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1. SISSEJUHATUS 
 

Paide Ühisgümnaasiumi arengukava on dokument, kus sätestatakse kooli eesmärgid, 

arendamise suunad ja -valdkonnad ning tegevuskava nende saavutamiseks. Arengukava on 

koostatud aastateks 2015 – 2018 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1 alusel. 

 

Arengukava lähtub Paide Ühisgümnaasiumi põhimäärusest, Paide linna arengukavast 

aastateks 2011 – 2020, visioonist aastani 2035 ning 2011/2012 - 2013/2014. õa sisehindamise 

aruandest. 

 

Arengukava koostasid hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu liikmed. Kooli hetkeseisu 

kaardistamisel võeti aluseks kooli sisehindamise aruanne, töörühmades toimunud arutelud 

ning õpilaste, vanemate ja õpetajate hulgas läbiviidud küsitluste tulemused. Varasematest 

kooli arengukavadest säilitati seni edukalt toiminud tegevusmudelid. Kooli- ja valdkondade 

visioonid sõnastati uuesti, säilitades nende põhiideed. 

 

Arengukava tegevuskava koosneb neljast osast, milleks on õppe- ja kasvatustöö, juhtimine 

(sealhulgas turvalisuse tagamine), töö personaliga (sealhulgas täienduskoolituse kava),  

koostöö huvigruppidega.  

 

Arengukava on kooli tegevusplaan järgnevaks kolmeks aastaks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ÜLDANDMED KOOLI KOHTA 
 

Teeninduspiirkond 
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on põhikooli osas Paide linn, Väätsa valla territooriumilt Reopalu küla ja Paide valla 

territooriumilt Kriilevälja, Sillaotsa, Mündi, Kirila, Seinapalu, Prääma, Viraksaare ja Tarbja 

küla. 89,5 % ühisgümnaasiumi õpilastest elab Paide linnas, 10,5 % teistes omavalitsustes.  

 

Ajalugu 
 

01.09.1977 avati Paide 3. Keskkool 

01.09.1978 alustati 6-aastaste laste õpetamist 

01.09.1981 algas süstemaatiline maleõpetus algklassides 

1983 –1988  kooli lõpetas kolm võrkpallierialaga spordiklassi 

1988 –1991  keskkoolis töötas loodusõpetusliku kallakuga klass 

01.09.1993 alustati prantsuse keele õpetamist 

1989 –1995  keskkoolis loodi humanitaar- ja reaalharu 

01.09.1994 Paide 3. Keskkool nimetati ümber Paide Ühisgümnaasiumiks 

03.11.1994 valmis uue koolimaja esimene järk,  2. - 3. klassid asusid õppima uues majas  

08.01.1996 uues majas alustasid tööd 1. - 4. klassi õpilased 

02.09.1996 kogu kool alustas tööd pooleliolevas hoones aadressiga Kooli tn 1 

01.09.1997 avati kooli võimla 

sügis  1998 valmisid aula, garderoob, kergejõustikumaneež 

2001  algas saksa keelediplomi õpe 

16.09.2002 avati kooli staadion 

2003  koostööprojekt „Meedia ja noored“ koos Klaukkala kooliga Soome Vabariigist 

2007  kool sai tervist edendavate koolide võrgustiku liikmeks 

01.09.2007 Paide Ühisgümnaasiumiga liidetakse Paide Slaavi gümnaasium 

2008 ilmus esimene kooli aastaraamat 

2011 Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu kodu-uurimistööde võistlus 3. 

- 6. klasside õpilastele 

2011/12  gümnaasiumis rakendatakse kolme õppesuunda, milleks on keeleõppe-, 

loodusainete- ja sotsiaalainete õppesuund 

2012  õpilased sooritavad võõrkeele eksamid saksa keeles Goethe - Zertifikat B1 või 

B2-tasemel, vene keeles ТРКИ testi B1 või B2 tasemel, prantsuse keeles  

DELF Junior A1/A2 ja DELF scolaire B1 või B2 tasemel  

2012  koostöövõrgustiku PASCH-koolide liige 

 

Traditsioonid 
 

Kooli aastapäeva tähistamine sünnipäeva nädalaga 

Esimene koolipäev  – esimese klassi õpilased võetakse vastu kooliperre, vastuvõtmise 

korraldavad abituriendid 

Õpetajate päeva tähistamine  

Kümnenda klassi õpilaste vastuvõtmine kooliperre -  ristimispidu  

Advendikontsert, advendihommikud, piparkoogilaat, jõulupeod 

Tantsuvõistlus 

Õpilaskonverentsid 

Lauluvõistlus  
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Kevadpidu  

Tutipidu ja juhtkonna vastuvõtt abiturentidele, puude istutamine  

Kooliaasta lõpupiknik algklassidele  

Klassidevaheline korvpallivõistlus  

Koolisisene võrkpallivõistlus 

Sisekergejõustiku võistlus  

Klassidevaheline malevõistlus 

H. Hanssoo nimeline mälestusturniir males 

Tervisepäevad 

Kooli suve- ja taliolümpiamängud 

Ainenädalad 

Aineülesed projektipäevad 

Vilistlaste kokkutulekud 

„Südames matemaatika“ võistluse korraldamine üle aasta 

 

Sümboolika 
 

 

 

lipp    

 

 

 

 

logo   

 

 

vormimüts    

 

 

 

rinnamärk     

 

 

 

hõbemärk    

 

 

Ajaleht ja aastaraamat 
 

Ajaleht OliOn ilmub 1998. aastast. Esimene aastaraamat koostati 2007/2008. õppeaasta kohta, 

tänaseks on ilmunud kaheksa aastaraamatut. 
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Vilistlased 
 

Kooli lõpetajaid on 2014. aastal 1967. 

Sidemed teiste koolidega 
 

Saksamaa Karlsruhe Euroopa kool   – koostööprojektid 

Soome Klaukkala Arkadia Ühtsuskool  – koostööprojektid 

 

Kontaktandmed 

 

Paide Ühisgümnaasium 

Kooli tn 1, 72718 Paide  

Tel 38 508 24 

kool@paideyg.ee 

www.paideyg.ee 

3. MISSIOON 
 

Paide Ühisgümnaasium aitab kaasa noore inimese väärtushinnangute kujunemisele ja hariduse 

väärtustamisele. 

4. VISIOON AASTANI 2020 
 

Paide Ühisgümnaasiumist saab põhikool ja gümnaasium, mis toetavad õpilase kujunemist 

arenevaks isiksuseks ning tagavad konkurentsivõimelise hariduse.  

5. PÕHIVÄÄRTUSED 
 

ÕPPIMINE – väärtustame haridust ning oleme uuendusmeelsed õppijad 

LUGUPIDAMINE – oleme üksteise suhtes sallivad ja hoolivad 

KOOSTÖÖ – õpilased, õpetajad ja vanemad teevad koostööd 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. PAIDE ÜHISGÜMNAASIUM TÄNA, KOOLI ARENGUEELDUSED 
 

6.1 Õpilased 
 

http://www.paideyg.ee/
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2014. a oktoobrikuu seisuga õppis ühisgümnaasiumis 503 õpilast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

Joonis. Õppijate arv koolis, sh põhikoolis ja gümnaasiumis, nelja õppeaasta lõikes. 

 

Ajavahemikul 2011 – 2014 vähenes õppijate arv 67 võrra. Kõige suurem õpilaste arvu 

vähenemine toimus 2014. aastal. Põhikoolist lahkus üle kahekümne õpilase seoses vanemate 

elukoha vahetusega.  
 

       

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Joonis. I kooliastme õpilaste arvu muutumine 2011-2014.  II kooliastme õpilaste arvu 

muutumine 2011-2014.  III kooliastme õpilaste arvu muutumine 2011-2014. 

Gümnaasiumiastme õpilaste arvu muutumine 2011-2014. 

 

Suurim oli õppijate arvu langus gümnaasiumiastmes. 2014 - 2015. õppeaastal avati üks 

kümnes klass. Kõige enam on õppureid teises ja kolmandas kooliastmes. 



8 

 

Õpilaste vastuvõtt esimesse ja kümnendasse klassi on vähenenud.  

     

  2011 2012 2013 2014 

I klass 51 40 50 43 

X klass 56 45 43 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis. Õpilaste vastuvõtt I klassi 20011-2014. Õpilaste vastuvõtt X klassi 2011 – 2014.  

 

 

Joonis. Õpilaste vastuvõtt 1. ja 10. klassidesse aastatel 2011 – 2014. 

 

Klassi keskmine täituvus on stabiilne põhikoolis. Klasside keskmine täituvus 

gümnaasiumis on vähenenud. Klassi täituvus on 21 kuni 22 õpilast klassis.   

     

  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Klassi keskmine täituvus põhikoolis 19 21,1 21,2 20,5 

Klassi keskmine täituvus gümnaasiumis 25,5 24,3 22,1 20,8 
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Joonis. Klasside keskmine täituvus põhikoolis ja gümnaasiumis neljal õppeaastal. 

 

 

Ühisgümnaasiumis on 26 klassikomplekti. Võrreldes 2011. aastaga on toimunud vähenemine 

ühe klassikomplekti võrra. Koolis töötab  kaks vene õppekeelega liitklassi ja üks väikeklass. 

 

6.2. Õpetajad 
 

Koolis töötavate pedagoogide kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  

 

Õpetajate ametikohtade arv ja õpetajate arv koolis: 

Õppeaasta   2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Õpetajate ametikohti 43,2 41,2 38,7 36 

Õpetajate arv   50 49 42 39 

 

Õpetajate ametikohtade arv on vähenenud proportsionaalselt õppijate arvuga. 

 

Õpetajate vanuseline koosseis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

alla 25. a 0 1 2 0 

25. - 29. a 5 2 0 2 

30. - 39. a 5 8 6 5 

40. - 49. a 14 13 10 7 

üle 50. a 26 25 24 25 
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Joonis. Vanemate kui 50-aastaste õpetajate osakaalu muutumine aastatel 2011 – 2014. 

