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KOOLI MISSIOON   

Avinurme Gümnaasium pakub õppijat toetavat mitmekülgset haridust turvalises õpikeskkonnas.  

  

KOOLI VISIOON  

Avinurme Gümnaasium on ühtne, õppijasõbralik, uuendusmeelne hea mainega piirkonnakool.  

  

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED  

  

KAASAMINE JA KOOSTÖÖ  

Oleme sallivad ja koostööaltid  

Austame ja arvestame oma partnereid ja nende seisukohti.  

KESKKOND JA TERVIS  

Väärtustame enda ja teiste tervist.  

Lähtume valikute ja otsuste tegemisel tõenduspõhisusest.  

Väärtustame jätkusuutlikku eluviisi ja ümbritsevat keskkonda tervikuna.  

LOOVUS JA INNOVAATILISUS  

Oleme avatud uuendustele.  

Arendame loovust iseendas ja hindame neid, kes otsivad uusi ideid.  

Oskame arvestada otsuste tegemisel muutustega haridussüsteemis ja ühiskonnas.  

VASTUTUS JA TURVALISUS  

Peame kinni kokkulepitud reeglitest.  

Hoolime ja arvestame üksteisega, et tunda end koolis hästi.  

Oleme teadlikud ja lähtume tegevustes oma õigustest ja kohustustest.  

  

KOOLI MOTO  

“Avinurme kool- targalt tegus!”  
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KOOLI  ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD VALDKONDADE PÕHISELT  

JUHTIMINE JA EESTVEDAMINE  

Põhisuund: Kooli juhtimine põhineb eesmärgistatud tegevustel, on koostöine ja innovaatiline.   

 

Eesmärk  Mõõdikud  

Kooli personal on professionaalne, 

kvalifitseeritud ja arengule orienteeritud.  
Töötajate kvalifikatsiooninõuded on täidetud.  

Töötajate ametikohad on täidetud.  

Rahuloluküsitluse tagasiside.  

Koostöövestlustelt saadud tagasiside.  

Õpetajate professionaalne areng on toetatud.  Koolitustel ja koostööprojektides osalemine.  

Sisekoolitused õpetajalt- õpetajale.   

Kolleegide tunnikülastused.  

Rahuloluküsitluste tagasiside.  

Tööalased dokumendid täidetakse ja esitatakse 

tähtaegselt.  

Tööalaste kohustuslike dokumentide (E-kool, 

õpilasraamat, töökavad, HEV-laste 

dokumentatsioon, eneseanalüüsid, erinevad 

aruanded jm)  tähtaegne esitamine.  

Töötajatega läbiviidud koostöövestluste 

tulemused.  

Koolil on  dokumendiregister.  Dokumendiregister on töökorras. Vajalikud 

dokumendid sisestatakse 

dokumendiregistrisse.  

Digivahendeid on ajakohastatud.  Vahendite monitooring ja uuendamine.    

Tundide läbiviimine õuesõppeklassis.  Valminud on õuesõppeklass.   

Õuesõppeklassi kasutamise sagedus.    

Spordihoone (saal, duširuumid) ventilatsioon on 

väljaehitatud.  

Ventilatsioon on väljaehitatud ja toimib.   

Söökla on renoveeritud.  Sööklakompleksi renoveerimine on toimunud.  

Staadion on renoveeritud  Staadionil uus jooksurada, hüppekastid ja 

heiteala uuendatud.   

Vana koolimaja 2.korrus on renoveeritud  Vana koolimaja 2.korruse renoveerimine on 

toimunud.  

Koolil on kaasaegselt sisustatud loodusainete 

labor   

Loodusainete labor on loodud.  

Katseid ja loodusainete tunde viiakse läbi 

kaasaegses loodusainete laboris.   

Kooli lähiümbrus pakub võimalusi aktiivseks 

tegevuseks ja puhkamiseks  
Kooli lähiümbrusesse (siseõue, spordihoone ja 

õppehoone  ümbrusse jm) on rajatud puhkekohti 

ja virgestusalasid.    
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ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ  

Põhisuund: Õppe- ja kasvatusprotsess on õppijakeskne, kaasaegne ja tulevikku vaatav.  

