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1. Arengukava koostamise lähtekohad
Käesolev arengukava on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks ning määratleb lähtuvalt
„Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest“ §67 kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. Seoses Saaremaa
vallas 2021. a toimuvate koolivõrgu ümberkorraldustega kannab arengukava nimetust Kuressaare
Gümnaasiumi / Nooruse Kooli arengukava.
14.09.2017 tegi Kuressaare Linnavolikogu otsuse koolivõrgu ümberkorraldamiseks, millega nähti
muuhulgas ette Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi ümberkujundamine
põhikooliks seoses riigigümnaasiumi tegevuse alustamisega 2021. a sügisel. Saaremaa
Vallavolikogu otsuse nr 10 28.02.2020 kohaselt korraldatakse Kuressaare Gümnaasium
1. septembriks 2021 ümber asutuseks, kus üldhariduskool ja huvikool tegutsevad ühe asutusena,
õpe toimub põhikooli I, II ja III astmel ning kool hakkab kandma nimetust Nooruse Kool.
Arengukava lähtub Kuressaare Gümnaasiumi (KG) sisehindamise aruandes 2019 välja toodud
tugevustest ja parendusvaldkondadest, kooli põhimäärusest, Saaremaa valla hariduse arengukava
2020-2030 eesmärkidest ja tegevuskavast ning Haridusvaldkonna arengukava 2035 eelnõus
(seisuga 10.07.2020) kavandatud eesmärkidest ja tegevussuundadest.
Arengukava strateegilised eesmärgid on kavandatud eelseisvaks 3-5 aastaks, kooli arengu
põhisuunad ja arenduseesmärgid on aluseks tegevuskava koostamisele, iga õppeaasta detailsemad
tegevused arengukava eesmärkide elluviimiseks kavandatakse kooli üldtööplaanis. Arengukavas
kirjeldatakse kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtusi ning kooli eripärast lähtuvaid arendussuundi
ja eesmärke. Arengukava lisas on seletuskiri, tegevuskava, investeeringute vajaduste kava ning
arengukava koostamise protsessi kirjeldus.
Arengukava koostamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud, rühmatööd, küsitlused,
meeskonnatöö platvorm MS Teams jm). Arengukava koostamise eest vastutas 10-liikmeline
juhtgrupp, mis moodustati direktori käskkirjaga nr 27 2.09.2020. Arengukava valmimise protsessis
osalesid kooli juhtkond, õpetajad, õpilased, õpilasesinduse ning hoolekogu liikmed.

2. Missioon, visioon ja põhiväärtused
Nooruse Kooli missioon ja visioon on tihedalt seotud Kuressaare Gümnaasiumi põhiideedega:
oleme avatud uuele ja paindlikud korralduses, kuid konservatiivsed püsiväärtustes.
Kuressaare Gümnaasiumi visioon on kokku võetud sõnadesse: „VABADUS. ILU. TÕDE“. Neis
sõnades väljenduvad ajatud tõekspidamised ja väärtused ning püüdlus ideaali poole, mida Nooruse
Kool kannab edasi. Nooruse Kooli strateegiliseks eesmärgiks on kujundada eetiline ja hooliv, elus
toimetulev, õpihimuline, kehalt ja vaimult terve ning kodukanti väärtustav inimene.
Tulevikuoskustele suunatult on tulevase Nooruse Kooli lõpetaja – digitark, ettevõtlik ja
terviseteadlik saarlane.
Kuressaare Gümnaasiumi missiooni väljendav tunnuslause on sõnastatud 90ndate aastate alguses
ja see rõhutab püüdlust töötada nii, et kooliga seotud inimesed saaksid alati öelda: „Kuressaare
Gümnaasium – ja tahadki koolis käia“. Nooruse Kooli missioon on suunata oma kooliperet
pühenduma eesmärkide saavutamisele, toetada üksteist sellel teel ning hoida koolirõõmu ja
õpihimu. Sobiva tunnuslause leidmiseks kuulutati konkurss, laekus 59 ettepanekut. Hääletusel
selget eelistust veel ei kujunenud ja esitati rida uusi ettepanekuid. Käimas on ka Nooruse Kooli laulu
ja logo konkursid, tulemused selguvad uue aasta alguses.
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Põhiväärtused:





koostöö ja üksteisega arvestamine – hindame koostöist õppimist ja õpetamist, oleme üks
ühine hooliv ja sõbralik koolipere;
loovus ja ettevõtlikkus – toetame loovust ja katsetamisjulgust, uudishimu ja ettevõtlikkust;
vabadus, usaldus ja vastutus – usaldame igaühe vastutustunnet ja vabadust teha oma
valikuid;
tasakaal ja terviklikkus – liigume aktiivselt, toitume tervislikult, pingutame edu nimel,
hoiame töö- ja õpirõõmu ning ärksat vaimu.