40 – 49-aastaste õpetajate osakaal õpetajate arvust ja selle muutumine aastatel 2011 – 

2014. 30 – 39-aastaste õpetajate osakaal õpetajate arvust ja selle muutumine 

ajavahemikul 2011 – 2014. Kuni 29-aastaste õpetajate osakaal õpetajate arvust ja selle 

muutumine ajavahemikul 2011 - 2014. Alla 25-aastaste õpetajate osakaal õpetajate 

arvust ja selle muutumine ajavahemikul 2011 – 2014. 
 

Õpetajate vanuselises koosseisus on toimunud muutused. Langenud on 30 - 49-aastaste 

õpetajate ja tõusnud üle 50-aastaste õpetajate osakaal. 25 kuni 29-aastaste õpetajate arv on 

jäänud samaks. 

 

Ühisgümnaasiumi õpetajad on kogemustega ning edukad. Mitmed neist juhivad maakonna 

ainekomisjone (eesti keele ja kirjanduse õpetaja, geograafiaõpetaja, kehalise kasvatuse 

õpetaja, direktor, matemaatikaõpetaja, kunstiõpetaja, saksa keele õpetaja). 

 

Õpetajate tööd on tunnustatud vabariigi, maakonna, linna ja kooli tasandil: 

 

2008           Järvamaa noore õpetaja preemia –  Lilia Ottenson (Heinsoo) 

2008  Järvamaa algklassiõpetaja preemia –  Heli Prii 

2008  Järvamaa noorsootöötaja preemia –  Marika Kuusik 

2008  Kooli aasta õpetaja – Piret Järvet 

2008  Paide linna hariduspreemia – Marje Tänav 

2009  Kooli aasta õpetaja – Anne Kivimäe 

2010   Järvamaa noore õpetaja preemia – Marju Mändmaa 
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2010  Kooli aasta õpetaja – Kristi Teder 

2011   Paide linna hariduspreemia – Anne Lillepea 

2011   Kooli aasta õpetaja – Andres Siilak 

2011  Järvamaa aasta õpetaja – Maarika Männil 

2012  Järvamaa klassiõpetaja preemia – Ülle Leppoja 

2012  Paide linna hariduspreemia – Heli Prii 

2012  Kooli aasta õpetaja – Mariell Kollin 

2013  Kooli aasta kolleeg – Marje Tänav 

2014 Järvamaa klassi- ja koolieelse lasteasutuse õpetaja preemia, Maanteeameti 

liikluskasvatuse auhind – parim õpetaja – Merike Laas 

2014  Kooli aasta kolleeg – Kersti Kivisoo 

2014  Professor Gerhard Rägo mälestusmedal – Anne Lillepea 

 

Ühisgümnaasiumis töötavad ettevõtlikud ja  oma tööle pühendunud õpetajad. Õpetajaskond 

on püsiv. Mitmed õpetajad on lõpetanud ise kooli, kus nad täna töötavad. Kogenud juhid koos 

professionaalsete õpetajatega tagavad kooli arengu. 

 

6.3. Koolihoone 
 

Kool töötab hoones, mille I järk valmis 1994. aastal, II järk 1996. aastal, võimla 1997. aastal, 

aula, garderoob, kergejõustikumaneež ja väike saal 1998. aastal. Osaliselt on välja ehitamata 

hoone nullkorrus.  

 

Koolile kuuluv kinnistu koosneb kahest maatükist pindaladega 19 240 m² ja 29 955 m², 

kinnistu kogupindala on 49 195 m². 

 

Õppekorpuse all olev pindala on  4 104 m². Koolihoones on majahoidja korter  pindalaga  

71,8 m², mis ei ole hetkel kasutuses. Õppeotstarbelisi ruume on kokku 42, neist 14 

klassiruumi 1. - 4. klassidele, 18 ainekabinetti ja 10 võõrkeelte klassi.  

 

Eriotstarbelised ruumid on: 

 keemialaboratoorium 

2 arvutiklassi (24 ja 10 õpilaskohaga) 

 poiste puidutöökoda  

käsitööklass 

õppeköök 

 

Koolis on lugemissaaliga raamatukogu ja keeltekeskus. 

 

Spordikompleksi pindala on 4 050,8 m². Spordikompleksi kuuluvad: 

 võimla   18 m x 36 m = 648 m² 

 kergejõustikumaneež 9 m x 49 m 

 väike saal (jõusaal) 120 m² 

 lasketiir pikkusega   25 m 
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Kooli staadion avati kasutamiseks 2002. aastal, 2005. aastal paigaldati staadionile rajakate. 

Staadion on antud rendile sihtasutusele PAIDE SPORDI- JA TERVISEKESKUS.  

Välitundide läbiviimiseks kasutab kool vabaõhuklassi, mis asub kooli kõrval asuvas Peetri 

pargis.  

 

Koolis on: 

 söökla (200 kohta) 

 kohvik 

 arstikabinet 

 psühholoogi- ja sotsiaalpedagoogi kabinet 

 õpetajate puhke- ja abiruumid 

 riietehoid  

aula (240 kohta) 

peeglisaal 

 

Koolihoone hea asukoht, rahuldavad õppimise-, sportimise- ja vaba aja sisustamise 

võimalused aiatavad kaasa kooli jätkusuutlikkusele ja arengule. Koolihoone võimaldab 

õppetööd organiseerida ca 700-le õppijale. Hetkel on koolis üle 500 õpilase. 

6.4. Koolihoone rekonstrueerimise ja õpikeskkonna turvalisuse tagamise 

vajadus 

 

Koolimaja on ekspluatatsioonis olnud kakskümmend aastat. Osalisi remonditöid on teostatud 

koridorides ja klassiruumides ning seoses tormikahjustuste likvideerimisega. Võimla 

duširuumid  remonditi 2012. aastal. Samal aastal paigaldati koolihoonesse tuletõkke uksed. 

Paigaldustöid toetati hasartmängumaksust laekunud regionaalsete investeeringute vahenditest.  

 

Hoone on kaugküttel. Koolimajja on paigaldatud täisautomaatne kinnise süsteemiga 

soojussõlm. Küttesüsteem ei ole hüdraulilises tasakaalus. Süsteemi eripära tõttu on see 

halvasti reguleeritav. Kogu küttesüsteem (jaotustorustik koos reguleerimiselementidega) 

vajab rekonstrueerimist.  

 

Hoone on halvasti ventileeritud. Sissepuhke ventilatsiooni õhu eelsoojendusseadmed ei ole 

töökorras, mis teeb võimatuks seadmete kasutamise, kui väljas on külmakraadid. Üksikutes 

ruumides (muusikaklass, peeglisaal) puudub ventilatsioon täielikult. Sundventilatsiooni ei ole 

arvuti- ja poiste tööõpetuse klassis.  

 

Suurem osa akendest on vahetamata, osa neist ei ole avatavad. Soojust mittepidavate akende 

tõttu on klassiruumid külmad. Soojakulu on koolimajas väga suur. Koolihoone aknad vajavad 

vahetamist. 

 

Probleemiks on sadevete tungimine vundamendi konstruktsioonidesse. Kõrge veetaseme 

korral tungib vesi maneeži ja lasketiiru. Veekahjustustest on rikutud ka õpilaste garderoobi- ja 

lasketiiru seinad.  
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Koolimaja katust on korduvalt paigatud. 2011. aastal kaeti üks osa ja 2013. aastal võimla osa  

uue kattematerjaliga. Koolihoone vihmaveesüsteemid on amortiseerunud. 

 

Remondiootel on kaks õuetreppi. Siseõue treppi on ohtlik kasutada. Amortiseerunud on 

üksteist koolimaja välisust. Uksed on roostes ja amortiseerunud.  

 

Vanad päevavalguslambid tekitavad klassides müra ning häirivad sellega õppetööd.  

 

Võimlas segab õppetöö läbiviimist tugev müra. Pärast põranda lihvimist ja lakkimist on müra 

tase tõusnud. Võimla duširuumid remonditi 2012. aastal. 

 

WC-de üldine seisund on halb. Ruumid vajavad plaatimist, bokside uksed ja WC-potid 

vahetamist, seinad ja laed värvimist. Üksikud avariilised WC-potid on asendatud uutega.  

 

Aula põranda laminaatkate vajab uuendamist ning gümnaasiumiõpilaste garderoob uut 

sisustust. Uut mööblit on vaja soetada mitmetesse klassiruumidesse, osaliselt kooli sööklasse, 

kooli raamatukokku ja teise korruse fuajeesse. Nimetatud ruumides on mööbel 

amortiseerunud.  

 

Pooltes klassides puuduvad aknakatted, mistõttu on õppetöö päikesepaistelisel päeval häiritud. 

Pimendavad aknakatted puuduvad kõikides klassides.  

 

Klassiruumid ja koridorid vajavad remonti. Koolihoone seisud on halvenenud. Koolihoone 

vajab rekonstrueerimist.  

 

6.5. Õpikeskkonna parendamine 

 

Koolile on viimase kolme aasta jooksul hangitud täiendavaid infotehnoloogiavahendeid, mis 

on loonud võimaluse kasutada Internetis kasutusel olevaid õppematerjale. Ajavahemikul 2011 

– 2014 on soetatud igal õppeaastal 2 - 3 projektorit ja uusi tööarvuteid õpetajatele. 2011. 

aastal rajatud kahekümne nelja kohaline arvutiklass on aktiivses kasutuses.  Kümnekohaline 

arvutiklass on terminalidel põhinev ning kasutatakse grupitööks.  

 

Igal aastal on soetatud klassimööblit vähemalt kahte ainekabinetti. Kooli aulasse soetati 250 

uut tooli. Kakskümmend viis klassiruumi on sisustatud ajakohaste laudade ja toolidega. 