  

Eesmärk  Mõõdikud  

Õpilaste ja õpetajate digipädevused on 

tõusnud.  
Koolituste korraldamine õpetajatele.   

Ühtse e-õppe platvormi väljatöötamine.  

Ainekavade arendus digipädevuste osas.  

Digipädevuse tasemetööde tulemused.  

Rahuloluküsitlused.  

Robootika on lõimitud õppetööga.  Robootikavahendite olemasolu ja jagamine vallakoolidega.  

Robootikavahendite kasutamine õppetöös.   

Õuesõpe on üks osa õppetööst.  Õuesõppe võimalusi kasutatakse õppetöös aktiivselt.  

Liikuma Kutsuva Kooli programmis osalemine ja 

tegevused seoses sellega.  

Rohelise Kooli programmis osalemine ja tegevused seoses 

sellega.  

Õppekava ja ainekavade arendus õuesõppe osas.  

Hariduslike erivajadustega õpilaste 

varajane märkamine ja asjakohase toe 

võimaldamine.  

Vajalike tugispetsialistide olemasolu koolis.   

IÕK ja erisuste rakendamine õpiraskustega ja andekate 

õpilaste osas. IÕK ja erisuste rakendamise tulemuslikkus.  

Töö andekate õpilastega.   

Aineõpetajate ja HEVKO korrapäraste koostöövestluste 

toimumine 1 kord trimestris.  

Täiendava õppetöö esinemine ja tulemuslikkus.  

Rahuloluküsitlused.  

Õppetöö on tulemuslik.   Õppetöö kvaliteediprotsent.  

Eksamite ja tasemetööde tulemused.  

Koolikohustuse täitmine.  

Koolisiseste ainenädalate, aineolümpiaadide,-võistluste ja 

konkursside toimumine.  

Tulemused maakondlikel ja vabariiklikel 

aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel.  

Loovtööde ja uurimistööde tulemused.   

Iga aineõpetaja esitab õppeaastas vähemalt ühe loovtöö ja 

uurimistöö teema.  

Rahuloluküsitlused.  

Kool toetab igakülgselt ennastjuhtiva 

õppija kujunemist.   
Ennastjuhtiva õppija ja iseseisva õppimise oskuste 

arendamisele suunatud metoodikate rakendamine - 

koolitused, tunnivaatlused, õpetajalt õpetajale õpiringid, 

tunnikülastused   

Kooliraadio saated toetavad õppetööd.  Raadiosaadete korraldamine aineõpetajate eestvõttel.   
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 Raadiotöö korraldamine koostöös meediaõpetusega.  

Rahuloluküsitlused.   

Õpiränne on õppeprotsessi osa.     
Õpilaste osalemine õpirännetes.  

Õpetajate osalemine õpirännetes.  

  

  

KOOSTÖÖ JA HEAD SUHTED ERINEVATE OSAPOOLTE VAHEL  

Põhisuund: Läbi aktiivse tegutsemise koostöö ja heade suhete edendamine  

  

Eesmärk  Mõõdikud  

Formaalne ja mitteformaalne õpe on lõimitud.   Õpilaste osalemine teadusprojektides, erinevates 

programmides, õpikodades jms.  

Huvitegevuse ja akadeemilise õppe sidusus. 

Tagasi Kooli programmi spetsialistide ja 

vilistlaste kaasamine külalisõpetajatena. 

Osalemine rahvusvahelistes projektides (k.a 

digitaalsed projektid).  

Ettevõtete, ettevõtjate kaasamine õppetöösse.  

Rahuloluküsitlused.  

Õpilasesindus osaleb aktiivselt koolielus.  Õpilasesinduse regulaarne aruandlus.   

Koostöö kooli  juhtkonnaga,  erinevate 

ettepanekute esitamine.  

Rahuloluküsitlused.  

Keskkonnasäästlik mõtteviis on keskne väärtus.  Osalemine Roheline Kool programmis ja 

aruandlus.  

Tegevuste (sh igapäevategevuste) korraldamine.  

Rahuloluküsitlused.  

