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SISSEJUHATUS 
 

Räpina Ühisgümnaasium (edaspidi RÜG) on keskhariduse omandamist võimaldav 

õppeasutus, mis kuulub Räpina valla haldusalasse. 

Räpina Ühisgümnaasium asub Põlvamaal Räpina linnas. Aadress: Kooli tn 5 Räpina 64504. 

Räpina Ühisgümnaasium peab oma eelkäijaks 1913. aastal loodud Räpina Kõrgemat 

Algkooli, mis 1917. aastal muudeti Räpina Reaalgümnaasiumiks ning 1924. aastal Võru 

maakonna Räpina avalikuks ühis-põllumajandusgümnaasiumiks, ja 1944. aastal taasloodud 

Räpina Keskkooli. 1961. aastal avati uus koolimaja, 1988. aastal juurdeehitus, 1989. aastal 

internaadihoone. Praegu asub internaadihoone 1. korrusel poiste tööõpetuse kabinet, 2. 

korrusel Räpina Avatud Noortekeskus.  

2008. aastal avati Räpina Ühisgümnaasiumi hoones ka Räpina Spordikool. 

Koolis töötab 43 õpetajat, nende hulgas sotsiaalpedagoog, psühholoog, riigikaitseõpetaja, 

majandusõpetaja ja logopeed. 

Õpilastel on võimalus õppida kooli eripärast tulenevate valikkursustena autoõpetust, 

joonestamist, maali ja joonistamist, sisekaitselist eelkutseõpet, riigikaitset, majandust ja 

ettevõtlust, programmeerimist jm. RÜG-is pööratakse tähelepanu õpilaste erivajadustele 

laiemas mõttes, arvestades andekate õpilaste ja individuaalset lisaõpet vajavate õpilaste 

vajadusi. Kool toetab õpilaste õppimist Tartu Ülikooli teaduskoolis ja õpikodades, väärtustab 

õpilaste osalemist ja saavutusi aineolümpiaadidel. 

Koorilaul ja rahvatants – need on aastaid toonud meie koolile tunnustust. Suurt edu on 

saavutatud ka spordis. Koolil on oma veebileht ja aktiivselt kajastatakse koolielu sündmusi 

ajalehtedes Koit ning Räpina Rahvaleht.  

Räpina valla elanike arv on viimase kuue aasta jooksul langustrendis ja iive on negatiivne. 

Elanike koosseisus on üsna suur osakaal eakatel inimestel. Sündivus on vallas vähene, igal 

aastal sünnib umbes 40 last, kolme- kuni kuueaastaseid lapsi on vallas kõigest 4%. 

Laste arv lasteaias/lastehoius on vähenenud. Selle peamisteks põhjusteks on väljaränne ja 

sündimuse langus, mis võib omakorda kaasa tuua klassikomplektide vähenemise. 
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1. ARENGUKAVA EESMÄRK, VISIOON, MISSIOON, 

PÕHIVÄÄRTUSED, TEGEVUSE EESMÄRGID 
 

1.1. Räpina Ühisgümnaasiumi arengukava eesmärk 
 

RÜG arengukava eesmärgiks on kirjeldada tingimuste loomist gümnaasiumihariduse 

omandamiseks, lähtudes järgmistest dokumentidest: 

 Räpina Ühisgümnaasiumi põhimäärus; 

 Räpina Ühisgümnaasiumi õppekava; 

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (vastu võetud 01.09.2010); 

 Räpina valla arengukava aastateks 2019–2030; 

 Räpina Ühisgümnaasiumi sisehindamise aruanne 2015.–2018. õppeaastatel; 

 kooli hoolekogu, lapsevanemate, õpilasesinduse (ÕE) ja õppenõukogu ettepanekud. 

