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SISSEJUHATUS 

Tapa Gümnaasiumi arengukava on dokument, kus sätestatakse kooli eesmärgid, järjepideva 
arendamise suunad ja valdkonnad ning tegevuskava nende saavutamiseks. Arengukava on 
planeeritud aastateks 2017-2021 vastavalt „Põhikooli ja gümnaasiumiseadus“ § 67 lg 1 alusel 
(RT I 2010, 41, 240). 

Tapa Gümnaasiumi arengukava on Tapa piirkonna kogukondlik kokkulepe, alusdokument 
kooli arenguks. Arengukava, mis annab suuna töötajatele, õpilastele, lapsevanematele, 
kogukonnale ja koolipidajale, on kooli tegevuskava aluseks järgnevaks viieks aastaks. 
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TAPA GÜMNAASIUMI AJALUGU 

Koolid enne gümnaasiumi loomist Tapal: 

1839.a ehitati teadaolevalt Männimäe juurde koolimaja (nn „Vanatuba”), kus pühapäeviti 
lapsi Piiblist lugema õpetati. Ajaloost on teada, et Laial tänaval töötas aastail 1885-1911 
Katherine Masingu erakool. 1889. aastal avati kool raudteelaste lastele; 1898 avati Tapa 
Apostliku-õigeusu Kihelkonnakool. 

1906.a lõpul asutati Tapale Noorsoo Kasvatuse Selts, mille ülesandeks sai eestikeelse kooli 
organiseerimine. 20. oktoobril 1906. aastal alustas tööd eestikeelne algkool, 1921. a läks kool 
üle riiklikuks algkooliks (Tapa alevi II algkool). Paralleelselt tegutses Tapa alevi I algkool 
Pikal tänaval, 1925. a jätkasid mõlemad algkoolid tööd uues koolimajas Nooruse tänaval. 
1918. a sai Tapa Hariduse Selts loa erakooli avamiseks. Sama aasta detsembris nimetati 
erakool Tapa Hariduse Seltsi reaalgümnaasiumiks. 1919. a see kool suleti. 

1919. a 3. märtsil võeti hoolekogu poolt vastu otsus avada Tapal teine gümnaasium. 13. 
märtsil avati Järva Maakonna Tapa Ühisreaalgümnaasium. 

1922. a seoses Eesti koolireformi katsetustega andis Järva maakonnavalitsus kooli üle Tapa 
Alevivalitsusele, millega muudeti ka kooli nimi Tapa Alevi Gümnaasiumiks; 1923. a nimetati 
kool Tapa Alevi Tehnika Ühisgümnaasiumiks, osades dokumentides samal 1923/24. 
õppeaastal nimetuseks ka Tapa Alevi Ühisgümnaasium. 

1926. a tehti Järva maakonna haridusosakonna poolt ettepanek sulgeda Tapal gümnaasium, 
mis jäi siiski tegemata. 

1927. a sai Tapa linnaõigused, millega seoses nimetati kool Tapa Linna Ühisgümnaasiumiks. 

1934. a koolireformi alusel muudeti ka Tapal hariduskorraldust: 1934-1940 tegutses Tapal  
progümnaasium (keskkooliklassid), 1937-1940  reaalkool (keskkooliklassid). 1926-1931 
töötas kooli juures eriharuna  tütarlaste majapidamise täienduskool ja 1931-1933  era-
õhtukeskkool. 

1935. a oli taas üleval gümnaasiumiastme likvideerimine, mis jäi ka seekord teostamata. 
1939. a avati uus koolimaja. 
Pärast sõda liideti algkool keskkooliga ja nimetati Tapa Keskkooliks. 
1960. a Tapa 1. Keskkool. 
1964. a avati uus koolimaja 21. Juuni pst. 10a (praegu Pargi 12). 
1994. a sügisest Tapa Gümnaasium. 
2001. a loodi õhtuse õppe osakond. 
2002. a detsembris avati Tapa Gümnaasiumi juurdeehitus – spordihoone. 
2010. a sügisel avati Tapa Gümnaasiumi täielikult renoveeritud staadion ja koolihoone. 
2015. a augustis lõpetas töö Tapa Gümnaasiumi mittestatsionaarne õpe. 
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VISIOON 

Tapa Gümnaasium on õppijakeskne, ühiseid väärtusi kandev ja mitmekülgset haridust pakkuv 
uuendusmeelne kool.  

 

MISSIOON 

Tapa Gümnaasiumi missioon on tagada õppija arengu igakülgne toetamine ennast ja teisi 
väärtustavaks kodanikuks kasvamisel muutuvas maailmas. 

 

KOOLI MOTO 

ÕPIN, MÕTLEN, MÕISTAN 

 

PÕHIVÄÄRTUSED  

VÄÄRIKUS: 

• ma pean lugu iseendast; 
• me väärtustame üksteist; 
• me austame oma kooli; 

• me hindame oma kogukonda; 
• me armastame oma Eestimaad; 

AVATUS: 
• oleme avatud uutele ideedele; 

• oleme tolerantsed, sallivad; 
• julgeme erineda; 
• oleme paindlikud lähtudes indiviidist; 

LENNUKUS: 
• meie koolist saab nii teadmised, kui sotsiaalsed oskused, et olla edukas nii töös kui ka 

ühiskonnas; 
• me julgeme piirideta unistada; 

KOOSTÖÖ: 
• me märkame üksteise erinevusi ning arvestame nendega; 
• me kaasame ja julgustame üksteist; 

• me loome kokkuleppeid ning peame nendest kinni; 
• me peame oluliseks ühiseid eesmärke; 

• me julgeme rääkida. 
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ARENGUKAVA KOOSTAMINE 

Arengukava on koostatud koostöös kooli juhtkonna, õpilaste, lastevanemate ning õpetajate jt 
kooli töötajatega. Arengukava koostamiseks kinnitati vastavalt arengukava valdkondadele 
töörühmad. Enne arengukava lõplikku vormistamist, esitasid iga valdkonna töörühmades 
tehtud ettepanekute juurde oma mõtted kõik klassid ja õpetajad.  

Tapa Gümnaasiumi (edaspidi TG) arengukava aluseks on kooli arengukava analüüs perioodil 
2012-2016, Tapa valla arengukava aastateks 2015-2025 ja Lääne-Viru maakonna 
arengustrateegia 2030 ning Elukestva õppe strateegia 2020. TG arengukava koostamisel on 
silmas peetud ka kohalikke, maakondlikke ja riiklikke arenguid (Tapa ja Tamsalu valla 
liitumisleping, teiste omavalitsuste liitumised, Rakveresse riigigümnaasiumi rajamise 
kokkulepped). 

Arengukava üldeesmärk tuleneb kooli visioonist ja missioonist. Hetkeseisu hindamisel on 
lähtutud kooli sisehindamise ja arenguanalüüsi tulemustest; kooli tegevusnäitajatest 
(Haridussilm) ja erinevatest koolisisestest uuringutest. 

Kooli arengu eesmärgid ja tegevuskavad on jagatud tegevusvaldkondadeks. Igas valdkonnas 
on toodud lähtekohad ehk seis 2016. aasta detsembris ning eesmärgid koos tegevuskavaga 
aastani 2021. 

Tegevusvaldkonnad: 

1) kooli juhtimine; 

2) õppetegevus; 

3) tugisüsteemid; 

4) huvitegevus; 

5) koostöö ja mainekujundus; 

6) õpi- ja töökeskkond (hoone, maa-ala, staadion, IKT, töövahendid).  
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ARENGUKAVA UUENDAMINE JA TÄIENDAMINE 

Kooli arengukava täitmist analüüsitakse igal õppeaastal, ülevaade analüüsist antakse 
õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele. Kõik eelpool nimetatud osapooled saavad 
teha ettepanekuid paranduste ja muudatuste sisseviimiseks. 

Arengukava ja selle uuendused kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras. 
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KOOLI EESMÄRGID AASTANI 2021 

• Koostöös kogukonna ja partneritega on erinevate ideede ning otsuste elluviimise 
kaudu tagatud kooli jätkusuutlik areng.  

• Paindliku ja kaasaegse õppekava kaudu tõuseb gümnaasiumihariduse 
konkurentsivõimelisus, mis tagab TG jätkamise gümnaasiumina.  

• Igale TG õpilasele on võimaldatud hariduse omandamine vastavalt tema võimetele ja 
kooli õppesuundadele. 

• Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine ja õpilase eripäradega arvestava 
õpikeskkonna loomine kõikidel tasanditel, sh nii õppe toetamisel kui ka süvaõppel.  

• Õppetegevuse kvaliteet vastab vähemalt riigi keskmisele tasemele kõikides riigi 
poolt mõõdetavates valdkondades. 

• Loodud on rohkem võimalusi lastevanemate kaasamiseks ja koostöö laiendamiseks 
koolielus. 
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1. KOOLI JUHTIMINE  

1.1 LÄHTEKOHAD 

1.1.1 TG arengukava 2012-2016 täitmine kooli juhtimise valdkonnas 
 
2012-2016 arengukavas püstitatud eesmärgid ja täitmise analüüs 
Eesmärk Täitmise analüüs 
Personalipoliitika arendamine 
(juhtimissüsteem, rahulolu-
uuringute läbiviimine, 
motivatsiooni- ja 
tunnustussüsteemid, 
koolitussüsteem, 
sisehindamissüsteem jne). 

• Alates 01.09.2015 on muudetud TG 
juhtimisstruktuuri (loodi õppetoolid kooliastmeti ja 
nn andekate õppetool), et rohkem toetada 
ainetevahelist lõimingut ja koostööd. Alates 
01.09.2014 on TG-s kahe õppejuhi asemel üks 
õppejuht; uue struktuuri puhul on vajalik suunata 
õpetajaid iseseisvale ainealasele koostööle. 

• Välja on töötatud erinevad rahulolu-uuringute 
vormid, neid tehakse igal õppeaastal, tulemusi 
analüüsitakse ja võrreldakse eelnevate aastatega. 
Plaanis on uuringute vorme täiustada. 

• Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi arendamiseks on 
kogutud töötajate ettepanekud. Vajalik on 
ettepanekute alusel kaasajastada kooli 
motivatsioonipakett. 

• Koolitusvajaduse analüüsi on tehtud igal 
kalendriaastal. Analüüs on koolitusplaani koostamise 
aluseks. Vajadus on tõhustada koolitusplaani 
jälgimist. 

Kõigil õpetajatel on 
kutsestandardile vastav haridus ja 
viimase viie aasta jooksul läbitud 
vähemalt 160 tunni ulatuses 
täiendkoolitusi. 

• Hetkel ei vasta kõik TG õpetajad 
kvalifikatsiooninõuetele. Vastavalt haridus- ja 
teadusministri määrusele „Direktori, õppealajuhataja, 
õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” 
ei ole õpetajal enam kohustust 5 aasta jooksul läbida 
160 tundi täiendkoolitust. 