Kooli töötajad teevad optimaalselt koostööd.   Kooli töötajate meeskonnakoolitused on 

toimunud.   

Rahuloluküsitluste tagasiside. 

Lapsevanemad on rahul kooliga.   Lastevanemate kaasamine kooliellu (ühisüritused 

lastega, koolitused, arenguvestlused, koosolekud 

jm.). Pöördumiste ja kaebuste arv registri 

andmetel.                                                       

Rahuloluküsitluste tagasiside.   
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KOOLI ARENGU EESMÄRGID TERVISEALASTES KÜSIMUSTES  

Põhisuund: Koolitöötajad ja õpilased käituvad terviseteadlikult.   

  

Eesmärk  Mõõdikud  

Koolikoti raskuse vähendamine  Kooliruumides on loodud hoiustamiskohad kooli 

jäetavate õppevahendite jaoks.   

Alternatiivina e-õpikute kasutamine.  

Rakendatakse paaristunde.   

Õpilaste liikumisaktiivsuse suurendamine  Liikumisvahetundide rakendamine.  

Puhke- ja liikumistund päevaplaanis õppepäeva 

keskel I-II kooliastme õpilastele.  

Ühinemine programmiga Liikuma Kutsuv Kool. 

Tegevused seoses programmiga Liikuma 

Kutsuv Kool.  

Liikumisürituste korraldamine koolisiseselt.  

Õpilaste tervisealase teadlikkuse suurendamine   

Kooliõe teenuse osutamine koolimajas.  

Tervisealased koolitused, päevad ja nädalad 

õpilastele.  

Koolitoidu osas taimetoidu alternatiivide 

võimaldamine, menüü mitmekesistamine 

tervisliku toitumise põhimõtetest lähtuvalt. 

Kohviku menüü tervislikumaks muutmine 

koostöös õpilasesindusega.  

Koolis tekkivate traumade vähendamine  Traumade esinemise arv.  

Ohutusjuhendite olemasolu.  
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SELETUSKIRI AVINURME GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA JUURDE  

   

Arengukava koostamise lähtekohad  

  

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 67 lõikest 1 on Avinurme Gümnaasiumi 

arengukavas määratud kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad aastani 2026, et tagada kooli toimimine 

ja jätkusuutlik areng.  

  

Arengukava on koostatud põhimõttel, et see seaks kooli tegevusele eesmärgid ja põhisuunad, mis 

tagaksid jätkusuutliku tasakaalustatud arengu, aitaksid toime tulla kooli ees seisvate strateegiliste 

eesmärkide ja muutustega ning tagaksid kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses, 

mida eeldatakse põhikoolilt ja gümnaasiumilt.  

  

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena välja 

selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides kooli õppe- ja kasvatustegevust ja 

juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. Sisehindamisel lähtuti PGS § 78 lõikest 1 ning haridus- 

ja teadusministri 2.mai 2016.a määrusest nr 16 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 

gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad”.  

  

Arengukava koostamisel on arvestatud sise- ja väliskeskkonna muutujaid, Mustvee valla arengukava 

aastateks 2018-2030 (vastu võetud 26.09.2018 määrus nr 26) ning on lähtutud PGS § 67 lõikest 1 ja 

sotsiaalministri 13.augusti 2010.a määrusest nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning 

nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale”.   

  

Kooli missiooni, visiooni, põhiväärtuste ning arengu eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on 

lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses põhikoolile ja gümnaasiumile seatud ülesannetest, 

põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava eesmärkidest. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade 

määratlemisel on arvestatud ka järgmiste dokumentidega: Noortevaldkonna arengukava 2021-2035; 

Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021- 2035; 

Haridusvaldkonna arengukava 2021- 2035; Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt väljatöötatud  

„Õppijate digipädevuse mudel”.  

Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja 

põhisuundade realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamine. 

Üldtööplaanis kavandatakse vastavalt mõõdetavuse aspektile üheks õppeaastaks detailsemad 
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tegevused eesmärkide saavutamiseks, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest 

vastutavad isikud.   

  

Arengukavast lähtutakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli 

töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse.  