 

1.2. Visioon 
 

Räpina Ühisgümnaasium on aastal 2023 uuendustele avatud kool, kus teadmiste ja heade 

tehniliste vahendite toel toimib praktikuid kaasav elulähedane kogemusõpe ning aktiivne 

rahvusvaheline ja piirkondlik koostöö. Kooli arendamisel on esmatähtis õpilaste ja õpetajate 

õnnelikkus ning põnev ja loovust arendav õpikeskkond, kus rõhk on teadmistel mitte hinnetel. 

Ühiste väärtustega õpilased ja õpetajad seavad esikohale koostöö- ja suhtlemisoskused ning 

toetavad erisustega arvestades kõigi motivatsiooni elukestvaks õppeks. 

 

1.3. Missioon 
 

Räpina Ühisgümnaasiumi missioon on piirkonna hariduskeskusena toetada õppivat 

kogukonda ning turvalises ja isiksust väärtustavas keskkonnas arendada noortes 

tegutsemisjulgust, vastutustunnet ja loovust. 

 

1.4. Kooli põhiväärtused 
 

1.   Konkurentsivõimeline ja võimetekohane haridus 

2.   Meeldiv õpikeskkond 

3.   Tugevad traditsioonid 

4.   Vastastikune ausus ja austus 

5.   Avatus koostöös 
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1.5. Kooli tegevuse eesmärgid 
 

Räpina Ühisgümnaasiumi tegevuse eesmärgid on, et 

1.  õpilased: 

 omandavad teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata õpinguid;  

 leiavad endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasine 

haridustee; 

 omandavad oskuse seada eesmärke ja suudavad eesmärgipäraselt tegutseda; 

 omandavad sotsiaalseid oskusi tulemaks toime muutuvas ühiskonnas. 

2. RÜG on kogukonna hariduskeskus. 

 

2. STRATEEGILINE TEGEVUSPLAAN JA PROTSESSID 

AASTATEKS 2019–2023 VALDKONNITI 
 

2.1. Eestvedamine ja juhtimine 
 

Juhtimise aluseks on kooli tegevuse eesmärgid, millele järgneb tegutsemine, hinnang ja 

parendustegevus ning põhiväärtused, millega ellu viia kooli visiooni.  

Kooli juhib direktor. Juhtkonna koosolekud toimuvad igal nädalal ja on avatud kõigile 

töötajatele. Vähemalt neli korda õppeaastas koguneb kooli eesmärkide täitmise 

planeerimiseks ja analüüsiks õppenõukogu. RÜG-s on kuus ainekoondist: keeled, 

matemaatika, oskusained, sotsiaal- ja loodusained, algõpetus, tugispetsialistid, kes on 

kaasatud juhtimisse erinevates töörühmades. Õpilased läbi õpilasesinduse ja lapsevanemad 

läbi hoolekogu on kaasatud kooli tegevuste ning eesmärkide elluviimiseks. 

2.1.1. Eesmärgid 
1. Kooli juhitakse meeskonnatööna. 

2. Kõik meeskonnaliikmed on võtnud vastutuse organisatsiooni eesmärkide 

elluviimise eest. 

3. Ainekoondised on kooli arengu eestvedajateks. 

2.1.2. Tugevused 
1. Töötajad on kaasatud juhtimisse läbi ainekoondiste ja koostöökohtumiste. 

2. Juhtimine on paindlik ja tugineb ühistele pedagoogilistele väärtushinnangutele. 

2.1.3. Parendusvaldkonnad 
1. Koostöise ja elujõulise koolimeeskonna arendamine. 

töötajate kaasamine muutuste juhtimise protsessi. 

2. Personali- ja koolituspoliitika ning arenguvestluste läbiviimise korra ja viisi 

täpsustamine ning kaasajastamine. 