 

Vaatamata pingelisele eelarvele ei tehtud kitsendusi õppetööga seotud õppematerjalide 

paljundamise ega esmaste õppevahendite soetamise osas.  

2013. a aastal sisustati kooli kodunduse klass kaasaegsete vahenditega. Kaasaegseid 

õppevahendeid vajab poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus. Õppetundide mitmekesistamiseks on 

vaja jätkuvalt soetada kaasaegseid vahendeid (projektorid, puutetundlikud tahvlid). Õpetajate  

arvutid ja serverarvutid vajavad väljavahetamist. Praktikumide läbiviimiseks on vaja 

kaasaegseid vahendeid. 
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6.6. Õppe- ja kasvatustöö 

 

Õppekorralduse aluseks on riiklikul õppekaval põhinev kooli õppekava, mis on kehtestatud 

31. augustil 2012. a.  

2011/2012. õppeaastast rakendatakse gümnaasiumis kolme õppesuunda: keeleõpetuse 

õppesuund, loodusainete õppesuund ja sotsiaalainete õppesuund.  

Malet õpetatakse õppekava alusel 1. – 4. klassides ja 10. klassis. Maleõpetus koolis on sellises 

ulatuses ainulaadne. Huviliste jaoks töötab huviring. Igal õppeaastal toimuvad klasside 

vahelised võistlused males. Kool peab oluliseks maleõpetuse traditsiooni hoidmist. 

 

Kolme aasta jooksul läksid kõik klassid üle uuele õppekavale. Põhikooli osas suurendati 

informaatika õpetamise osakaalu. Uue õppekava järgi koostasid kaheksandate klasside 

õpilased loovtöö.  

 

Kolmel viimasel aastal on aktiviseerunud õppimine ja õpetamine erinevate teemanädalate- ja 

päevade kaudu. Läbiviidud praktilised tegevused ja viktoriinid mitmekesistasid õppetööd. 

Projekt „Meedia ja noored“ koos Klaukkala kooliga Soome Vabariigist jätkus ning toetas 

inglise keele ja meediaaluste  omandamist. Keeleõpet ja suhtlusoskuse arendamist toetasid ka 

osavõtud erinevatest projektidest.  

 

Kool on korraldanud mitmeid avalikke üritusi: Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud 

ajalookonverents, manifesti „Kõigile Eestimaa rahvastele“ ettelugemine Paide raekoja ees, 

lastekaitsepäeva tähistamine, esimene advendikontsert Paide kirikus, näiteringide, ansamblite, 

tantsurühmade ja kooli kooride esinemised Paide linna üritustel. Kool on korraldanud ka 

mitmeid üleriigilisi üritusi. 2011. aastal kooli poolt algatatud 3. - 6. klasside õpilaste 

üleriigiline kodu-uurimisalane konkurss on õpilaste ja õpetajate hulgas populaarne.  

 

Tähelepanu keskmes hoiame põhiväärtusi, milleks on õppimine, koostöö ja lugupidamine. 

Oluliseks peame väärtuskasvatust ühise pere tunde loomise  ja kooli ajaloo teadvustamise 

kaudu. Oma kooli laulu- ja tantsuvõistlus, koorilaul, rahvatants, koolipeod ja näidendid 

ühendavad koolipere liikmeid. 

 

Koolipere liitus projektiga  „Kiusamisest vaba kool“ ja üleskutsega „100 tamme Eesti 

Vabariigi sajandaks  aastapäevaks“. Õpilaste ja õpetajate poolt rajati väike tammede istandus, 

mille eest kantakse hoolt kuni pargi rajamiseni. 

 

Õpilaste õpimotivatsiooni toetasid õppekäigud, loengud, töötoad, õpilaste ettevalmistamine 

aineolümpiaadideks ja -võistlusteks. Kool on olnud viis aastat Tartu Ülikooli õpikodade 

baaskooliks (keemia ja bioloogia, füüsika). See on andnud võimaluse praktikumides 

osalemiseks mitmekümnele loodusainete õppesuunal õppivale õpilasele. Õpilaste aktiivne 

osalemine õpikodades on taganud järjepideva koostöö teaduskooliga.  

 

Andekate laste täiendav õpetamine on taganud õpilaste eduka esinemise  aineolümpiaadidel ja 

konkurssidel. Aastati on olümpiaadist osavõtjate arv kasvanud. 2011/2012. õppeaastal käis 

olümpiaadidel 111 õpilast, 2012/2013. õppeaastal 120 õpilast ja 2013/2014. õppeaastal 132 
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õpilast. 2011/2012. õppeaastal saadi maakonnas 34 1. – 3.  kohta, nende hulgast pääses 

vabariiklikku vooru 6 õpilast. 2012/2013. õppeaastal saadi 30 esikolmiku kohta, vabariiklikku 

vooru pääses 5 õpilast. 2013/2014. õppeaastal saavutati 28 esikolmiku kohta, vabariiklikus 

voorus osales 7 õpilast. Vabariiklikus voorus oldi edukad muusikaõpetuses, matemaatikas, 

kodunduses, keskkonnalases uurimustöös ja arvutikonkursil.  NUPUTA võistkonnad on olnud 

maakonnas ja vabariigis edukad ja alati on olnud  säravaid õpilasi „Känguru“ konkursil.  

Ettevõtlikkuse suurendamise nimel õpilaste hulgas osaletakse ettevõtlusnädalatel, mängudel ja 

viktoriinidel ning külastatakse ettevõtteid. 2013/2014. õppeaastal jõudis kooli  grupp 

„Professionaalidega koos professionaaliks“ finaali arenguprogrammis  ENTRUM. 

 

Õpilasi on tunnustatud maakonna, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasemel eduka esinemise 

eest uurimisalases töös, ainealastel konkurssidel ja huvialases tegevuses. 

 

Igal aastal on tunnustatud õpilasi kiituskirjade ja kooli tänukirjadega. Kooli juhtkond 

korraldas vastuvõtte parimatele õpilastele ja nende vanematele. 

 

Põhikooli lõpetajate arv on vähenenud. 2011/2012. õppeaastal lõpetas  50 õpilast,  

gümnaasiumis jätkas 38 ja kutseõppeasutuses 12, 2012/2013. õppeaastal lõpetas 46 õpilast, 

gümnaasiumis jätkas 30 ja kutseõppeasutuses 16, 2013/2014. õppeaastal lõpetas 37 õpilast, 

gümnaasiumis jätkas 22 ja kutseõppeasutuses 14 noort. 

 

Gümnaasiumilõpetajate arv kolme aasta jooksul ei ole vähenenud. 2011/2012. õppeaastal 

lõpetas kooli 45 noort, neist jätkas kõrgkoolis  26,  2012/2013. õppeaastal lõpetas 47 õpilast, 

neist jätkas kõrgkoolis  34, 2013/2014. õppeaastal  lõpetas 49 õpilast, neist jätkas kõrgkoolis 

29. 2011/2012. õppeaastal lõpetas kooli kuldmedaliga üks ja hõbemedaliga kolm  õpilast, 

2012/2013. lõpetas  kuldmedaliga üks ja hõbemedaliga kolm õpilast, 2013/2014. õa lõpetas 

kooli hõbemedaliga kolm õpilast. 

 

Riiklikult mõõdetakse põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate oskuste taset lõpueksamitega.   

 

Riigieksamite süsteem muutus 2013/2014. õppeaastal, kui õpilased lõpetasid kooli uutel 

tingimustel. 2011/2012. ja 2012/2013. õppeaastatel kehtis süsteem, kus eesti keel oli ainuke 

kohustuslik riigieksam ning eksami soorituslävend  oli 20 punkti. 2013/2014. õppeaastal oli 

soorituslävend üks punkt ja õpilane pidi kohustuslikult sooritama eesti keele, võõrkeele- ja 

matemaatikaeksami. Matemaatikas sai õpilane valida kitsa ja laia eksami vahel.  

 

Õpilaste eesti keele riigieksami keskmine punktide arv on olnud 63,4, 66,48 ja 59,6 punkti. 

Inglise keele eksami keskmised punktid on olnud  69,28, 79,02 ja 76,5 punkti. 2014. aastal 

sooritas võõrkeeleoskuse B2 taseme 69,4% ja B1 taseme 20,4 % õpilastest.  

 

Raske on võrrelda matemaatika tulemusi. Kahel esimesel aastal oli õpilasel võimalus eksamit 

mitte valida. Kolmandal aastal oli valik laia (34 õpilast)  ja kitsa (15 õpilast)  matemaatika 

eksami vahel. 2012. aasta kevadel oli matemaatika eksami keskmine punktide arv 73,2  ja  

2013. aasta kevadel  58,2 punkti. Matemaatika eksami keskmise langus jätkus 2014. aasta 

kevadel, kui laia matemaatika eksami keskmine oli 41,1 ja kitsa matemaatika eksami 
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keskmine 26,4 punkti.  2013. a ja 2014. a kevadel sooritasid prantsuse keele õppijad  DELF 

B1 eksami. Esimesel aastal oli sooritajate arv kuus ja teisel neli.  

 

Tagasihoidlike võimetega laste jaoks rakendatakse põhikoolis erinevaid tugimeetmeid.   

Õpiabirühmad  on moodustud 1. – 9. klasside õpilastele. Vajadusel rakendatakse õpilastele 

lihtsustatud või individuaalset õppekava. Koolis töötab eripedagoog, osalise koormusega 

õpiabikoordinaator ja pikapäevarühmad. Sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenust osutab 

sotsiaaltöökeskus. Koolis tegutseb tervisenõukogu, nõutuba ja kooli arst.  

Õpiabi saajate arv aastate lõikes:  

2011/2012. õppeaastal  õpiabirühmas 84 õpilast,  logopeedilise abi  saajaid  60; 

2012/2013. õppeaastal õpiabirühmas 71 õpilast,  logopeedilise abi  saajaid 57; 

2013/2014. õppeaastal   õpiabirühmas 55 õpilast,  logopeedilise abi saajaid 43. 

