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SISSEJUHATUS 

Abja Gümnaasiumi (edaspidi Kooli) arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Arengukava lähtub Kooli põhimäärusest ning Abja valla arengukavast. 

Arengukava aluseks on kooli kui õppiva organisatsiooni igakülgne arendamine, kohaliku ha-

riduselu pea kahe sajandi pikkune ajalugu ja traditsiooniderikas koolikultuur. 

Kool teeb tihedat koostööd kõigi huvigruppidega – õpilased, õpetajad, abipersonal, lapseva-

nemad, koolipidaja ja hoolekogu. 

MISSIOON - Kujundada elus edukalt ja sotsiaalselt toimetulevat harmoonilist inimest õpios-

kuste arendamise, õpetamise, eneseteostuse võimaldamise ja motiveerimise kaudu. 

VISIOON - Abja Gümnaasium on õpilassõbralik, jätkusuutlik ja uuendusmeelne kool, kus on 

turvaline õpikeskkond ja toetatakse iga õppija arengut. 

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED:  

Väärtustame kooli ajalugu ja pikaajalisi piirkondlikke traditsioone. 

Väärtustame turvalist ning sõbralikku töökeskkonda. 

Väärtustame tervislikke eluviise ja keskkonnasäästlikkust. 

Väärtustame positiivset õpihoiakut, mille aluseks on järjekindel ja süstemaatiline õppimine. 

Väärtustame oma kooli tunnet ja kooli head mainet. 

Kool on  innovaatiline, koostööaldis ja avatud uuele. 

KOOLI PÕHIEESMÄRGID: 

 Õpilased saavad  konkurentsivõimelise keskhariduse, Abja Gümnaasium  on elujõuline ja 

jätkusuutlik kool. 

Abja Gümnaasium annab õpilasele võimaluse omandada mitmekülgseid teadmisi ja 

oskusi, olla edukad kõrgkoolides, kutse omandamisel ja tööturul. 

Õpilase õppimine on motiveeritud. 

Kool on kogukonnas mainekas ja õpilaste seas populaarne. 

Hariduslike erivajadustega laste märkamine ja toetamine ning neile tugiõppe raken-

damine, andekate õpilastega tegelemine. 

Tihe koostöö lastevanemate ja teiste huvigruppidega. 

Koolis on mitmekülgne huvitegevus. 
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KOOLI TUGEVUSED: 

Pikaajaline haridustraditsioon. 

Õpilaskodu olemasolu. 

Uue tööõpetuskompleksi olemasolu, mis avardab eelkutse õppe võimalusi. 

Uue IT-tehnoloogia kabineti olemasolu. 

Uue muusikaauditooriumi olemasolu. 

Uue mitmeotstarbelise spordikompleksi olemasolu. 

Kahe basseiniga ujulakompleksi olemasolu. 

Mitmekesised võimalused tasuta huvitegevuseks. 

KOOLI NÕRKUSED: 

Õpetajate vanuseline struktuur ei ole piisavalt jätkusuutlik. 

Puudub süsteemne koostöö kõrgkoolidega. 

Remontimata koolimaja vana osa. 

KOOLI OHUD: 

Õpilaste arvu vähenemine. 

HEV õpilaste arvu suurenemine. 

Konkurents teiste gümnaasiumidega. 

KOOLI VÕIMALUSED: 

Sihtotstarbeliste stipendiumite loomine kooliõpetajate koolitamiseks. 

Abja Gümnaasiumisse tööle asuva noore pedagoogi toetus. 

Tasustatud praktikakohtade pakkumine üliõpilastele. 

Valikainete võimaluste laiendamine Gümnaasiumis. 

Kooli haridustaseme tõstmine riigieksami keskmiste tulemuste järgi parimate koolide 

hulka. 

Abja Gümnaasiumi materiaal-tehnilise baasi jätkuv kaasajastamine. 

Uue spordikompleksi ehituse lõpuleviimine. 

Staadioni ja mänguväljaku renoveerimine. 
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1. METOODIKA 
 

Arengukava koostamisel lähtutakse kehtivatest hariduse valdkonda reguleerivatest seadustest 

ja määrustest, eelmisest Kooli arengukavast ja Abja valla  arengukavast. Uue arengukava 

koostamisel lähtuti Abja Gümnaasiumis läbiviidud haldusjärelvalve teostamise kohta veeb-

ruaris 2015 tehtud ettepanekust.  

Kooli arengukava koostamine on protsess, mille käigus kaasatakse kõiki õpetajaid ja hoole-

kogu ning viiakse läbi töörühmade koosolekuid. Kõigepealt määratleti SWOT analüüsi  ka-

sutades Kooli hetkeolukord. Rühmatööde tulemusel reastati Kooli jaoks kõige olulisemad 

eesmärgid. Siis analüüsiti seda, kuidas Kooli tugevusi ja võimalusi rakendada nende ees-

märkide elluviimiseks. Täpsem kolme aasta töö analüüs sisehindamise aruandes. 
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2. KOOLI HETKEOLUKORD. ÜLDANDMED 

2.1. Ajaloost 

1812 – esimene teade kooli olemasolust Abjas 

1856 – ehitati koolimaja Kaidi talu maa peale, kus toimus õppetöö 77 aastat 

1912 – Abjas loodi erakool 

1920 – aleviku kool läks Abja valla ülalpidamisele 

1940 – 17. augustil muudeti algkool keskkooliks ning 21. oktoobril koliti uude majja 

1955 – hakati tegelema koolipargi laiendamisega 

1957/58 – koolile ehitati õppetöökoda 

1960 – alustati kooli juurdeehitusega 

1964 –  valmis kooli juurdeehitus 

1970-ndad–  loodi hulgaliselt sõprussidemeid väljaspool Eestit 

1995–1. septembril avati piirikaitse õppesuund  

2004–piirikaitse õppesuund muudeti sisekaitsealaseks õppeks 

2007–kooli uuema osa 3. korruse kapitaalremont  

2009–juurdeehituse alustamine (tööõpetuse klassid ja spordikompleks) 

2010 – tööõpetuse klasside valmimine 

2012 – spordikompleksi valmimine 

2014 – ujula avamine 

2.2. Üldiselt 

Abja Gümnaasium on kool, kus tegutsevad põhikool ja gümnaasium ühe õppeasutusena. 