3. Sisehindamise korra muutmine ajakohaseks. 
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2.1.4. Tegevused 
Tabel 1. Tegevused, ajakavad ja vastutajad 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Aeg Vastutajad 

1. Arengukava täitmine, uuendamine 

ja analüüs 

kord aastas juhtkond 

2. Töökoosolekute toimumine  pidev juhtkond 

3. Rahulolu-uuringute läbiviimine 

erinevatele huvigruppidele 

(õpilased, töötajad, hoolekogu, 

lapsevanemad) 

kord aastas kooli juhtkond 

4. Töökorraldusega seotud otsuste 

protokollimine, edastamine 

õpetajaskonnale 

pidev juhtkond 

5. Sisekontrolli planeerimine kord aastas juhtkond 

6.  Sisehindamise korra muutmine 

ajakohaseks 

2020 juhtkond 

7. Koostöövestlused ainekoondistega  kord aastas juhtkond 

8. Individuaalsed arenguvestlused kord kahe aasta 

jooksul 

juhtkond 

9. Tööjaotuse analüüs ja planeerimine kord aastas juhtkond 

10. Sisekommunikatsiooni 

parendamine 

2019 juhtkond 

 

 

2.2. Personalijuhtimine 
 

Koolile on oluline personali optimaalse koosseisu tagamine, mis võimaldab realiseerida kooli 

eesmärke ning kindlustada jätkusuutlikkust. Õpetaja, kes valdab uut, muutunud õpikäsitust, 

aitab kaasa paremate tulemuste saavutamisele ja õpilaste pädevuste tõusule. 

2.2.1. Eesmärgid 
1. Personal on koostöine, motiveeritud, elukestvas õppes osalev ja lähtub kooli 

põhiväärtustest, eesmärkidest ja koolis kehtestatud korrast. 

2. Muutunud õpikäsitus on rakendunud. 

3. Toimiv sisehindamise süsteem on rakendunud. 

2.2.2. Tugevused 
1. Juhtkonna meeskonnatöö tugineb ühistele pedagoogilistele väärtushinnangutele. 

2. Personal on kaasatud juhtimisse. 

3. Personal on püsiv ja aktiivne. 

4. Koolitusi planeeritakse lähtuvalt kooli arengusuundadest ning õpetajate 

tagasisidest ja arenguvajadustest. 

5. Koolis on õppetööd toetav õppekeskkond, piisav varustatus digivahenditega. 

6. Tagatud on tingimused õpetajate loominguliseks tööks ja arenguks (kogemusõppe 

rakendumine, rahvusvahelised koolitused, õppereisid). 
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2.2.3. Parendusvaldkonnad 
1. Koostöö parendamine koolimeeskonnas.  

2. Uute töötajate kaasamine muutuste juhtimise protsessi.  

3. Personali- ja koolituspoliitika ning koostöövestluste läbiviimise korra ja viisi 

täpsustamine ning kaasajastamine. 

4. Sisehindamise süsteemi muutmine ajakohaseks. 

5. Ühise koolikultuuri hoidmine, traditsioonide täiendamine. 

6. Info liikumise teede ja kättesaadavuse tõhustamine. 

7. Erivajadustega õpilaste toetamise tõhustamine. 

8. Personali innustamine ja toetamine kolleegide esitamiseks erinevatele 

tunnustamisüritustele. 

9. Õpetajate IKT koolituste jätkamine. 

10. Kooli mikrokliima parendamine. 

11. Õpetajate võimestamine tulemaks toime kiirete muutustega haridusmaailmas. 

 