3. Kooli eripära/ülevaade
Kuressaare Gümnaasium asutati 1978. a 21. juunil tollase nimetusega Kingissepa 2. Keskkool, alates
1980. aastast kandis kool nime A. Mui nimeline Kingissepa 2. Keskkool, 1990. aastal sai kool pärast
Kuressaare linna nime ennistamist nimeks Kuressaare 2. Keskkool ning 1994. aastal Kuressaare
Gümnaasium. Alates 2021. a 1. septembrist jätkab kool põhikoolina ning kannab nime Nooruse
Kool, seadusejärgne tegutsemisvorm: üldhariduskool ja huvikool, mis tegutsevad ühe asutusena.
Kehtiva KG põhimääruse kohaselt kuulub kooli struktuuri kaks allüksust – huvikool Inspira ning
koolituskeskus Osilia, mis jätkavad tegevust ka uues koolis, haridusliku erivajadusega õpilaste õpet
toetab kooli tugikeskus koostöös Saarema Laste ja Perede Tugikeskusega.
Kool asub linna servas Tervisepargi kõrval, avar kooliõu võimaldab aktiivset liikumist ja
õuevahetunde, kaunilt kujundatud kooliümbrus on pälvinud tunnustust kodukaunistamise
konkursil. Koolil on oma ujula, aula, raamatukogu, võimla, staadion ning söökla. Kooli üldpind on
üle 9000 m2, sh klassiruumid 2830 m2, spordisaalid 732 m2 ja ujula 250 m2, põhikooli
pinnakasutusindeks õpilase kohta on 9,1 m2 (2017, www.haridussilm.ee), sööklakohtade arv 190.
Koolis on individuaaltöö võimalustega avar raamatukogu, fondide üldkogus on 21 tuhat eksemplari
raamatuid ning 19,5 tuhat õpikut, registreeritud kasutajaid on 1261, külastuste arv aastas ulatub
üle 16 tuhande, kojulaenutusi 15,2 tuhat. Koolipäeva jooksul kasutab raamatukogu individuaal- või
grupitöö sooritamiseks keskmiselt 60 õpilast.
Koolis on kaasaegne õppekeskkond ja head infotehnoloogilised võimalused, KG on saanud rida
tunnustusi digipädevuste arendamisel ja pälvinud e-Twinningu tunnustuse, kooli robotiklubi on üks
Robotexi aktiivsemaid. Kõrgel tasemel on nii solistiõpe kui võrkpall, kust tuleb jätkuvalt järelkasvu
Eesti kultuurimaastikule, populaarsed on väitluskonkursid, teater ja rohkete valikutega spordipäev,
kogu lennule korraldatud nädalane suusalaager, loovus/looduslaager ning Peterburi reis. KG on
tervist edendav kool ning osaleb Liikuma Kutsuva Kooli võrgustikus.

3.1.Õpilased
Kuressaare Gümnaasium on suurima õpilaste arvuga üldhariduskool Saaremaa vallas ja Saare
maakonnas. Kooli arengut on mõjutanud muutused õpilaste arvus, mis laiemas plaanis kajastavad
ka rahvastikuprotsesse kogu maakonnas. Kooli astuda soovivate õpilaste hulk ületab jätkuvalt
koolipoolsed võimalused.
KG õpilaste arv oli 2019/2020. õppeaastal EHISe andmetel 1050, neist põhikooli astmes 756, õpilasi
õpetaja kohta 15,6.
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KG õpilaste arvu muutumine 2005/6.-2019/20. õa (www.haridussilm.ee).
27.10.2020 seisuga õpib Kuressaare Gümnaasiumis 1052 õpilast, neist põhikooliastmes 758.
Klassikomplekte on kokku 40:





I kooliastmes 9,
II kooliastmes 11 (4. klassis kolm paralleelklassi, 5. ja 6. klassis neli paralleeli),
III kooliastmes 11 (7. ja 8. klassis neli paralleelklassi, 9. klassis kolm paralleeli),
gümnaasiumiosas 9.

Põhikooli klassikomplektide täituvus on I ja II kooliastmes 23,9 ning III kooliastmes 25,5.
Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust 98,4% (www.haridussilm.ee).
Seoses haridusvõrgu optimeerimisega Saaremaa vallas võib lähiaastatel suureneda vajadus III
kooliastme õppekohtade järele Kuressaare linnas.

3.2.Pedagoogiline personal
Pedagoogilisi töötajaid on Kuressaare Gümnaasiumis 2020. a sügise seisuga 85, neist neli kooli
tugikeskuse töötajad, meesõpetajaid on 13%, lapsehoolduspuhkusel kolm õpetajat. Personali
liikuvus möödunud õppeaastal oli vaid 1%, aasta varem 13%. Nõutud kvalifikatsioonile ei vasta
kaheksa pedagoogilist töötajat, neist kuus jätkavad õpinguid kõrgkoolis. Üle 60 aastaste
vanuserühmas on 15,5% õpetajatest (Eesti koolide keskmine selles vanuserühmas 21%, Saaremaa
keskmine 24%). Vanuseline jaotus:
Pedagoogide vanuseline jaotus
2,3
15,5