Kool on Abja vallale kuuluv munitsipaalasutus asukohaga Abja tee 15, Abja-Paluoja, 

Viljandimaa. Õppetöö toimub eesti keeles. 

 

2.3. Õpilased 

Seisuga 01.01.2016 on koolis 12 klassikomplekti 206 õpilasega. Klassi keskmine täituvus 

17,17  õpilast. Koolis õpib 106  tüdrukut  ja 100 poissi. Põhikoolis õpib 152 õpilast, gümnaa-

siumis 54 õpilast. 
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2.3.1. Õpilaste arv klassikomplektide kaupa: 

Tabel 1. Õpilaste arv klassiti seisuga 1.01.2016 

Klass 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 11. 12. 

Arv 13 18 23 13 11 23 9 14 28 12 21 21 

Arv kooli-

astmeti 

 

 

54 47 51 54 

 

Kooli õpilaste arv on pidevalt vähenenud.  

Tabel 2. Õpilaste arv viimase  kümne aasta lõikes 

Aasta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Arv 301 288 273 268 248 213 207 218 206 206 

 

Abja Gümnaasiumi teeninduspiirkonnas I klassi astujate arvu prognoos: 

   2016. aasta septembris 16 

   2017. aasta septembris 31 

   2018. aasta septembris 13 

   2019. aasta septembris 18 

   2020. aasta septembris 12 

I  klassi astujad on prognoositud Abja valla andmetel hetkeseisuga vallas registreeritud    

eelkooliealiste arvudega. 

 

2.4. Kooli personal 

2.4.1. Õpetajad 

 

 

2015/2016. õppeaastal töötas koolis täistööajaga 9 õpetajat  ning osalise tööajaga 22 õpe-

tajat, neist 6 mehed.  

Koolis töötab kvalifitseeritud personal. Peale aineõpetajate töötab koolis sotsiaalpeda-

goog, psühholoog,  kaks õpiabi õpetajat, logopeed, huvijuht, IT-spetsialist ja raamatuko-

gu juhataja. Võimalus kasutada psühholoogi teenuseid. Sisekaitse õppesuuna õpetajaid 

on kuus, kes kõik töötavad põhikohaga kas politsei- ja piirivalveametis või päästeametis. 

Koostööleping on sõlmitud Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor, kes tagab majandusalase 
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eelkutseõppe tundide läbiviimise. Üks õpetaja on läbinud pedagoogika kursuse. Huvijuhi 

eriala omandab praegu töötav huvijuht. 

 

2.4.1.1. Õpetajate vanuseline koosseis 

Tabel 3. Õpetajate vanuseline koosseis 

Vanus Arv Osakaal (%) 

Kuni 30 a 2 9 

31 – 40 a 9 26 

41 – 50 a 6 19 

51 – 60 a 7 23 

Üle 60 a 8 26 

 

2.4.1.2. Haridustase 

Tabel 4. Õpetajate haridustase 

Haridustase Arv Osakaal (%) 

Kõrgharidus 30 97 

Kesk-eriharidus 1 3 

Keskharidus 0 0 

Üks õpetaja õpib kõrgkoolis. 
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2.4.2. Muu personal 

Kooli abipersonal koosneb 20 inimesest. 

Tabel 5. Abipersonali ametikohad 

Ametikoht Arv 

Sekretär 1 

Raamatukogu juhataja 1 

IT-spetsialist 1 

Söökla personal 4 

Koristaja 3 

Majahoidja 1 

Garderoobitöötaja 2 

Elektrik-remondimeister 1 

Õpilaskodu administraator 2 

Abikasvataja 2 

Kasvataja 1 

Õpilaskodu perenaine 1 

 

2.5. Kooli juhtimine 

Kooli juhtkond koosneb 3 inimesest: 

direktor – kooli üldine juhtimine, vastutus kooli toimimise eest;  

õppealajuhataja – õppe- ja kasvatustöö organiseerimine koolis; 

huvijuht –  huviringide töö koordineerimine, ürituste korraldamine ja õpilasesinduse töö 

juhendamine. 

Direktori tööülesanded on määratletud kooli põhimääruses ja direktori töölepingus. Kõikide 

töötajate tööülesanded on toodud töölepingutes ja ametijuhendites. 

Kooli juhtimisse on kaasatud kogu kooli pedagoogiline personal ( sisehindamise aruande ja 

arengukava koostamine, hindamisjuhendi ja kodukorra muutmine ja täpsustamine, kooli üld-

tööplaani ja ürituste kava koostamine). 

Kooli juhtkond toetab elukestva õppe põhimõtet, õpetajate koolitussoove ja innovaatilisi 

ideid.  
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2.5.1. Juhtimise struktuur 
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2.6. Õppekorraldus 

2.6.1. Õppe-ja kasvatustöö 

Abja Gümnaasium on kool, kus tegutsevad põhikool ja gümnaasium ühe õppeasutusena. 

Kooli õppe- ja kasvatustöö eesmärgiks on kujundada õpilastest inimesed, kelle teadmised, 

oskused, tõekspidamised ja väärtushinnangud vastavad põhikooli riiklikus õppekavas ja 

gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud pädevustele. 

Õppetöö korraldus lähtub riiklikus õppekavas esitatud nõuetest. Õppetöö põhikooli osas on 

korraldatud trimestritena ja gümnaasiumiosas kursustena. Õppetöö toimub vastavalt haridus-

ministri poolt kehtestatud õppeveeranditele. Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt viiepallisüs-

teemis, erandina kasutatakse 1. klassis sõnalisi hinnanguid; gümnaasiumi valikkursuste osas 

on lubatud kasutada hinnanguid „arvestatud/mittearvestatud“. Õpilast ja tema vanemat teavi-

tab kool hindamisest elektroonilise õppeinfosüsteemi (e-kooli) vahendusel. 

Gümnaasiumi 10. klassi õpilased sooritavad õppeperioodi viimasel nädalal üleminekueksami. 

Üleminekueksam sooritatakse ühes põhiaines ja selle valiku otsustab õppenõukogu igal õppe-

aastal. Sisekaitseklassid sooritavad lisaks päästeõppe- ja sisekaitseeksami õppeperioodi vii-

masel nädalal.  