Individuaalse õppekava järgi õppijaid on olnud kolme aasta lõikes viis, neli ja kolm õpilast. 

Õppekava mahtu on vähendatud  viiel õpilasel. Lihtsustatud õppekava järgi õppis 2013/2014. 

õppeaastal kolm õpilast.  

 

Paide Ühisgümnaasium on tervist edendav kool.  Tervisepäev „Reipana koolipinki“, talvine 

tervisepäev, koolisisesed talve- ja suveolümpiamängud, terviseteemalised loengud on 

muutunud traditsioonilisteks. Spordialane töö koolis ja õpilaste aktiivne osavõtt linnas 

tegutsevates spordikoolide tööst on taganud head tulemused erinevatel spordialadel ja -

võistlustel. Huviringe on koolis 22.   

 

Õpilasesindusse valitud noored on aktiivsed ja kohusetundlikud. Noorte initsiatiiv ja 

vastutustunne on kasvanud. 

 

Õppetöö mitmekesistamise, kaasajastamise ja aineõpetuse kõrge taseme saavutamiseks tehti 

arengukava täitmise perioodil head tööd. Kavandatud muudatused ja plaanitud tegevused viidi 

ellu.  

 

7. KOOLI STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTATEKS 2015 – 2018 
 

1. Ühisgümnaasiumis on põhikool ja gümnaasium, kus heade õpitulemuste ja kooli 

traditsioonide kaudu hoitakse koolidevahelist konkurentsieelist.  

2. Kooli õppekavas on lisaks kohustuslikule õppekava osale õppemoodulid, mis 

koosnevad valikainetest, lähtuvad õppija huvidest ning toetavad õpilase  

edasiõppimist.  

3. Koolikeskkond on turvaline ja tänapäevane. 

4. Kooli astuja õpib ja lõpetab kooli edukalt. 

5. Õpetaja on professionaalne  ja motiveeritud hästi töötama. 

6. Iga õppetund on sisukas ja huvitav.  

7. Koolis toimuv tunniväline tegevus toetab kooli põhiväärtusi. 

8. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine on õppetöö lahutamatu osa. 

9. Õppe- ja kasvatusprotsessi on kaasatud kooliga seotud huvigrupid ja uued 

koostööpartnerid.  

10. Üheskoos tegutsedes  seatakse eesmärgid, kavandatakse tegevused ning viiakse 

need ellu. 
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8. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015 – 2018 
 

8.1. Tulemusvaldkond: Õppe- ja kasvatustöö 
 
Valdkonna visioon: 

Ühisgümnaasiumis on kaasaegne aineõpetus. Loodud on tugisüsteemid, mis toetavad laste 

vaimset arengut ja nende eetiliste väärtushinnangute kujunemist. 

 

 

Tugevused  

Koolis töötavad kogenud ja professionaalsed õpetajad. Võõrkeeleõpetuse ja loodusainete 

õpetuse tase on hea. Õpiraskustega ja andekatele õpilastele on loodud võimalus õppimiseks ja 

enda arendamiseks. Koolis on maletraditsioonid ja maleõpetus.  Õppe- ja kasvatustööd 

toetavad edukalt tegutsevad koorid, ansamblid, rahvatantsurühmad ja näitetrupid.  

 

Parendusvaldkonnad   

Tasemerühmade arvu suurendamine aineõpetuses. Õuesõppes  ja muudes vormides õppetöö 

läbiviimine. Õppijat arendava hindamise süsteemi loomine. Gümnaasiumi õppekava 

ümbervaatamine ja muutmine. Abiõpetaja tööle rakendamine. Sotsiaalpedagoogi toomine 

kooli personali koosseisu. Kiusamisest vaba ja turvalise keskkonna loomine iga õpilase jaoks. 

Õppe- ja kasvatustöö alane ennetustöö kooli nõutoas. 

 

 

TEGEVUSKAVA 

 
PRIORITEET TEGEVUS 2015 

 

2016 

 

2017/ 

31.08. 

2018 

 

TÄITJA MÕÕDIK 

Kooli 

õppekava 

arendamine 

 

Kooli õppekava  

arendamine 

+ + + õppealajuhatajad koolil on  

rakendunud 

väljundipõhine 

õppekava,  milles on 

määratletud 

õppesisu,  

õpitulemused ja 

omandatavad 

õpiväljundid 

 

 

Gümnaasiumi õppekava 

optimeerimine, uute 

moodulite ja uute 

valikainete rakendamine  

+ + + õppealajuhataja, 

aineõpetajad, 

ainekomisjonid 

gümnaasiumi 

õpilaste ja uute 

kursuste arv 

Kaasaegsete 

õppemeetodite 

juurutamine,        

IKT- 

Kaasaegsete 

õppemeetodite kasutamine   

ja lõiming erinevate 

õppeainete vahel läbivate 

+ + + aineõpetajad 

ainekomisjonid 

ainetundide arv, 

ühistööde arv, 

GeoGebra 

rakenduste arv,  
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vahendite 

kasutamine 

teemade alusel pranglimisest 

osavõtjate arv,  

eTwinningust 

osavõtjate arv,    

õpioskuste 

konkurssidest 

osavõtjate arv 

 Probleem- ja avastusõppe, 

uurimuslike-  ja 

projektitööde osakaalu 

suurendamine õppetöös 

+ + + aineõpetajad, 

ainekomisjonid 

projektide arv, 

loovtööde arv, 

uurimustööde arv, 

konkurssidele 

esitatud tööde arv 

 Rahvusvahelistest 

projektidest osavõtt 

võõrkeelte õppe toetamise 

eesmärgil,               

gümnaasiumis 

võõrkeeleõpet toetavate 

lisakursuste rakendamine 

+ + + võõrkeelte 

õpetajad  

projektides osalenud 

õpilaste arv, 

lisakursustel 

õppijate arv, 

rahvusvahelisi 

keeleeksamite 

sooritanute arv 

 Koostöö  Tartu Ülikooliga 

õpikodade läbiviimiseks, 

andekate õpilaste 

suunamine Tartu Ülikooli 

Teaduskooli kursustele 

+ + + aineõpetajad  õpikodades osalenud 

õpilaste arv,       

teaduskoolis 

osalejate  arv,  

kursuste arvestamine 

õppekava osana 

Kooli eripära, 

asukoha  ja 

traditsioonide 

lõimumine 

õppe- ja 

kasvatus 

protsessi 

Toetumine kooli asukoha 

miljööväärtuslikkusele 

(projektitöö, matkad, 

õppekäigud) 

+ + + aineõpetajad  tegevustes osalenud 

õpilaste arv 

 Maleõpetuse traditsioonide 

hoidmine ja süvendamine 

 

+ + + maleõpetaja  maleõpetust saanud 

õpilaste arv, 

malevõistlustel 

osalejate arv ja 

saavutused 

 Kooli pikaajaliste 

teatritraditsioonide 

säilitamine ja laiema 

tuntuse saavutamine 

+ + + draama- ja 

kõneõpetuse 

õpetaja 

õpilaste arv               

õpilaste                  

saavutused 

konkurssidel 

 Oma kooli loo 

tundmaõppimine läbi  

uurimistööde koostamise 

ja vilistlastega kohtumiste 

+ + + õppealajuhataja, 

huvijuht, 

õpetajad, 

vilistlased 

kooli külastanud 

vilistlaste arv, 

ühistegevuste arv, 

Järvamaa 

kultuuriloo kursusel 

osalenute arv 

 Kooli lõpetanute edasise 

õppimise/tegevuse seire 

teostamine 

+ + + õppealajuhataja  

lõpuklasside 

juhatajad 

andmebaas kooli 

lõpetanute kohta 

 Kooli tutvustavate  

teabepäevade korraldamine 

koolides, lasteaedades 

+ + + õppealajuhataja ürituste ja nendest 

osavõtjate arv   ja 

10. klassi astujate 

arv 
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Töö erinevate 

võimetega 

õpilastega 

Õpilaste ettevalmistamine 

ainekonkurssideks, 

olümpiaadideks, 

võistlusteks 

+ + + õppealajuhataja, 

ainekomisjonid   

andekate tulemused 

töö on õpetajatele 

tasustatud 

 Andekate õpilaste  

tunnustamine koolis. 

