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SISSEJUHATUS  
 

Tsirguliina Keskkooli arengukava määrab kooli arenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2017 

– 2020. Arengukavale on lisatud tegevuskava aasate lõikes.  

Arengukava lähtub kehtivatest riiklikest õigusaktidest, Tõlliste valla arengukavast aastani 2020, 

Tõlliste valla arengukava tegevuste ja investeeringute kavast aastateks 2017-2020 ja Tsirguliina 

Keskkooli põhimäärusest.  

Tsirguliina Keskkooli arengukava käsitleb kooli hariduslikke taotlusi, eesmärke ja nende saavutamise 

võimalusi uues kujunenud olukorras. Arengukava elluviimise perioodil toimub Tsirguliina Keskkooli 

järkjärguline ümberkujundamine põhikooliks. Alates 01.09.2018 jätkab kool tööd põhikoolina – 

Tsirguliina Kool.  

Arengukava on koostatud nii, et see tagaks õppeasutuse tegevuse jätkusuutliku tasakaalustatud 

arengu, aitaks toime tulla õppeasutuse ees seisvate strateegiliste ja organisatsiooniliste muutustega 

ning tagaks õppeasutuse parema toimimise ja õppekvaliteedi paranemise.  

Õppeasutuse järjepidev areng tagatakse eesmärkide saavutamise võimaluste ja olukorra hindamiseks 

mõõdikute määratlemise kaudu õppeasutuse arengukava tegevuskavas. Arengukava tegevuskavas 

esitatud eesmärkide tulemuslikkuse mõõtmiseks on sõnastatud mõõdikud, mille kaudu hinnatakse ja 

analüüsitakse saavutatud tulemusi.  

Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide 

realiseerumine konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise kaudu. Üldtööplaanis 

kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused meetmete saavutamiseks, sõnastatakse 

mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste eest vastutavad isikud.  

Kooli arengukava ettevalmistusprotsessi olid kaasatud kooli personal, lapsevanemad, õpilasesindus 

ja hoolekogu.  

Arengukava tuleb vaadelda koos haldusreformi ja riigireformiga ning kooli pidaja muutumine võib 

mõjutada ja muuta meie prioriteete eesmärkide ja tegevuste osas.  
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KOOLI AJALOOLINE KUJUNEMINE 
 

Tsirguliina kooli rajamise mõtted tekkisid juba möödunud sajandi lõpul. Teoks hakkasid need saama 

seoses tellisetehaste ehitamisega, millest esimene alustas tööd 1910. aastal. Kasvas vajadus kooli 

järele, kuna naabruses asuvasse Laatre kooli käimist põlati kaugeks. Seega alustaski kool tööd juba 

1912. aastal. Kooli edasine areng on välja toodud allpool oleval joonisel.  

Tsirguliina Keskkool on välja lasknud 57 lendu. Keskhariduse on siin saanud 1032 õpilast (seisuga 

1. september 2016). Viiele neist on antud kuldmedal, hõbemedaliga on autasustatud 17 lõpetajat.  

 

  



5 

 

HETKESEIS JA ARENGUEELDUSED  
 

Õpilaskond  

2016. aasta 1. septembri seisuga õpib Tsirguliina Keskkoolis 120 õpilast, klassikomplekte on 11. 

Kooli õpilaskonna moodustavad peamiselt Tõlliste ja Õru valla noored. Lisaks sellele õpivad koolis 

ka kaks õpilast, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Tõlliste või Õru vallas. Kooli 

õpilaskonda iseloomustab graafik nr 1.  

 

 
Graafik nr 1. Tsirguliina Keskkooli õpilaste jaotus valdade lõikes. 

 

Õpilaste arv koolis on pidevalt vähenenud (vt graafik nr 2). Vaadates sündide arvu Tõlliste ja Õru 

valdades, võib vähenemine lähiaastatel peatuda, samas õpilaste arvu kasvu ilma välise sisserändeta 

samuti oodata ei ole. Õpilaste arvu vähenemine on toimunud põhikooliosa olulise vähenemise tõttu.  

  

 
Graafik 2. Õpilaste arvu muutus koos prognoosiga järgnevaks neljaks õppeaastaks. 
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Õpilaskonna tugevad küljed: 

 põhikooli osas on õpilaste arv optimaalne, mis võimaldab õpetajatel läheneda igale õpilasele 

individuaalselt, selgitada välja õpilaste eripärad ja arvestada sellega (arenguvestlused, õpilast 

toetav võrgustik);  

 võimalus rakendada edukalt tugiõppesüsteeme;  

 väike õpilaste arv tagab rahuliku ja turvalise koolikeskkonna.  

 

 

Õpilaskonna nõrgad küljed:  

 ebaühtlane jaotus klassiti võib põhjustada liitklasside tekke;  

 noormeeste ja neidude erinev arv klassides teeb raskeks kehalise kasvatuse ja tööõpetuse ning 

käsitöö õppegruppide moodustamise ja tunniplaani paigutamise;  

 õpiraskustega laste arv kasvab;  

 väike õpilaste arv ei võimalda luua klasse erivajadustega õpilastele;  

 2/3 õpilastest elab koolist kaugel ja seetõttu sõltub klassiväline töö suurel määral 

õpilastranspordist;  

 õpilasesinduse töö ei ole järjepidev.  
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Personal 

Õppeaastal 2016/2017 on kool pedagoogilise personaliga kindlustatud. Õpetamisega tegeleb 21 

pedagoogi ja neli ringijuhti. Täiskoormusega töötab 10 pedagoogi. Õpetajate haridustase on rahuldav. 

Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus on 16 õpetajal (vt täpsemalt graafikust nr 3).  

 

 

Graafik nr 3. Pedagoogide haridustase seisuga 01.09.2016 

 

Meesõpetajaid on koolis viis. Õpetajate keskmine vanus on 54,7 aastat. Täpsemalt on õpetajate 

vanuseline koosseis välja toodud graafikul nr 4.  

 

 
Graafik nr 4. Pedagoogide vanuseline koosseis seisuga 01.09.2016  

 

Pedagoogilise personali tugevad küljed: 

 suur kogemus;  

 oskus töötada erivajadustega õpilastega;  

 toimub pidev enesearendamine;  

 võimekus projekte kirjutada ja ellu viia;  

 paljud  õpetajad kasutavad õppetöös erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid.  

 

Pedagoogilise personali nõrgad küljed: 

 kõrge keskmine vanus;  

 noorte pedagoogide puudumine;  

 töökoormuse ebaühtlane jaotus;  

 vähene koostöö kooliväliste huvigruppidega;  

 erinevad arusaamad õpetamisest ja õppemeetoditest.  
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Õppekeskkond – hooned  

Kooli hoonete kompleks koosneb õppehoonest (kasulik pind 2242 m2), spordihoonest (1180 m2), 

õppehooneks muudetud endisest internaadihoonest (1114 m2), katlamajast ja abihoonest. Lisaks 

koolile paiknevad nendes hoonetes ka Tsirguliina lasteaed Õnnelind, Tsirguliina raamatukogu ja 

apteegi müügipunkt. Kooli ja teiste asutuste ruumid on kuus aastat tagasi osaliselt renoveeritud. 

Õpilaste käsutuses on 20 ainekabinetti või klassiruumi kogupinnaga 900,7 m2, Klassiruumide  

tunnikoormus nädalas on välja toodud tabelis nr 1.  

 

  m² Tunnikoormus 2016 Tunnikoormus 2018 

Muusika 45,0 18 16 

Ajalugu 45,9 17 12 

Töö- ja tehnoloogiaõpetus I 42,5 11 11 

Töö- ja tehnoloogiaõpetus II 55,7 11 11 

Eesti keel 38,2 27 28 

Keemia 58,6 20 12 

Vene keel 37,9 19 15 

Inglise keel 36,9 21 17 

Füüsika 48,8 7 + 6 4 + 7 

Geograafia 35,6 12 + 2 12 + 2 

Arvutiklass 43,5 8 + … 8 + …. 

Eesti keel 40,7 12 + 1 0 

Logopeed 35,4     

Algklass 36,1 19 19 

Algklass 46,7 24 24 

Matemaatika 48,8 28 22 

Algklass 45,7 23 23 

Algklass 51,2 27 22 

Käsitöö ja kunst 70,1 14 14 

Õppeköök 37,4 7 7 

  900,7     
Tabel nr 1. Tsirguliina Keskkooli klassiruumid ja ainekabinetid, nende pindala ja kasutusaktiivsus nädalas. 

 

Klassiruumide pinda on koolis ühe õpilase kohta 7,5 m2. Sellele lisandub koridoride pinda 637 m2, 

mis teeb iga õpilase kohta 5,3 m2 ja õpilaste kasutada olevate muude ruumide (raamatukogu, 

söögisaal, riietusruumid, riidehoid) pinda 373 m2, mis teeb iga õpilase kohta 3,1 m2. Täiendavalt 

lisanduvad veel trepikojad, tualettruumid ja õpetajate ning teiste töötajate käsutuses olevad ruumid. 

Õpilaste kasutuses on veel spordisaal mõõtmetega 17,5 x 28 meetrit ning jõusaal. Kooli juurde kuulub 

330 meetrise paekivipuruga kaetud jooksurajaga staadion. Staadionil paiknevad võrk- ja 

korvpalliväljak. 

Koolimaja ruumides paiknev Tsirguliina Raamatukogu täidab ühtlasi ka kooli raamatukogu 

ülesandeid.  

Lasteaial ja koolil on ühine majanduspersonal ning lasteaialapsi toitlustatakse kooli sööklas. Söökla 
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kuulub koolile ja on värskelt renoveeritud.  

Tsirguliina Keskkoolil puudub korralik ruum kultuuriürituste läbiviimiseks. Soovi korral on võimalik 

kasutada Tsirguliina rahvamaja saali. 

Lisaks eelpool mainitule on koolil oma õliküttel katlamaja, mis varustab soojusega kogu kooli 

hoonete kompleksi ja kaheksa korteriga munitsipaaleluruumidega korterelamut. Katlamajaga 

opereerib rendilepingu alusel SW Energia.  

 

Tugevad küljed: 

 peaaegu igal õpetajal on oma klassiruum;  

 õpilastel on palju vaba ruumi ja koolikeskkond on seeläbi rahulikum.  

 

Nõrgad küljed: 

 suured ülalpidamiskulud;  

 suurel ja struktuurilt keerulisel pinnal on raskem tagada turvalisus;  

 kooliruumide vähene kasutamine õppetöö välisel ajal.  
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Digitaalne õppekeskkond – õppevahendid  

Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamine õppetöös on tagatud erinevate tehniliste vahendite kaudu. 