Kolmandal trimestril viiakse 3. ja 6. klassis läbi riiklikud tasemetööd. Tasemetööde toimumi-

se õppeained, ajad ja vormid määrab haridus- ja teadusminister. 

Koolisisesed tasemetööd toimuvad 4., 5., 7., 8.,10. ja 11. klassides õppeperioodi lõpus 2 (ka-

hes) aines, mille otsustab õppenõukogu. 8. klassi õpilased teevad loovtöö või õpilasuurimuse 

ja 11. klassi õpilased teevad uurimistöö.  

Gümnaasiumiastmes hinnatakse õpilase õpitulemusi vastavas õppeaines kokkuvõtvalt kursu-

se- ja kooliastmehindega. Kursusehinne pannakse välja kursuse jooksul saadud hinnete alusel. 

Kooliastmehinne pannakse välja õppeaine 10.-12. klassi kursusehinnete alusel. Gümnaasiumis 

on õpilastel võimalik valida kolme õppesuuna vahel:  

 Meedia- ja majandus 

 Sisekaitse 

 Sport 

Meedia- ja majanduse õppesuuna eesmärgiks on anda õpilastele  teadmisi majanduse alus-

test ja ettevõtlusest, turundusest ja äriplaani koostamisest. Koolimeedia kursuse raames õpi-

takse tundma ajakirjanduse põhialuseid. Praktilise meedia kursusel õpivad noored tundma ja 
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kasutama filmi- ja fototehnilisi vahendeid. Valikaineteks on kooli- ja praktiline mee-

dia, majandusõpetus, kolmas võõrkeel, draamaõpe, informaatika. 

Sisekaitsesuuna valikained on piirivalve- ja politseiõpetus, päästeõpe. Sisekaitsesuund on 

kõige kooli kõige vanem suund, alates 1995. aastast saavad soovijad ettevalmistuse piirivalve-

tööks, 2003. aastast  sisekaitse alal. Sisekaitse õppesuunas õpitav on jaotatud alalõikudeks – 

piirikaitse-ja politseiõpetus ning päästja kutseõpetus. Selles õppesuunas läbitakse ka abipolit-

seiniku koolitus.  

Spordisuuna õppekavas on oluline rõhuasetus praktilise suunitlusega tervist edendavatel va-

likainetel, kus keskendutakse õpilase üldkehalisele ettevalmistusele ning füsioloogia põhitõ-

dedele. Valikained on üldkehaline ettevalmistus, sportmängud, spordimeditsiin, spordi ajalu-

gu. Spordi suund on kõige uuem suund, see on loodud meie kooli eripära arvestades ja pakub 

väga häid ja mitmekülgseid sportimisvõimalusi uues spordikompleksis (täismõõtmeline võim-

la, ujula, jõusaal, valgustatud suusarajad).  

Sõltumata õppesuuna valikust läbivad kõik  õpilased järgmised kursused: uurimistöö alused, 

riigikaitseõpetus, riigieksami ainete lisakursused. 

Sõltumata õppesuuna valikust saab vajaliku arvu huviliste olemasolul iga õpilane teha indivi-

duaalse valiku järgmiste kursuste hulgast: draamaõpe,  autoõpetus, robootika, 3D modelleeri-

mine. 

Kooli juures on registreeritud ka autokool. Kõigil soovijatel on võimalik õppida ja saada B- 

kategooria juhiluba. Teooriaõppe finantseerib kool, sõidutunnid ja riikliku eksami kulud peab 

kandma õpilane. 

Gümnaasiumiosas on optimeeritud õppemahtu, oluliselt on vähenenud tunnikoormus. Alg-

klassides on lisandunud tunnikoormusnormi sisse mahtuv loovustund, mis on tihedalt seotud 

igapäevase eluga. 

Koolis on toimiv õpiabisüsteem (õpiabi õpetaja, logopeed), välja on kujundatud tugisüsteemid 

õpilase õpijõudluse toetamiseks (konsultatsioonid, õpiabi õpilaskodus, täiendava õppetöö pe-

riood). Kord nädalas on võimalus on kasutada ka psühholoogi teenust.  Õpilastele on tagatud 

õpiabi ja nõustamisteenus. Koolis töötab ka sotsiaalpedagoog (0,5 ametikohta), kes on ka 

HEV õpilaste õppetöö koordinaator. Tugisüsteemide mõjusust hinnatakse iga trimestri lõpus.  

Koolis on edukalt tööle rakendunud õppenõustamisnõukogu (ÕNN).  
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Hea koostöö on valla  lastekaitse töötajate, nõustamiskeskuse „Rajaleidja“ spetsialistide ja 

õpilaskodu kasvatajatega. 

 

2.6.2. Õpitulemused  

Üldine õpiedukus põhikoolis on paranenud. Riiklike tasemetööde tulemused on riigi keskmi-

sest kõrgemad.  

 Tabel 6.  2016. a 6. klassi riiklike e-tasemetööde tulemuste statistika 

  Loodusõpetus Matemaatika Eesti keel 

  Keskmine (%) 
Keskmine 
(%) 

Keskmine 
(%) 

Abja Gümnaasium 78,9 59,9 76,0 

Eesti keskmine 74,8 59,7 74,1 

 

Põhikooli eksamite tulemused on riigi keskmistega võrreldavad. 

2.6.2.1. Põhikooli lõpueksamite tulemused 

 

 Tabel 7. Põhikooli eksamid 2014-2016 

  2014     2015     2016     

  
Eesti 
keskmine 

Sooritajate 
arv 

Abja 
Eesti 
keskmine 

Sooritajate 
arv 

Abja 
Eesti 
keskmine 

Sooritajate 
arv 

Abja 

Eesti keel 72  16 81  74 13 83 77 27 76 

Matemaatika 60  16  68 60 13 56 68 27 60 

Valikeksamid                   

Bioloogia 69  1  42       54 2 47 

Inglise keel  88  5 78 86 7 89 88 8 85 

Ühiskonnaõpetus  72 8  55 55 5 50 56 17 55 

Keemia 84  1  94             

Füüsika 81 1 99             

Vene keel       88 1 89       

 

Õpilaste õpitulemused gümnaasiumiosas on erinevad. On väga edukaid õpilasi, kelle keskmi-

ne eksamitulemus ületab 90 punkti ja kes lõpetavad gümnaasiumi medaliga.  