25-29 a
20,2

30-39 a
40-49 a

18,0
44,0

50-59 a
üle 60 a

Kooli tegutsemisvormi muutudes prognoositakse õpetajate vajaduse vähenemist 25-30%,
ametikohtade jaotust ja arvu arengukava koostamise hetkel välja tuua ei ole võimalik, see sõltub
mitmetest vallavalitsuse otsustest (tugispetsialistide hulk jms) ning õpetajate vahel jaotatavatest
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lisaülesannetest (klassijuhatamine, pikapäevarühma töö, huviringid, juhtimisülesanded ja
arendustegevused jms).
Nooruse Koolis töötavad kutsealast kvalifikatsiooni, sh digipädevust omavad klassiõpetajad, ühe või
mitme aine õpetajad, pikapäeva õpetajad, abiõpetajad ja HEV klasside õpetajad ning ringijuhid.
Vajadusel on kõik õpetajad valmis täitma ka klassijuhataja, ringijuhi, töörühma- või projektijuhi
ülesandeid. Klassiõpetaja õpetab I ja II kooliastmes, on oma klassi õppetegevuse juht ning usaldatav
partner perele lapse igakülgsel arendamisel. Ühe või mitme aine aineõpetajad liituvad vastavalt
vajadusele kõigis kooliastmetes.
Nooruse Kooli õpetaja tähtsustab koostööd kolleegidega, õpetajad teevad omavahelist koostööd
lennuti ja kooliastmeti ning lõimivad õppetegevusi, õppetegevus toimub erinevate õppeainete
lõiminguna. Iga õpetaja on õpilastele ka kasvataja ning märkab ja reageerib probleemidele ja
toetusvajadusele. Kooli juhtkond toetab ja tunnustab koostöist õppeviisi ning lõimitud õppe
rakendamist.

3.3.Õppetöö korraldus
Põhikooli moodustavad kolm kooliastet:
1) I kooliaste: 1.–3. klass
2) II kooliaste: 4.–6. klass
3) III kooliaste: 7.– 9. klass
Iga kooliastme lõpus toimub üldjuhul klassijuhatajate vahetus, kuid klassijuhataja võib soovi korral
jätkata ka järgnevas kooliastmes. I ja II kooliastmes juhatavad klassi üldjuhul klassiõpetaja erialaga
pedagoogid, kes õpetavad oma klassis rohkem kui kahte erinevat õppeainet.
Mitmetes uuringutes probleemiks tõusnud koolistressi ja väsimuse vähendamiseks ning
liikumisvõimaluste suurendamiseks kavandatakse Nooruse Koolis paindliku päevakava
rakendamist.
Kooli juures tegutseb ka koolieelikutele suunatud AB-kool, mille eesmärgiks on tutvustada lastele
ja vanematele kooli ja õpetajaid, kujundada positiivset hoiakut kooli ja õppimise suhtes, arendada
lapses iseseisvust, initsiatiivi ja eneseusaldust, nõustada vanemaid lapse arengut puudutavates
küsimustes ning teadvustada kodu rolli lapsele sobiva arengukeskkonna loomisel.

3.4.Hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine
Hariduslikku tuge vajavaid õpilasi on KG põhikooliastmes olnud läbi aastate ligi 100, kes on saanud
seaduse mõistes üldist tuge (õpiabi, abiõpetaja, ainepõhine individuaalne õppekava, tugispetsialisti
teenus vms). Nõustamiskomisjoni vastava otsuse kohaselt õpivad käesoleval õppeaastal KGs
tõhustatud toega üheksa õpilast ja eritoega neli õpilast.
Lapsele sobiva arengukeskuse kujundamiseks ning töötajate ja lapsevanemate nõustamiseks on
moodustatud kooli tugimeeskond, kuhu kuuluvad koolijuht, HEV-koordinaator, õppealajuhataja,
õppekorraldaja ning kooli teenindavad Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistid (kaks
eripedagoogi ja sotsiaalpedagoog). Eesmärgiks on võimalikult varakult hinnata õpilaste võimeid,
märgata erivajadusi ja rakendada õigel ajal vajalikke tugimeetmeid.
Arvestades kasvavat HEV-õpilaste osakaalu on kiireim ja tõhusaim tugi nii lapsele kui klassiõpetajale
abiõpetaja kaasamine. Lisaks on oluline tihe koostöö valla tugispetsialistidega, et tagada võimalikult
varakult vajalik abi ja juhendamine.
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3.5.Huvitegevus ja huvikool Inspira
Kooli huvitegevust ja noorsootööd korraldab 2005. a loodud allüksus, huvikool Inspira. Huvikool
annab õpilastele võimaluse oma huvide ja annetega süvitsi tegeleda. Huvikooli tegevuse aluseks on
huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud õppekavad, haarates
järgmisi valdkondi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