Lastevanemate ja vilistlaste suurem 
kaasamine kooli arendus- ja 
õppetegevuse läbiviimisesse. 

• Lastevanematele on tehtud koolitusi. Lisaks teostati 
koostöös MTÜ-ga TG Lapsevanemad projekt 
„Lapsevanema kool”, et kaasata lapsevanemaid 
rohkem kooliellu. Kindlasti tuleb jätkata kooli ja 
lapsevanema koostöö arendamist. 

• Loodud on vilistlasfond, kes igal kevadel tunnustab 
õpilasi ja töötajaid. Kooli arengu toetajana oleks vaja 
toimivat vilistlaskogu. 
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1.1.2 Personalianalüüs  
 
Seisuga 01.12.2016 on TG-s kokku 73 töötajat, neist 58 õpetajat ja tugispetsialisti. 
TG õpetajate ametikohtade arv põhikooli osas on 35,5 ja gümnaasiumis 10. Koos juhtkonna ja 
tugispetsialistidega on pedagoogiliste ametikohtade arv kokku 50,5 (Tapa Vallavalitsuse 
korraldus 08.09.2016 nr 796).  

Õpetajate arvu ja haridustaseme võrdlus: 

 19. aprill 2011 29. mai 2013 1. detsember 2016 

Kõrgharidusega 56 55 56 
Keskeri haridusega 1 1 0 
Keskharidusega 6 (neist 4 omandavad eriala) 1 2 
KOKKU 631 572 583 
1Nende hulgas logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja 2 lapsehoolduspuhkusel olevat 
õpetajat. 
2Nende hulgas õppejuhid, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja 3 lapsehoolduspuhkusel 
olevat õpetajat. 
3Nende hulgas direktor, õppejuht, logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog ja 2 
lapsehoolduspuhkusel olevat õpetajat. 

Õpetajate vanuseline tase võrreldes 2011. ja 2013. aastaga on järgmine (andmed 01.12.2016 
seisuga): 
alla 25 25-29 30-39 

2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 
2(n) 
1(m) 

- 
- 

1(n) 
- 

5(n) 
2(m) 

3(n) 
2(m) 

2(n) 
1(m) 

5(n) 
- 

7(n) 
1(m) 

8(n) 
3(m) 

40-49 50-59 60 ja … 

2011 2013 2016 2011 2013 2016 2011 2013 2016 
16(n) 
5(m) 

12(n) 
4(m) 

9(n) 
2(m) 

17(n) 
1(m) 

18(n) 
1(m) 

17(n) 
4(m) 

8(n) 
1(m) 

9(n) 
- 

11 (n) 

 

2016. aastal oli Eesti õpetaja keskmine vanus 48, TG õpetajate keskmine vanus on 49. 
Elukestva õppe strateegia 2020 kohaselt on eesmärk, et aastaks 2018 oleks 30-aastaste ja 
nooremate õpetajate osakaal vähemalt 12,5%. TG-s on selles vanuses õpetajate osakaal 8,6%. 
Kool vajab omavalitsuse suuremat osalust noorte õpetajate toetamisel. Elukestva õppe 
strateegia 2020 veel üheks eesmärgiks on Eesti koolide soolist struktuuri muuta 75%:25% 
(naised:mehed). TG-s on õpetajate sooline struktuur vastavalt 83%:17%. 

TG 73 töötajast 20 on sama kooli vilistlased. 
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1.1.3 Õpetajate ja õpilaste rahulolu kooliga 
 
Koolis tehtud töö- ja eneseanalüüsid, kooli puudutavad rahuloluküsitlused toovad välja nii 
kooli  tugevamad küljed kui ka kitsaskohad. Eelpool nimetatud uuringud on sisehindamise 
üks osa.  
2014/15. õppeaastal hinnati üldist rahulolu kooliga õpilaste poolt hindega 4,65 ning õpetajate 
poolt hindega 4,90 (maksimumhinne 6); 2015/16. õppeaastal olid vastavad numbrilised 
näitajad 4,61 ja 4,95. 

Õpilaste ja õpetajate poolt hinnati koolis kõrgemalt sportimisvõimalusi, IT-vahendeid ning 
kooli administratsiooni tööd ning kooli ruume ja sisustust, mis toetab igati õpetaja tööd. 

Madalamalt hinnati õpilaste poolt kooli raamatukogu (ei külastata sageli), järelevastamiste ja 
konsultatsioonide süsteemi ning ainetunde (tunde ei peetud väga huvitavaks); õpetajad 
hindasid madalamalt õpetajate omavahelisi suhteid ega pidanud vajalikuks tingimata tunnis 
töövihikut kasutada. 

Aastast 2015 on 8.-12. klasside õpilased andnud tagasisidet õpetajate tööle, vastates seitsmele 
küsimusele. 2015. aastal oli õpilaste hinnang 0,3 palli kõrgem kui õpetajate enesehinnang 
ning 2016. aastal oli õpilaste hinnang 0,11 palli madalam kui õpetajate enesehinnang. Seega 
õpilaste hinnang õpetajate tööle kattub valdavalt õpetajate enesehinnanguga; eraldi võttes 
esines suuremaid erinevusi hindamistes vaid mõne õpetaja puhul. 

1.1.4 Õpilased  
 
TG on 2016/2017. õppeaastal õpilaste arvult 4. kool Lääne-Virumaal, rohkem õpilasi oli 
Rakvere Reaalgümnaasiumis, Rakvere Gümnaasiumis ja Kadrina Keskkoolis. 
 
Õpilaste arv on võrreldes 2012. ja 2016. aastaga kahanenud: 
 01.09.2012 01.09.2014 01.09.2016 

Statsionaarne õpe 566 553 520 
Mittestatsionaarne õpe 31 5 - 
Põhikool 448 448 416 
Gümnaasium 118 105 104 
Poisse 286 268 268 
Tüdrukuid 280 285 252 
KOKKU 597 558 520 
 
Üheks suuremaks põhjuseks õpilaste arvu jätkuvale vähenemisele on perede lahkumine Tapa 
vallast ning mõju on ka sündivuse vähenemisel. Õpilaste arvu vähenemist mõjutas samuti 
mittestatsionaarse osakonna sulgemine 2015. aasta kevadel.  
Peamiseks õpilaste koolivahetamise põhjusteks on perekonna kolimine mujale. Esile on 
kerkinud hariduslike erivajadustega õpilaste liikumine erinevate koolide vahel. Lapsevanemad 
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otsivad neile sobivaimate tugisüsteemidega koole. Mitmed ümbruskonna koolid soovitavad 
lapsevanematele laste haridustee jätkamiseks TG-s. 

Õpilaste arvu prognoos: 
 Õpilaste arvu prognoos I klassi õpilaste arvu prognoos Gümnaasiumiastme  

õpilaste arvu prognoos 
2010 601 42 116 
2011 600 55 120 
2012 570 44 120 
2013 565 39 125 
2014 550 46 125 
2015 545 55 130 
2016 530 45 105 
2017 520 50 100 
2018 530 50 105 
2019 530 50 100 
2020 535 55 100 
2021 540 45 95 
 

1.1.5 Koostöö  
 
TG-l on kolm õppesuunda: rakendus-, reaal- ja sotsiaal-humanitaarsuund. Koostöölepingud 
on sõlmitud Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli, Rakvere Ametikooli, Eesti Kaitseväe 1. 
jalaväebrigaadi, Cisco võrguakadeemia ja Tapa Autokool OÜ-ga. 2017-2021 
arengukavaperioodil on vaja uuendada koostöölepinguid, lisaks on vaja leida uusi partnereid 
paindlikuma rakendusõppekava loomiseks ning olemasoleva mitmekesisemaks muutmiseks. 
Et pakkuda mitmekesisemat valikuvõimalust, on plaanis luua sõprussuhted 2-3 kooliga Eestis, 
kellega koostöös saaks korraldada õpilas- ja õpetajavahetust. 

Koolil on hea koostöö omavalitsuse, valla haridusasutuste, ettevõtete, hoolekogu, 
lastevanemate ja õpilasesindusega. 

Igal sügisel toimub lastevanemate üldkoosolek koos koolitusega. Heaks traditsiooniks on 
kevadised Lahtiste uste päevad lastevanematele, kus vanematel on võimalik nädala jooksul 
kokku lepitud ajal külastada koolitunde või kohtuda erinevate aineõpetajate ja kooli 
juhtkonnaga. 

Kooli juures töötab MTÜ TG Lapsevanemad, mille töötajad peavad muuhulgas koolipuhvetit 
ning MTÜ juhatus on teinud koostööd lastevanemate kaasamisel kooliellu. 2015/16. 
õppeaastal toimus projekt lastevanematele „Lapsevanema kool”, mille eesmärk oli koguda ca 
30 lapsevanemast tuumikgrupp, kes on saanud projekti abil uusi oskusi ja teadmisi ning on 
aktiivsed koostööpartnerid nii kogukonna, kooli ja lapse kui ka kogukonna liikme arengus. 
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Projekt ei täitnud kahjuks oma eesmärki täies ulatuses - seega on lastevanemate kaasamine 
jätkuvalt üks olulisi eesmärke kooli arengukavas. 

 

1.2 JUHTIMISVALDKONNA EESMÄRGID, TEGEVUSED JA INDIK AATORID 

Eesmärk Tegevus Indikaator 
1. TG personalipoliitika 
on kaasajastatud:  

  

1.1 uue 
juhtimissüsteemi 
juurutamine 

Direktsiooni koosolekud. • Kooli juhtimissüsteemid ja 
arengueesmärgid on 
töötajatele, õpilastele ning 
lastevanematele arusaadavad 
(uuringu läbiviimine 
arengukava kestel). 

Ametijuhendite kaasajastamine ja 
tööjaotuse kooskõlastamine. 
Kooli arengukava uuendamine ja 
täiendamine. 
Õppetoolide tegevus (koosolekud, 
tegevusplaanid jne) kooli 
arengueesmärkide täitmiseks. 

1.2 sisehindamis-
süsteemi arendamine 

Arenguvestlused õpetajatega. • Sisehindamise käigus 
tehtavate uuringute analüüsi 
ja kitsaskohtade lahenduste 
tulemusena on töötajate, 
õpilaste ja lastevanemate 
rahulolu kooliga tõusnud. 

 

Sisehindamissüsteemi rakendamine 
ja tulemuste analüüs, sh töötajate, 
õpilaste, lastevanemate rahulolu-
uuringute teostamine ja tulemuste 
analüüs periooditi. 
Õpetajate reflektsioonioskuse 
toetamine läbi töö- ja 
eneseanalüüside kaasajastamise. 

1.3 motivatsioonipaketi 
arendamine. 