Samas on õpilasi, kelle tulemused on tagasihoidlikud ja seetõttu on mõningate riigieksamite 

tulemuste keskmised oodatust madalamad. Prioriteediks on kõiki kooliastmeid hõlmava süs-

teemi loomine  õpimotivatsiooni tõstmiseks. Tuleb suurendada digiõppe osakaalu ja muuta 

õpikäsitust digitehnoloogia rakendamise ja kooli digitaristu arendamine kaudu. Samuti tuleb 
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tõhustada ennetustegevust hilinemiste, põhjuseta puudumiste ja koolist väljalangemise tõkes-

tamiseks.  

2.6.2.2. Riigieksamite tulemused  

Tabel 8. Riigieksamite tulemuste võrdlus eesti keeles ja matemaatikas. 

  2014 2015 2016 

  
Eesti 
keskmine 
(punktid)  

Abja G 
(punktid) 

Eesti 
keskmine 
(punktid) 

Abja G 
(punktid) 

Eesti 
keskmine 
(punktid) 

Abja G 
(punktid) 

Eesti keel 65 50 65 58 63 54 

Matemaatika (kitsas) 34 32 42 45 40 42 

Matemaatika (lai) 56 62 62 42 56 44 

 

  

 

 Tabel 9. Riigieksamite tulemuste võrdlus inglise keeles 

 
2014 2015 2016 

Inglise keel keskmine Abja G keskmine Abja G keskmine Abja G 

Taseme  mittesaavuta-
nud 

20% 35% 18% 38% 24% 33% 

B1 (%) 31% 30% 30% 38% 33% 57% 

B2 (%) 46% 35% 47% 23% 37% 10% 

C1  (%) 2% 0% 3% 0% 4% 0% 

C2  (%) 1% 0% 1% 0% 2% 0% 

 

2.6.3. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanute edasised valikud haridustee jätkami-

sel  

Abja Gümnaasiumis antakse konkurentsivõimelist haridust, enamus põhikooli lõpetajaid jät-

kavad edukalt haridusteed gümnaasiumis ja kutseõppeasutustes.  Gümnaasiumilõpetajatest 

suur osa jätkab õpinguid erinevates kõrgkoolides. 

Tabel 10. Valikud põhikooli lõpetamisele järgneval õppeaastal 

  2014 2015 2016 

Lõpetajate arv 16 13 28 

Üldharidus 88% 54% 79% 

Kutseharidus 13% 23% 14% 

Ei jätka õpinguid 0% 23% 7% 
 

Gümnaasiumi lõpetajad jätkavad õpinguid uuel haridustasemel. 
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Tabel 11. Gümnaasiumiõpilaste valikud lõpetamisele järgneval aastal. 

  

 

 

 

 

 

 

    

2.7. Huvi- ja klassiväline tegevus 

Koolis töötavad järgmised huviringid: 

Tabel 12. Kooli huviringid valdkonniti 

Valdkond Huviring 

Muusika ja kaunid kunstid Mudilaskoor 

Poistekoor 

Lastekoor 

Noortekoor 

Ansambel  

Rahvatants 

Draamaring 

Sport Korvpall 

Võrkpall 

Jalgpall 

Kergejõustik 

Tennis ja sulgpall 

Ujumine 

Sportmängud 

Raskejõustik (tõstmine) 

Tehnika Tehnikaring 

Motoring KÕRR 

Robootika ja arvuti 

Loodus Loodusering 

Üldkultuur Animatsioon 

Meedia 

Muinasjututund 

Foto ja video 

Mänguline inglise keel 

 

 2014 2015 2016 

Lõpetajate arv 20 13 21 

Kõrgkoolid 45% 45% 57% 

Kutseõppeasutus 20% 18% 10% 

Ei jätka õpinguid 
(tööl, sõjaväes jm) 

35% 36% 33% 
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Koolis töötab ka õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 5. – 12. klassini. Õpilasesindus vali-

takse igal sügisel õppeaasta alguses. Iga klass valib kaks klassi esindajat õpilasesindusse. 

Õpilasesindus ise valib endale juhatuse ja esindajad kooli hoolekogusse. Õpilasesinduse 

tööd koordineerib kooli huvijuht. 

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused, mida meie kool korraldab. Näi-

teks sügisene tervisepäev, iga-aastane õpilaskonverents, advendikontserdid, jõululaat, peast-

arvutamise võistlus, maastikumäng „Keeristorm“, vabariigi aastapäeva, kooli sünnipäeva ja 

õpetajate päeva tähistamine, kooli mälumäng 5. – 12. kl õpilastele ja „Tähekese“ viktoriin 1.-

4. kl õpilastele. Mõned on  ka sellised üritused, mida korraldavad ümbruskonna koolid kor-

damööda, näiteks „Tõruke“ (algklassid), „Mulgi pähkel“ (matemaatika). 

 

2.8. Hoolekogu, vilistlaskogu 

Kooli hoolekogu on 11-liikmeline, 6 vanemate esindajat, 2 õpetajate esindajat, koolipidaja 

esindaja ja 2 õpilasesinduse liiget.  Vanemate esindajad valitakse lastevanemate üldkoosole-

kul, samuti esitab hoolekogu koosolekul aruande tehtud tööst Kodulehel on link kajastamaks 

hoolekogu tegevust. 

Vilistlaskogu loodi 19. 07 2014. 

 

2.9. Infrastruktuur 

Koolihoones on 31 klassiruumi, võimla, aula, söökla, raamatukogu, õpilaste puhkeruum ja 

garderoob, kantselei ja direktori kabinet, õpetajate tuba ja garderoob. Eraldi kabinetid on veel 

õppealajuhatajal, sotsiaalpedagoogil ja huvijuhil. 2010.a valmis kaasaegne tööõpetuse korpus, 

kus asuvad  tehnoloogia ja käsitöö klassid  ning õppeköök, IT-tehnoloogia kabinet.  2012.a  

avati spordikompleks, milles on võimalik kasutada 3 võrkpalliplatsi, käsipalliplats, tenniseväl-

jak, 2 korvpalliväljakut, sisejooksurajad, 4 x 50 m ujula, bassein 4 x 25 m ja väikebassein 3,5 

x 7 m.  