Andekate õpilaste 

esitamine preemiate ja 

stipendiumite  jms 

saamiseks 

+ + + õppealajuhatajad olümpiaadidel ja 

konkurssidel 

tunnustatud õpilaste 

arv 

 Õpilaste erivõimete  

äratundmine ning 

arendamine (individuaalne 

õppekava, koduõpe, õpiabi 

rühmad, logopeedilised 

õpiabirühmad, lihtsustatud 

õppekavaga  õpilased, 

väikeklass) 

+ + + HEV-õpilase 

õppe 

koordinaator 

 

analüüs vähemalt 

korda  õppeaastas, 

toetatud õppijate 

arv, põhikooli 

lõpetajate arv 

Karjääri-

nõustamine  

Õpilaste osalemine 

karjäärinõustamise 

loengutel, karjääripäeval, 

kutsealane eelkoolitus, 

koostöö Rajaleidjaga ja 

õppekäigud     

+ + + karjäärikoordinaa

tor 

osalenud õpilaste arv 

 1. klassi astujatele kooli 

tutvustamine, koostöö 

linna lasteaedadega, 

kohtumised vanematega 

lasteaedades  

+ + + õppealajuhataja 1. klassi astujate arv,  

ettevalmistusrühmas 

osalenute arv 

 Gümnaasiumis õppimise 

tingimuste ja valikute 

tutvustamine teabepäeval,  

kooli tutvustamine 

põhikoolides 

+ + + õppealajuhataja teabepäeval 

osalenute arv,  

10. klassi astunute 

arv 

Õpilase areng Arenguvestluste regulaarne 

läbiviimine kõikides 

kooliastmetes, tagasiside ja 

analüüs 

+ + + klassijuhatajad arenguvestlustel 

osalenute arv, 

ettepanekutest 

tulenevate 

muudatuste arv 

 Õppetöö tulemuste 

järjekindel analüüsimine  

kaks korda aastas 

+ + + õppealajuhataja 

klassijuhatajad 

õppetöö analüüsist 

tehtud  järeldused  

 Üldpädevuste ja 

valdkonnapädevuste 

omandamine 

+ + + kogu koolipere vastutustundlike ja 

iseseisvate kooli 

lõpetajate arv 

Väärtuskasva-

tus 

Töötamine ühtsete 

väärtuskasvatuse 

põhimõtete järgi 

 

+ + + õppealajuhataja, 

ainekomisjonid,  

aineõpetajad  

väärtuskasvatuse 

põhimõtted on 

kokku lepitud    ja 

on õpetajatöö 

aluseks              

 Meeskonnatöö  

väärtustamine ja koostöö 

koolipere, lastevanemate  

+ + + kogu koolipere 

hoolekogu 

kaasatud osapoolte 

arv 
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ja kogukonna vahel  

 Kogu koolipere kaasamine 

„Kiusamisest vaba kooli“ 

tegevusse   

+ + + KIWA projekti 

juhid koolis 

 

turvaline keskkond 

koolis, ühised 

ettevõtmised 

 KIWA  pidev tegevus, 

juhtumite analüüs 

+ + + nõutuba  õpilaste koolirahu ja 

turvalisus on tagatud  

 Õpetajatöö väärtustamine 

ja tunnustamine 

+ + + kooli juhtkond 

kooli pidaja  

tunnustust väärivate 

õpetajate esitamine 

kolleegi, aasta 

õpetaja ja teistele 

preemiatele,  

tunnustatud 

õpetajate arv 

uuendatud 

koolisisene 

tunnustussüsteem 

 

8.2. Tulemusvaldkond: Juhtimine 
 

Valdkonna visioon: 

 

Paide Ühisgümnaasium on kaasaegse õpikeskkonnaga, turvaline ja avatud kool, kus tagatakse 

kõigi osapoolte rahulolu. 

 

Tugevused 

 

Kooli juhtkonna liikmed on kogemustega. Juhtimissüsteem annab alaliste ja ajutiste 

töögruppide kaudu kooli töötajatele võimaluse osaleda otsustusprotsessides ja seeläbi ka kooli 

juhtimises. Juhtimist toetavad kooli ainekomisjonid. Loodud on õppimist toetav tugisüsteem. 

Juhtkond tunnustab õpetaja arengut ja annab õpetajale vabaduse valida töömeetodeid ja 

õppevara. Võimalused on loodud andekate õpilaste õpetamiseks ja tunnustamiseks. Koolis on 

tugevad ja kestvad traditsioonid. Õpilastel on võimalus osaleda huvitegevuses. Kooli juhtkond 

ja õpetajad toetavad õpilaste initsiatiivi. Töötajate, juhtkonna, õpilaste  ja vanemate vahel 

tehakse koostööd. Kooli maine on organisatsiooni liikmetele tähtis ja selle hoidmine on ühine 

eesmärk. 

 

Parendusvaldkonnad 

 

Juhtimise kompetentsi arendamise jätkamine ja sisehindamise süsteemi täiendamine. 

Õpetajate üldtööaja raames ettenähtud õppetundide vähendamine, et õpetaja leiaks rohkem 

aega iga õpilase jaoks personaalselt. Iga kooli töötaja on oma käitumisega eeskujuks 

õpilastele.  Täiendavate ressursside taotlemine andekate õpilaste juhendamiseks. Õpetajad ja 

õpilased loovad kuvandi kui jätkusuutlikust ja arenevast koolist. Õuesõppe, projektitöö, 

praktiliste tööde, loengute organiseerimine ning kooli vilistlaste ja vanemate kaasamine 

õppetundide läbiviimisel.  Info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia rakendamine õppetöö 

kaasaegsemaks muutmise ja õpilaste motiveerimise eesmärgil. Rahaliste vahendite jätkuv 
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taotlemine koolihoone rekonstrueerimise eesmärgil. Koostöö tihendamine juhtkonna, 

hoolekogu ja õpilasesinduse vahel.  

 

TEGEVUSKAVA 

 
PRIORITEET TEGEVUS 2015 

 

2016 

 

2017/ 

31.08.

2018 

 

TÄITJA MÕÕDIK 

Arendada ning 

hoida 

olemasolevat 

konkurentsieelist 

Teadmusjuhtimise 

rakendamine:   teadmiste 

vahetamise keskkonna 

loomine; 

organisatsioonikultuuri 

edasiarendamine;  

partnerlussuhte loomine  

akadeemiliste 

ringkondadega; teadmiste 

kasutamise efektiivsuse 

hindamine. 

+ + + direktor, 

õppealajuhatajad, 

õpetajad 

loodud 

infrastruktuur, 

partnerite arv, 

õppijate ja 

kolleegide 

positiivne 

tagasiside 

 Uue õppimiskultuuri 

kujundamine, kujundades 

ümber õpperuume ning 

kasutades erinevaid 

tehnoloogiad.  

+ + + direktor, 

õppealajuhatajad, 

aineõpetajad 

ümberkujundatud 

õpperuumid, 

kasutusel olevad 

tehnoloogiad  

 Õppetoolide 

moodustamine ja nende 

juhtide kaasamine 

juhtkonna töösse 

 +  direktor aineõpetajate töö 

on koondunud  

õppetoolidesse 

 Õpilaste ja õpetajate 

ühistegevuste 

korraldamine.  

 

+ + + õppealajuhatajad, 

huvijuht 

tegevuste arv 

 Õuesõppe väärtustamine 

ja kasutamine (lõimitud ja 

projektipõhine õpe) 

+ + + aineõpetajad õuesõpe on 

muutunud 

tavaks, 

õppetundide arv 

õues 

 Kooli maine kujundamise 

kava koostamine ja 

rakendamine 

+   direktor õpikohtade 

täitumine 

väljastpoolt 

Paide linna  

 Andekate laste toetamine 

olümpiaadideks ja 

võistlusteks valmistumisel 

+ + + direktor, 

õppealajuhataja 

lisatundide arv, 

konkurssidel 

osalejate arv 

Kool on kaasaegse 

õpikeskkonnaga 

Koolihoone 

rekonstrueerimise 

alustamine  

  + kooli pidaja ja kooli 

juhtkond 

rekonstrueerimis

e eelprojekt on 

valmis 

 Kaasaegsete 

(laboratoorsed, tehnilised, 

mängulised õppevahendid 

lähtuvalt ainespetsiifikast) 

õppevahendite soetamine 

ja nende rakendamine 

õppetöös 

+ + + direktor, 

õppetoolide juhid 

uute soetuste arv 

 Valgustite 

väljavahetamine 

klassiruumides 

+ + + direktor koostöös 

kooli pidajaga 

õppeklasside arv, 

kus  töötavad 

helitud valgustid 

 Õppehoone A-korpuse 

katuse kattematerjali 

vahetamine 

+   direktor koostöös 

kooli pidajaga 

A-korpuse katus 

on uuendatud 
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 Õppehoone fassaadi 

akende vahetamine 

 +  direktor koostöös 

kooli pidajaga 

vahetatud on 108 

akent, koolimaja 

on sooja pidav 

 Õppehoone D-korpuse 

katuse remont 

 +  direktor koostöös 

kooli pidajaga 

katus on 

vettpidav  

 Õppehoone akende 

vahetamine (siseõu) 

 +  direktor koostöös 

kooli pidajaga 

maja on sooja 

pidav 

 Õppehoone C-korpuse 

katuse kattematerjali 

vahetamine 

 +  direktor koostöös 

kooli pidajaga 

katus on 

vettpidav 

 Võimlasse heli 

summutava lae ehitamine 

+   direktor koostöös 

kooli pidajaga 

parenenud on 

õppetöö 

läbiviimise 

tingimused 

 Klassimööbli ja õpetajate 

töökohtade uuendamine 

+ + + direktor füüsiline 

õpikeskkond on 

paranenud 

vähemalt kuues 

klassiruumis 

 WC-de  remont + + + direktor koostöös 

kooli pidajaga 

WC-d on korras 

 Klassiruumide remont + + + direktor koostöös 

kooli pidajaga 

füüsiline 

õpikeskkond on 

paranenud 

vähemalt kuues 

klassiruumis 

Kool on turvaline Kaamerate paigaldamine 

koolihoonele, 

trepikodadesse ning 

koridoridesse  

 

+   direktor koostöös 

kooli pidajaga 

kaameraga 

varustatud alad 

on jälgitavad 

 Administraatori lauda 

signalisatsiooninupu 

paigaldamine 

+   direktor võimalus abi 

kutsumiseks on 

loodud 

 Turvalisuse reeglite 

täiendamine kooli 

kodukorras. 

+   direktor kokkulepped ja 

reeglid on 

kehtestatud  

 Õpilaste tugirühmade 

moodustamine 

kaasõpilaste toetamiseks. 