Pühendumus- ja 
motivatsiooniuuringu tegemine 
periooditi. 

• Pühendumus- ja 
motivatsiooniuuringu 
tulemused näitavad, et 
töötajate pühendumus ja 
motivatsioon on kasvavas 
trendis. 

Töötajate kaasamine 
motivatsioonipaketi välja 
töötamisse. 
Koolitussüsteemi arendamine ja 
sidumine motivatsioonipaketiga. 

2.Lastevanemate 
kaasamine kooli 
arendamisse ja 
erinevatesse 
tegevustesse. 
 

Koolituste, töötubade, projektide 
planeerimine lastevanematele. 
Täiskasvanud õppija nädala 
korraldamine. 

• Kooli juurde on loodud 
lastevanematekogu, kes 
toetab kooli arengut, aitab 
lahendada probleeme ning 
kaasab teisi lapsevanemaid 
kooliellu. 

Lastevanematest vanematekogu 
loomine (igast klassist on esindaja). 
Lastevanemate kaasamisel kasutada 
õpilastelt kogutud ettepanekuid. 

3.Elektroonilise 
dokumendihalduse 
kasutuselevõtt. 

Sobiva elektroonilise 
dokumendihaldussüsteemi ostmine. 

• Koolis toimub dokumentide 
haldamine elektrooniliselt. 

Toimiva e-dokumentatsiooni 
rakendamine. 
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4. Vilistlased on kaasatud 
kooli arendus- ja 
õppetegevusse. 

Vilistlastega koostöö 
arendamine. 

• Loodud on vilistlaskogu, kes toetab 
kooli arengut ning aitab 
mitmekesistada õppetegevust. Vilistlaskogu ja 

vilistlasfondi koostöö 
arendamine. 

5. Koostöö arendamine 
asutustega. 

Koostöös 
omavalitsusega 
töötatakse välja noore 
õpetaja programm 

• Välja on töötatud programm noore 
õpetaja värbamiseks ja toetuseks. 

• Õppeaastas on korraldatud 1-3 
ühisüritust teiste haridusasutustega. 

•  Koolil on 3-5 koostööpartnerit 
ettevõtlusest või riigiasutuse näol. 

Valla haridusasutustega 
ühiste ürituste 
korraldamine. 
Koostöö arendamine 
ettevõtete ja asutustega 
(rakenduskoolitused, 
praktika, 
riigikaitseõpetus, 
üritused jms). 
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2. ÕPPETEGEVUS 

2.1 LÄHTEKOHAD   

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 õpitulemused ja kooli tegevusnäitajad (EHIS, 
HaridusSilm, EIS). 

Õppeaastaks 2015/2016 oli TG täielikult üle läinud uuele õppekavale. Kooli õppekava 
arendustöö on pidev protsess ja jätkub ka uuel arengukava perioodil. 

TG lõpetaja on omandanud riiklikus õppekavas esitatud pädevused, lõpueksamite tulemuste 
tase on riigi keskmine.  

Arvestamaks õpilaste individuaalseid eripärasid, on õppetöö tulemuste parendamiseks loodud 
andeka lapse õppetool. Alates 2016 sügisest avati väikerühmad motiveeritud ja andeka õpilase 
arendamiseks.  

TG-s rakendatakse kaasava hariduse põhimõtteid. Koolis on avatud vajaduspõhiselt 
õpiraskustega õpilaste klasse, väikeklass ja võimaldatakse ühele õpilasele keskendatud õpet, 
vajadusel rakendatakse riiklikku lihtsustatud õppekava (LÕK). 

Gümnaasiumiastmes on välja töötatud kolm õppesuunda: sotsiaal-humanitaarsuund, 
reaalsuund ja rakenduslik suund.  

2.1.1 TG arengukava 2012-2016 täitmine õppetegevuse valdkonnas 
 
2012-2016 arengukavas püstitatud eesmärgid ja täitmise analüüs 
Eesmärk Täitmise analüüs 
Tagada, et TG lõpetaja on 
omandanud riiklikus 
õppekavas esitatud pädevused 
ja valmis jätkama õpinguid 
vastavalt oma eesmärkidele ja 
huvidele.  

• Kõik TG lõpetajad on omandanud riiklikus õppekavas 
esitatud pädevused. 

Õpilaste ja aineõpetajate 
järjepidevas koostöös viia 9. ja 
12. klasside lõpueksamite 
tulemused vähemalt Eesti 
keskmisele tasemele. 

• Ei realiseerunud täiel määral. Tulemus saavutati üksikutel 
õppeaastatel ja üksikutes õppeainetes, kuid ühtlaselt 
keskmisega võrdset või kõrgemat tulemust ei ole.  

Vähendada puudulike hinnete 
osakaalu trimestri- ja 
aastahinnetes kõigis 
kooliastmeis. 

 

• Ei realiseerunud. Kui esimese ja teise kooliastme osas on 
tulemused läbi aastate olnud üsna stabiilsed, siis III 
kooliastmes on jätkuvalt probleeme puudulike 
õpitulemuste ja koolikohustuse mittetäitmisega. 
Käivitunud on eelregistreerimisega järelevastamis-
süsteem, mis suunab õpilast ise vastutama ja võimaldab 
õpetajatel kasutada rohkem aega konsultatsioonideks. 
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Tasemetööde ja riigieksamite 
tulemused viia riigi keskmisega 
vähemalt samale tasemele. 

 

• 3. klassi tasemetööde tulemused on maakonna ja 
Eesti keskmistega võrdsel tasemel või pisut üle. 6. 
klasside tasemetööde tulemused jäävad osaliselt nii 
maakonna kui ka riigi keskmisest tulemusest 
madalamaks (v.a 2016.a. matemaatika tulemus 
maakonnas). Viimastel aastatel ületavad põhikooli 
lõpueksamite tulemused maakonna tulemusi, kuid 
jäid alla riigi keskmisele tulemusele matemaatikas 
ja eesti keeles. Gümnaasiumi riigieksamite 
tulemused näitavad tõusvat tendentsi riigi 
tulemustega võrreldes, v.a eesti keel riigikeelena, 
milles jäävad tulemused riigi keskmisest mõned 
punktid alla. SA Innove analüüsi alusel on kooli 
panus gümnaasiumiastmes viimase nelja aasta 
lõikes keskmine ehk ootuspärane.  

Põhikooli II ja III astme matemaatika 
õpitulemuste parendamine ja 
matemaatika kui aine vastu huvi 
tõstmine. 

• Ei ole täidetud.  

Igati abistada ja ette valmistada 
võimekaid õpilasi, saavutamaks 
aineolümpiaadidel ja konkurssidel 
kohti esikuuikus nii maakondlikul kui 
ka vabariiklikul tasandil. 

 

 

Iga ainesektsioon ja aineõpetaja leiab 
võimalused, et õpilasi motiveerida ja 
hästi ette valmistada osalemaks 
aineolümpiaadidel. 

• On täidetud osaliselt. Aineolümpiaadidel ja 
konkurssidel saavutatakse küll kohti esikuuikus nii 
maakondlikul kui ka vabariiklikul tasandil, kuid 
auhinnaliste kohtade suhtarv osalevate õpilaste 
arvuga ja koolide konkurentsi arvestades on 
langenud. Õpilastele võimaldati küll täiendavaid 
konsultatsioone ja aineõpetajatel oli kohustus 
õpilast ainevõistlusteks ette valmistada, kuid see 
süsteem ei andnud tulemust. 

• Alates 2015/2016. õppeaastast on loodud 
ainesektsioonide asemele kooliastmepõhised 
õppetoolid. 2016/2017. õppeaastal alustasid tööd 
täiendavat ja süvendatud õpet pakkuvad 
väikerühmad andekatele ja motiveeritud õpilastele 
inglise keelest, matemaatikast, ajaloost ja 
ühiskonnaõpetusest. 

Tagada hariduslike erivajadustega 
õpilastele (HEV-õpilased) 
õppimisvõimalused vastavalt nende 
andele/vajadusele ja kooli 
võimalustele. 

• Koolis on võimaluste piires tagatud erivajadustega 
õpilastele õppimisvõimalused vastavalt nende 
andele/vajadusele (nii toetamist ja järeleaitamist 
vajavatele kui ka edasijõudnutele). Koolil on 
olemas kõik tugiteenused: sotsiaalpedagoog, 
eripedagoog-õppenõustaja, logopeed ja 
psühholoog.  

Kaasajastada kooli karjäärinõustamise 
süsteemi (karjäärikoordinaatori 
ametikoha loomine, karjääriõpetuse 
tundide sisse viimine III ja IV 
kooliastmes, ülekoolilised 

• Karjäärikoordinaatori tööülesandeid täidab TG-s 
selleks määratud isik, kelle ülesanne on viia läbi 
karjääriõpetuse kursust gümnaasiumiastmes ja 
korraldada koostöös Rajaleidjakeskuse ja 
Töötukassa karjäärinõustajatega III kooliastmes 
karjääriloenguid ja konsultatsioone 
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karjääriteemalised üritused). karjäärinõustamise osas. 
• Kooli uues õppekavas on suur rõhk pandud 

ettevõtlikkuspädevuse  (sh. ka ettevõtluse) 
arendamisele.  

Tõhustada pedagoogide omavahelist 
koostööd nii kooli siseselt kui ka valla 
teiste haridusasutustega. 

 

• Õppetoolide süsteemile üleminek on parandanud 
õpetajate koostööd lõimingute leidmise osas, kuid 
lõimingukohtade kaardistamine ja praktiline 
rakendamine jätkub ka uuel arengukavaperioodil.  

• On toimunud mitmeid üritusi nii valla 
haridusasutuste juhtide kui ka haridustöötajate 
vahel, et tõhustada omavahelist koostööd. 

 

2.1.2 Hinnang õppetöö korraldamisele 
 
Vastavalt tehtud rahulolu-uuringutele hinnatakse õpilaste ja õpetajate poolt õppetöö 
korraldamist heaks. 2014/15. õppeaastal hindasid õpilased õppetöö korraldamist hindega 4,32 
ning õpetajad hindega 4,83 (maksimaalne hinne 6); 2015/16. õppeaastal oli numbriline 
hinnang vastavalt 4,20 ja 5,04. Uuringu detailsest analüüsist selgub, et õpilaste arvates võiks 
olla tunnid huvitavamad ning tunniplaani ja järelvastamistesüsteemi korraldust võiks üle 
vaadata. Järelvastamistesüsteemi arendamist pidasid ka õpetajad vajalikuks.  

2.2 ÕPPETÖÖ VALDKONNA EESMÄRGID, TEGEVUSED JA INDIK AATORID 

Eesmärk Tegevused Indikaator 
1. Õppetegevuse 
kaasajastamine, kool 
jätkab Tapa vallas 
gümnaasiumi-haridust 
pakkuva üldharidus-
koolina. 
 