Koolil on igati kaasaegne õpilaskodu, kus elavad õppetöö ajal need õpilased, kelle kodu on 

igapäevaseks koolis käimiseks liiga kaugel ning õpilased, kellel puuduvad tänapäevased ela-

mistingimused. 
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Kõik klassiruumid on varustatud arvutitega, mis on ühendatud ka internetti. Ka kooli aula 

on varustatud kaasaegsete esitlusvahenditega.  Koolil on  14 töökohaga arvutiklass ning 

kaasaegne tehnoloogiaklass  15  töökohaga.  Kõik raamatud ja õpikud kooli raamatukogus 

on varustatud ribakoodidega ja nende laenutus on elektrooniline. 

Enamus klassiruume (14) on varustatud statsionaarsete data-projektorite ja ekraanidega. 

Koolil on staadion ja sportmängude väljakud, mis vajavad renoveerimist.  Staadionilt al-

gab 3,5 km pikkune rada (suusarada ja suvel tervisespordi- ja krossijooksurada). Rajast 2 

km on valgustatud. 

Kooli sisehoovis on eraldi hoone, milles paiknevad katlamaja, garaaž, suuskade hoiuruum 

ja motoringi ruum. Motoring on kujundanud kooli vanasse õunaaeda krossiraja. 

Kooli ümbritseb uuendamist vajav park. 
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3. EESMÄRGID JA TEGEVUSVALDKONNAD 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärgid: Kaasata kogu õppeasutuse personal erinevate koostöö vormide kaudu 

kooli arendustegevusse. Organisatsiooni korrastamine,  tagamaks kõikide töötajate 

rahulolu. 

EESMÄRGID TEGEVUSED SAAVUTATA-

VAD TULEMU-

SED 

VASTU-

TAJA 

RESSURSID 

Kodulehe, e-kooli ja siseinfo 

edastamise edasiarendamine 

Kodulehel kooli 

sündmuste kajas-

tamine. 

Olulised sünd-

mused koolielus 

leiavad kajasta-

mist kodulehel. 

infojuht  

Kvalifitseeritud kaadri ole-

masolu 

Õpetajate suu-

namine ümber-

õppele. 

Õpetajad on  

läbinud vajali-

kud koolitused. 

direktor kooli eelarve 

Kogu kollektiivi aktiivne 

osalemine töö analüüsimisel 

Mittepedagoogi-

lise personali 

kaasamine tege-

vustesse ja koos-

töögruppidesse, 

et suurendada 

nende arusaamist 

kooli eesmärki-

dest ja enda rol-

list  ning vajalik-

kusest koolis. 

Mittepedagoogi-

line personal on 

kaasatud töö-

gruppidesse 

ning nendega 

toimuvad regu-

laarselt koosole-

kud. 

õppeala-

juhataja 

direktor 

 

Sisulise koostöö toimimine 

direktsiooni ja aineühenduse 

juhtide vahel. 

Laiendatud nõu-

pidamiste läbi-

viimine. 

Viia läbi vähe-

malt üks kord 

kuus juhtkonna 

laiendatud nõu-

pidamine. 

õppeala-

juhataja 

 

Kollektiivi ühtsuse kujun-

damine 

Ühiste ettevõt-

miste organisee-

rimine 

Ühiste koosvii-

bimiste korral-

damine 2 korda 

aastas. 

direktor kooli eelarve 

Arengukava analüüsimine Õppeprotsessi 

analüüsimine. 

Iga õppeaasta 

lõpus toimub 

õppeprotsessi 

analüüs. 

direktor 

õppeala-

juhataja 

 



19 

 

Iga-aastase eelarve planee-

rimine 

Eelarve seire, 

kokkuvõtete 

koostamine ja 

uue eelarve ka-

vandamine 

Uus eelarve on 

vastu võetud. 

direktor valla eelarve-

ga kooskõlla 

viimine 

Toimiv kooli juhtimine Kooli juhtimise 

funktsionaalse 

struktuuri ajako-

hastamine, vaja-

lik haldusjuhi 

ametikoht. 

Loodud haldus-

juhi koht. 

direktor  

 

 

3.2. Personalijuhtimine 

Üldeesmärgid: Kavandada optimaalne organisatsiooni struktuur, mis tagab kooli järje-

pidevuse. Võimaldada õppija arengut toetava professionaalse, kvalifitseeritud ja moti-

veeritud personali töötamine koolis.   

EESMÄRGID TEGEVUSED SAAVUTATAVAD 

TULEMUSED 

VASTU-

TAJA 

RRESSURSID 

Rahulolu-

uuringute läbi-

viimine kogu 

personalile 

Rahulolu-uuringute küsi-

mustike uuendamine ja 

läbiviimine koolis igal 

õppeaastal. 

Töötajad on kooli 

tegevusega rahul. 

direktor  

Õpetajate ja abi-

personali pidev 

täiendamine 

 

Töötajate vajaduste kaar-

distamine. 

Erinevatele koolitustele 

suunamine. 

Osalemine tasuta koolitus-

tel. 

e-koolituste võimaluste 

kasutamine. 

Digivahendite praktiliste 

koolituste tellimine kooli. 

Sisekoolituste läbiviimine 

„Õpetajalt õpetajale“, kus 

antakse edasi teadmisi ja 

kogemusi teistele kollee-

gidele. 

 

 

Koolipersonal on 

koolitatud vastavalt 

hariduses toimunud 

muutustele. 

 

direktor 
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Abipersonali osalemine 

koolitustel. 

Koolituse mõjusu-

se hindamine. 

Koolituse mõjususe hin-

damine tagasiside kaudu. 

Toimub koolituse 

mõjususe hindami-

ne tagasiside küsit-

luse kaudu arengu-

vestlustel. 

direktor riigi poolt 

eraldatava-

te koolitus-

rahade ka-

sutamine 

 

Mittepedagoogi-

lise personali 

kaasamine ja 

motiveerimine. 