sport
tants
muusika
kunst
käsitöö ja tehnoloogia
üldkultuur

Käesoleval õppeaastal töötab Inspiras 70 huviringi: tasuta kooli huviringe on 42 ja avatud ringe 28,
avatud ringides osalevad ka teiste Saaremaa koolide õpilased ning selle eest tasuvad osalejad ise.
Huviringide tööst võtab osa 391 KG õpilast (sh põhikooli I astmest 146, II astmest 116, III astmest
60, gümnaasiumist 69 õpilast) ning 62 osalejat teistest koolidest. Kuna mitmed õpilased võtavad
osa mitmest huviringist, siis on kogu osalejate arv erinevate huviringide töös 623. Lisaks on Inspiras
ringid lasteaiaealistele ja täiskasvanutele. Ringijuhendajaid on 41, neist KG töötajaid 29.
Gümnaasiumiastme õpilasi osaleb praegu huviringides 76 (mitmes ringis osalemist arvestades
kokku 102 osalejat). Vastavalt soovile ja kokkuleppele on Inspira valmis huvitegevust pakkuma ka
tulevase riigigümnaasiumi õpilastele.
Inspira pikaaegne kogemus ja mitmekesine tegevus võimaldab üldharidust ja huviharidust sisukalt
ja koordineeritult seostada, mis toetab riikliku haridusvaldkonna arengukava suunda huvihariduse
sidustamiseks formaalõppega.
Kuressaare Gümnaasiumil on välja kujunenud oma traditsioonid ja kooli väärtusi kandvad üritused,
nagu teatriõhtud, filmifestival, tervisespordipäev, võimlemisvõistlus, õpetajate päev, EV
aastapäevaball, Pärlipäev, Megaaju, 5. klasside loodus/loovuslaager ning 8. klasside suusalaager,
üleriigiline lauljate konkurss Solistica jpt. Nooruse Kool väärtustab traditsioone ning jätkab
menukate traditsiooniliste ürituste korraldamist, kuid loob ka uusi algatusi.

3.6.Koolituskeskus Osilia
1996. aastal asutatud KG Koolituskeskus Osilia on struktuuriüksus, mis viib läbi kooli tegevust
toetvaid haridusprojekte ning korraldab täiskasvanute vabahariduslikku, täiendus- ja tasemeõpet
nii oma kooli õpetajatele kui ka teistele õpihuvilistele maakonnas.
Koolituskeskus on aastaid olnud Eesti Töötukassa koostööpartner ning korraldab tellimuskoolitusi
ettevõtetele. Osilias toimub igal aastal ligi 30 erinevat koolitust, milles osaleb üle 600 õppuri,
osalejatunde koguneb aastas ligi 30 tuhat.
Osilia eestvedamisel on viimase kolme aasta jooksul ellu viidud kokku 12 siseriiklikku ning 11
rahvusvahelist õpirände ja arendusprojekti. Sama aja jooksul on koolis läbi viidud veel kuus
rahvusvahelist ning üle 50 siseriikliku väikeprojekti, mida on algatanud ja juhtinud initsiatiivikad
õpetajad. Kokku on kolme aastaga saanud rahvusvahelise projektikogemuse üle 100 KG õpilase ja
ligi 40 õpetajat.
Osilia tegevused täiskasvanuhariduse valdkonnas:




maakonna haridustöötajate täienduskoolitus koostöös ülikoolide jt haridusasutustega;
vabahariduslikud koolitused, Eesti Töötukassa ja maakonna ettevõtete tellimuskoolitused;
õppereiside, seminaride ja konverentside korraldamine; tasemeõppe maaletoomine jm.
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Nooruse Kooli arengule suunatud tegevused:




personali sisekoolitused;
õpilaste ja õpetajate rahvusvaheliste õpirändeprojektide ja strateegiliste
koostööprojektide algatamine, koostamine, taotlemine ja elluviimine;
õpetajate nõustamine ja toetamine siseriiklike ja rahvusvaheliste projektide koostamisel ja
elluviimisel.

4. Kooli arengu põhisuunad ja arenduseesmärgid
4.1.Põhisuunad
Järgmise arengukava perioodi peamine ülesanne on uue tugeva põhikooli ülesehitamine, hoides
oma eelkäija, Kuressaare Gümnaasiumi head mainet, väärtusi ja traditsioone ning püüeldes
jätkuvalt ideaali poole, mis väljendub KG tegevust juhtinud sõnades vabadus, ilu ja tõde.
Nooruse Kooli strateegiliseks eesmärgiks on kujundada eetiline ja hooliv, elus toimetulev,
õpihimuline, kehalt ja vaimult terve ning kodukanti väärtustav inimene. Nooruse Kooli lõpetaja on
digitark, ettevõtlik ja terviseteadlik saarlane. Lähtuvalt sisehindamise tulemustest ja arvestades
haridusvaldkonna riiklikke tegevussuundi keskendutakse eesmärgi saavutamisel kolmele omavahel
tihedalt seotud põhisuunale:




tulevikuoskuste omandamine üldpädevuste lõimitud ja süsteemse arendamise kaudu
läbivalt kõigis õppeainetes ja kõigis kooliastmetes;
koostööle pühendunud koolikultuuri arendamine;
toetava õppe- ja töökeskkonna ning õppe- ja töökorralduse kujundamine.