 

Kooli õppekava täiendamine vastavalt 
kooli õppesuundadele ja muutustele 
hariduselus. 

• TG on kogukonnas 
populaarne ja jätkuvalt 
konkurentsis: 

• õpilaste arv on 
stabiilne;  

• edasiõppijate osakaal 
põhikooli lõpetajate 
üldarvust on 95%; 

• keskhariduse 
omandanute osakaal 4 
aasta pärast põhikooli 
lõpetamisest on >85%; 

• Tapa valla 
põhikoolilõpetajate 
seas on TG-s jätkajate 
protsent vähemalt 
60%; 

• huvigruppide osalus 
kooli arendustegevuses 
tõuseb iga aastaga; 

• gümnaasiumiastmes 
võimaldatakse valida 

Gümnaasiumiastme õppetöö 
planeerimine ja korraldamine vastavalt 
kooli õppesuundadele 
(humanitaar-, reaal-, rakendussuund). 
Rakendussuuna õppekava arendamine 
vastavalt muutuvatele 
koostöövõimalustele teiste 
haridusasutustega. Tehnikaõpetuse 
arendamine. 
Huvigruppide (lastevanemate, 
hoolekogu, õpilasesinduse) kaasamine 
õppekava arendustöösse. 
Õpetajad planeerivad oma tööd, 
lähtudes kooli arengukavast ja 
üldtööplaanist, ning järgivad kooli 
õppekava ainekavasid. Kooli 
üldtööplaani koostamine lähtuvalt kooli 
arengukavast. 
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kolme kaasaja 
nõudmistele vastava 
õppesuuna vahel. 

2. TG lõpetaja on 
omandanud riiklikus ja 
kooli õppekavas 
esitatud üldpädevused 
ja valmis jätkama 
õpinguid vastavalt 
oma eesmärkidele ja 
huvidele.  
 

Üldpädevuste arendamine 
ainetevahelise lõimingu kaudu. Lõiming 
tegeliku eluga (projektid, õpilasfirmad, 
koostööprojektid teiste asutustega). 

• Lõimitud projektide, 
lõimitud (arvestuslike) 
tööde arv või osakaal 
kooliastmes või klassiti 
tõuseb. 

• Õpilasfirmade laatadel 
ja Ideede laadal 
aktiivne osalemine 
(edulood, ettevõtlik 
kool). 

Väärtuspõhise õppetegevuse 
rakendamine igas kooliastmes. 
Õpilaste omaalgatuste toetamine läbi 
lõimingute ja selle efektiivsuse tõstmine 
planeerimise ning arendamise kaudu. 
Tsükliõppe võimaldamine 
gümnaasiumiastme valikainetes. 
Valikainete nädala planeerimine 
tunniplaani. 
Külalislektorite kaasamine õppetöö 
mitmekesistamise eesmärgil. 
Õpetajate arenduskoosolekute ning 
õppetoolide koosolekute planeerimine ja 
pidamine. rõhuasetusega ainealaste 
lõimingute ja tulemuste parendamiseks. 

3. Kooli 
tulemuslikkuse 
näitajate tõstmine: 
3.1 klasside 
õppeedukuse tõstmine; 
3.2 põhikoolist ja 
gümnaasiumist 
väljalangevuse 
vähendamine; 
3.3 tasemetööde 
tulemuste tõstmine; 
3.4 põhikooli 
lõpueksamite 
tulemuste tõstmine; 
3.5 riigieksamite 
tulemuste tõstmine; 
3.6 kooli arvestusliku 
panuse tõstmine. 
 

Õppimise/oma ülesannete 
vastutustundliku täitmise muutmine 
väärtustatud normiks (väärtuspädevus, 
sotsiaalne pädevus, õpipädevus, 
ettevõtlikkuspädevus). Ühtsete nõuete 
järgimine õppe-kasvatustöös kõikides 
kooliastmetes. 

• Klasside õppeedukus 
on aastate lõikes 
paranenud. 

• Põhikoolist 
väljalangejate osakaal 
on <0,5%; 

• Gümnaasiumi 
nominaalajaga 
lõpetajate osakaal 
tõuseb 95%-ni. 

• Põhikooli lõpueksamite 
tulemused ületavad 
stabiilselt nii 
maakonna kui ka riigi 
keskmist tulemust. 

• Keeleoskuse (eriti 
suulise 
väljendusoskuse) 
paranemine nii 
kõnekeeles kui ka 
eksamisituatsioonides 
(9. ja 12. klass). 

• Gümnaasiumi 
riigieksamitulemused 
on kõrgemad kui riigi 

Klassijuhataja, aineõpetajate ja 
tugisüsteemide omavahelise koostöö 
tõhustamine. 
Klassijuhataja, aineõpetajate ja 
tugisüsteemide koostöö tõhustamine 
lapsevanema ja kohaliku 
omavalitsusega, luues ja rakendades 
preventiivseid tegevusi. 
Riskigruppidesse kuuluvate õpilaste 
kaasamine erinevatesse projektidesse ja 
ennetusprogrammidesse. 
Keelegruppides õpilaste arvu 
vähendamine: vahendite 
leidmine/ümberorganiseerimine erineva 
tasemega keelegruppide 
moodustamiseks. 
Õpilaste süstemaatiline 
ettevalmistamine tasemetöödeks ja 
aineolümpiaadideks nii väikerühmades 
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kui ka ainetundides.   keskmine. 
• Olümpiaadidel ja 

ainevõistlustel 
osalemise 
tulemuslikkus tõuseb 
iga aastaga. 

• Kooli arvestuslik panus 
nii põhikooli kui ka 
gümnaasiumi osas 
näitab tõusutendentsi 
kõikides ainetes.  

 

Andekate õppetoolis järjepidev 
metoodikate arendamine andekate 
õpilaste õpetamiseks süvaõppe kaudu. 
Andekate õppe tulemuslikkuse 
näitajateks koolisiseste 
ainevõistluste/arvestustööde 
väljatöötamine ja nende rakendamine. 
Õppetöö diferentseerimise võimaluste 
leidmine läbi koostööpartnerite (TÜ 
Teaduskool, TlÜ Õpilasakadeemia, 
TTÜ Mektory jt) ja projektide 
(Erasmus, Comenius jne). VÕTA-
süsteemi (varasema õpi- ja 
töökogemuse arvestamine) rakendamise 
võimaluste loomine. 
Eesti keele ja matemaatika õppe 
tõhusam lõimimine teiste õppeainetega. 
Koostööpunktide ja metoodiliste 
võimaluste süstematiseerimine 
ainetevaheliseks lõiminguks ja nende 
rakendamine igapäevases õppetöös. 
Teaduskonverentsikese ja -konverentsi 
järjepidev läbiviimine. 
Järjepideva toetava töö arendamine 
õpetajatega, õpimetoodikate ja –
materjalide baasi, mille abil aidata 
mahajääjaid, samuti arendada süvaõpet, 
loomine. 

4. Õpimotivatsiooni ja 
kooliga rahulolu 
tulemuste tõstmine. 

Klassijuhatajate klassi eesmärkide 
seadmise ja kollektiivse tegevuse 
kavandamise vastavusse viimine kooli 
väärtuste ja eesmärkidega.  

• Iga-aastase õpilaste 
õpimotivatsiooni, 
kooliga rahulolu ja 
sotsiaalset 
enesetõhusust hõlmava 
uuringu tulemused 
näitavad 
tõusutendentsi.  

• Üksikutest tundidest 
põhjuseta puudumiste 
osakaal väheneb. 

• Õpilaste omavahelised 
suhted on avatumad, 
erinevatest 
õpiüritustest osavõtvate 
õpilaste arv suureneb 
iga aastaga. 

 

Õpilaste väärtushinnangute ja 
käitumisharjumuste kujundamine läbi 
kooli õppekava.   
Motiveeritud ning hästi õppivate 
õpilaste esiletõstmine, et ka 
kaasõpilastel tekiks motivatsiooni hästi 
õppida. Viia läbi tunnustamiskonkursse 
vastavalt tunnustamissüsteemile. 
Hindamisjuhendi kaasajastamine ja 
rakendamine. Kujundava hindamise 
põhimõtete järjekindel rakendamine I 
kooliastmes. Kujundava hindamise 
põhimõtete ja arvestusliku hindamise 
poole liikumine oskusainetes ning 
esimesel aastal keeleõppes (k.a 6.kl) ka 
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II kooliastmes. Hinnangute andmise 
rakendamine jooksvate hinnete asemel. 
Lõimingu printsiibist lähtudes 
korraldada õppetegevusi kooliastmeti. 
Õpilastega arenguvestluste läbiviimise 
korra kaasajastamine ja rakendamine. 
Õpimotivatsiooni paketi 
ettevalmistamine vastavalt õpilaste 
ettepanekutele. Periooditi parima klassi 
valimine ning rändauhindadega 
tunnustamine. 

5. Muutunud 
õpikäsitluse (MÕK) 
tulemuslik 
rakendamine, kus iga 
õppija individuaalset 
ja sotsiaalset arengut 
toetav, õpioskusi, 
loovust ja 
ettevõtlikkust arendav 
õpikäsitlus on 
rakendatud kõigil 
kooliastmetel. 

Diferentseeritud õpetamine ehk õpilaste 
eripärasid arvestavate õppestrateegiate 
ja ainekavade koostamine ning 
arendamine. 

• Muutunud õpikäsitluse 
(MÕK) tulemuslik 
rakendamise tagajärjel: 

• õpitulemuste tõus; 
• tunnikorra rikkumiste 

ja käitumisprobleemide 
vähenemine 
(tunnirahuklassi 
külastatavuse 
vähenemine). 

• Õpetajate ja õpilaste 
koostööna luuakse 
keskkond, kus iga 
õppija saab õppida 
võimetekohaselt. 

• Õpilaste huvi robootika 
ja IT kursuste vastu 
suureneb iga aastaga.  

• Kooli õppetegevuse 
arenduses osalevate 
õpilaste osakaal 
suureneb iga aastaga. 

Kaasava hariduse põhimõtete 
rakendamine vajaduspõhiselt (LÕK, 
väikeklassid, õpiraskustega õpilaste 
klassid, ühele õpilasele keskendunud 
õpe, väikerühmad andekatele). 
Hariduslike erivajadustega õpilastele 
õpiabisüsteemi täiustamine: 
individuaalõpe, õpiabitund, koduõpe, 
tunnirahuklass, psühholoogi abi, 
sotsiaalpedagoogi abi, logopeedi töö, s.h 
ka töö andekatega. 
Kõik õpetajad on pädevad koostama ja 
rakendama IÕK-d ning peavad sellest 
kinni nii toetamist vajava õpilase kui ka 
andeka õpilase puhul.  
Andekate õppetooli töö arendamine, s.h 
valdkonnapõhise koostöö arendamine 
teiste haridusasutustega. Andeka õpilase 
mõõdiku valjatöötamine ja 
rakendamine. 
III kooliastmes karjääriõpetuse 
rakendamine valikainena kooli 
õppekavas. 
Robootikaõpetuse populariseerimine ja 
läbi viimine nii ringitunnina kui ka 
valikainena. 
Erinevate õppemeetodite (diskussioon, 
projektõpe, õuesõpe jm 
aktiivõppemeetodid) kasutamine 
õpilaste motiveerimiseks, õpitulemuste 
ja üldpädevuste parendamiseks. 
Õppetöö arendustegevuseks õpilaste 
ümarlaua tööle rakendamine. 
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Õpilasesinduse (ÕE) suurem kaasamine 
õppeprotsessi ja koolielu kujundamisse. 