Õpetajatel on oma töö korraldamiseks kõigis klassides kasutada arvutid. Samuti on järk-järgult  

vastavalt võimalustele võetud kasutusele erinevat tarkvara õppetöö korraldamiseks (näiteks 

tunniplaani tarkvara) ning õppetöö läbiviimiseks (näiteks GeoGebra). Kõigis klassides on õppetöö 

jaoks olemas projektorid. Lisaks on kasutada kaks multifunktsionaalset koopiamasinat. Ühes klassis 

on olemas ka interaktiivne tahvel. Õppetöö jaoks on 26 tahvelarvutit ning 12 arvutiga arvutiklass.  

Üle kooli levib traadita internetivõrk, mida on võimalik kasutada nii õpetajatel kui ka õpilastel.  

Infovahetus toimub erinevate kanalite kaudu, milleks on peamiselt e-kool ja kooli veebileht. 

Täiendavalt kasutavad õppetööks mõned õpetajad teisi veebikeskkondi, näiteks Moodle e-õppe 

keskkond, Google Drive ning isegi Facebook. Õpetajad vahetavad infot ka e-maililisti kaudu.  

 

Tugevad küljed:  

 infotehnoloogiliste materjalide põhibaas on olemas;  

 õpetajad on käinud koolitustel e-õppe valdkonnas ning infotehnoloogiliste vahendite 

kasutamise valdkonnas;  

 õppetöö raames on võimalik kasutada õpilaste isiklikke nutiseadmeid.  

 

Nõrgad küljed:  

 paljud õpetajatest ei kasuta õppetöös infotehnoloogilisi vahendeid või teevad seda 

minimaalselt;  

 infotehnoloogilised vahendid vajavad uuendamist (näiteks projektorid);   

 smart-tahvli kasutamise võimalus on ainult ühes klassis;  

 traadita internetivõrgu ühendus on kohati aeglane.  
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TSIRGULIINA KOOLI MOTO, VISIOON JA MISSIOON  
 

Moto (tunnuslause): 

Maakooli soov: igaühest õnnelik ja edukas noor! 

Meile meeldib rõhutada, et oleme maakool, kus saavad õppida kõik, kes seda soovivad. Leiame, et 

igaühest võib saada õnnelik ja edukas noor. Kooli tunnuslause on välja mõeldud õpilaste poolt ning 

selle on sõnastanud õpilasesindus.  

Visioon:  

Tsirguliina kooli õpilased on kooli lõpetades avatud ja iseseisvad tänu kaasaegsete 

õppemeetodite kasutamisele ning sotsiaalsete oskuste arendamisele. 

Kooli põhiülesandeks on õpilaste õpetamine ning seetõttu on kooli visioon üles ehitatud sellele, 

millised õpilased võiksid Tsirguliina koolist pääsukestena välja lennata. Soovime, et Tsirguliina kooli 

vilistlased oleksid avatud maailmale ja muutustele. Tahame, et meie õpilased suudaksid olla 

iseseisvad ehk teeksid ise oma elus teadlikke valikuid ning oleksid sellega rahul, kuid mõistaksid, et 

eksimine on inimlik ning iga valiku järel on võimalus oma käitumist ja tegusid analüüsida ning teha 

järgmisi valikuid.  

Leiame, et selle saavutamine on võimalik ainult tänu kaasaegsete õppemeetodite kasutamisele. 

Soovime, et Tsirguliina kooli kõik õpetajad kasutaksid erinevaid õppemeetodeid, olles valmis läbima 

täiendkoolitusi selleks, et ajaga kaasas käia. Tsirguliina koolis on olulisel kohal õpilaste sotsiaalsete 

oskuste arendamine. Õpetajad ja teised kooli töötajad, koostöös erinevate huvigruppidega saavad 

õpilastele olla eeskujuks, kujundada kooli hoiakuid ning seejärel saavad õpilased ise otsustada, 

millised nendest hoiakutest saavad nende jaoks väärtusteks. Tahame, et meie õpilased oleksid 

sotsiaalselt vastutustundlikud ning loodame, et neist saavad asjalikud ja eeskujulikud kodanikud.  

Missioon:  

Tsirguliina kool on turvaline, laiapõhjalist ja mitmekülgset haridust andev, isiksust arendav, 

koostööd soosiv, kaasaegses muutuvas maailmas orienteeruv, kodukandi ja Eesti traditsioone 

kandev õppeasutus. 

Tsirguliina kooli missiooni sõnastamisel on võrdselt arvestatud kõigi huvigruppide soovidega ja 

püütud vaadelda kõiki valdkondi võrdselt. Leiame, et kogu kooliperel peab koolis olema turvaline – 

nii personalil kui ka õpilastel, samuti külalistel ja kogukonnal. Püüame koolis anda sellist haridust, 

mis oleks võimalikult laiapõhjaline ja mitmekülgne, et avardada õpilaste silmaringi ning avastada 

nende tugevaid külgi selleks, et neil oleks edaspidi kergem teha valikuid oma haridus- ja eluteel. Nii 

õpilane kui ka õpetaja on isiksused ning oluline on kõigi areng. Soovime õppetöös rääkida erinevatest 

muutustest maailmas, analüüsida neid õpilastega, avardada nende maailmavaadet. Kooli õppetöös 

hoitakse aus nii kodukandi kui ka Eesti traditsioone.  
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ARENGUKAVA UUENDAMINE 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava rakendamise 

plaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse 

õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. Õppeaasta 

kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus, kooli hoolekogus ja õpilasesinduses ning 

õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks.  
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LISA 1 – TEGEVUSKAVA  

Valdkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 

 
Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

Alavaldkond: Õpilase areng  

1. Strateegilised eesmärgid: 

 Õpilaste teadmised ja oskused võimaldavad  jätkata haridusteed vastavalt õpilase võimetele ja soovidele ning tulla toime ühiskonnas 

toimuvate muutustega.  