2.2.4.Tegevused 
Tabel 2. Tegevused, ajakava ja vastutajad 

Jrk. Tegevus Aeg Vastutajad 

1. (Meeskonna)koolituste järjepidev ja 

süsteemne läbiviimine (metoodika, 

didaktika, IT) 

pidev juhtkond 

2. Õpetajaskonnast välja kasvanud 

eripedagoogide väljaõpe 

2019–2021 juhtkond 

3. Õpetajate koolitused uue tarkvara 

omandamiseks (sisekoolitused, HITSA 

jt) 

vajadusel juhtkond 

4. Personali ohutusteemaline koolitus kord aastas majandusjuhataja 

5. Muu koolitus: kultuuri- ja 

koolitusreisid  

kord aastas juhtkond 

6. Info levitamine ja infoga tutvumine 

Stuudiumis, õpetajate listis ja kooli 

kodulehel 

pidev kogu meeskond 

7. Sisehindamissüsteemi kirjeldamine, 

protsessijuhendite tutvustamine 

töötajatele 

2020 juhtkond 

8. Õpikodade või arengurühmade 

moodustamine teatud oskuste, 

teadmiste omandamiseks, kovisioonide 

(juhtumiarutelude) läbiviimine 

vajadusel psühholoog 

9. 

 

Koostöövestluste läbiviimine 

õpetajatega 

kord kahe aasta 

jooksul 

juhtkond 

10. Koostöövestluste läbiviimine 

ainekoondistega 

kord aastas juhtkond 

11. Töörühmade loomine ja nende aktiivne vajadusel juhtkond 
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kaasamine kooli arenguga seotud 

valdkondade edendamiseks 

12. Õpetajate osalemine siseriiklikes ja 

rahvusvahelistes võrgustikes ja 

koostööprojektides, sh õpiränne 

pidev õppekvaliteedijuht, 

huvijuht 

13.  Töökoosolekul jagatud info 

protokollimine/kaardistamine ja selle 

edastamine kõigile kollektiivi 

liikmetele 

 

pidev juhtkond 

 

 

2.3. Ressursside juhtimine 
 

Piiratud eelarveressursside tingimustes tuleb teha valikuid, mis tagavad kooli eesmärkide 

saavutamise. Kooli juhtkond ja majandusjuhataja planeerivad ja analüüsivad ressursse, 

otsivad ja leiavad võimalusi nende säästlikumaks ja otstarbekamaks kasutamiseks. 

2.3.1. Eesmärgid 
1. Eelarve kasutamine on säästlik ja lähtub kooli eesmärkide saavutamisest. 

2. Õppekeskkond vastab kaasaja õppetööks vajalikele nõuetele. 

3. Koolihoone remont on teostatud vastavalt vajadusele. 

4. Staadioni ja söökla ehitus on lõpule viidud. 

5. Kool on avatud uutele infotehnoloogilistele lahendustele ja võimaldab nende 

turvalise kasutamise. 

2.3.2. Tugevused 

1. Kaasaegne ja õpilassõbralik füüsiline õppekeskkond, koolimaja on hooldatud ja 

korras. 

2. Optimeeritud on kooli ülalpidamiskulusid. 

3. Kooliõu ja siseruumid on turvalised (kaamerad). 

4. Interaktiivsed õppevahendid on kasutuses. 

 

 

2.3.3. Parendusvaldkonnad 

1. Kooli staadioni ja söökla ehitamine. 

2. Interaktiivsete õppevahendite uuendamine ja täiendamine. 

3. Aula lae ja valgustuse remont, statsionaarse heli- ja videotehnika soetamine.  

4. Kooli fassaadi ja vundamendi renoveerimine. 

5. Võimlate valgustuse väljavahetamine. 

6. Õppevara säästlik ja ratsionaalne kasutamine. 

7. Liikumistegevust võimaldavate vahendite soetamine. 
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2.3.4.Tegevused 
Jrk Tegevus Aeg Vastutajad 