Tagasiside andmine ja 

motiveerimine. 

On antud regulaar-

selt tagasisidet mit-

tepedagoogilisele 

personalile ning 

kõik on motiveeri-

tud. 

õppeala-

juhataja 

 

Meditsiiniõe töö-

tamine koolis. 

Õpilaste tervise kontrolli-

mine  koolis. 

Koolis töötab medit-

siiniõde. 

direktor kooli eelarve 

Personalivajadus-

te analüüsimine 

Personalivajaduste analüü-

simine õpilaste vajadustest 

ja eelarve võimalustest 

lähtuvalt. 

Sidemete loomine nii Tal-

linna kui Tartu ülikoolide-

ga noore kaadri leidmi-

seks.  

Igal aastal anda teada soo-

videst uue kaadri leidmi-

seks programmis „Noored 

kooli“. 

Tagatud kvalifitsee-

ritud kaadri ole-

masolu koolis. 

direktor kooli eelarve 
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3.3. Koostöö huvigruppidega 

Üldeesmärk:  Kaasata kooli õppe- ja kasvatustegevusse kõik huvigrupid, et toetada  

õppija arengut. 

EESMÄRGID TEGEVUSED SAAVUTATAVAD TU-

LEMUSED 

VASTUTA-

JA 

RES-

SURSID 

Lastevanemate 

kaasamine koo-

liellu 

Teavitus- ja kooli-

tuspäevade korral-

damine. Vanemate 

suunamine psühho-

loogilistele koolitus-

tele ja nõustamistele 

Rajaleidjasse. 

Heaolu-uuringute 

küsimustike läbi-

viimine igal õppe-

aastal lastevanemate 

seas, et selgitada 

välja nende arvamu-

si, vajadusi ja ootusi 

kooli suhtes. 

Korraldatud koolitus-

päevi lastevanematele 

üks kord aastas. 

Toimib koostöö Raja-

leidjaga. 

 

Heaolu-uuringutest saa-

dud ettepanekuid on 

analüüsitud ja arvestatud 

kooli arendustegevuses. 

 

 

 

õppealajuha-

taja 

huvijuht 

direktor 

 

Koostöö hoole-

koguga 

Juhtkonna osalemi-

ne hoolekogu töös. 

Protokollide täitmi-

ne ja koosolekute 

läbiviimine vasta-

valt haldusjärelval-

ve ettepanekule. 

Andmete uuenda-

mine kodulehe hoo-

lekogu lingis. 

Osalemine kõikidel 

koosolekutel. 

Korrektselt vormistatud 

protokollid. 

Koosolekud on toimu-

nud üks kord kvartalis. 

Hoolekogu andmed ko-

dulehel uuendatud. 

direktor 

 

 

hoolekogu 

esimees 

 

Koostöö vilist-

lastega 

Vilistlasnõukogu 

kaasamine kooliel-

lu. 

Kooliga seotud ini-

meste mälestuste ja 

tegevuste  jäädvus-

tamine filmidena ja 

kajastamine kodu-

loolistes uurimis-

töödes. 

Õpilastele on antud tun-

nid „Tagasi kooli“ pro-

jekti raames. 

Valminud uued filmid 

kooliga seotud inimes-

test. 

Valminud koduloolised 

uurimused Abja koolis 

õppinud ja töötanud  

inimestest. 

direktor  



22 

 

Koostöö erine-

vate Abja asu-

tustega 

Ühisürituste korral-

damine kultuurima-

ja, muusikakooli, 

noortekeskuse ja 

raamatukoguga. 

Koostöö lasteaiaga, 

tagamaks õpilaste 

sujuv üleminek koo-

liellu. 

Ekskursioonid ette-

võtetesse ja asutus-

tesse, osalemine 

töövarjupäeval kut-

se propageerimisel 

põhikooli ja güm-

naasiumi lõpetajate 

hulgas. 

Võimaldada õpilas-

tele ja õpetajatele 

külastada Abja 

muuseumi ning seal 

läbi viia koolitunde. 

On toimunud ühisüritu-

sed vähemalt 1 kord aas-

tas. 

 

 

Koolieelikud on tutvu-

nud enne õppeaastat 

kooliga. 

 

Külastatud erinevaid 

ettevõtteid. 

 

 

 

 

On toimunud koolitun-

nid Abja muuseumis. 

 

huvijuht 

õppealajuha-

taja 

direktor 

 

 

klassijuhatajad 

 

 

 

 

 

 

 

kooli 

eelarve 

Õpilaste ja õpeta-

jate kaasamine 

uutesse prog-

rammidesse. 

Ühinemine prog-

rammiga „Ettevõtlik 

kool“ 

Õpetajad on läbinud 

vastavasisulise koolitus-

programmi ning õpilased 

on osalenud kokkusaa-

mistel. 

direktor  

Koostöö õpilas-

esinduse ja 

juhtkonna vahel 

Ühiskoosolekute 

läbiviimine 

Üks kord trimestris toi-

mub koosolek õpilas-

esinduse ja juhtkonna 

vahel. 

õpilasesin-

duse presi-

dent ja juht-

kond 
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3.4. Ressursside juhtimine 

Üldeesmärk: Tagada õpilastele sobiv kasvukeskkond ning personalile hea töökeskkond, 

mis on kaasaegne, esteetiline, turvaline, infotehnoloogia arenguga kaasas käiv ning 

spordi- ja tervise etendusele orienteeritud. Juurutada koolis keskkonnahoidlikku lähe-

nemist, mis on suunatud vahendite kokkuhoiule või taaskasutusele. 

EESMÄRGID TEGEVUSED SAAVUTATA-

VAD TULEMU-

SED 

VASTU-

TAJA 

RES-

SURSID 

Kooli varustamine kaas-

aegsete digivahenditega. 

Ühinemine 

digitaristu projek-

tiga. 

Koolil on lisaks 

olemasolevatele 

tahvelarvutitele 

veel 15 tk, nuti-

tahvel, klassi-

täis sülearvu-

teid. 

direktor HITSA poolt 

väljakuuluta-

tud põhikoo-

lide 

digitaristu 

täiendamise 

toetusmeede 

Koolikeskkonnale esita-

tud kaasaegsete nõuete 

täitmine 

Projektorite pai-

galdamine nelja 

klassiruumi, üksi-

kute arvutite väl-

javahetamine. 