 

 +  direktor, 

õpilasesinduse 

president 

õpilasel on sõber, 

keda ta usaldab 

 Sallimatuse kujundamine 

koolikiusamise vastu  

+ + + direktor, 

õppealajuhatajad, 

õpetajad, 

klassijuhatajad, 

tugispetsialistid 

koolikiusamiste 

juhtumite arv 

 Välisuste vahetamine  +  direktor koostöös 

kooli pidajaga 

uksed on kindlalt 

suletavad 

 Aula põrandakatte 

vahetamine 

+   direktor koostöös 

kooli pidajaga 

põrand on ohutu 

 Siseõue trepi remontimine  +  direktor koostöös 

kooli pidajaga 

trepp on ohutu 

 Maja taga oleva söökla 

platvormile katuse 

ehitamine 

  + direktor koostöös 

kooli pidajaga 

trepp on ohutu 

 Maja tagumisele trepile 

käsipuu paigaldamine 

+   direktor koostöös 

kooli pidajaga 

trepil liikumine 

on ohutu 

 0-korruse lae uuendamine +   direktor koostöös 

kooli pidajaga 

ohutus on 

tagatud 

Koolipere liikmed Kooli arengukava täitmise + + + direktor, juhtkonna hinnang 
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on kaasatud 

organisatsiooni 

tegevuse 

hindamisse ja töö 

planeerimisse 

analüüsimine, püstitatud 

eesmärkide saavutuse 

hindamine, vajadusel 

arengukava 

korrigeerimine 

liikmed, 

õppenõukogu 

arengukava 

täitmise kohta 

 Küsitluse läbiviimine 

kooli töötajate hulgas 

kord aastas.  

+ +  direktor küsitletavate arv 

 Kõik kooliga seotud 

otsused arutatakse läbi 

õppenõukogu, 

õppetoolide- või 

töökoosolekutel. 

+ + + direktor õpetajate arv, kes 

on kaasatud 

otsuste 

vastuvõtmisse 

Õpetaja on 

motiveeritud ja 

teeb oma tööd 

väga hästi 

Kogemuskoolituste 

läbiviimine 

+ + + õppealajuhatajad koolituste arv  

 Õpetajatele koolitustest 

osavõtu võimaldamine  

+ + + direktor, 

õppealajuhatajad 

koolitustest 

osavõtjate arv 

 Arenguvestluste 

läbiviimine töötajatega  

+ + + õppealajuhatajad ja 

direktor 

arenguvestluste 

arv aastas 

 Õpetajatele tervistavate 

tegevuste organiseerimine  

+ + + juhtkond, 

õppetoolide 

juhatajad 

õpetajate 

rahulolu 

 Kooli aasta kolleegi 

statuudi uuendamine 

+   direktor, juhtkonna 

liikmed, õpetajad 

uus statuut 

 Täiendavate ressursside 

taotlemine andekate 

õpilaste juhendamiseks 

 +  direktor õpetaja töö 

andekatega on 

tasustatud, 

tasustatavate arv 

 Lahtiste õppetundide 

korraldamine kolleegidele 

+ + + õppetoolide 

juhatajad, 

õppealajuhatajad 

lahtiste tundide 

arv 

Õppija ja tema 

vanem on kooliga 

rahul 

Vanemate kaasamine 

õppe- ja kasvatusprotsessi 

läbiviimisse  

+ + + klassiõpetajad tundide arv, 

õpilaste 

tagasiside 

 Vähemalt ühe ühise 

ürituse organiseerimine 

aastas, kuhu kutsutakse 

lapsevanemad 

+ + + kooli juhtkond osavõtjate 

rahulolu 

 Lahtiste uste päevade 

korraldamine vähemalt 

kord aastas 

+ + + kooli juhtkond osalejate arv 

 Vanemate kutsumine 

esimese koolipäeva, 

jõulu-, vabariigi 

aastapäeva ja viimase 

koolipäeva aktustele 

+ + + kooli juhtkond osavõtjate arv, 

rahulolu 

 Arenguvestluste 

läbiviimine igal aastal 

õpilaste peredega 

+ + + klassijuhatajad arenguvestluste 

arv 

 Loogika ja väitluse 

lülitamine õppekavva 

+   õppealajuhatajad, 

direktor 

uuendatud 

õppekava 

 Rahulolu-uuringute 

korraldamine õpilaste ja 

vanemate hulgas üks kord 

kahe aasta jooksul 

 +  direktor küsitluses 

osalejate arv, 

tehtud 

ettepanekute arv 

 Õppe- ja kasvatustöö 

tulemuste kajastamine 

kooli kodulehel, Järva 

Teatajas, Linnalehes,  

+ + + õpetajad, 

haridustehnoloog 

avaldatud 

materjalide hulk 
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koolilehes OliOn 

 
 
 

8.3. Tulemusvaldkond: Töö personaliga 
 

 

Valdkonna visioon: 

Õpetaja on võimaluste looja, kes läbi erinevate tegevuste kujundab õpilastes valmisoleku edukaks 

iseseisvaks eluks. Õppetöö planeerijana on ta õpilaskeskne, osaleb aktiivselt kooli arendustöös 

ning on elukestev õppija.  

 

Tugevused 

 

Õpetajad on enesearengust huvitatud. Koolis töötab kogemustega pedagoogiline personal. 

Kollektiivis on uuendusmeelseid töötajaid, kes on eestvedajad ja innustajad. Õpetajaid 

motiveeritakse ühistegevuse, koostöö ja tunnustamise abil. 

 

Parendusvaldkonnad 

 

Eneseanalüüsi põhjal enesearengu kavandamine. Kollektiivi liikmete koostöö edasiarendamine. 

Õpetajate oskuste arendamine õpilaste motiveerimisel. Kogemusõppe võimaluste laiendamine.  

 

 

TEGEVUSKAVA 

 

 
PRIORITEET TEGEVUS/AEG 2015  2016  2017/

31.08

.2018  

 

TÄITJA MÕÕDIK 

 

Töötajaskonna 

jätkuv 

professionaliseeru-

mine 

Oma tegevuse 

eesmärgistamine 
+ + + kõik 

töötajad 

eneseanalüüsis 

kajastuvad 

eesmärgid, 

analüüsi tulemused 

 Töö- ja enesetäiendamise 

kava koostamine  
+ + + kõik 

töötajad 
olemasolev 

tegevuskava 

 
 Arengukava koostamine, 

mille alusel toimub 

regulaarne eneseanalüüs ja 

arenguvestlused 

+ + + töötajad isiklikku 

arenguplaani 

omavate töötajate 

arv 

 Töötajate kaasamine kooli 

arendustegevusse 
+ + + kõik kooli 

töötajad 
arengutegevuses 

osalejate arv 

 Õpetajate ametikohade 

täitmine kvalifitseeritud ja 

motiveeritud professionaalse 

töötajaskonnaga 

+ + + direktor täidetud 

ametikohad, 

vanemate rahulolu  

 Tunnustussüsteemi 

väljatöötamine, mis 

motiveerib nii parimaid kui 

ergutab ka vähem 

aktiivsemaid 

+ + + direktor, 

õppeala-

juhatajad 

tunnustust saanud 

töötajate arv 
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 Õpetajate aktiivne osalemine 

teadmusringluses, käies ise 

koolitustel ning viies neid 

läbi organisatsioonisiseselt  

+ + + õpetajad,  

õppeala-

juhatajad 

koolitusest 

osavõtjate arv, 

kogemuskoolituste

st osavõtjate arv 

 Töötajate kompetentsi 

hindamine 360  meetodil 

(eesmärk – arenguülesanne –

tegevuskava – täitmine - 

tulemused)  

+ + + direktor muutused 

organisatsioonis 

arenguvajadustest 

lähtudes 

 Õpetajate osalemine 

koolitustel, mille tulemusena 

suureneb nende 

professionaalsus 

ainetevahelises lõimimises st 

interdistsiplinaarsus  

+ + + õpetajad koolitatud õpetajate 

arv  

Töökeskkonna 

edendamine ja 

koostöö 

tugevdamine 

Töötajate hoiakud ja 

käitumine toetavad kooli 

alusdokumentides seatud 

eesmärkide saavutamist 

+ + + kõik kooli 

töötajad 
õpitulemused 

 Kogu töötajaskond on 

kaasatud organisatsiooni 

parendamisse 

+ + + kõik kooli 

töötajad 
töötajate rahulolu 

ja õpitulemused 

 Personal on kursis koolis 

juhtivate väärtustega ning 

juhinduvad neist oma 

tegevuses ja õppetöö 

planeerimisel 

+ + + kõik kooli 

töötajad 
õpitulemused 

 Personali poolt toimivaks 

peetav infovahetussüsteemi 

loomine. Iganädalaste 

infotundide läbiviimine. 

Sisevõrgu aktiivne 

kasutamine 

+ + + direktor töötajate 

informeeritus 

 Õppetoolide kui kogu 

personali koosolekute 

korraldamine 

+ + + õppetoolid

e 

juhatajad, 

direktor 

õpitulemused 

 Töökeskkonna (ka 

psühhosotsiaalne) muutmine 

turvaliseks ja meeldivaks 

+ + + direktor töötajate rahulolu 

ja õpilaste 

õpitulemused 

 Aktiivne osavõtt  osa 

ülekoolilistest üritustest. 

+ + + Direktor, 

õppealajuh

atajad, 

huvijuht, 

õpetajad 

koolipere liikmete 

rahulolu 

 

8.4 Täienduskoolituse kava 
 

PRIORITEET TEGEVUS/AEG 2015  2016  2017/3

1.08. 