6. Metoodilise töö 
kaasajastamine. 

Kaasaegsete õppemeetodite 
rakendamine ainetundidesse, parima 
praktika rakendamine (kolleegi tunni 
külastamine). 

• Õpilaste seas tehtud 
uuringu alusel 

• käivad õpetajad ajaga 
kaasas, kasutavad 
mitmekülgseid 
õppemeetodeid, 
vahetavad teadmisi. 

• Õpetajad teevad 
metoodilist koostööd 
ainevaldkonniti ja 
valdkonnaüleselt. 

• Iga õpetaja, kes osaleb 
koolitusel, annab edasi 
koolitustelt omandatud 
teadmised (õpetajalt-
õpetajale koolituste 
arvu kasv). 

Ühe valdkonna aineõpetajate 
omavahelise koostöö tõhustamine, 
metoodilise töö arendamine ja 
ühtlustamine. Planeerida koosolekud 
üldtööplaani. 
Ainevaldkonniti ühiselt (ka lõimitult) 
väljatöötatud õppematerjalide baasi 
loomine süvaõppe jaoks, õpetajate 
koordineeritud koostöö. 
Vajaduspõhine elektroonilise õppevara 
kasutamine ainetundides. 
Õppemetoodiliste koolituste läbiviimine 
„õpetajalt õpetajale“ peale igat 
koolitusel osalemist. 
Õpetajate töökoosolekute efektiivsuse 
tõstmine. 

7. Koostöö erinevate 
huvigruppidega. 

Koostöös valla ettevõtetega 
gümnaasiumi õppesuundade jätkuv 
arendamine arvestades paikkonna 
vajadusi ja eripära. Rakendusliku 
õppesuuna arendamisel kutseõppe 
võimaluste pakkumine koostöös 
kutseõppeasutuste ja valla ettevõtetega. 
Uute vajaduspõhiste partnerlussuhete 
loomine. 

• Kohalike ettevõtete 
esindajate, vilistlaste 
kaasamine 
õppetegevusse 
suureneb. 

• Igal aastal toimub 
vähemalt üks 
ühiskoolitus valla teiste 
haridusasutustega. 

• Igal aastal toimub 
vähemalt üks õpilaste 
vahetus valla koolide 
vahel. 

Koostöös valla teiste haridusasutustega 
viia läbi ainealaseid ühiskoolitusi ja 
ümarlaudu igas kooliastmes vähemalt 
üks kord aastas. 
Õpetajate ja õpilaste vahetused valla 
koolide vahel (kogemuse vahetamise 
eesmärgil). 
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3. TUGISÜSTEEMID  

3.1 LÄHTEKOHAD   

3.1.1 TG arengukava 2012-2016 täitmine tugisüsteemide valdkonnas 
 
2012-2016 arengukavas püstitatud eesmärgid ja täitmise analüüs 
Eesmärk Täitmise analüüs 
Säilitada olemasolev koolisisene 
tugisüsteem. 

• Täidetud. Koolis töötavad sotsiaalpedagoog, 
psühholoog, logopeed ja eripedagoogi 
kvalifikatsiooniga õpetaja, kes alates 1. sept 2016 
täidab HEV-koordinaatori ja õppenõustaja 
ülesandeid. 

Kasutades kõiki olemasolevaid 
vahendeid, ennetada õpilaste 
õpiraskuste teket. 

• Osaliselt täidetud. III kooliastmes vajavad õpilased 
õpiabi koduste ülesannete täitmisel. 

Tagada, et õpetamisel järgitakse 
kaasava õppe põhimõtteid. 
 

• Osaliselt täidetud. Koolis töötavad õpiraskustega 
laste klassid, väikeklass, on rakendatud ühele 
õpilasele keskendatud ja lihtsustatud õppekaval 
põhinevat õpet, vajadusel on koostatud 
individuaalsed õppekavad. Õpetajate valmisolek 
kaasava õppe läbiviimiseks vajab veel tuge 
(koolitused, nõustamine jne). 

Õppetegevuse toetamisel rakendada 
maksimaalselt olemasolevaid 
tugispetsialiste ja vajadusel planeerida 
täiendavate spetsialistide (abiõpetaja, 
eripedagoog, sotsiaaltöötaja, HEV 
koordineerija) kasutamise võimalust. 

• Osaliselt täidetud. Koolis töötab toimiv 
tugisüsteem ja HEV- koordinaator/õppe-nõustaja. 
Täiendavalt on vajadus abiõpetaja(te) ja 
eripedagoogi järele. Eripedagoogi kvalifikatsioon 
on logopeedil ja ühel õpetajal, vastav haridus on 
omandamisel kolmel õpetajal. 

Tõhustada ja tõsta 1., 2. ja 3. 
kooliastme õpilaste õpimotivatsiooni.  
 

• Osaliselt täidetud. Iga-aastase õpimotivatsiooni, 
kooliga rahulolu ja sotsiaalset enesetõhusust 
hõlmava uuringu tulemustes on viimasel neljal 
aastal märgata valdavalt languse tendentsi. 1.-3. 
kooliastme õpilaste õpimotivatsioon on 
arenguperioodil langenud. III kooliastme sotsiaalse 
enesetõhususe osas on viimasel õppeaastal 
märgata tõusu. 

Tagada õpiraskustega õpilaste klasside 
järjepidev loomine vajadusel kuni 
põhikooli lõpuni. 

• Osaliselt täidetud. Õpiraskustega õpilaste klassi ei 
ole 1., 7. ja 9. klassis, kuigi vajadus selle järele on. 

Võimaldada õpiabitunde põhikooli 
lõpuni.  

• Osaliselt täidetud. Õpiabi tunde ei ole 7. ja 9. 
klassis, kuigi vajadus selle järele on. 

Rakendada individuaalset õppekava 
(IÕK) erinevatel tasanditel (õpilase 
ajutine mahajäämus mõnes õppeaines, 
muukeelsete õpilaste toetamiseks, 
pikemaajalised puudumised jne). 

• Täidetud. 
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Tagada õpilaste 
koolikohustuse parem 
täitmine, kaasates järjepidevalt 
lapsevanemaid ja 
tugivõrgustikku. 
 

• Osaliselt täidetud. Regulaarselt on korraldatud vestlusi ja 
ümarlaudu, kuhu on kaasatud lapsevanemad ning kooli ja 
koolivälise tugivõrgustiku liikmed. Üksikute õpilaste 
puhul ei ole rakendatud tugimeetmed andnud tulemusi. 
Lapsevanemad vajavad ka edaspidi pidevat nõustamist ja 
tuge.  

Klassikursust kordama jäänud 
ja koolist välja langenud 
õpilaste arvu vähendada iga 
õppeaastaga. 

• Ei ole täidetud.  
Klassikursuse kordajate arv: 
2012/2013 – 2 õpilast; 
2013/2014 – 4 õpilast; 
2014/2015 -5 õpilast; 
2015/2016 – 2 õpilast. 
Koolist väljalangenud õpilaste osakaal on kõikunud 0-
0,7% vahel õpilaste arvust. 

 

3.1.2 Hetkeolukorra kirjeldus  
 
2016. a detsembri seisuga on TG-s õpilaste õpijõudluse toetamiseks ja väljalangevuse 
ennetamiseks loodud toimiv tugisüsteem, mille eesmärgiks on varakult hinnata õpilaste 
võimeid, märgata erivajadusi ja rakendada õigel ajal vajalikke tugimeetmeid. Kooli 
tugisüsteemi kuuluvad kõik TG õpetajad ja tugispetsialistid. Tugisüsteem töötab õpilast 
nõustava ja toetava võrgustikutöö ning kaasava hariduse põhimõttel.  

Koolis töötavad psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja eripedagoogilise haridusega 
õpetaja, kes täidab HEV- koordineerija ja õppenõustaja ülesandeid. Välja on töötatud 
kolmetasandiline süsteem õpilaste toetamiseks. Koolil on väga hea koostöö Lääne-Virumaa 
Rajaleidja keskusega. 

Kooli tugisüsteem on mõeldud kõikidele TG õpilastele, toetamaks nende õppeprotsessis 
osalemist. Täiendavat abi ja tuge vajavad sihtrühmad on:   

• andekad õpilased; 

• õpiraskustega õpilased; 
• emotsionaal – ja käitumisraskustega õpilased; 

• tervisehäiretega õpilased; 
• õppekeelest erineva koduse keelega õpilased (sh kakskeelsetest peredest ja teisest 

kultuuriruumist lapsed); 

• pikemaajaliselt õppest eemalviibinud õpilased; 
• klassikursust kordama jäänud õpilased; 
• mitterahuldava(te) hindega (hinnetega) järgmisse klassi üle viidud õpilased; 

• mitterahuldava(te) trimestrihindega (hinnetega) või hindamata jäänud õpilased; 
• koolikohustust mittetäitvad õpilased; 



 

 25 

  

  

 

• eelkoolis käivad lapsed, kes õpetaja hinnangul (koostöös lasteaiaõpetajaga) vajavad 
õpiabi. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks on alates 2009/2010. õa 
avatud õpiraskustega õpilaste klassid (kuni 12 õpilast klassis). 2016/2017. õppeaastal on 
sellised klassid 2., 3., 4., 5., 6., ja 8. klassis. Lisaks töötab väikeklass (kuni 4 õpilast klassis). 
Rakendatud on ühele õpilasele keskendatud õpe integreeritult väikeklassi tööga.  

TG-s rakendatavad tugimeetmed on: 

• kooliks ettevalmistusrühm (eelkool); 
• töö andekate ja kõrge õpimotivatsiooniga õpilastega (Andeka lapse õppetool); 
• individuaalse õppekava rakendamine; 

• pikapäevarühm; 
• õpiabitunnid; 

• eesti keele tugiõpe; 
• tunnirahuklass; 
• õpiraskustega õpilaste klassid; 

• õpetamine lihtsustatud õppekava alusel; 
• väikeklass; 

• ühele õpilasele keskendatud õpe; 
• logopeediline abi; 

• psühholoogiline nõustamine, koolitused; 
• karjäärinõustamine; 
• sotsiaalpedagoogi nõustamine; 

• eripedagoogiline nõustamine; 
• õppenõustaja konsultatsioon, koolitused; 

• koolitused õpilastele; 
• muu (koostöö lapsevanematega, neile suunatud koolitused, koostöö Rajaleidja ja 

kohaliku omavalitsuse spetsialistidega, nõustamiskomisjon, alaealiste asjade 
komisjon). 

