutavad. 

Arengukava  koostamisele  eelnes  sisehindamine.  Sisehindamise  kaudu  selgusid  kooli  tegevuse
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eesmärgid ja põhisuunad.

Arengukava  sisulisele  koostamisele  järgnes  arengukava  vormistamine  ja  esitlemine  kooli

töötajatele,  õpilasesindusele,  õppenõukogule,  hoolekogule  ning  kooli  pidaja  esindajale,  toimus

arengukava  arutelu.  Arutelud  arengukava  teemal  tagasid  avatud  diskussiooni  kooli  tuleviku

visioonist  ja  ühetaolise  arusaama  kujunemise  kavandatavast.  Arengukava  koostamise  etapis

analüüsiti kooli tänast olukorda tuginedes sisehindamisele ja sõnastati eesmärgid ning põhisuunad

järgnevateks aastateks valdkondade kaupa.

Kooliarenduse valdkonnad ja seire

Arengukavas  luuakse  kooli  tasandil  tulevikuvisioon ja  sõnastatakse  eesmärgid  ning  põhisuunad

aastani  2021.  Arengukava  annab  suunised  jätkusuutliku  arengu  saavutamiseks  kolmes

tegevusvaldkonnas  ning tervisealastes küsimustes. Tegevusvaldkonnad on kooli põhifunktsioonide

kogum,  mille  lõikes  seatakse  strateegilised  eesmärgid  ja  põhisuunad.  Kooli  tegevusvaldkonnad

hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli tegevust. Eristatud on järgmised kolm tegevusvaldkonda:

- juhtimine ja eestvedamine;

- õppe- ja kasvatustöö;

- koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel.

Kooli visiooni teostumiseks  on seatud antud valdkondades järgmised põhisuunad:

1. Juhtimine ja eestvedamine:

Kooli juhtimine on erinevatel tasanditel kooli arengut toetav.

2. Õppe- ja kasvatustöö:

Iga õpilase arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine.

3. Koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel:

Koostöö ja heade suhete edendamine, et toetada iga õppija ja koolitöötaja arengut.

Antud kolmele eesmärkide teostamist hõlbustavatele ning protsesse arendatavatele omavahel seotud

tegevusvaldkondadele  rajaneb  käesolev  arengukava.  Kolmest  tegevusvaldkonnast  lähtumine  on

arengukava töörühma strateegiline otsus, mis kinnitab suhet mõjusa juhtimise ning jätkusuutliku

arengu tagamise vahel. Järjekindel süsteemne lähenemine, tuginedes kolmele tegevusvaldkonnale

soodustab strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. 
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Tegemist  ei  ole  sõltumatute  tegevusvaldkondade  ja  nende  vadlkondade  iseseisva  arengu

kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu võimaldab lõimida kaks olulist kooli

põhitegevust-  õppe- ja kasvatustegevus ning seda toetavad tegevused. Kooli  kui  organisatsiooni

tegevusvaldkondade kogumi tulemus on põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamise võimaldamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkus saavutatakse ressursside mõjusa juhtimise

ning  kooliorganisatsiooni  üldiste  väärtuste  ja  heaolu  parandamiseks  kohaldatavate  protsesside

elluviimise kaudu.

Arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja metodoloogia

Strateegiline  juhtimine  koolis  põhineb  protsessikesksel  lähenemisviisil  ning  Planeeri  –  Tee  –

Kontrolli  – Parenda metodoloogial.  Planeerimine kajastub arengukavas,  tegemine üldtööplaanis,

kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine sisehindamises. Sisehindamine on

omakorda  sisendiks  arengukavale.  Käesolev  arengukava  on  üks  osa  protsessikesksest

lähenemisviisist ja Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogiast. 

Valitud  Planeeri  –  Tee  –  Kontrolli  –  Parenda metodoloogia  võimaldab  hinnata  koolile  seatud

nõudmisi, planeerida tegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu rakendada pideva parendamise

tegevusi ning mõõta mõjususe määramise eesmärgil tulemusi. Nimetatud metodoloogia võimaldab

jõuda  põhjendatud  otsusteni,  mis  on  arengukavas  väljendatud  prioriteetsete  eesmärkidena  ja

määratletud arengustrateegiatena.

Hüved, mida soovitakse käesoleva arengukava elluviimisel saavutada on järgmised:

senisest suurem konkurentsivõime;

paranenud kooli tegevusnäitajad,

olemasolevate ressursside optimaalsem kasutamine;

töötajate suurem vastutusvõime;

protsessi ja tulemuskeskne tööaja kasutus;

suurenenud intellektuaalne kapital;

optimeeritud, mõjusad ja tõhusad protsessid;

suhtlemisahela paranenud toimivus;

usaldusväärsus;
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jätkusuutlik areng;

huvigruppide lojaalsus ja ühtse koolipere tunne;

õpimotivatsiooniga õpilaskond;

õpilaskonna paranenud õppeedukus;

õpinguid  jätkavate  põhikooli  ja  gümnaasiumi  lõpetajate  suurem  osakaal  ning  olematu  koolist

väljalangevus;

teadlikult nõudlikud lapsevanemad ja nende tihedam koostöö kooliga.

Kooli mõjutavad peamised tegurid perioodil 2017- 2021

Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arengukava koostamisel arvestanud.

Olulised väliskeskkonna tegurid, mis lähiaastatel mõjutavad õppeasutuse tegevust: 

hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil;

õpilaste arv;

kohalik kogukond ja sotsiaalsed võrgustikud;

infotehnoloogia areng;

piirkonna transpordikorraldus

Olulised sisekeskkonna tegurid, mis lähiaastatel mõjutavad õppeasutuse tegevust:

kooli töötajate vanuseline koosseis;

säästev hoiak, mis eeldab säästvat käitumist;

kooli töötajate senisest suurem kaasamine kooli tegevusse panustamisel;

kommunikatsioonikanalite otstarbekas rakendamine ja info liikumine;

õppekava arendus

Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine

Arengukava  on  koostatud  eeldusel,  et  kõik  tegevused  oleksid  teostatavad  ning  tulemused

saavutatavad  igaks  aastaks  määratud  eelarveliste  vahenditega  ning  kooli  areng  tagatakse  lisaks

igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise ning erinevates fondidest taotletava rahastuse

kaudu. Arengukava elluviimiseks vajalike vahendite kavandamine toimub kooli eelarves igal aastal

eelarve koostamise käigus tulenevalt kooli üldtööplaanist ning koostöös kooli pidajaga. 
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Arengukava uuendamine

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks arengukava rakendusplaan kooli

üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse õppeaasta

kokkuvõte,  mis  kajastab  arengukava  tegevuskava  elluviimise  hetkeseisu.  Õppeaasta  kokkuvõte

arutatakse  läbi  kooli  õppenõukogus  ning  õppenõukogu  esitab  ettepanekud  arengukava

uuendamiseks.  Arengukava  uuendatud  tegevuskava  kinnitab  kooli  direktor  õppenõukogu

ettepanekute  alusel  käskkirjaga,  olles  eelnevalt  saanud  arvamused  kooli  hoolekogult,

õpilasesinduselt  ja  õppenõukogult.  2020.  aastal  viiakse  läbi  sisehindamine,  mille  käigus  välja

selgitatud  kooli  tugevused ja  parendusvaldkonnad  on aluseks  uute  eesmärkide  ja  põhisuundade

kavandamisel arengukavas kuni aastani 2026. 
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