Põhikooli riikliku õppekava kohaste üldpädevuste süsteemne arendamine toimub kolme
fookusvaldkonna kaudu: tehnoloogia, saarlus ja heaolu. Terviklik lähenemine, mis haarab kõiki
aineid läbi kõigi kooliastmete, eeldab koolipere pühendunud koostööd, koostöist tegevust toetavat
keskkonda ning paindlikku õppe- ja töökorraldust.
Kujundlikult moodustavad üldpädevuste arendamise läbivad fookusvaldkonnad kolm meridiaani,
mida ühendab koos Arensburgi nullmeridiaaniga Nooruse ekvaator, need omakorda toetuvad
energiakanalitele – õpimeridiaanidele.
Ekvaator
sümboliseerib
olulist
tähist
õpilase
arengus: liikudes üle üheksa
paralleeli jõuab ta uusi
oskusi
omandades
sümboolse piirjooneni, mille
ületamisega
kaasnevad
asjakohased rituaalid –
lõpueksamid.
Selle taga on ootamas veel
palju avastamata maid ja
uusi teadmisi, ent suunanäitajateks sel teel jäävadki tehnoloogia, heaolu ja saarluse meridiaanid –
unustamata alguste algust ja lähtepunkti Nooruse kooli juures, Arensburgi nullmeridiaani. Energiat
ja motivatsiooni kestlikuks elukestvaks õpiretkeks ammutavad õpilased teadmistehuvi ning
õpirõõmu toetavatest õpimeridiaanidest (õpioskused).
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Tehnoloogiameridiaan
Arendatavad üldpädevused: õpipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane
pädevus, digipädevus.
Nooruse kooli eesmärgiks on tagada õpilaste digi- ja tehnoloogiapädevuse areng riiklikus õppekavas
nõutud punktides kooliastme põhiselt. Selleks arendatakse nii füüsilist õpiruumi kui õpetajate
digipädevusi. Kooli õppekavas kirjutatakse täpsemalt lahti digi- ja tehnoloogipädevuse
saavutamine.
Eelseisvate aastate jooksul tahame Nooruse Koolina jõuda olukorrani, kus kõik õpetajad on piisavalt
pädevad toetama õpilaste digi- ja tehnoloogiapädevuse arendamist ja praktilise kallakuga õpet
matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunstide edukal ühendamisel (STEAM/MATIK).
Koolil kujuneb selge kava, kuidas aineti pädevusi arendada, seda kirjeldatakse kooli õppekavas.
Alates 2020/2021. õppeaastast kasutab kool MS Office 365 platvormi, et võimaldada koostööd,
õppesisu loomist ja suhtlemist ka virtuaalses kanalis.
Füüsilises õpperuumis vajame vähemalt kahte täisklassi suuruses arvutiklassi, lisaks peab
täiendama olemasolevat seadmeparki nt kahe mobiilse sülearvutite klassikomplektiga, mida
vajadusel klassidesse kasutada viia, transpordiks laadimiskapp. Programmeerimise tundideks on
vaja kasutada eraldi tahvleid või sülearvuteid, et neid ei peaks jagama ülejäänud kooliga, sest see
piirab teiste õpetajate võimalust seadmeid laenutada.
Igal klassil on üks ainetund nädalas ette nähtud arvutiklassis digipädevuste arengu toetamiseks. I ja
II kooliastmes on toetavaks õpetajaks peamiselt klassiõpetaja, vajadusel kaasates aineõpetajaid, III
kooliastmes on kõigil aineõpetajatel võimalus arvutiklassi tundi vastavalt vajadusele kasutada. Igal
aineõpetajal on kindel valdkond, millist digipädevust ta oma aine kaudu arendab. Muuhulgas
toetatakse nendes arvutitundides ka laiemate projektide, sh lõiminguprojektide valmimist.
Lisaks digi- tehnoloogiapädevuse arengut toetavatele tundidele toimub arvutiklassis 1.-6. klassini
süvendatult programmeerimisõpe ühe aineõpetaja käe all. III kooliastmes võimaldatakse õpilasel
sooritada loovtöö tema poolt valitud valdkonnas läbi tehnoloogiaalaste- või lõiminguprojektide.
Saarlusemeridiaan
Arendatavad üldpädevused: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus,
ettevõtlikkuspädevus.
Saarlus on mõtteviis, mis väärtustab elukeskkonda saarel, õpetab arvestama merega ja selle
mõjuga. Saarluse teema lõimitakse nii õppetöösse kui huvitegevusse. Õpe ja kasvatus süvendavad
austust oma kodu, kooli, koduvalla, maakonna ja isamaa vastu.
Nooruse Koolis toetatakse avatud õpikeskkonnas õpilase huvidest lähtuvalt aktiivset õppimist ja
õppetegevuste läbiviimist (õuesõpe, erinevad projektid, õpiränne, lõiming, e-õpe), aitamaks kaasa
jätkusuutlikule eluterve ja tervikliku maailmapildi kujunemisele. Õppetegevus koolis soodustab
kodanikualgatust ja ettevõtlikkust, väärtustatakse kogukonna hüvanguks tehtavat tööd, osaledes
individuaalselt või klassi ühistegevuses, kaasates vanemaid.
Kujundatakse iseseisva õppimise oskus, mis on oluline alus elukestva õppe harjumuste ja hoiakute
omandamisel. Õppijate erinevusi ja mitmekesisust väärtustatakse personaliseeritud õpitee
võimaldamise kaudu. Erinevate õppevormide raames arendatakse õpilaste loovust, suhtlus- ja
koostööoskusi, mida on vaja tulevases tööelus, kasvab õpilaste teadlikkus karjäärivõimalustest
Saaremaaga seotud erialadel. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga
(karjääriõpetus, ettevõtlusõpetus, töövarjupäevad).
Õpilane suudab ennast samastada Saaremaa looduskeskkonna, vaimsuse ja kogukonnaga,
väärtustab eelnevatelt põlvkondadelt pärandiks saadud puhast keskkonda ja meile omaseid
traditsioone, järgib säästva arengu põhimõtteid ja energiasäästu taotlevat mõtteviisi.
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Heaolumeridiaan
Arendatavad üldpädevused: enesemääratluspädevus – suutlikkus järgida terveid eluviise ning oskus
lahendada oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid probleeme.
Heaolu väljendab vaimne, füüsiline ja sotsiaalne tervis - õnnelikkus on tervena elamise kõrgeim
tase. Nooruse Koolis on kõik teadlikud tervislikust eluviisist ja selle järgimisest. Ühine püüdlus
eesmärkide saavutamise suunas põhineb väärtuskasvatusel. Õpilased ja õpetajad tunnevad end
väärtustatuna ja toetatuna (tugiteenused, tunnustamine, mõistlik töökoormus, abiõpetajad,
sportimisvõimalused jms).
Liikumine ja liikumistegevused on osa Nooruse koolikultuurist. See annab oskuse olla oma valikutes
ennastjuhtiv, teadlikult toituv ja liikuv noor, keda suunab nooruslik, kaasaegset õpikäsitust toetav
ja innustav õpetaja/mentor.
Kooli ruumiline lahendus on erinevaid võimalusi pakkuv (avatud ruum, õpipesad, vaiksed alad,
liikumisrajad, kaasaegne võimla, jõusaal, ujula, füsioteraapium), liikuma kutsuv, nooruslik ja
lahendustelt-mõtteviisilt innovaatiline. Meil on õppijat ja lõimivat õppeprotsessi rakendamist
toetav õpikeskkond kooli õueala ja -rajatistega, mis loob võimalused koostööks ja koolirõõmuks.
Koolielu ja tegevuste mitmekesistamiseks kaasame lapsevanemaid ja oma ala hästi tundvaid inimesi
väljastpoolt kooli.
Füüsiline keskkond aitab turvalisusega kaasa nii vaimse kui füüsilise heaolu tagamisele ning on
suunatud erinevatele lahendustele ja väljakutsetele. Kool soodustab erinevate metoodikate
rakendamist, mis toetavad positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomist klassis ning õpilaste
positiivse käitumise tunnustamist.
Nooruse Kool on õpilasekeskne kool, kus igaüks on MEIE õpilane.