 

Kõik klassi-

ruumid on pro-

jektoritega va-

rustatud. 

infojuht 

direktor 

kooli eelarve 

 

Uue koolimööbli muret-

semine 

Vanade toolide ja 

laudade väljavahe-

tamine  

Kõikides klas-

sides on uus 

mööbel. 

direktor kooli eelarve 

projekt 

 Klaaskapi ostmine 

V. Külveti diplo-

mite ja karikate 

jaoks. 

Klaaskapp on 

ostetud.  

direktor kooli eel-

arve 

Õpikeskkonna uuendami-

ne ja kaasajastamine 

Kooli vana osa 1. 

ja 2. korruse elekt-

risüsteemide ehi-

tus, klasside ja 

koridoride reno-

veerimine 

2017 - 2019 

Kooli vana osa 

on renoveeri-

tud. 

direktor OV+RIP 

 Aula remont koos 

lava valgustusega 

Aula on remon-

ditud. 

 

direktor OV+PP 
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 Uue võimla spor-

divahendite ruumi 

sisustamine. 

Kooli staadioni, 

harjutus- ja män-

gudeväljaku re-

konstrueerimine 

Ruum on sisus-

tatud. 

 

On alustatud 

rekonstrueeri-

misega. 

direktor kooli eel-

arve 

 

 

OV+PP+R

IP 

 Abja Gümnaasiu-

mi õpilaskodu 

väljaehitus 

On alustatud 

õpilaskodu väl-

jaehitamisega. 

vallavalit-

sus 

 

OV+RIP 

 H. Allvee mäles-

tuspingi toetusfon-

di raha kogumine. 

Kooli ette on 

paigaldatud 

pink. 

direktor  

toetusfond 

Riskianalüüsi läbiviimine Riskianalüüsi tu-

lemusena tegevus-

te kavandamine 

riskide minimali-

seerimiseks 

Riskid on mi-

nimaliseeritud. 

direktor kooli eelarve 

Säästliku majandamise ja 

keskkonnahoiu kasvata-

mine 

Prügi sorteerimise, 

loodushoiu kasva-

tamine läbi vest-

luste ning näitma-

terjalide.  

 Klassidesse ja 

koridoridesse eral-

di prügikastide 

paigutamine. 

Õpilased on 

teadlikud sääst-

likust majan-

damisest ning 

oskavad prügi 

sorteerida. 

direktor kooli eelarve 

Energiakadude vähenda-

mine 

Koolimaja sooja-

pidavuse paran-

damine remondi 

käigus. 

 direktor valla eelarve 

Taaskasutus õppe-

protsessis 

Vanade mööbli-

esemete uuenda-

mine õpilaste pro-

jektitöö käigus. 

Valminud on 

koridoridesse 

õpilaste poolt 

tehtud istepin-

gid. 

direktor kooli eelarve 

  

  



25 

 

3.5. Õppe- ja kasvatustegevus 

Üldeesmärgid: Õpetada ja kasvatada õpilasi  järgides riiklikku õppekava. Suurendada 

kooli õpiabi- ja tugisüsteemide mõjusust, toetada ja arendada andekaid õpilasi.  

 

EESMÄRGID TEGEVUSED SAAVUTATAVAD 

TULEMUSED 

VASTUTAJA RESSURSID 

Kooli eripära 

rõhutamine, ko-

dukooli osakaalu 

suurendamine 

õpingute jätka-

misel  

Uute õppesuundade 

väljaarendamine.  

Sisekaitsesuuna 

praktilise õppe kor-

raldamine väljaspool 

kooli. 

Koolil on meedia- ja 

majanduse, sisekait-

se ning spordisuund. 

õppealajuhataja 

direktor 

kooli eelarve 

 

Õppekava aren-

damine 

Õppekava uuenda-

mine lähtuvalt kooli 

õppesuundadest. 

Õppemahu optimee-

rimine gümnaasiu-

miosas. 

Õppekavasse loo-

vustundide sissevii-

mine. 

Pikapäevategevuse 

sidumine õpilaste 

osalemisega ringide 

töös. 

Hindamissageduse 

optimeerimine. 

 

Õppekäikude kava              

koostamine. 

Rahaliste vahendite 

planeerimine kooli 

eelarvesse õppekäi-

kude korraldami-

seks. 

Osalemine loodus- 

ja 

õuesõppeprojektides. 

Õppekavad on 

uuendatud. 

 

On optimeeritud. 

 

Algklassides toimu-

vad loovustunnid. 

 

Pikapäevategevus 

toimub ringitundi-

dena 

 

Alates 2016/17 üle 

mindud trimestritele. 

 

Kava on koostatud. 

 

Rahalised vahendid 

on planeeritud. 

 

 

Kõik klassid osale-

vad tasuta RMK 

projektis. 

õppealajuhataja 

 

direktor 

kooli eelarve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektid 
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Õppe- ja kasva-

tustöös õpilaste 

käitumuslike 

omaduste, hoia-

kute ja väärtuste 

järgimine, tervis-

like eluviiside 

propageerimine 

 

 

 

Kodukoha ajaloo 

ja mulgi kultuuri 

õpetamine 

Sotsiaalsete oskuste 

õpetamine erinevates 

ainetundides. 

Tervisepäevade kor-

raldamine koolis, 

osalemine tervise-

projektides. Tervis-

liku koolitoidu pak-

kumine õpilastele. 

 

Kohaliku paikkonna 

ajaloo kajastamine 

uurimistöödes. 

Mulgi keele ja kul-

tuuri tutvustamine 

ainetundides ja eri-

nevatel üritustel. 

Mulgikultuuri pro-

jektidega ühinemine. 

 

Kõik õpilased täida-

vad kooli kodukorra 

reegleid. 

Õpilased ja õpetajad 

võtavad osa tervise-

päevadest, tervisepro-

jektidest ning toitu-

vad mitmekülgselt. 

 

 

Valminud on õpilaste 

uurimistööd. 