1. Vahendite ja teenuste ostmine 

vastavalt säästliku majandamise 

põhimõtetele 

pidev juhtkond 

2. Ainekoondiste osalemine 

eelarveprojekti koostamisel 

kord aastas direktor 

3. Söökla ehitamine 2019 direktor, 

majandusjuhataja 

4. Staadioni ehitamine 2019–2020 direktor, 

majandusjuhataja 

5. Aula lae ja valgustuse remont 2019 direktor, 

majandusjuhataja 

6 Kaminasaali remont 2019 direktor, 

majandusjuhataja 

7. Võimla valgustuse väljavahetamine 2019 direktor, 

majandusjuhataja 

8. Tehnoloogiaõpetuse klassiruumide 

ehitamine 

2020 direktor, 

majandusjuhataja 

9 Kooli välisfassaadi renoveerimine 2021 direktor, 

majandusjuhataja 

10. Kaasaegse õpikeskkonna ja 

õppematerjalide tagamine 

pidev juhtkond 

11. Kooliruumi ressursi säästlikum 

kasutamine, valgustuse vahetamine 

pidev kogu kool, 

majandusjuhataja 

12. Digitaristu uuendamine vastavalt 

vajadusele 

pidev IT-juht 

13. Infoturbesüsteemi väljatöötamine 2019–2020 IT-juht 

14. Vahetundides liikumistegevust 

soodustavate vahendite soetamine, 

erinevate vahenditega mänguväljaku 

ehitamine siseõue 

2019–2020 juhtkond, huvijuht 

15. Projektides osalemine täiendavate 

finantsressursside leidmiseks 

pidev direktor, 

õppekvaliteedijuht, 

huvijuht 

 

 

 

2.4. Koostöö huvigruppidega 
 

Räpina Ühisgümnaasiumi huvigrupid on õpilased, vanemad, koostööpartnerid, kohalik 

omavalitsus ja teised koolid. Huvigrupid on kaasatud läbi õpilasesinduse, hoolekogu, 

koostöölepingute jms RÜG-i eesmärkide ja põhiväärtuste elluviimisse. 
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2.4.1. Eesmärgid 
1. Koostööprojektid erinevate koolidega viivad õppekavas seatud eesmärkideni. 

2. Koostööpartnerite kaasamine õppetöösse avardab õpilaste silmaringi ja rikastab 

teadmisi. 

3. Lapsevanemad on informeeritud ja kaasatud kooli tegevustesse.  

4. Koolielu on meedias pidevalt kajastatud. 

5. Kool on avatud Eesti ja rahvusvahelistele koostööprojektidele. 

2.4.2. Tugevused 

1. Koostöö toimub mitmete partnerkoolidega. 

2. Külalisõpetajate, vilistlaste kaasamine kooli tegevusse. 

3. Tihe koostöö on kooli hoolekoguga. 

4. Koolis on tugevad traditsioonid: kuld- ja hõbekell, kooli kokkutulekud, ministaaride 

peod, sõbrapäeva tähistamine, spordiüritused. 

5. Lastevanemate ja vilistlaste osalemine ülekoolilistel üritustel. 

 

2.4.3. Parendusvaldkonnad 
1. Õpilaste kaasamine kooli arendustegevusse. 

2. Vanemate jt partnerite kaasamine õppetöö mitmekesistamiseks ja täiendamiseks. 

3. Koostöö tihendamine vilistlastega. 

4. Koolidevahelise kogemusõppe praktiseerimine. 

5. Koostöö arendamine linna raamatukoguga. 

 