4.2.Arenduseesmärgid
Nooruse Kooli strateegiliseks eesmärgiks on kujundada eetiline ja hooliv, elus toimetulev,
õpihimuline, kehalt ja vaimult terve ning kodukanti väärtustav inimene. Nooruse Kooli lõpetaja on
digitark, ettevõtlik ja terviseteadlik saarlane.
Arenduseesmärgid 2021-2025:
1)
2)
3)
4)

kolme läbiva fookusvaldkonna – tehnoloogia, saarlus, heaolu – rakendamine
koostööle pühendunud professionaalne personal
toetava õppe- ja töökeskkonna kujundamine
toetava õppe- ja töökorralduse kujundamine
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5. Tegevuskava
(Lisatud viited Saaremaa valla hariduse arengukava tegevustele – SMAK.)

5.1.Kolme läbiva fookusvaldkonna – tehnoloogia, saarlus, heaolu –
rakendamine








kooli õppekava ja ainekavade täiendamine, üldpädevuste süsteemne arendamine läbivalt
kõigis kooliastmetes ning kõigi õppeainete ja lõimitud õppeprojektide kaudu
STEAM ainete (tehnoloogia, inseneeria, matemaatika, loodusteaduste ning loovus- ja
kunstivaldkonna) lõimitud õppimine ja õpetamine (SMAK 1.3.1)
digipädevuse saavutamise täpsustamine kooli õppekavas
valikainete purjetamise algõpetus (2. kl kehalise kasvatuse osana), karjääriõpetus (8. kl) ja
ettevõtlusõpetus (9. kl) ainekavade väljatöötamine
karjääriõpetuse ja ettevõtlusõpetuse ainekavade sidumine, sh erinevate Saaremaaga
seotud ja/või kaugtööna võimalike tegevusvaldkondade ja elukutsetega tutvumine,
töövarjupäevad, sinimajanduse võimaluste (= merega seotud majandusharud) ja piirangute
(= keskkonnahoid ja säästvad tehnoloogiad) tutvustamine (SMAK 3.3.2)
õppeaineid lõimiva III kooliastme loovtöö temaatika suunamine Nooruse Kooli
fookusvaldkondadele