2018  

 

TÄITJ

A 

MÕÕDIK 

 

Valmisolek kooli  

õppekava 

koostamiseks ja 

ellurakendamiseks 

 

Õppekavasid tutvustavatest 

koolitustest osavõtt ja nende 

organiseerimine koolis 

 

+ + + juhtkond osavõtjate arv 

Hariduslike 

erivajadustega 

õpilaste toetamine 

Sisekoolituste „HEV - 

õpilane tavakooli 

tingimustes“ korraldamine 

+ + + direktor, 

õpiabiko

ordinaato

analüüsivõimekate 

töötajate arv on 

kasvanud 
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 r 

Turvalise 

õppekeskkonna 

loomine koolis 

 

Koolituse korraldamine 

kriisikäitumise teemal 

+  + õppeala-

juhatajad 

personali arv ja 

vajadus 

 Esmaabikoolituse 

läbiviimine 

 +  õpetajad osavõtjate arv 

 Tuleohutusalase koolituse 

korraldamine 

+ + + kooli 

töötajad 

osavõtjate arv 

 Koolituse 

„Turvalisusvõtted“ 

korraldamine 

+   juhtkond õpetajate 

arv 

Õpetajate IKT-

alase 

kompetentsi 

tõstmine 

IKT-alased koolitused koolis 

(e-õpik, e-õpe, 

õpikeskkondade kasutamine 

õppetöös) 

+ + + õppealaju

hatajad 

õpetajate arv 

 Programmeerimisalase 

koolituse läbiviimine 

huvilistele 

   õpetaja osavõtjate arv 

Ainealase 

kompetentsi 

tõstmine 

Ainelased koolituste 

korraldamine koolis, osavõtt 

maakonna ainekomisjonide 

poolt organiseeritud 

koolituspäevadest ja 

koolitusasutuste poolt 

pakutavatest koolitustest 

+ + + õpetajad õpetajate arv 

Meeskonnatöö 

arendamine 

Meeskonnatööalaste 

sisekoolituste 

organiseerimine kooli 

töötajatele 

+ + + direktor koolitustest 

osavõtjate arv 

 

 

 

8.5. Tulemusvaldkond: Koostöö huvigruppidega 
 

 

Valdkonna visioon: 

 

Koolipere on üksmeelne, koostööaldis, avatud suhtlemiseks koolis ja erinevate 

huvigruppidega.  Tagatud on võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks.  

 

 

Tugevused  

 

Koolil on olemas koostööpartnerid. Vanemate huvi koolis toimuva vastu on suur.  

Koolis on võimalused silmaringi laiendamiseks ja mitmekülgseks huvitegevuseks. Kogu kooli 

haaravad üritused annavad koolile oma näo.  

 

Parendusvaldkonnad 

 

Koostöö edasiarendamine lasteaedade õpetajate ja klassiõpetajate vahel. Koostöö 

lastevanemate  ja õpetajate (klassijuhatajate) vahel õpilase arengu ja heaolu  nimel. Kooli 

kohta käiva info laiem avalikkusele  edastamine. 
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TEGEVUSKAVA 

 

KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  
 

PRIORITEET TEGEVUS/AEG 2015 2016 

 

2017/ 

31.08.

2018 

 

TÄITJA MÕÕDIK 

Koostöö 

vanematega lapse 

arengu ja kooli 

turvalise kesk-

konna tagamiseks 

Investeeringute kava 

koostamine ja 

elluviimine, et tagada 

puhas ja soe 

koolikeskkond 

+ + + direktor Küsitluse 

tulemused  

 

 

 Tugiteenuseid osutava 

personali arvu 

suurendamine ning 

projekti KIVA 

(Kiusamisest Vaba 

Kool) jätkamine ja 

laiendamine 

+ + + direktor, kooli 

tugivõrgustik ja 

õpetajad 

tugiteenuseid 

kasutanud 

õpilaste hulk ja 

projektis 

osalenute arv 

(KIVA), analüüs 

 Vanemate kaasamine 

kooli õppekasvatus-

protsessi: toimib 

elektrooniline kool, 

toimuvad arengu-

vestlused, üldkoos-

olekud, klasside koos-

olekud, klassiüritused 

koos vanematega  

+ + + juhtkond, 

klassijuhatajad ja 

aineõpetajad 

toimunud 

koosolekute ja 

osalejate arv, 

küsitlus  

Koostöö kohaliku 

omavalitsusega 

kooli efektiivse 

tegevuse 

tagamiseks 

Töötajate kaasamine 

eelarve planeerimisse 

ning selle täitmise 

jälgimisse 

 

+ + + juhtkond, 

ainesektsioonide 

esimehed 

õpetajad on rahul 

 Kooli eelarveliste 

vahendite 

suurendamise 

taotlemine  

+ + + direktor kooli vajadused 

on rahuldatud 

 Struktuuri ja töö-

ülesannete 

analüüsimine ning 

vastavalt vajadustele 

tehakse muudatuste 

tegemine 

+ + + direktor ja 

õppealajuhataja 

koolis olemas 

vajalik personal 

ning tagatud 

optimaalne 

töökoormus 

 Koostöö tegemine 

kooli juhtkonna ja 

hoolekogu vahel 

+ + + juhtkond ja 

hoolekogu  

  analüüs 

                                                                                                                

 Töötajatele vajalike 

koolituste 

organiseerimine ning 

nende motiveerimine 

ühisettevõtmiste 

(jõulud, väljasõidud 

jne) kaudu 

+ + + juhtkond toimunud 

ettevõtmiste arv, 

osavõtjate arv ja 

rahulolu 

Maine 

kujundamine 

Olümpiaadidest, 

konkurssidest, 

võistlustest ning kooli 

esindavatest õpilasüri-

tustest osalemise 

+ + + direktor, 

õpilasesindus, 

huvijuht, 

huviringide 

juhendajad, 

osalejate arv  
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võimaldamine  aineõpetajad 

 Kollektiivile ja avalik-

kusele suunatud ette-

võtmiste 

organiseerimine 

(laulu- ja 

tantsuvõistlus, kevad-

kontsert, muusikal, I 

advendi kontsert, väi-

keste kodu-uurijate 

päev, konverentsid, 

advendihommikud, 

näiteringide 

jõuluetendused ) 

+ + + õpilasesindus, 

huvijuht, 

klassijuhatajad 

osalejate ja 

vaatajate ja 

toimunud ürituste 

arv 

 Kooli tegevuste 

kajastamine kooli 

ajalehes OliOn, kooli 

koduleheküljel, 

Facebookis, Paide 

linna koduleheküljel 

ja Paide Linnalehes 

+ + + IT juht, huvijuht, 

õpetajad 

publikatsioonide 

arv 

Koolisiseste 

huvigruppide 

vaheline koostöö 

Õppetoolid teevad 

koostööd õpilaste 

koolielu 

mitmekesistamiseks –

toimuvad ainenädalad 

projektipäevad, töö 

andekate lastega, 

füüsika ja keemia 

õpitoad 

+ + + juhtkond, 

ainesektsioonid 

õpilaste rahulolu 

 Huviringide vahelise 

koostöö parendamine 

(muusikal: koorid, 

tantsurühmad ja 

näiteringid)  

+   huvijuht õpilaste ja 

vanemate 

rahulolu 

Vilistlaste panus 

õpilaste ja kooli 

arengusse 

Kool kaasab vilistlasi 

kooli huvitegevuse 

parendamiseks 

(vilistlased osalevad 

segakooris, 

tantsurühmas, bändis, 

huviürituste žüriides 

ja konverentsidel) 

+ + + juhtkond, huvijuht osalenud 

vilistlaste arv, 

õpilaste rahulolu 

 Vilistlaste kokkutule-

kute traditsiooni 

jätkamine  

  + juhtkond, huvijuht 

ja vilistlased 

vilistlaste  

rahulolu 

 Kool kaasab vilistlasi 

kooli õppeprotsessi 

(mentorid, „Tagasi 

kooli“ programm, 

ainealane koostöö – 

õpitoad, näitused, 

avatud tunnid) 

+ + + juhtkond, huvijuht, 

õpilasesindus 

vilistlaste arv 

Toimivad 

partnersuhted 

erinevate 

huvigruppidega 

Kool teeb koostööd 

haridust andvate asu-

tustega: lasteaedade, 

teiste maakonna üld-

hariduskoolide, huvi-

koolide, kutseõppe-

asutuste ja kõrgkooli-

dega 

+ + + juhtkond, 

algklasside 

õpetajad, 

klassijuhatajad, 

õpilasesindus 

toimunud 

sündmuste arv ja 

rahulolu 
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 Kool teeb koostööd 

noorteorganisatsiooni-

dega: Paide linna 

noorte volikogu, 

Järvamaa Noortekogu, 

Paide Avatud 

Noortekeskuse, 

Rajaleidja Keskuse, 

Eesti Noorsootöö 

Keskusega, 

Kaitseliidu 

noorteorganisatsiooni

dega 

+ + + õpilasesindus ja 

huvijuht 

toimunud 

sündmuste arv ja 

rahulolu 

 Kool teeb koostööd 

kultuuriasutustega:Aja

keskus Wittenstein, 

Järvamaa 

Keskraamatukogu, 

Paide 

Kultuurikeskusega 

+ + + juhtkond, õpetajad toimunud 

sündmuste arv ja 

rahulolu 

Rahvusvaheliste 

kontaktide 

hoidmine ja 

arendamine 

 

Kool hoiab suhteid  

Soome sõpruskooliga 

keelesuuna projektide 

jätkamiseks. 