 Õpilased saavutavad õppekavas määratletud õpitulemused ja üldpädevused.  

 Haridusliku erivajadustega õpilasi märgatakse ja abistatakse.  

 Õpilastele antava tagasiside kvaliteeti parandatakse kirjeldava tagasiside rakendamise kaudu.  

1.1. Õpilaste õpioskuste arendamine  0 0 0 Õpilaste õpitulemused on paranenud  Õppejuht ja õpetajad  

1.2.  Õpilastel õpimotivatsiooni säilitamine 

kogu kooliaja vältel  

0 0 0 Õpilaste aktiivsus ainetunnis ja klassivälises 

tegevuses on paranenud 

Õppejuht ja õpetajad  

1.3.  Hindamismeetodite mitmekesistamine 

ja kujundava hindamise rakendamine  

0 0 0 Õpetajad kasutavad teadlikult erinevaid 

hindamismeetodeid, kujundav hindamine on 

rakendunud, kasutatakse enese- ja 

vastastikhindamist  

Õppejuht ja õpetajad  

1.4. Käitumise ja hoolsuse kirjeldava 

hindamise süsteemi täiustamine 

0   Kõik õpetajad kasutavad kirjeldava hindamise 

süsteemi käitumise ja hoolsuse hindamisel ning 

klassijuhataja koostab sellest õpilasele ja 

lapsevanemale kaks korda aastas kokkuvõtte 

Õppejuht ja õpetajad  

1.5.  Õpilaste tasemetööde ja lõpueksamite 

tulemuste analüüsimine  

0 0 0 Aineõpetajad võrdlevad ainekava õpitulemusi ja 

õpilaste sooritustaset, vajadusel korrigeerivad 

õppemeetodeid  

Õppejuht ja õpetajad  

1.6.  Hariduslike erivajadustega (edaspidi 

HEV) õpilaste parem märkamine, 

õpiabi- ja individuaaltundide 

rakendamine, logopeedilise ja/või 

eripedagoogilise õpiabi osutamine  

0 0 0 Õpilastele on tagatud tema individuaalsusest 

lähtuvalt võimetekohane õpe  

HEV – koordinaator, 

õpetajad  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

1.7.  HEV (ka andekate) õpilaste teadmiste 

kontrollimisel individuaalse lähenemise 

rakendamine  

0 0 0 Õpilaste teadmisi kontrollitakse talle kõige 

sobivamal viisil  

HEV – koordinaator, 

õppejuht  

1.8.  Koolivälistel ainevõistlustel, 

olümpiaadidel, konkurssidel osalemine   

0 0 0 Andekamaid õpilasi märgatakse ja arendatakse, 

õpilased on motiveeritud, osalevad koolivälistel 

üritustel ning on koolis tunnustatud  

Aineõpetajad  

Alavaldkond: Õppekava  

2.  Strateegilised eesmärgid:  

 Kooli õppekava on pidevalt kaasajastatud.  

 Kooli õppekava on selgelt orienteeritud põhikoolile.  

 Karjääriõppe rolli õppekavas on suurendatud.  

2.1.  Uue õpikäsitluse aluspõhimõtete 

jälgimine  

0 0 0 Õpetajad kasutavad uut õpikäsitlust, tunnevad 

metoodilisi materjale ja rakendavad neid  

Õppejuht ja õpetajad  

2.2.  Õppeainete vaheliste lõimingute 

rakendamine  

0 0 0 Õppeprotsessis toimub koostöö ainevaldkonna 

siseselt ja valdkondade väliselt  

Õppejuht ja õpetajad  

2.3.  Kooli õppekavas esitatud väärtuste ja 

üldpädevuste täitmise jälgimine  

0 0 0 Kooliastmete lõpuks on õppekavas toodud 

pädevused kujundatud  

Õppejuht ja õpetajad  

2.4. Kooli õppekava üldosa kohandamine 

põhikooli vajadustele  

0 0  Kooli õppekava vastab täielikult põhikooli 

vajadustele ja eesmärkidele  

Direktor ja õppejuht  

2.5.  Kooli õppekava ainekavade pidev 

uuendamine  

0  0 Õppekava ainekavasid muudetakse vastavalt 

korrale ja vajadusele  

Direktor ja õppejuht  

2.6. Liiklus- ja tervisekasvatuse olulisuse 

suurendamine ainekavades  

0  0 Seos liiklus- ja tervisekasvatusega on 

ainekavades selgelt välja toodud  

Õppejuht ja 

aineõpetajad  

2.7. Süsteemse karjääriõppe rakendamine  0   Põhikooli vajadustele vastav karjääriõppe 

süsteem on rakendatud  

Direktor, õppejuht, 

klassijuhatajad  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

Alavaldkond: Õppekorraldus ja metoodika  

3.  Strateegilised eesmärgid:  

 Õppetöös kasutatakse uusi ja kaasaegseid õppemeetodeid ning õpetajatevaheline koostöö sujub ning toimib pidevalt. 

 Koolis rakendatakse „Ettevõtliku kooli“ haridusprogrammi.  

 Õpetajaid valmistakse ette tööks tuleviku digitaalse infoühiskonna koolis.  