5.2.Koostööle pühendunud professionaalne personal




õpetajate koolitus: mentorlus, kootsing, juhtimine, üldpädevused, sh digipädevused,
õppemetoodika, vaimne tervis jm (SMAK 1.2.3)
koostöise tööviisi ja lõimingu soodustamine (tunniplaani kohandamine, motiveerimine)
eestvedajate-õpetajate toetamine (juhtimis- ja arendusülesannete arvestamine
töökoormuses, tunniplaani kohandamine, tunnustamine)

5.3.Toetava õppe- ja töökeskkonna kujundamine








kooli ruumides valgustuse ja ventilatsiooni parandamine, müra summutamise lahenduste
leidmine (SMAK 2.1.1)
arvutiklassi võimaluste laiendamine ja arvutite seadmepargi täiendamine
koolisiseste liikumisradade rajamine
koostöös omavalitsusega erinevaid liikumisviise (jalg- või tõukerattaga, jalgsi, bussiga,
rulaga vms) toetava turvalise koolitee loomine (SMAK 2.1.1)
ilmastikukindla rattahoidla rajamine
õueklasside rajamine
kooli sööklas tervisliku ja tasakaalustatud toiduvaliku tagamine (SMAK 2.1.1)

5.4.Toetava õppe- ja töökorralduse kujundamine







paindliku päevakava rakendamine, mis tagab ainetunni optimaalse ajaplaneerimise ja
kasutamise, terviseteadliku liikumise, liikumispausid ja lõunasöögi korralduse
õppetöö sidumine huvitegevusega, saarluse teemat toetavate tegevuste laiendamine
huvitegevuses (SMAK 3.3.1)
igale lennule välja töötatud lõiminguprojekti rakendamine
õuesõppe ja projektipõhise tegevuse läbiviimine, mis toetab igapäevase õppetöö
praktikasse rakendamist ning kooli jätkusuutlikku arengut (SMAK 2.1.1)
heategevuslike projektide või kogukonnapraktika teostamine ja esitlemine
aktiivsete vahetundide läbiviimine õues ja siseruumides
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õpetajate vaimse heaolu toetamine, tugiteenuste tagamine ja vaimse tervise
toetussüsteemi loomine läbipõlemise vältimiseks (SMAK 1.2.2)
hoolekogu kaasamine õpetajate ja lastevanemate vaimse tervise loengute ja töötubade
korraldamisse (SMAK 3.3.2)

6. Investeeringute vajaduse kava
(Maksumus vastavalt esialgsetele hinnapäringutele.)
OBJEKT
MAKSUMUS
KOOLIHOONE REMONT JA KAASAJASTAMINE
algklasside võimlemissaali renoveerimine
100 000
füsioteraapiumi sisustus
34 000
0-korruse garderoobi remont
16 000
koolimaja välisfassaadi remont
200 000
õppekorpuse IV korruse amortiseerunud akende väljavahetamine
57 239
kogu koolimaja akende vahetus orienteeruvalt 400 000 €
tehnoloogiaklassi kaasaegne tolmuimursüsteem (tervisekaitse nõuded)
24 000
IT
arvutiklasside kaasajastamine, amortiseerunud võrguseadmete uuendamine,
115 000
tahvelarvutite (25 tk) ja laadimiskapi soetamine, amortiseerunud projektorite
vahetus, kaasaegse videovõimekusega koosolekuruumi sisustamine
TURVALISUS
välisustele evakuatsioonisuluste paigaldamine (7 tk), turvakaamerate vahetus
5500
RAJATISED
väliklassi ehitus
10 000
väliklassi õppeotstarbelise köetava kasvuhoone projekt
3000
staadioni väljaarendamise lõpetamine: liivaväljak, NATO rada, välijõusaal,
200 000
tribüünid, välivõrkpalli, -korvpalli väljak jm
NOORUSE KOOL
uue kooli sümboolika, võistlusvormid jm
10 000
vajalikud ümberehitused
30 000
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7. Arengukava koostamise protsessi kirjeldus
Arengukava koostamise eest vastutas 10-liikmeline juhtgrupp, mis moodustati direktori käskkirjaga
nr 27 2.09.2020 järgmises koosseisus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Anne Keerberg – projektijuht, arengukava töögrupi juht
Maidu Varik – õppealajuhataja
Anu Saabas – õppealajuhataja
Raina Tiidovee – klassiõpetaja, I kooliastme juht
Grete Pihl – klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja, II kooliastme juht
Kersti Kirs – inglise keele õpetaja, III kooliastme juht
Madli-Maria Naulainen – haridustehnoloog, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Anni Haandi – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Ülle Räim – kehalise kasvatuse õpetaja
Toomas Takkis – direktor