+ + + juhtkond, projekti 

eestvedajad 

Õpilaste rahulolu, 

projekti mõju 

analüüs 

 

 

 
HUVITEGEVUS 
 

PRIORITEET TEGEVUS / AEG 2015 

 

2016 

 

2017/31.08.2018 

 

TÄITJA MÕÕDIK 

Huvitegevuse 

parendamine 

Huviringide 

tegevuse jätkamise 

toetamine ja uute 

ringide avamist, 

lähtudes õpilaste 

soovidest  

 

+ + + juhtkond, 

huvijuht, 

huviringide 

juhid 

huviringide ja 

osalejate arv 

 Õppe- ja 

kasvatustööd 

toetavate tegevuste 

korraldamine 

erinevatele 

kooliastmetele 

(ainenädalad, 

loengud, klasside 

ettevõtmised, 

koolikontserdid, 

etendused, 

ekskursioonid, 

teemapäevad) 

+ + + huvijuht, 

klassijuhatajad, 

aineõpetajad 

toimunud 

ürituste arv, 

rahulolu 

uuringu 

keskmine 

hinne 

 Huvitegevuse ja 

õppekasvatustöö 

lõimimine 

+ + + huvijuht, 

aineõpetajad, 

huviringide 

juhendajad 

analüüs 

 Projektide 

koostamine 

täiendavate rahaliste 

vahendite 

taotlemiseks 

+ + + juhtkond lisaraha 

eelarves 
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 Tervist edendava 

kooli tegevuse 

analüüsimine ja 

süsteemse 

tegevusplaani 

kavandamine 

 

+ + + juhtkond, 

tervisenõukogu   

analüüs ja 

tegevuskava 

olemasolu 

Väärtus - 

hinnangute 

kujundamine 

Tingimuste loomine 

kodutütarde 

tegevuseks  

+ + + direktor, 

huvijuht 

huviringis 

osalevate 

noorte arv 

 Loodushoidu 

propageerivates 

kampaaniates 

osalemine 

(projektid – 

„Vanapaber“, „Hoia 

metsa“) 

+ + + huvijuht, 

õpetajad 

kampaaniates 

osalenud 

õpilaste arv 

 Heade õpitulemuste 

ning heatasemelise 

huvitegevuse 

väärtustamine ja 

tunnustamine 

(direktori vastuvõtt 

kord aastas,  ÕE 

korraldatav Gaala, 

tänukirjad, parimate 

premeerimine) 

+ + + juhtkond, 

huvijuht ja 

õpilasesindus 

tunnustatute 

arv 

 Õpilaste ja õpetajate 

püüdluste toetamine 

koolikeskkonna 

kaunimaks 

muutmisel 

(õpilastööde 

näitused koolis ja 

väljapool kooli, 

kooli ja klasside 

kaunistamised, 

ilutunde loomine 

enda ümber) 

+ + + juhtkond väljapanekute 

arv 

 Heade 

käitumistavade 

järgimine ning 

sellealase 

teavitustööga 

tegelemine 

(suhtlemine: 

õpilane- õpilane; 

õpilane –õpetaja, 

õpilane- külaline; 

vanemate õpilaste 

käitumine 

noorematega ja 

vastupidi) 

+ + + juhtkond, 

õpetajad, 

õpilasesindus 

 

Huvitegevuse 

organiseerimine 

noori innustava 

ja neile 

eduelamust 

pakkuvate 

tegevuste kaudu   

Noortel osalemine 

nende mitmekülgset 

arengut suunavatel 

üritustel, 

konverentsidel ja 

messidel („Lahe 

koolipäev”, 

karjääripäev,  

Järvamaa 

noortepäev, noorte 

+ + + huvijuht, 

direktor, 

õpilasesindus, 

klassijuhatajad 

toimunud 

ürituste ja 

osalenud 

õpilaste arv 
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messidel „Noor 

meister” ja  

„Teeviit”)  

 Noorte kaasamine 

uute kogemuste ja 

oskuste saamiseks 

ülekooliliste 

huviürituste 

organiseerimisse  

(lauluvõistlus, 

tantsuvõistlus, kooli 

olümpiamängud, 

kevadkontsert, 

tervisepäevad  jne) 

+ + + huvijuht, 

õpilasesindus, 

klassijuhatajad 

toimunud 

üritused ja 

kaasatud 

õpilaste arv, 

analüüs ja 

tagasiside 

korraldajate 

pool 

 Huviringidele 

võimaluse tagamine 

osaleda erinevatel 

võistlustel, 

konkurssidel ja 

ühisettevõtmistel 

(kooliteatrite 

konkurss, maakonna 

ja vabariiklikud 

laulu – ja 

tantsupeod, 

maakonna ja 

vabariiklikud 

käsitöö ja 

kunstikonkursid, 

näitused jne) 

+ + + huvijuht, 

direktor, 

huviringide 

juhendajad 

Võimalused 

on tagatud, 

osavõetud 

ürituste ja 

õpilaste arv 

Õpilasesinduse 

roll koolis 

Õpilasesindus teeb 

koostööd kooli 

juhtkonna, 

õpilaskonna   

ja õpetajatega 

+ + + huvijuht, 

õpilasesindus 

küsitlus 

 Õpilasesinduse 

kaasamine kooli 

arendamisse 

(hoolekogu, 

juhtkond) 

+ + + huvijuht, 

direktor 

 

 Õpilasesinduse 

liikmed on 

esindatud Järvamaa 

Noorte volikogus, 

Paide linna noorte 

volikogus ja Eesti 

Õpilasesinduste 

Liidus (toimiv 

infovahetus, 

koolituste toomine 

õpilaskonnale, 

ettepanekute 

viimine noorte 

volikogudesse) 

+ + + huvijuht esindatud 

liikmete arv 

 Õpilasesindus aitab 

kaasa kooli 

traditsioonide 

jätkamisele ning on 

initsiaatoriks 

koolielu 

mitmekesistamisel 

(ülekoolilised 

huviüritused, 

+ + + huvijuht, 

õpilasesindus 

korraldatud 

ürituste ja 

osalejate arv 
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väikeste diskod ja 

mänguvahetunnid, 

stiilipeod) 

 

 

 MAINEKUJUNDUS 
 

PRIORITEET TEGEVUS/AEG 2015 

 

2016 

 

2017

/31.0

8.20

18 

 

TÄITJA MÕÕDIK 

Kooli maine 

kujundamine 

 

Koolis toimuva pidev 

avalikustamine kooli 

koduleheküljel ning 

erinevates 

meediakanalites (Järva 

Teataja, www.jarva.ee, 

Paide Linnaleht, ÕE 

kodulehekülg ja 

Facebook) 

+ + + IT juht, 

huvijuht, 

juhtkond, 

õpetajad 

teadlike 

isikute arv 

 Kooli ajalehe OliOn 

väljaandmine ja 

ilmumissageduse 

suurendamine  

+ + + koolilehe 

toimkond, 

õpilasesindus 

infovahetus on 

paremini 

korraldatud 

 Kooli esindamine 

erinevatel 

konkurssidel, 

võistlustel ja üritustel. 

+ + + aineõpetajad, 

huviringide 

juhendajad, 

huvijuht,  

esinemiste ja 

õpilaste arv 

 Õppetöös edukalt 

edasijõudnud  

õpilaste vanemate 

tunnustamine  

 

+ + + juhtkond rahulolevate 

vanemate arv 

 Kooli aastaraamatu 

koostamine  

+ + + juhtkond, IT 

juht 

koolikroonika 

olemasolu 

 Ühtsustunde loomine 

(1. klassi astujatele 

koolimärgi kinkimine, 

gümnaasiumisse 

astujatele ja õpetajatele 

koolimütsi 

kohustuslikuks 

tegemine,  võimaluse 

loomine 

koolisümboolikaga 

esemete tellimiseks –

(T- särk, märk jne) 

+ + + juhtkond, 

õpilasesindus 

oma kooli 

tunnet 

kandvate 

noorte arvu 

tõus 

 Kooliraadio muusika- 

ja uudistesaadete 

tegemine. LCD- 

ekraani paigaldamine 

fuajeesse 

 +  IT juht,  

kooliraadio 

toimetus 

kaasatud 

noorte arv  

 

9. ARENGUKAVA SEOS PAIDE LINNA JA JÄRVA MAAKONNA 
ARENGUDOKUMENTIDEGA 
 

http://www.jarva.ee/
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Paide Ühisgümnaasiumi arengukavas on arvestatud Paide linna arengukavaga aastateks 2011-

2020 (kinnitatud Paide Linnavolikogu 08. 09. 2011 määrusega nr 52). 

 

Arengukava koostades on arvestatud Järvamaa arengustrateegiaga aastateks 2012 - 2020 

(Järva maavanema korraldus 611, 16.11.2011, uuendatud 24.09.2014), kus rõhutatakse kooli 

osatähtsust noorte motiveerituse, õppimisharjumuste ning heatasemelise ettevalmistuse 

tagamisel edasisteks õpinguteks. Hea hariduse ning omandatud teadmiste, loovuse, oskuste, 

vilumuste, väärtushinnangute ja käitumisnormide abil on noor valmis jätkama õpinguid või 

sisenema tööturule. 

10. TULEMUSTE MÕÕTMINE, HINDAMINE JA ARENGUKAVA 
UUENDAMISE KORD 
 

Kooli arengukava on strateegiline plaan. Arengukava rakendusplaaniks on kooli üldtööplaan, 

mis koostatakse õppeaastaks ning kinnitatakse õppenõukogus.  

 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses siduvate seadusandlike aktide muutumisega, 

arengukava analüüsist tulenevate muudatustega, sisehindamise aruande 

parendusettepanekutega ja kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Arengukava 

tegevuskava täiendamise aluseks on uuringud, enesehindamine, sisehindamise süsteemne 

seire ja analüüs ning tagasisidestamine, rakenduskavade toime ja pidev mõjususe hindamine. 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja uuendamise ettepanekud arutatakse läbi õppenõukogus, 

hoolekogus ja õpilasesinduses kord õppeaastas hiljemalt 1. märtsiks. Kooli direktor esitab 

ettepanekud arengukava muudatuste tegemiseks Paide Linnavalitsusele. 

Kooli arengukava kinnitab ning vajadusel uuendab Paide Linnavalitsus. 

11. KOKKUVÕTE 
 

Paide Ühisgümnaasium seab uue arenguperioodi üldeesmärgiks põhikooli ja gümnaasiumi 

õppekorralduse arendamise, kõrge õppekvaliteedi tagamise ning väärtuskasvatuse 

laiapõhjalisema käsitluse. 

 

Õppija arengu toetamise aluseks loeme koostööd, motiveeritud õpilast ja õpetajat.  

 

Kooli organisatsioonikultuuri aluseks on järjepidev õppimine, vastastikune lugupidamine ning 

koostöö. 

 

Paide Ühisgümnaasium on avatud arengutele, olles väärtuste kujundaja, püsiväärtuste hoidja 

ja vaimsuse kandja. 

 

 