2.4.4. Tegevused 
Jrk Tegevus Aeg Vastutajad 

1. PR-tegevus ja avalikkusega 

suhtlemine 

pidev kogu kool 

2. Kooli 110. sünnipäev ja vilistlaste 

kokkutulek 

2023 juhtkond, huvijuht 

3. Kogukonnale võimaluse andmine 

kasutada kooli ruume erinevate 

huvitegevuste läbiviimiseks 

pidev direktor 

4. Koostöö hoolekogu, õpilasesinduse 

ja lastevanematega õppija arengu 

toetamiseks: karjääriarendamine, 

ettevõtluspädevus, mainekujundus 

pidev juhtkond, õpetajad 

5. Arendustegevusteks vajalike 

koostööprojektide läbiviimine 

pidev juhtkond, õpetajad 

6.  Vilistlaste aktiivsem kaasamine 

õppetegevusse ja kooli arengusse 

pidev juhtkond, õpetajad 

7 Õpilaste kaasamine kooli arengusse pidev juhtkond, huvijuht 

8.  Koolidevaheliste kogemusõppe-

päevade läbiviimine 

vähemalt kord aastas juhtkond 

9.  Kooli vilistlaste andmebaasi 

uuendamine 

2020 sekretär 

10. Aktiivsem koostöö Räpina linna 

raamatukoguga 

pidev pedagoogiline 

personal 
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2.5. Õppe- ja kasvatustöö 
 

Õppe- ja kasvatustöö alusdokument on kooli õppekava. 

 Õppekava üldosa ja ainekavade ülesehitus järgib riiklikku õppekava. 

 Õppekava väljatöötamisel osalesid ainekoondised. 

 Kõik õpetajad on koostanud ainekavad ning töökavad kõikidele klassidele, kus nad 

õpetavad. Töökavad asuvad arvutis OneDrive keskkonnas ja neid on võimalik pidevalt 

täiendada. 

 Õpetajad koostavad õpilastele vastavalt vajadusele individuaalse õppekava. 

 

2.5.1. Eesmärgid 
1. Õppekava arendus: muutunud õpikäsituse põhimõtted on rakendunud. 

Lõimitud tunnid, projektõpe, üldõpetus esimeses kooliastmes, elulähedane õpe. 

2. Digivahendeid kasutatakse ainetundides õpimotivatsiooni tõstmiseks ja 

õpitulemuste parendamiseks. 

3. Õpitulemuste hindamine on õpilast motiveeriv ja toetav. Õpilased tähtsustavad 

hinnete asemel omandatud teadmisi, mõistmisi, arusaamisi ja oskusi. 

4. Õppijatele on loodud mitmekülgsed võimalused individuaalsust arvestavaks, 

võimetekohaseks õppeks ja arengu toetamiseks.  

5. Õpilane on kaasatud oma õppeprotsessi, ta on iseennast juhtiv õppija ja õpetaja 

on tema suunaja ning nõuandja. 

6. Üldpädevuste ja väärtuskasvatuse toetamine tagab kaasaegsete õpimudelite 

ning õppekava eesmärkide ellu rakendamise. Lähtutakse ühtsetest 

kasvatuslikest nõuetest. 

7. Koolis on tagatud turvalisus ja tervislik õpikeskkond. Õpilane käitub turvaliselt 

ja oskab tegutseda eriolukordades. 

8. Õppekäigud on muutunud kooli õppekultuuri lahutamatuks osaks. 

9. On loodud tingimused õpilaste võimete tasakaalustatud arenguks läbi 

õppetunni ja klassivälise töö. Õpilane oskab oma teadmisi erinevates 

olukordades rakendada. 

10. HEV õpilastele on korraldatud õpe vastavalt nende erivajadustele, parendatud 

tugisüsteemi koostööd teiste õppekasvatustöös osalejatega.  

11. Loovuse, käelise tegevuse ja füüsilise aktiivsuse tähtsustamine ainetundides. 

 

 

2.5.2. Tugevused 
1. Kooli kodukord toetub põhiväärtustele. 

2. Koolis on head sportimisvõimalused. 

3. Teeme koostööd Poola, Vene ja Saksamaa koolidega. 

4. Õpiabisüsteem on tõhus. 

5. Koolis on võimalus sisekaitseliseks eelkutseõppeks. 

6. Vaimse ja füüsilise koolivägivalla ennetamise ja turvalisusega tegeletakse 

tulemuslikult. 
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7. Tugisüsteemid toetavad õppe- ja kasvatustööd. 

8. Head tulemused on konkurssidel, olümpiaadidel. 

9. Õpilaste silmaringi laiendamiseks korraldatakse üritusi ja tegevusi (õppekäigud, 

projektipäevad, töötoad jne). 