Arengukava valmimise protsessis osalesid kooli juhtkond, õpetajad, õpilased, õpilasesinduse ning
hoolekogu liikmed. Arengukava koostamisel on kasutatud erinevaid töövorme (ajurünnakud,
rühmatööd, küsitlused, meeskonnatöö platvorm MS Teams jm).
Arengukava koostamise juhtgrupi koosolekud olid avalikud, teade koosoleku toimumisest avaldati
KG kodulehel kooli tööplaanis. Toimus viis juhtgrupi kohtumist, lisaks alateemade arutelud
väiksemates gruppides, infot vahendati e-posti ja Teams’i keskkonna kaudu.
Esimene ühine arengukava koostamise juhtgrupi ja koolitöötajate arutelu toimus 22.09.2020,
osalejaid oli 20, arutleti kooli visiooni, missiooni ning põhiväärtuste üle.
19.10.2020 toimus kooli arenduspäev, osalejaid oli 75. Päeva sissejuhatuseks esitati osalejatele kaks
küsimust: millised märksõnad seostuvad teil esimesena sõnaga „arengukava“ ning kuidas kooli
arengukava arendamine teid otseselt puudutab. Vastused:

Kümnes väiksemas grupis lahati erinevaid probleeme (klassiõpetus/aineõpetus, päevarütm,
liikumine, huvitegevuse sidustamine, koostöö, kiusamine, loovuse arendamine, KG traditsioonid ja
uued üritused, KG visiooni ja põhiväärtuste tähendus jm). Arenduspäeva lõpetuseks esitleti
gruppide tulemusi, kirjalikud kokkuvõtted saadeti kooli töötajate listi.
Arenduspäeva eel viidi õpetajate seas läbi veebiküsitlus, millele vastas 51 õpetajat. Küsitluses
sooviti teada õpetajate eelistusi Nooruse Kooli põhiväärtuste sõnastuseks ning ideid
fookusvaldkondade arendamiseks.
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Olulisemad kooliperet kõnetavad väärtused küsitluse tulemusel: koostöö ja loovus, usaldus ja
üksteisega arvestamine.

Õpilastel paluti kolme sõnaga iseloomustada Nooruse Kooli (põhiväärtusi) ning selle ideaalset
õpetajat. Veebiküsitlusele vastas 246 õpilast, mõlema küsimuse kohta pakuti ligi 700 märksõna.
Kooli iseloomustades domineerisid KG visiooni väljendavad märksõnad – vabadus, ilu ja tõde, lisaks
soovivad õpilased, et kool oleks tore, huvitav ja sõbralik, aga ka lõbus ja rõõmus koht. Hea õpetaja
peaks õpilaste arvates olema lahke ja sõbralik, tark, tore ja abivalmis.
Nooruse Kool:

hea õpetaja:

Küsitlust superõpetaja kohta korrati ka miniõpilasesinduse (1.-6. klassi esindajate) kokkusaamisel,
kus rõhutati sarnaseid omadusi – õpetaja peaks olema sõbralik, lahke ja tore, aga ka sportlik ja
naljakas. Sõbralik ja abivalmis peaks miniõpilasesinduse arvates olema ka Nooruse Kooli õpilane,
samuti tark ja sportlik ega kiusaks teisi.
superõpetaja:

superõpilane:
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Veebruaris toimunud lõimingukoolitusel kirjeldasid superõpilast ka õpetajad. 59 pedagoogi
ühisarvamusel on hea õpilane uudishimulik, koostööaldis ja tegus edasiliikuja.

Kooli arenduspäeva aruteludes ning õpetajate eelküsitluses kerkisid esile arendusvajadused ja
fookusvaldkonnad, millele uue kooli ülesehitamisel tuleks keskenduda:





paindlik õppekorraldus ja süsteemsem lõiming
liikumise ja tervislikkuse tähtsustamine
loovuse arendamine
tehnoloogilise taiplikkuse ja digivõimekuse arendamine, mida targalt ja otstarbekalt
rakendada

Tehnoloogia, saarluse ja heaolu valdkonna edasiarendusega tegelesid arengukava juhtrühma
liikmed kolmes väiksemas töögrupis. Õppekorralduse ja päevakava muutmise ettepanekuteks
moodustus omaalgatuslikult eraldi töögrupp, kus vahetati mõtteid Teams’i töörühmas, otsiti
lahendusi paindliku päevakava rakendamiseks, mis tagab ainetunni optimaalse ajaplaneerimise ja
kasutamise, terviseteadliku liikumise, liikumispausid ja lõunasöögi korralduse. Kõik kokkuvõtted
olid avalikud kogu kooliperele.
Arengukava tööversioon saadeti 4.12.2020 tutvumiseks ja täiendamiseks kooli töötajatele,
õpilasesindusele ning hoolekogule. Lisandus üks ettepanek (tervisliku toiduvaliku täpsustamiseks
kooli sööklas), mida võeti juhtgrupi otsusel muudatusena arvesse. Kooli hoolekogu koosolekul
8.12.2020 kuulati ettekannet arengukava sisust ja koostamisprotsessist ning oli võimalus esitada
täiendavaid küsimusi, hoolekogu toetas arengukava esitamist vallavalitsusele. Arengukava oli
arutusel
õpilasesinduse
koosolekul
9.12.2020
ning
õppenõukogus
10.12.2020,
muudatusettepanekuid ei tehtud. Arengukava eelnõu koos seletuskirja ning hoolekogu,
õpilasesinduse ja õppenõukogu protokolli väljavõtetega esitati Saaremaa Vallavalitsusele
11.12.2020.
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