3.2 TUGISÜSTEEMIDE VALDKONNA EESMÄRGID, TEGEVUSED J A 

INDIKAATORID 

Eesmärk Tegevus Indikaator 
1.Tugispetsialistide kaasa-mine 
ja rakendamine. 
Tugispetsialistide töö abil 
HEV-õpilaste, nende vanemate 
ja õpetajate toetamine. 

Tugispetsialistide (sotsiaal-
pedagoog, psühholoog, logopeed, 
õppenõustaja) järjepideva töö 
tagamine. 

• Koolis töötavad kõik 
vajalikud 
tugispetsialistid. 

Vajaduspõhiste spetsialistide 
(eripedagoog, abiõpetaja(d)) 
leidmine ja tööle rakendamine. 

• Tööle on rakendatud 
eripedagoog ja 
abiõpetaja(d). 
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2. Tugiteenuse tõhustamine. 
2.1 Tugiteenuste süsteemi 
täiustamine HEV-õpilaste, 
lapsevanemate ja õpetajate 
toetamiseks. 
2.2 Kasutades kõiki 
olemasolevaid vahendeid, 
õpilaste õpiraskuste 
tekkimise ennetamine. 
2.3 1., 2. ja 3. kooliastme 
õpilaste õpimotivatsiooni 
tõhustamine ja tõstmine. 
2.4 Klassikursust kordama 
jäänud ja koolist välja 
langenud õpilaste arvu 
vähenemine iga 
õppeaastaga. 

Õpiraskustega õpilaste 
vajaduspõhine klasside 
loomine kuni 9. klassini.  

• I –III kooliastmes töötavad 
õpiraskustega õpilaste klassid. 

Õpiabitundide 
võimaldamine vajadusel 9. 
klassini. 

• I-III kooliastme õpilastele 
võimaldatakse vajaduspõhiselt 
õpiabitunde. 

Täiendava eesti keele ja 
kultuuri õpetuse tagamine 
vajadusel kõikides 
kooliastmetes. 

• Teisest keelekeskkonnast või 
kultuuriruumist pärit õpilastel 
on võimalik saada täiendavaid 
tunde eesti keele ja kultuuri 
tundma õppimiseks vastavalt 
kehtivale seadusandlusele. 

Logopeedilise abi tundide 
arvu suurendamine 
põhikoolis. 

• Kõigile logopeedilist abi 
vajavatele õpilastele 
võimaldatakse kõneravitunde 
vähemalt kaks korda nädalas. 

Klassijuhatajate ja 
aineõpetajate nõustamine ja 
toetamine erivajaduse 
märkamisel ning HEV-
õpilase õpetamisel. 

• Klassijuhatajatel ja 
aineõpetajatel on võimalus 
saada konsultatsiooni ja 
koolitusi kõigilt kooli 
tugispetsialistidelt 
(sotsiaalpedagoog, 
psühholoog, logopeed, 
eripedagoog, õppenõustaja). 

Lapsevanemate nõustamine 
ja toetamine lapse 
erivajaduse märkamisel ja 
sellele järgneval tegevusel. 

• Lapsevanemad on teadlikud 
oma lapse erivajadusest ja 
edasisest tegevusest. 

HEV-õpilasele rakendatud 
meetmete tulemuslikkuse 
hindamine ja analüüs. 

• Meetmete tulemuslikkust 
hinnatakse ja analüüsitakse 
kaks korda õppeaastas, 
vajadusel sagedamini. 

Kaasaegsete erialaste 
koolituste võimaldamine 
tugispetsialistidele. 

• Tugispetsialistid osalevad 
järjepidevalt erialastel 
täiendkoolitustel, on kursis 
kaasaegsete metoodikatega. 

3. Koostöö 
Koostöö parandamine teiste 
valla haridusasutuste 
tugispetsialistide ning valla 
ja maakonna 
institutsioonidega HEV 
lapse ja lapsevanema 
toetamiseks. 

Koostöö parendamine 
teiste valla haridusasutuste 
tugispetsialistidega. 

• Valla haridusasutuste 
tugispetsialistid tegutsevad 
koos HEV-lapse parema 
toimetuleku huvides. 

Õpi-ja kasvatusraskustega 
õpilaste toetamine võrgus-
tikutöö kaudu (KOV, 
noorsoopolitsei). 

• Toimuvad vajaduspõhised 
võrgustiku osapoolte 
vestlused, konsultatsioonid ja 
ümarlauad. 
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 Pidev koostöö Lääne-
Virumaa Rajaleidja 
keskusega, 
nõustamiskoolitus vähemalt 
üks kord õppeaastas. 

• Toimuvad vajaduspõhised 
vestlused, konsultatsioonid ja 
ümarlauad Rajaleidja 
spetsialistidega. 

Preventiivsete tegevuste/ 
ürituste korraldamine ja 
läbiviimine koostöös 
vastavate spetsialistidega. 

• Õpilastele korraldatakse eri 
valdkondade preventiivseid 
üritusi ja tegevusi. 
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4. HUVITEGEVUS 

4.1 LÄHTEKOHAD   

Koolil on:  
• traditsioonilised üritused; 

• toimiv õppetegevusele suunatud huviringide töö kõikides vanuseastmetes; 
• toimiv koostöö valla koolide õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste vahel; 

• hea koostöö Tapa valla asutustega (muusikakool, kultuurikoda, spordiklubi, kunstikool, 
Tapa muuseum, noortekeskus, kaitsevägi, päästeamet, lasteaiad, Tapa Vesi). 

TG õpilased saavad ennast teostada, koostööoskust arendada, osaledes ÕE, koolilehe, 
kooliraadio ja koolitelevisiooni tegemistes. Koolil on tugev koorilaulu- ja 
rahvatantsutraditsioon. Spordialadest on traditsioonilised käsipall ja maadlus, kuid nende 
kõrvale on tulnud ka jalgpall ja saalihoki, häid tulemusi on saavutatud ka kergejõustikus. TG 
õpilased on edukad nii etlejate kui ka näiteringide konkurssidel, tublid ollakse robootikas.   

4.1.1 TG arengukava 2012-2016 täitmine huvitegevuse valdkonnas 
 
2012-2016 arengukavas püstitatud eesmärgid ja täitmise analüüs 
Eesmärk Täitmise analüüs 
Huvitegevuse kaudu luua TG-s võimalused 
haritud, ettevõtlike, iseseisvalt toimetulevate 
noorte arenguks. 

• Huvitegevuse kaudu on loodud TG-s 
võimalused haritud, ettevõtlike ja 
iseseisvalt toime tulevate noorte arenguks. 

On rõhutatud huvitegevuse vajadust 
õppetegevuse toetajana ja aidatud tõsta Tapa 
valla mainet. 

• Huvitegevus on toetanud õppetegevust 
ning sellega on tõstetud Tapa valla 
mainet. 

Tagada toimiv õppetegevusele suunatud 
huviringide töö kõikides kooliastmetes. 

• On tagatud toimiv õppetegevusele 
suunatud huviringide töö kõikides 
kooliastmetes, kuid kõik ainevaldkonnad 
ei ole kaetud. 

Tõsta teadmistele suunatud ürituste osakaalu 
kooli üldtööplaanis (viktoriinid, temaatilised 
ainepäevad, konverentsid, võistlused jne), 
mille läbi realiseeritakse õppekava täitmist. 

• On korraldatud teadmistele suunatud 
üritusi, kuid neid võinuks olla rohkem. 

Arendada õpilasesinduse (ÕE) igakülgset 
tegevust. 

• ÕE liikmed osalevad koolielu arenduses, 
osalevad aktiivselt hoolekogu töös. ÕE 
põhimäärus on kaasajastatud. 

Arendada õpilaste juhtimisoskusi ja pakkuda 
eneseteostusvõimalusi. 

• ÕE liikmed on saanud koolitusi ning 
mõned liikmed on ka ise koolitusi läbi 
viinud. Osaletakse aktiivselt erinevate 
noorteorganisatsioonide tegevuses. 
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Süvendada riskirühma kuuluvate õpilaste 
turvatunnet, kaasates neid erinevatesse 
huvitegevustesse. 

• On läbi viidud erinevaid projekte ja 
tegevusi, et kaasata riskirühma kuuluvaid 
õpilasi, kuid selles osas on tööd veel palju. 

Leida huvitegevuse laiendamise võimalusi 
(nt tehnika valdkond). 

• On loodud meediaring, ansambliring, 
kardiring, robootikaring, lauamängudering 
jne. 

Arendada ainesektsioonidevahelist koostööd. • Ainesektsioonide vaheline koostöö 
võinuks olla tõhusam. Loodi õppetoolid. 

Arendada koostööd koolide ja 
noorteorganisatsioonidega nii riigisisesel kui 
ka rahvusvahelisel tasandil. 

• On toimunud koostöö Tapa valla ja 
maakonna erinevate haridusasutustega. 

 
 

4.2 HUVITEGEVUSE VALDKONNA EESMÄRGID, TEGEVUSED JA 

INDIKAATORID 

Eesmärk Tegevus Indikaator 
1. Huvitegevuse 
väärtustamine. 

Ürituste organiseerimisel ja 
läbiviimisel lähtuvad korraldajad 
kooli alusväärtustest, oskavad neid 
hinnata ja esile tõsta. 

• Kooli põhiväärtustega 
seotud ürituste arv 
kasvab. 

• Maakondlikel ja 
üleriigilistel üritustel 
osalemine on tõusvas 
trendis. 

• Õpilased osalevad 
aktiivselt koolis 
korraldatud üritustel 
(osalejate arv on tõusvas 
trendis). 

TG ürituste läbiviimisel ja 
maakondlikel üritustel osalemisel 
väärtustada Tapa Gümnaasiumi, 
õpilased hoiavad kõrgel TG ja Tapa 
valla mainet, tunnevad uhkust oma 
kooli ja valla üle. 
Tapa valla maine tõstmine aktiivse 
ÕE tegevuse kaudu. 
TG õpilaste osalemine valla 
noortekogu töös. 
Traditsiooniliste ürituste läbiviimine. 

2. Huvitegevuse 
sidumine 
õppeprotsessiga. 

Huviringide töö sidumine 
konkreetsete õppeainetega. 

• Iga huviringi töö on 
seotud kooli õppekavaga. 

• Õppeaasta jooksul 
korraldatakse vähemalt 
üks ülekooliline 
projektipäev ja viktoriin. 