3.1.  Tunnitöö aktiivsemaks ja huvitavamaks 

muutmine  

0 0 0 Aineõpetajad kasutavad tunnis 

aktiivõppemeetodeid (sh külalislektorid); 

ainetunnid on õpilastele huvitavamad  

Aineõpetajad  

3.2.  Õpilaste kodutööde mahu vähendamine   0 0 0 Õpilaste kodutööde maht on vähenenud  Aineõpetajad  

3.3.  Igale õpilasele aineõpetuses 

võimetekohaste, kuid pingutust 

nõudvate eesmärkide püstitamine  

0 0 0 Õpilaste õpimotivatsioon on tõusnud, tunnis ja 

kodus antud ülesanded on igale õpilasele 

jõukohased, kuid arendavad  

Aineõpetajad, HEV – 

koordinaator  

3.4.  Õpilaste julgustamine arendama endas 

tahan-suudan-teen eluhoiakut  

0 0 0 Õpilased oskavad seada eesmärke ja neid ellu 

viia (sh ühistegevusi korraldades); õpilased on 

algatusvõimelised ja vastutavad tulemuste eest, 

suudavad reageerida muutustele  

Õppejuht, õpetajad, 

ringijuhid  

3.5. Digitaalsete vahendite ja e-õppe-

materjalide kasutamine õppeprotsessis 

0 0 0 Digitaalsed vahendid ja e-õppematerjalid on 

õppeprotsessi lahutamatuks osaks  

Haridustehnoloog, IT-

spetsialist, aineõpetajad 

3.6. Õpetajate digipädevuste arendamine ja 

vastava tugisüsteemi loomine 

0 0 0 Vastavad koolitused on läbi viidud ja süsteem 

on loodud 

Direktor, õppejuht, IT-

spetsialist, haridus-

tehnoloog  

3.7.  Õpetajate vahelise metoodilise koostöö 

laiendamine 

0 0 0 Õpetajad jagavad üksteisele koolitustelt saadud 

kogemusi, külastatakse üksteise tunde, 

kavandatakse ainetevahelist koostööd teemade 

õppimisel; planeeritakse mõne aine tunde koos  

Õppejuht ja õpetajad  

3.8.  Õpilastes vastutustunde ning 

eneseanalüüsi- ja meeskonnatöö 

oskuste arendamine  

0 0 0 Õpilased tunnevad end õppeprotsessis 

vastutavatena, nad oskavad analüüsida enda ja 

kaaslase töö tulemusi, meeskonnatöö oskused 

on paranenud  

Aineõpetajad ja 

ringijuhid  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

3.9.  Õpetamist toetavate tegevuste 

organiseerimine  

0 0 0 Koolis toimuvad lõimitud õppe- ja 

projektipäevad; kooliastmeti planeeritud 

õppematkad ja –ekskursioonid; erinevad 

projektiüritused (loodus, keskkond, ohutus, 

tervis, sport, maailmaharidus); teatri- ja 

muuseumikülastused  

Õpetajad, ringijuhid  

3.10.  Koolis õpitu sidumine reaalse eluga 

ning seeläbi kogukonda panustamine  

0 0 0 Õppetöö käigus teostatakse kogukonnaga seotud 

projekte (heategevus, keskkond jne)  

Kogu personal  

3.11.  Uurimusliku õppe rakendamine  0 0 0 Ainetundide erinevates projektides kasutatakse 

uurimusliku õppe metoodikat  

Õppejuht, aineõpetajad   

Alavaldkond: Huvitegevus õppekasvatustöös  

4. Strateegilised eesmärgid:  

 Õpilastest saavad algatusvõimelised, ühiskondlikult aktiivsed ja loovad kodanikud.  

 Jätkatakse koolilehe Tsirguke väljaandmist.  

 Huviringid toetavad paralleelselt õppeprotsessiga õpilase igakülgset arengut. 

4.1.  Õpilasesinduse töö populaarsemaks 

muutmine  

0 0 0 Koolis on aktiivne ja õpilaste-õpetajate seas 

tunnustatud õpilasesindus  

Õppejuht ja 

klassijuhatajad  

4.2.  Õpilasesinduse kaasamine kooli 

arendustegevusse  

0 0 0 Õpilasesinduse liikmed on huvitatud koolielu 

korraldusest ja on sellesse kaasatud  

Direktor, õppejuht, 

huvijuht  

4.3.  Võimaluste leidmine uute huviringide 

loomiseks (male, kabe, robootika, 

jalgpall, peotants jne)  

0 0 0 On loodud uusi, õpilastele huvitavaid ringe  Direktor, huvijuht, kogu 

personal  

4.4.  Kooli ajalehe ilmumise taastamine ja 

järjepidevuse kindlustamine  

0 0 0 Kooli ajaleht ilmub vähemalt üks kord trimestri 

jooksul  

Eesti keele õpetajad, 

õppejuht, õpilasesindus  

4.5.  Kooliraadio eesmärgistatud sisuka 

tegevuse korraldamine  

0 0 0 Kooliraadio töötab eesmärgistatult, kindla kava 

alusel  

Huvijuht, ringijuht  

4.6.  Minifirmade loomise algatamine  0 0 0 Minifirmad on loodud  Ettevõtlusõppe õpetaja  

4.7.  Kohaliku omavalitsuse ja maakonna 

erinevates tegevustes osalemine  

0 0 0 Õpilased ja õpetajad osalevad aktiivselt kohaliku 

omavalitsuse ja maakonna üritustel  

Direktor, ringijuhid, 

õpetajad  
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Valdkond: Personalijuhtimine 

 
Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

Alavaldkond: Perasonali vajadus ja täiendkoolitus 

5.  Strateegilised eesmärgid:  

 Toimib kooli personali vajaduse pidev monitooring.  