  

Avinurme Gümnaasiumi arengukava elluviimine tugineb kooli liikmeskonna initsiatiivil, 

saavutustahtel ning muutustega kohanemisvõimel, mistõttu arengukava kirjeldab koostamise ajal  

koostajatel olnud ettekujutust kooli strateegilistest eesmärkidest, tegevustest ja arengusuundadest 

aastateks 2022- 2026.  Avinurme Gümnaasiumi arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi 

kontekstis ning arvestades, et tulevikus toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus 

regulatsioonis võivad mõjutada ja muuta kooli prioriteete eesmärkide ja põhisuundade osas.  

  

Arengukava loob visiooni sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus pürgida. 

Arengukavas ei ole kavandatud õpilaste ja vanemate arengut, kuna selleks puudub koolil volitusnorm.  

Arengukava väljendab seda, millistena näevad kooliorganisatsiooni liikmed enda kooli tulevikus ning 

milliseid eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. 

Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse endale. Arengukavas esitatud 

eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli töötajatel ning eesmärkide saavutamist toetab 

hoolekogu ja õpilasesindus.  

  

  

Arengukava koostamise protsess  

Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, kelle ülesandeks oli korraldada arengukava terviklik 

koostamine algusest lõpuni kindlaks määratud tähtajaga. Koostamise protsessi juhtis direktor.  

Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik isikud, kes arengukava elluviimise eest vastutavad.   

  

Arengukava koostamisele eelnes sisehindamine. Sisehindamise kaudu selgusid kooli tegevuse 

eesmärgid ja põhisuunad.  

  

Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja esitlemine kooli töötajatele, 

õpilasesindusele, õppenõukogule, hoolekogule ning kooli pidaja esindajale, toimus arengukava 

arutelu. Arutelud arengukava teemal tagasid avatud diskussiooni kooli tuleviku visioonist ja 

ühetaolise arusaama kujunemise kavandatavast. Arengukava koostamise etapis analüüsiti kooli tänast 
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olukorda tuginedes sisehindamisele ja sõnastati eesmärgid ning põhisuunad järgnevateks aastateks 

valdkondade kaupa.  

   

Kooliarenduse valdkonnad ja seire  

  

Arengukavas luuakse kooli tasandil tulevikuvisioon ja sõnastatakse eesmärgid ning põhisuunad 

aastani 2026. Arengukava annab suunised jätkusuutliku arengu saavutamiseks kolmes 

tegevusvaldkonnas  ning tervisealastes küsimustes. Tegevusvaldkonnad on kooli põhifunktsioonide 

kogum, mille lõikes seatakse strateegilised eesmärgid ja põhisuunad. Kooli tegevusvaldkonnad 

hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli tegevust. Eristatud on järgmised kolm tegevusvaldkonda: - 

juhtimine ja eestvedamine;  

- õppe- ja kasvatustöö;  

- koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel.  

  

Kooli visiooni teostumiseks  on seatud antud valdkondades järgmised põhisuunad:  

1. Juhtimine ja eestvedamine:  

Kooli juhtimine põhineb eesmärgistatud tegevustel, on koostöine ja innovaatiline.   

2. Õppe- ja kasvatustöö:  

Õppe- ja kasvatusprotsess on õppijakeskne, kaasaegne ja tulevikku vaatav.  

3. Koostöö ja head suhted erinevate osapoolte vahel:  

Läbi aktiivse tegutsemise koostöö ja heade suhete edendamine.  

  

Antud kolmele eesmärkide teostamist hõlbustavatele ning protsesse arendatavatele omavahel seotud 

tegevusvaldkondadele rajaneb käesolev arengukava. Kolmest tegevusvaldkonnast lähtumine on 

arengukava töörühma strateegiline otsus, mis kinnitab suhet mõjusa juhtimise ning jätkusuutliku 

arengu tagamise vahel. Järjekindel süsteemne lähenemine, tuginedes kolmele tegevusvaldkonnale 

soodustab strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist.   

  

Tegemist ei ole sõltumatute tegevusvaldkondade ja nende valdkondade iseseisva arengu 

kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu võimaldab lõimida kaks olulist kooli 

põhitegevust- õppe- ja kasvatustegevus ning seda toetavad tegevused. Kooli kui organisatsiooni 

tegevusvaldkondade kogumi tulemus on põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamise võimaldamine. 

Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkus saavutatakse ressursside mõjusa juhtimise 

ning kooliorganisatsiooni üldiste väärtuste ja heaolu parandamiseks kohaldatavate protsesside 

elluviimise kaudu.  
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Arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja metodoloogia  

  

Strateegiline juhtimine koolis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning Planeeri – Tee – 

Kontrolli – Parenda metodoloogial. Planeerimine kajastub arengukavas, tegemine üldtööplaanis, 

kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine sisehindamises. Sisehindamine on 

omakorda sisendiks  arengukavale. Käesolev arengukava on üks osa protsessikesksest 

lähenemisviisist ja Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogiast.   

  

Valitud Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogia võimaldab hinnata koolile seatud 

nõudmisi, planeerida tegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu rakendada pideva parendamise 

tegevusi ning mõõta mõjususe määramise eesmärgil tulemusi. Nimetatud metodoloogia võimaldab 

jõuda põhjendatud otsusteni, mis on arengukavas väljendatud prioriteetsete eesmärkidena ja 

määratletud arengustrateegiatena.  

  

Hüved, mida soovitakse käesoleva arengukava elluviimisel saavutada on järgmised: 

senisest suurem konkurentsivõime; paremad kooli tegevusnäitajad, olemasolevate 

ressursside optimaalsem kasutamine; suurenenud intellektuaalne kapital; 

optimeeritud, mõjusad ja tõhusad protsessid; usaldusväärsus; jätkusuutlik areng; 

hea tervis;  

huvigruppide lojaalsus ja ühtse koolipere tunne; laiema silmaringi 

ja avarama maailmapildiga õpilased ja õpetajad; 

õpimotivatsiooniga õpilaskond; õpilaskonna paranenud 

õppeedukus;  

õpinguid jätkavate põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate suurem osakaal ning olematu koolist 

väljalangevus;  

teadlikud lapsevanemad ja nende tihedam koostöö kooliga; 

teaduspõhised ja kaasaegsed õpimeetodid;  õpilastel on 

kujunenud loodusteaduslik maailmavaade; suurenenud 

rahulolu kooliga.  
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Kooli mõjutavad peamised tegurid perioodil 2022- 2026  

  

Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arengukava koostamisel arvestanud.  

  

Olulised väliskeskkonna tegurid, mis lähiaastatel mõjutavad õppeasutuse tegevust:  

hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil; õpilaste arv; 

kohalik kogukond ja sotsiaalsed võrgustikud; infotehnoloogia areng; piirkonna 

transpordikorraldus.  

  

Olulised sisekeskkonna tegurid, mis lähiaastatel mõjutavad õppeasutuse tegevust: 

kooli töötajate vanuseline koosseis; säästev hoiak, mis eeldab säästvat käitumist; 

kooli töötajate hoiakud ja koostöö;  

kommunikatsioonikanalite rakendamine ja info liikumine; õppekava 

arendus.  

  

Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine  

  

Arengukava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused 

saavutatavad igaks aastaks määratud eelarveliste vahenditega ning kooli areng tagatakse lisaks 

igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise ning erinevates fondidest taotletava rahastuse 

kaudu. Arengukava elluviimiseks vajalike vahendite kavandamine toimub kooli eelarves igal aastal 

eelarve koostamise käigus tulenevalt kooli üldtööplaanist ning koostöös kooli pidajaga.   
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Arengukava uuendamine  

  

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks arengukava rakendusplaan kooli 

üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse õppeaasta 

kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. Õppeaasta kokkuvõte 

arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks.  

Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab kooli direktor õppenõukogu ettepanekute alusel 

käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused kooli hoolekogult, õpilasesinduselt ja õppenõukogult. 

2026. aasta sügisel viiakse läbi sisehindamine, mille käigus välja selgitatud kooli tugevused ja 

parendusvaldkonnad on aluseks uute eesmärkide ja põhisuundade kavandamisel arengukavas alates 

aastast 2027.   

  