• Õpilased on korraldanud 
ja osalenud kodukohaga 
seotud üritustel 

• Vähemalt pooled õpilaste 
uurimus- ja loovtööde 
teemadest on seotud TG, 
Tapa valla ja linnaga. 

• Kooliraadio, -leht ja –
televisioon tegutsevad 
ühise meediumina. 

Teadmistele suunatud kooliürituste 
osakaalu suurendamine 
(projektipäevad, viktoriinid jms). 
Õpimotivatsiooni tõstmine erinevate 
kooliürituste kaudu. 
Kodulooalaste ürituste 
propageerimine ja läbiviimine. 
Uurimus- ja loovtööde teemade 
sidumine TG, Tapa valla ja linna 
arenguga. 
Kooliraadio, -lehe ja –televisiooni 
sidumine meediaõpetusega. 
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3.Keskkonna loomine 
haritud, ettevõtlike ja 
iseseisvalt toime 
tulevate noorte 
arenguks. 

Võimalikult paljude TG õpilaste 
kaasamine huvitegevusse. 

• TG õpilane on aktiivne, 
ettevõtlik, iseseisva 
mõtlemisega noor 
(erinevad uuringud, 
analüüsid). 

• Huvitegevusse kaasatud 
õpilaste arv on tõusnud. 

• Igal õppeaastal on 
toimunud ÕE-le vähemalt 
üks koolitus. 

• TG on esindatud Tapa 
valla ja Lääne-Virumaa 
Noortekogus, Eesti 
Õpilasesinduste Liidus. 

• ÕE-l on tegutsemiseks 
oma ruum. 

Haritud, ettevõtlike ja iseseisvate 
noorte arendamine huvitegevuse 
kaudu (osalemine projektides, noored 
kaasvastutavad ürituste läbiviimisel 
jne). 
Õpilaste juhtimisoskuste arendamine 
(koolitustel osalemine), 
eneseteostusvõimaluste pakkumine 
(nt koolituste läbiviimine), 
omaalgatuslike ideede toetamine. 
ÕE igakülgse tegevuse arendamine. 
Sobivate tingimuste loomine 
kooliraadio, -lehe ja –televisiooni 
liikmete arenguks. 
Aktiivsete TG noorte osalemine Tapa 
valla ja Lääne-Virumaa Noortekogus, 
Eesti Õpilasesinduste Liidus. 
ÕE tegevuseks ruumi kujundamine. 

4. Huvialase koostöö 
arendamine erinevates 
valdkondades. 

Tapa valla koolide ja asutustega 
ühiste ürituste läbiviimine. 

• Igal õppeaastal toimub 
paar üritust, milles 
osalevad kõik valla 
koolid. 

• On loodud sidemed 
vähemalt ühe kooliga 
välismaal. 

• Huvitegevuses osalevate 
õpilastega on õppeaasta 
jooksul võetud osa 
vähemalt ühe projekti 
tegevustest.  

• Muukeelsed õpilased on 
hästi kohanenud TG-s, 
huviringide töös ja 
üritustel aktiivselt 
osalevate muukeelsete 
õpilaste arv on 
kasvutrendis. 

• Lapsevanemad on 
kaasatud mõne ürituse 
korraldamise ja 
läbiviimise protsessi 

• Kooli 100. 
juubeliüritused on hästi 
organiseeritud ja läbi 
viidud. 

Osalemine erinevates projektides, ka 
rahvusvahelisel tasandil (keskkonna-, 
keelekümbluse, õpilasvahetuse ja 
rahvuskultuuriga seotud projektid 
jms). 
Muukeelse õpilase toetamine 
huvitegevuse kaudu. 
Koostöö tõhustamine 
lapsevanematega ürituste 
korraldamisel ja läbiviimisel. 
Ürituste kajastamine erinevate 
meediakanalite kaudu (kooli koduleht, 
kooli meedia, sotsiaalmeedia, 
ajakirjandus). 
Erinevaid kooliastmeid ühendavate 
ürituste korraldamine. 
Kooli 100. juubeliürituste 
organiseerimine ja läbiviimine. 
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5. KOOSTÖÖ JA MAINEKUJUNDUS 

5.1 LÄHTEKOHAD   

Sümboolika: 
• maskott Tapsi; 

• lipp; 
• logo ja vimpel; 

• moto "Õpin, mõtlen, mõistan!"; 
• väärtused “Väärikus. Avatus. Lennukus. Koostöö.”; 
• tekkel; 

• koolivorm. 

Koolil on: 
• Valguse Roosi medal parimale õpilasele ja õpetajale; 
• Tapa Gümnaasiumi tutvustav brošüür; 

• kooli kodulehekülg; 
• kooli Facebooki lehekülg; 
• kooli Youtube kanal; 

• oma ajaleht „TG Express“; 
• kooliraadio „Sõlm“; 

• TG TV; 
• kooli kroonika; 

• õpinguraamat; 
• õpilaspäevik; 
• koolilaul; 

• algklasside loometööde kogumik;  
• kooli sümboolikaga meened;  

• TG Vilistlaste Toetusfond; 
• arhiiv; 
• ajalooliste materjalide kogu. 

 

5.1.1 TG arengukava 2012-2016 täitmine koostöö ja mainekujunduse valdkonnas 
 
2012-2016 arengukavas püstitatud eesmärgid ja täitmise analüüs 
Eesmärk Täitmine 
Tagada, et iga TG õpilane ja 
õpetaja tunneb uhkust oma 
kooli käekäigu üle. 

• Täidetud. Rahulolu-uuringutes kajastub, et nii õpilased 
kui ka õpetajad on üldiselt rahul TG-ga (erinevatele 
valdkondadele antud kõige madalam keskmine hinne oli 
3,6 (max 6), ülejäänud olid kõik üle nelja ja viie). 
Eesmärgi täitmine jätkub ka järgmisel arenguperioodil. 

Tagada, et TG-l on hea maine • Eesmärgi täitmine jätkub. Tööd tehakse õpitulemuste, 
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nii oma maakonnas kui ka 
väljaspool. 

olümpiaadide ning konkursside tulemuste tõstmise nimel. 
Protsess jätkub ka järgmisel arenguperioodil.  

Meediaõpetuse ainekavasse 
viia sisse TG PR- tegevuse 
arendamine. 

• Eesmärk ei ole täidetud. Meediaõpetuse tundides teemat 
käsitletakse, kuid PR-tegevuse arendamine ei ole 
ainekavas fikseeritud. 

Kaasajastada ja parendada 
kooli kodulehte, sh muuta 
kooli koduleht sisukamaks ja 
atraktiivsemaks. 

• Osaliselt täidetud. Alates 2016 sügisest on koolil uus 
koduleht, mille arendamine jätkub ka edaspidi. 

Kajastada kooli üritusi läbi 
erinevate meediakanalite. 

• Osaliselt täidetud. Kajastatakse nii kooli kodulehe, 
Facebooki lehe, kooli brošüüri, paberkandjal plakatite kui 
ka sisetelevisiooni kaudu, kuid ürituste kajastamisel võiks 
olla rohkem aktiivsust. 

Arendada kooli 
sisetelevisiooni ja parendada 
info liikumist. 

• Osaliselt täidetud. Stuudiumi keskkond võimaldab 
efektiivsemat infovahetust. Sisetelevisiooni kaudu info 
liikumise parendamine jätkub ka järgneval 
arenguperioodil.  

Laiendada ja täiendada oma 
õpilaste meisterdatud kooli 
sümboolikaga meenete 
sortimenti. 

• Osaliselt täidetud. Sortimenti on täiendatud ning 
laiendatud vastavalt võimalustele ning vajadustele. 

 

Indikaatorite analüüs:  
Indikaator Näitajad:  
TG õpilane ja õpetaja tunneb 
uhkust oma kooli käekäigu 
üle. 

• Rahulolu-uuringutes kajastub, et nii õpilased kui ka 
õpetajad on üldiselt rahul kooli arenguga.  

Koolil on hea maine nii oma 
maakonnas kui ka 
väljaspool.  

• Aasta-aastalt paranevad statistilised näitajad, pakume 
õpilastele individuaalset lähenemist ja võimetekohast 
haridust. Oleme suutnud säilitada gümnaasiumiosa.  

TG 10. klassidesse õppima 
asuvate õpilaste arv suureneb 
iga aastaga. 
 

• Õpilaste arv on püsinud stabiilsena: 
2012/2013. õa - 40 
2013/2014. õa - 34 
2014/2015. õa - 40 
2015/2016. õa - 34 
2016/2017. õa - 34 
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5.2 KOOSTÖÖ JA MAINEKUJUNDUSE VALDKONNA EESMÄRGID, TEGEVUSED 

JA INDIKAATORID 

Eesmärk Tegevus Indikaator 
1. TG hea maine ning 
jätkusuutlikkuse 
tagamine ühiskonnas. 

Traditsiooniliste ürituste 
reklaamimine koolisiseselt ja 
väljaspool kooli. 

• TG õpilane ja töötaja tunneb 
uhkust oma kooli arengu üle – seda 
hinnatakse kooli rahulolu-
uuringutes ja õpilaste poolt läbi 
viidud kooli tutvustuste näol. 

• TG gümnaasiumiastmesse õppima 
asuvate õpilaste arv suureneb iga 
aastaga. 

Gümnaasiumi õpilased 
tutvustavad lähimates 
põhikoolides TG-d. (k.a. oma 
koolis). 
Lääne-Virumaa 
Rakenduskõrgkooliga 
koostöö jätkamine. 
Koostöö arendamine Tapa 
valla haridusasutuste, 
ettevõtete ja kogukonnaga, 
teiste gümnaasiumite ja Eesti 
Kaitseväega. 

2. Kommunikatsiooni 
arendamine nii koolis 
kui ka väljaspool. 

Plaani koostamine koolielu ja 
sündmuste kajastamiseks 
meedias. Meediaplaan 
seotakse iga õppeaasta 
alguses üldtööplaaniga. 

• Kommunikatsioon kooli ja 
kogukonna vahel on soodustanud 
koostööd kogukonnaliikmetega 
(koostööpartnerite arv ning 
koolielus aktiivselt osalevate 
lastevanemate ja vilistlaste arv 
näitab tõusvat trendi). 

• Loodud on kooli ajalugu kajastav 
muuseum. 

 

Jätkuv koolilehe 
väljaandmine neli korda 
aastas. Algklasside rubriigi 
loomine koolilehes. 
Lapsevanematele koolilehe 
digitaalkujul edastamine. 
Kooliraadio ja TG TV saated 
teha internetist leitavaks, 
striimitavaks, 
järelkuulatavaks.  
Kooli kodulehe pidev 
täiendamine ülevaatliku ja 
värske informatsiooniga. 
Efektiivsem sotsiaalmeedia 
kasutamine. 
Kooliraadios tehakse 
väljapaistvate isikutega 
intervjuusid.  
Huvigruppidel võimaldatakse 
soovi korral teha saatelõike 
kooli meediasse. 
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 Paigutada koolilaulu viis kooli kodulehele. 
Koolilaulu sõnad ja viis tuuakse välja 
esimesel korrusel infostendil. 