 Personali täiendkoolitus on suunatud uue õpikäsitluse rakendamisele ja digitaalses infoühiskonnas hakkama saamisele.  

 Arendatakse kooli organisatsioonikultuuri inimlikkuse, hoolivuste ja koostöö väärtustamise kaudu.  

5.1. Kooli personali vajaduse kaardistamine 

ja personali koosseisu viimine 

vastavusse põhikooli vajadustega  

0  0 Vajadus on kaardistatud ja personal vastab 

põhikooli vajadustele  

Direktor  

5.2.  Kooli personali täiendkoolituskava 

väljatöötamine ja rakendamine  

0   Kooli personali täiendkoolituskava on välja 

töötatud ja seda rakendatakse  

Direktor ja õppejuht  

5.3.  Organisatsioonikultuuri (inimlikkus, 

hoolivus, koostöö) arendamine  

0 0 0 Koolis on kaasaegne organisatsioonikultuur. Direktor  

5.4.  Stressijuhtimise ja enesekehtestamise 

koolituste korraldamine nii kooli 

personalile kui ka lapsevanematele  

 1 1 Koolitused on läbi viidud  Direktor   

5.5.  Selge ja läbipaistva palgajuhendi 

loomine (kirjas ka lisatasustamine 

täiendavate tööülesannete eest)  

 0  Selge ja läbipaistev palgajuhend (sh lisatasudega) 

on loodud  

Direktor ja kooli 

pidaja  

5.6.  Kogemuskoolituste korraldamine (sh 

väljaspool kooli)  

0 0 0 Kogemuskoolitused on toimunud  Direktor ja õppejuht  

Alavaldkond: Personali tunnustamine 

6.  Strateegilised eesmärgid:  

 Tõstetakse kooli personali motiveeritust.  

6.1.  Personali arenguvestluste läbiviimine ja 

analüüsimine  

0 0 0 Personali arenguvestlused on läbi viidud ning 

neid on analüüsitud  

Direktor  

6.2.  Personali motiveerimise ja  

tunnustamise korra väljatöötamine ja 

rakendamine  

0 0  Personali motiveerimise ja tunnustamise kord on 

välja töötatud ja rakendunud  

Direktor  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

6.3. Tublimate töötajate avalik 

tunnustamine meedias ja esitamine 

tunnustusüritustele väljaspool kooli 

0 0 0 Tulemuslikult töötavaid kolleege on märgatud ja 

tunnustatud  

Direktor ja õppejuht  

 

Valdkond: Koostöö huvigruppidega 

 
Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh eurodes  

Alavaldkond: Koostöö kavandamine ja analüüs 

7.  Strateegilised eesmärgid:  

 Kogu koolipere koos kogukonnaga töötavad järjepidevalt ühise meeskonnana.  

 Luua toimivad sidemed kooli vilistlaskonnaga.  

 Viia süstemaatiliselt läbi rahulolu uuringud ja analüüsida tulemusi.  

7.1.  Vilistlaskogu loomine  0,5   Vilistlaskogu on loodud  Juhtkond  

7.2.  Vilistlaste päeva iga-aastane 

korraldamine  

0 0 0 Vilistlaste päev (nt käivad koolis, annavad tunde) 

toimub traditsioonina igal õppeaastal samal ajal  

Juhtkond ja 

vilistlaskogu  

7.3.  Kooliga rahulolu uuringute läbiviimine 

erinevate sihtgruppide (õpilaste, 

personali, lapsevanemate, vilistlaste ja 

kogukonna) seas  

 0  Kooliga rahulolu uuringud on läbi viidud 

erinevate sihtgruppide (õpilaste, personali, 

lapsevanemate, vilistlaste ja kogukonna) seas; 

uuringute tulemused on avalikud  

Juhtkond ja kooli pidaja  

7.4. Lapsevanematele regulaarse tagasiside 

andmine kooli tegevusest  

0 0 0 Regulaarne tagasiside toimib ja jõuab 

lapsevanemani  

Juhtkond ja õpetajad, 

kooli pidaja  

7.5. Lapsevanemate süstemaatiline 

koolitamine  

0 0 0 Lastevanemate koolitamise süsteem on loodud ja 

koolitused toimuvad  

Direktor ja õppejuht  

7.6.  Õpilaste ideede elluviimise toetamine ja 

juhendamine  

0 0,5 0,5 Õpilaste ideed on ellu viidud; informatsioon 

kooli veebilehel  

Juhtkond, õpetajad, 

tugipersonal  

7.7. Koolis toimuva aktiivne kajastamine 

meedias 

0 0 0 Kooli üritused ja tulevikuplaanid on regulaarselt 

kajastatud nii valla kui ka maakondlikes 

meediakanalites 

Juhtkond ja õpetajad  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. Eurodes  

Alavaldkond: Koostöö ja ühisürituste läbiviimine 

8.  Strateegilised eesmärgid:  

 Huvigrupid osalevad aktiivselt kooli ürituste korraldamisel. 

 Luua uued toimivad sõprussidemed teiste haridusasutustega.  