 

2.5.3. Parendusvaldkonnad 
1. Õpetamismeetodid lähtuvad õpilaste vajadustest ja võimetest. 

2. Lõimingu jätkamine ja arendamine. 

3. Õpilaste motivatsiooni tõstmine läbi eduelamuse jm. 

4. Õpilasvahetuse soodustamine. 

5. Õpitulemuste parendamine. 

6. Tervisliku eluviisi edendamine. 

7. Liikumistegevuste toetamine ja arendamine. 

8. Õppetöösse integreeritud rahvusvahelistes projektides osalemine. 

9. Ettevõtlikkuse kasvatamine põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste hulgas. 

10. Kooli meenete kavandamine ja kujundamine. 

11. Kujundava hindamise järkjärguline sisseviimine, I kooliastmes numbrilise 

hindamise lõpetamine oskusainetes. 

12. Koostöö naaberkoolidega. 

 

2.5.4. Tegevused 

Jrk Tegevus Aeg Vastutajad 

1. Õppijakeskse kooli põhimõtete järgimine 

õppetegevuses 

pidev juhtkond, õpetajad 

2. Üldõpetuse praktiseerimine I kooliastmes 2019–2023 õpetajad 

3. Numbrilise hindamise lõpetamine 

oskusainetes esimeses kooliastmes 

2022 õpetajad 

4. Rahvusvahelised projektid ja õppimine 

võrgustikes 

projektipõ- 

hine 

õppekvaliteedijuht, 

huvijuht 

5. Ülekoolilised projektipäevad ja 

teemanädalad 

2 projekti-

päeva ja 4 

teemanädalat 

õppeaastas 

ainekoondiste juhid 

6. Digitehnoloogia eesmärgistatud ja 

otstarbekas kasutamine õppeprotsessis  

pidev õpetajad 

7. HEV õpilaste arengu jälgimine ja toetamine pidev õppejuht, HEVKO 

8. Õpilaste ohutu käitumise õpetamine 

erinevates olukordades  

pidev kogu kollektiiv 

9. Karjäärialase info ja nõustamise 

koordineerimine, koostöö Rajaleidja 

keskusega 

pidev õppejuht 

10. Ühe õuevahetunni sisseviimine koolipäeva  läbi aasta õpetajad 

11. E-Twinningu keskkonna aktiivsem 

kasutamine 

pidev õppekvaliteedijuht, 

õpetajad 

12. Tervisliku eluviisi edendamine: pidev tervisenõukogu, 
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tervisenõukogu töö aktiivsemaks; õpilastele 

ohutu käitumise õpetamine erinevates 

olukordades; liikluskasvatus 

õpetajad 

13. Avatud uste päevad (avatud tunnid) 

vanematele ja naaberkoolide õpilastele 

alates 2019  kogu kool 

14. Huviringide arendamine ja laiendamine 2 korda 

aastas 

huvijuht 

15. Ettevõtliku kooli võrgustiku tegevuses 

osalemine. Hõbetaseme saavutamine. 

2022 kogu kool 

 

 

2.6. Arengukava täitmine ja muutmine 
 

 Arengukava täitmise ja uuendamise eest vastutab kooli direktor. Kooli arengukava täitmist 

analüüsitakse ja tehakse vajadusel täiendusi üks kord aastas õppeperioodi lõpus. Täitmata 

jäänud ning uute muudatuste põhjal tehakse vajalikud täpsustused ja parandused eesmärkides 

ja sellele vastavalt tegevuskavas. Lisatakse üks aasta.  

Kooli õppeaasta üldtööplaan, samuti ka eelarve projekt koostatakse silmas pidades 

arengukava strateegilist tegevuskava ning üldeesmärke. Arengukava muudatused peavad 

olema läbi arutatud kooli õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus. Muudatused kinnitab 

Räpina Vallavalitsus. 
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