 

Kooli ajaloolise materjali süstematiseerimine 
ning muuseumi loomine kooli 100. 
sünnipäevaks. 

3. Kooli sümboolika 
väärtustamine. 
 

Sümboolika kasutamise regulatsiooni 
loomine ja tutvustamine. 

• On loodud 
sümboolika 
kasutamise 
regulatsioon. 

Hoiame kaasaegsena kooli sümboolikaga 
meeneid. 
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6. ÕPI- JA TÖÖKESKKOND 

6.1 LÄHTEKOHAD 

Kooli materiaal-tehnilised võimalused ja vahendid: 
• renoveeritud koolihoone ja uus staadion (jalgpalliplats, korvpalliplats, kaks käsipalli 

platsi, võrkpalliplats); 
• 38 klassiruumi ja ainekabinetti; 
• kaks arvutiklassi;  

• multimeedia klass;  
• raamatukogu (õpikute ja teavikute elektrooniline laenutus); 

• mängude tuba; 
• koolisöökla, puhvet;  
• üks võimla, üks jõusaal;  

• tervet kooli hõlmav internetiühendusega lokaalvõrk;  
• kõigil õpetajatel on võimalus kasutada sülearvutit ja projektorit tundide läbiviimiseks; 

• raadiosõlm (koridorides on raadioülekanded); 
• esimese ja teise korruse platvormidel, õpetajate toas televiisorid (jooksev info, ürituste 

ülekanded);  
• aula spetsiaalse helitehnika ja valgustusega;  
• automaatne tuletõrjesüsteem; 

• automaatne valvesüsteem; 
• äkkrünnaku teavituse võimalus; 
• koolikellasüsteem; 

• kaks autot (neist üks õppesõiduauto);  
• mänguväljak kooli ees ja kooli sisehoovis; 

• spordikeskus - suur võimla, maadlussaal, jõusaal, 60m jooksurada, lauatennisesaal, kaks 
sauna. 

6.1.1 TG arengukava 2012-2016 täitmine kooli õpi- ja töökeskkonna valdkonnas 
 
2012-2016 arengukavas püstitatud eesmärgid ja täitmise analüüs 
Eesmärk Täitmise analüüs 
Aastal 2016 on T G 
turvaline ja pidevalt 
areneva kaasaegse 
õpikeskkonnaga kool. 

• Eelmisel arengukava perioodil parandati õpikeskkonda poiste 
tööõpetuse klassis ja õppeköögis (uus ventilatsioonisüsteem), 
korraldati ümber klasside koristamine, kaasajastati IT-seadmete 
kasutusvõimalusi, arendati sisetelevisiooni võrku, varustati kool 
valvekaamerate süsteemiga, viidi läbi erinevaid ohutusalaseid 
õppuseid koostöös jõustruktuuridega. Koolis on valitud 
töökeskkonna volinik ning nõukogu, määratud 
töökeskkonnaspetsialist ning tehtud töökeskkonna 
riskihindamine. Eelmise arengukava eesmärkidest lähtuvalt jäi 
täitmata turvamehe teenuste kasutuselevõtt. Puudus on hästi 
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toimivast meditsiiniõe teenusest. 
Õpetajate ja õpilaste 
käsutuses on kaasaja 
nõuetele vastavad töö- ja 
õppevahendid. 

• Ainekabinettidesse lisandus kaasaegseid õppevahendeid, täiustati 
mänguväljakut ja liiklusõppeväljakut, loodi võimalus liuvälja 
rajamiseks. Eelmises arengukavas oli plaanis ehitada õpilaskodu, 
mis jäi tegemata. Uue arengukava perioodil tuleb välja selgitada, 
kas õpilaskodu on vaja ning tulemusest lähtuvalt planeerida 
tegevused. Samuti jäi lahendamata suurema õppeköögi 
ehitusvõimaluse leidmine. Puutetahvlite hulk klassides pole 
suurenenud esialgse plaani kohaselt. Eesmärgid on peamiselt 
täitmata jäänud rahaliste vahendite puuduse ja/või õpikeskkonna 
vajaduste muutumise tõttu. 

 

6.1.2 Hinnang õpi- ja töökeskkonnale 
Vastavalt tehtud rahulolu-uuringutele hinnatakse õpilaste ja töötajate poolt õpi- ja 
töökeskkonda heaks. 2014/15. õppeaastal hindasid õpilased õpikeskkonda hindega 5,10 ning 
töötajad töökeskkonda hindega 5,03 (maksimaalne hinne 6); 2015/16. õppeaastal oli 
numbriline hinnang vastavalt 5,0 ja 5,12. Uuringu detailsest analüüsist selgub, et natuke 
rohkem tuleb õpi- ja töökeskkonna puhul pöörata tähelepanu klassiruumidele, mis võiks 
rohkem soodustada individuaalset ja grupitööd tundides ning õpetajate toa sisustuse ning 
paigutuse planeerimisele. 

2014/15. õppeaastal hindasid õpilased õppevahendeid ja –materjale hindega 4,02 ja õpetajad 
hindega 4,67 (maksimaalne hinne 6); 2015/16. õppeaastal oli numbriline hinnang vastavalt 
4,01 ja 4,87. Selgus, et raamatukogu eriti palju ei külastata ning samuti võiks raamatukogu 
kui õpikeskkond osaleda rohkem kooli arengus. 

6.2 ÕPI- JA TÖÖKESKKONNA VALDKONNA EESMÄRGID, TEGEV USED JA 

INDIKAATORID 

Eesmärk Tegevus Indikaator 
1. Õpetajate ja õpilaste 
kasutada on kaasaja 
nõuetele vastavad 
ruumid ning töö- ja 
õppevahendid. 

Suurema õppeköögi 
ehitusvõimaluste leidmine ja 
ehitamine. 

• Valminud on uus paremate 
võimalustega õppeköök. 

Tehnoloogiaklassi 
kohtäratõmbesüsteemi ehitus. 

• Välja on ehitatud tehnoloogia-
klassi kohtäratõmbesüsteem. 

Jalgratturite liiklusõppeväljaku 
õppeelementidega täiendamine. 

• Liiklusõppeväljakut on 
täiendatud. 

Täiendavate jalgrattahoidlate 
paigaldamine. 

• Paigaldatud on täiendavad 
jalgrattahoidlad. 

Ventilatsioonisüsteemide 
täiustamine. 

• Ventilatsioon toimib terves 
majas. 

 Klassi- ja tööruumide (sh 
lektooriumi) sisustamine 
vajaliku õppemetoodiliste 
vahendite ja inventariga. 
Õpetajate toa töökeskkonna 

• Kooli rahulolu-uuring näitab, 
et klassi- ja tööruumide 
sisustus toetab erinevate 
õppemeetodite, kaasava 
hariduse ning koostöö 
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parandamine. planeerimist ja rakendamist. 
2. TG-le sobivate 
toitlustustingimuste 
võimaldamine. 

Tervisliku ja maitsva toidu 
pakkumine koolis. 

• Leping on sõlmitud 
toitlustusettevõttega, kes pakub 
tervislikku ja maitsvat toitu 
koolile sobivatel tingimustel. 
Õpilaste tagasiside küsimustik 
näitab, et koolis pakutav toit 
maitseb enamikele õpilastele. 

Tagasiside küsimine õpilastelt 
kooli toidu osas. 
Järjepidev kontroll toidu 
kvaliteedi üle. 
Selvesöökla väljaehitamine ja 
toitlustamise kooskõlastamine 
kooli päevakavaga. 

3. Kooli valve- ja 
turvasüsteemi 
arendamine. 

Täiendavate valvekaamerate 
paigaldamine võimalikesse ohu- 
ja kriispiirkondadesse. 

• Täiendatud kooli valve- ja 
turvasüsteem aitab tagada 
õpilaste ja töötajate turvalisust. 

Kriisiõppuste läbiviimine 
koostöös jõustruktuuridega. 
Toimiva meditsiiniõe teenuse 
vajalikkuse selgitamine 
koolipidajale. 

• TG-s töötab igapäevaselt med-
õde, kelle tegevus vastab 
määrusele „Kooli 
tervishoiuteenust osutava õe 
tegevused ning nõuded õe 
tegevuste ajale, mahule, 
kättesaadavusele ja asukohale”. 

4. IT-vahendite 
kaasajastamine kooli 
eelarve ja 
projektitaotluste toel. 

Õppetööks täiendavate IT-
seadmete hange ja hooldus. 

• Arengukava jooksul läbi viidud 
uuring näitab, et kaasajastatud 
IT-vahendite baas aitab kaasa 
õppetegevusele ja kooli 
arengule. 

 

Kooli lokaalvõrgu 
kaasajastamine ja arendamine. 
Töötajate kasutuses olevate 
amortiseerunud IT-seadmete 
vajaduspõhine väljavahetamine. 
Klassiruumi kohandamine 
robootikaõppe ja mobiilseks 
õpperuumiks. 
Sisetelevisiooni-võrgu arendus. 
Raadiosõlme helistuudio 
kohandamine filmistuudioks ja 
soetada vajalikud vahendid. 

• Raadiosõlme stuudiot on 
võimalik rakendada nii filmi 
kui ka heli salvestamiseks. 

5. Kooli raamatukogu 
töö arendamine. 

Kirjanduse, perioodika ja kooli 
õppekava toetava kaasaegse 
kirjanduse tellimine. 
Digiõppevarale üleminek 
(osaliselt). 
Ligipääsu loomine 
elektroonilistele teaduslikele 
andmebaasidele ja –kogudele. 

• Osaliselt on üle mindud 
digiõppevarale ning loodud on 
ligipääs erinevatele 
elektroonilistele 
andmebaasidele ja –kogudele. 

• Koolis tehtud rahulolu-uuring 
näitab, et raamatukogu 
külastatavus on kasvutrendis. 
Vastavalt uuringu tulemustele 
on rakendatud 
parendusmeetmeid. 

Kvalitatiivse uuringu 
läbiviimine eesmärgiga tõsta 
raamatukogu külastatavust. 
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ARENGUKAVA KINNITAMINE 

Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele § 67 lg 2-le: 

Tapa Gümnaasiumi arengukava 

on esitatud arvamuse andmiseks õppenõukogule 18.05.2017  

on esitatud arvamuse andmiseks õpilasesindusele 20.01.2017  

on esitatud arvamuse andmiseks hoolekogule 22.05.2017  

kinnitatakse pidaja kehtestatud korras



 

 