8.1.  Ümbruskonna ettevõtete, 

organisatsioonide ja raamatukogu 

kaasamine kooli tegevustesse  

0 0 0 Ümbruskonna ettevõtted, organisatsioonid ja 

raamatukogu on kaasatud kooli tegevustesse ja 

toimub ühistegevuse efektiivsuse monitooring  

Kooli juhtkond  

8.2.  Tõlliste avatud noortekeskuse töö 

lõimimine kooliga  

0 0 0 Noortekeskuse töö on lõimitud kooli 

huvitegevusega  

Huvijuht ja 

õpilasesindus 

8.3.  Uute sõpruskontaktide loomine teiste 

haridusasutustega  

0 0 0 Toimuvad erinevad üritused (koole tutvustavad, 

harivad, meelelahutuslikud) koostöös teiste 

haridusasutustega  

Kooli juhtkond  

8.4. Koostöö ja ühistegevuse korraldamine 

loodava Valga Valla haridusasutustega 

0 0 0 Toimub Valga Valla haridusautuste vaheline 

koostöö ja kooli osalusel korraldatakse aktiivselt 

ühisüritusi. 

Juhtkond, 

Õpilasesindus 

8.5.  Tiheda  koostöö saavutamine 

ühisürituste korraldamisel Kaitseliidu, 

noorsoopolitsei ja Päästeametiga  

0 0 0 Kaitseliit, noorsoopolitsei ja Päästeamet 

korraldavad koolis interaktiivseid teabepäevi; 

toimib Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevus 

koolis  

Juhtkond, 

klassijuhatajad  

 

Valdkond: Õpi- ja töökeskkond 

 
Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh eurodes  

Alavaldkond: Kooli õpikeskkonna ümberkujundamine lähtuvalt põhikooli vajadustest  

9.  Strateegiline eesmärk:  

 Kujundada õpi- ja töökeskkond põhikooli vajadustele vastavaks.  

9.1.  Käsitöö, kunstiõpetuse ja kodunduse 

klassi üleviimine peahoonesse  

10   Käsitöö ja kunstiõpetuse klass on üle viidud 

peahoonesse  

Direktor, käsitöö ja 

kunstiõpetuse õpetaja  
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9.2.  Käsitöö, kunstiõpetuse ja kodunduse 

klassi mööbli uuendamine ja 

sisseseade kaasajastamine  

2 8  Käsitöö, kunstiõpetuse ja kodunduse klass on 

sisustatud ja toimivad  

Direktor, käsitöö ja 

kunstiõpetuse õpetaja  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. eurodes  

9.3. Kooli administratiivosa koondamine 

ühtseks tervikuks 

5 0 0 Vajalikud ruumid on välja ehitatud, sisustatud ja 

info liikumine on paranenud  

Direktor  

9.4.  Klasside sisustuse uuendamine  0 5 5 Klassides on kaasaegne ja vajadustele vastav 

õppevara ning mööbel  

Juhtkond  

Alavaldkond: Digitaalse õpikeskkonna edasiarendamine  

10. Strateegilised eesmärgid: 

 Arendada kooli digitaalset õppekeskkonda.  

 Uuendada amortiseerunud digiseadmeid.  

 Võtta kasutusele digitaalsed õpikud ja õppetundide materjalid.  

10.1.  Kõikidele õpetajatele on loodud 

kaasaegne digitaalne töökeskkond  

0 5 5 Kõikidesse klassiruumidesse on soetatud 

kaasaegsed arvutid ja digitaalsed lisavahendid  

Direktor, IT-spetsialist  

10.2. Klasside varustamine interaktiivsete 

tahvlitega  

0 5 5 Klassides on interaktiivsed tahvlid  Direktor, IT-spetsialist  

10.3.  Projektorite puhastamine ja 

uuendamine  

0,5 2 2 Klassides on töökorras ja kaasaegsed projektorid  Direktor, IT-spetsialist  

Alavaldkond: Kooli ümbruse korrastamine 

11.  Strateegilised eesmärgid:  

 Muuta koolimaja ümbrus kaunimaks  ja funktsionaalsemaks.  

 Lisada koolimaja ümbrusesse õppetunni ja koolipäeva välisteks tegevusteks vajalikke vahendeid.  

11.1.  Õpilaste ja lapsevanemate kaasamine 

kooli ja selle ümbruse korrastamisse  

0 0 0 Õpilased ja lapsevanemad on kaasatud kooli ja 

selle ümbruse korrastamisse  

Kogu koolipere, 

majandusjuhataja  

11.2.  Staadioni rekonstrueerimine  0 1 18 Staadion on rekonstrueeritud  Direktor, õpetajad  

11.3.  Matkaradade loomine Väikese Emajõe 

äärde  

0 0,5 0,5 Väikese Emajõe äärde on rajatud matkarajad  Kogu koolipere, kooli 

pidaja  

11.4.  Lillepeenarde loomine kooli 

ümbrusesse  

0,1 0,1 0,1 Koolimaja ümbrusesse on rajatud lillepeenrad  Majandusjuhataja, 

õpilased  

11.5.  Lindude pesakastide ehitamine ja 

paigaldamine kooli ümbrusesse  

 0,5  Kooli ümbrusesse on paigaldatud 100 lindude 

pesakasti  

Tehnoloogiaõpetuse ja 

bioloogia õpetajad  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. eurodes  

11.6.  Varjualusega õuesõppeklasside 

loomine  

0,2 0,5 0,5 Varjualusega õuesõppeklassid on loodud ning neid 

kasutatakse õppetöös ning vaba aja veetmise 

kohana  

Direktor, 

majandusjuhataja  

11.7. Prügikastide lisamine kooli ja selle 

ümbrusesse  

0,2 0,2  Koolis ja selle ümbruses on piisavalt prügikaste, sh 

erinevat liiki prügi jaoks  

Direktor  

11.8.  Kõlakoja rajamine kooli aeda  0 0,5 5 Kooli aeda on loodud kõlakoda, mida saavad 

kasutada nii kool kui ka kogukond erinevate 

sündmuste läbiviimiseks  

Direktor, 

majandusjuhataja, 

muusikaõpetaja  

 

Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine 

 
Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh eurodes  

Alavaldkond: Juhtimise korrastamine 

12. Strateegiline eesmärk:  

 Rakendada põhikooli vajadusi arvestav Tsirguliina kooli juhtimisstruktuur.  

 Töötada välja ja rakendada personalile tagasiside andmise ja tunnustamise süsteem.  

 Kaasata süstemaatiliselt huvigruppe otsustamise protsessi.  

12.1. Põhikooli vajadustele vastava 

juhtimisstruktuuri väljatöötamine ja 

ülesannete jaotamine  

0   Kooli uus juhtimisstruktuur on välja töötatud ja 

ülesanded selgelt jagatud: kõik teavad, kes mille 

eest vastutab  

Juhtkond ja õpetajad  

12.2. Motiveeriva töökliima loomine  0 0 0 Personal töötab motiveeritult (rahulolu-uuringu ja 

arenguvestluste põhjal)  

Juhtkond  

12.3. Tagasisidestatud sisehindamise 

elluviimine  

  0 Tagasisidestatud sisehindamine on ellu viidud  Juhtkond  

12.4. Ametijuhendite kaasajastamine  0  0 Ametijuhendid on kaasajastatud  Juhtkond  

12.5. Kogukonna, õpilasesinduse ja kooli 

pidaja esindajate kaasamine otsuste 

tegemisse  

 0 0 Kogukonna, õpilasesinduse ja kooli pidaja esindajad 

on kaasatud otsuste tegemisse  

Juhtkond  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. eurodes 

12.6.  Rahulolu-uuringute ja sisehindamise 

planeerimine, rakendamine ja analüüs  

0 0 0 Rahulolu-uuringud on iga õppeaasta lõpus läbi 

viidud ning sisehindamise aruanne on koostatud  

Õppejuht, direktor  

12.7.  Riiklikult korraldatud ja koolile 

tagasisidestatud küsitluste tulemuste 

analüüsimine  

0 0 0 Õpetajad on teadlikud küsitluse tulemuste 

analüüsist  

Direktor, õppejuht, 

küsitlusega seotud 

õpetajad  

Alavaldkond: Teabe edastamine 

13. Strateegiline eesmärk:  

 Tsirguliina koolis on avatud, kaasav ja kontrollitud (sh koordineeritud) info liikumine.  

 Võtta kasutusele kogu koolipere poolt aktsepteeritavad ühtsed infokanalid.  

13.1.  Kooli kommunikatsioonikava 

koostamine, tutvustamine ja 

rakendamine  

0 0 0 Kooli kommunikatsioonikava on koostatud ning 

seda rakendab kogu koolipere  

Juhtkond  

13.2.  Koolis iganädalaste infotundide 

läbiviimine  

0 0 0 Iganädalased infotunnid toimuvad  Juhtkond  

13.3. Kooliga seotud igapäevase info 

süsteemne, koordineeritud ja 

kontrollitud edastamine  

0 0 0 Kooliga seotud info edastatakse süsteemselt, 

koordineeritult ja kontrollitult erinevate infokanalite 

kaudu ning see info jõuab kõigi vajalike 

sihtgruppideni; kooli maine on paranenud  

Juhtkond, õpetajad, 

tugipersonal ja 

õpilased  

13.4 Ühtse kõigi poolt aktsepteeritava 

operatiivse info edastamise ja 

tagasiside kanali leidmine 

0   Infokanal on tööle rakendatud ja kõigi poolt 

kasutatav 

Juhtkond, IT-

spetsialist 

13.5. Kooli veebilehekülje kaasajastamine   8  Kooli veebilehekülg on kaasajastatud ning seda on 

kõigil mugav kasutada (sh erinevates nutiseadmetes)  

Direktor, IT-

spetsialist, kooli 

pidaja  

13.6. Sotsiaalmeedia kasutamine 

kommunikatsiooniks  

0 0 0 Kommunikatsiooniks kasutatakse sotsiaalmeediat 

(statistika)  

Juhtkond ja õpetajad  
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Tegevused eesmärgi saavutamiseks 

2017 2018 2019 
Tulemus ja indikaatorid  

Teostajad ja 

vastutajad Tuh. eurodes  

Alavaldkond: Tsirguliina kooli põhikoolina toimimise ettevalmistamine  

14.  Strateegiline eesmärk:  

 Tsirguliina kool on ümber korraldatud põhikooliks.  

 Tsirguliina keskkooli dokumentatsioon on viidud vastavusse põhikooli vajadustega.  

14.1.  Dokumentatsiooni valmistamine 

ümberkorralduste elluviimiseks  

0 0 0 Dokumentatsioon on valmis; vajalikud toimingud on 

teostatud  

Juhtkond  

14.2.  Tsirguliina kooli uue põhimääruse 

väljatöötamine  

 0 0 Tsirguliina kooli põhimäärus on kooli pidaja poolt 

kinnitatud  

Juhtkond, kooli 

pidaja  

14.3. Tsirguliina kooli traditsioonide 

jätkamine uues olukorras  

 0 0 Traditsioonide jätkamise vormid on leitud ja 

tegevused toimuvad 

Juhtkond  

 

 