Mulgi kultuuri õpe-

tamine on integreeri-

tud erinevatesse õp-

peainetesse. Kool on 

ühinenud erinevate 

mulgikultuuri projek-

tidega. Erinevas va-

nuses õpilased osale-

vad mulgi temaatilis-

tel üritustel (tantsupi-

dudel, mälumängu-

del, konverentsidel). 

direktor 

õppealajuhataja 

aineõpetajad 

klassijuhatajad 

 

 

 

kooli eelarve 

 

projektid 

Tundide efek-

tiivsuse tõstmine 

Õpilaskesksete ja 

uuenduslike 

õpetamis- ja kasva-

tusmeetmete kasu-

tamine. 

Õpetajate uue mõt-

teviisi kujundamine. 

Õpetajate digipäde-

vuse arendamine 

koolituste kaudu. 

Digiõppe osa suu-

rendamine ainetun-

dides. 

 

 

 

 

On paranenud õpeta-

jate digipädevused 

Digiplaan on koosta-

tud, vajadused ja 

võimalused kaardista-

tud. 

Digitaristu on ajako-

hastatud. 

õppealajuhataja 

direktor 

 

kooli eelarve 

 

 Õpilaste õpimotivat-

siooni tõstmine. 

Õpilased on motivee-

ritud. 

õppealajuhataja  

 Ettevõtliku eluhoia-

ku kujundamine 

õpilastes. 

Ühinemine erinevate 

projektidega („Ette-

võtlik kool“, „Tagasi 

kooli“) 

õppealajuhataja 

direktor 
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 Õpilaste valikute 

toetamine koostöö-

põhise karjääriõpe-

tuse kaudu. 

Suur osa põhikoolilõ-

petajatest jätkab 

õpinguid gümnaa-

siumis. Karjäärinõus-

tamine toimub koos-

töös Rajaleidjaga. 

õppealajuhataja  

Õppetöö tule-

muste tõstmine 

I ja II kooliastme 

õppetöö seire ja ana-

lüüsimine ning vas-

tavalt tulemustele 

õppekvaliteedi pa-

rendamine. 

III kooliastme õppe-

töö seire ja analüü-

simine ning vasta-

valt tulemustele õp-

pekvaliteedi paren-

damine 

Gümnaasiumiastme 

õppetöö seire ja ana-

lüüsimine. Vastavalt 

tulemustele õppetöö 

korraldamine ja õp-

pekvaliteedi paren-

damine. 

Tasemetööde tulemu-

sed matemaatikas, 

eesti keeles ja valik-

aines on üle vabariigi 

keskmise. 

 

100 % õpilastest lõ-

petavad põhikooli ja 

tulemused on üle va-

bariigi keskmise. 

Riigieksamite tule-

mused on vabariigi 

keskmised. 

Riigieksamiainetes on 

moodustatud õppe-

rühmad, et tagada 

paremad tulemused. 

direktor 

õppealajuhataja 

 

Õpilase arengu 

tagamine lähtu-

des tema indivi-

duaalsusest  

Andekate õpilaste 

ettevalmistamine ja 

suunamine olüm-

piaadideks, konkurs-

sideks ja võistlus-

teks. 

 

 Õppekorralduse 

muutmine õppija 

arengu toetamiseks. 

Õpilased osalevad 

aktiivselt olümpiaa-

didel, konkurssidel 

ning võistlustel ja 

saavutavad edu nii 

maakonnas kui ka 

vabariigis. 

Õpilase arengut toeta-

takse erinevate loen-

gute, õppekäikude ja 

kohtumiste kaudu. 

Koolis toimib õpiabi 

süsteem, kus arvesta-

takse õpilase indivi-

duaalseid iseärasusi. 

õppealajuhataja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEV koordinaa-

tor 

 

Õpilaste ja laste-

vanemate nõus-

tamine. 

Õpilase ja vanema 

nõustamine õpiedu-

kuse tõstmiseks ja 

koolikohustuse täit-

miseks. 

Toimuvad vestlused 

õpilasega või õpilase 

ja lapsevanemaga. 

Vajadusel on kaasa-

tud valla sots. töötaja. 

huvijuht 

direktor 
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Kooli maine 

kujundamine 

 

 

 

Kooli tegevuse süs-

teemne kajastamine 

meedias. 

 

Kooli tutvustamine 

piirkonna põhikooli-

des. 

 

 

 

 

Kooli tutvustamine 

erinevatel haridus-

messidel. 

 

Maakondlike ja üle-

vabariiklike ürituste 

korraldamine koolis. 

Koolisündmuste ka-

jastamine Lõuna-

Mulgimaas ja Saka-

las. 

 

Juhtkond koos õpilas-

tega tutvustab õppi-

misvõimalusi Abja 

Gümnaasiumis. 

Korraldatakse lahtiste 

uste päevi. 

 

Kooli teatakse maa-

konnas ja ka üle va-

bariigi. 

 

Kool korraldab erine-

vaid üritusi, mille 

kaudu kasvab ülerii-

giline tuntus. 

 

 

huvijuht 

direktor 

õppealajuhataja 
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3.6. Turvalisus 

Üldeesmärk: Õpilaste ja koolitöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine. 

 

EESMÄRGID TEGEVUSED SAAVUTATAVAD 

TULEMUSED 
VASTUTA-

JA 

RESSUR-

SID 

Tervisekaitse nõuete 

täitmine 

Tervisetõendite 

uuendamine. 

Täiendava tervi-

sekontrolli läbi-

viimine töötaja-

tele, kes tööta-

vad öösel ja nei-

le, kes töötavad 

arvutiga rohkem 

kui poole oma 

tööajast. 

Kõik tööinspekt-

siooni poolt esita-

tud nõuded on 

täidetud. 

direktor kooli eelarve 

Töötervishoiu taga-

mine 

Esmaabi kooli-

tus koolitöötaja-

tele iga kolme 

aasta tagant. 

Õpilaste arstlik 

läbivaatus kooli 

arstikabinetis. 

Kooliõe töögraa-

fiku kooskõlla 

viimine kooli 

vajadustele vas-

tavalt. 

Koolitöötajatel 

esmaabi koolitus 

läbitud. 

 

 

Vastavalt kooli 

vajadustele töötab 

kooliõde med. 

kabinetis. 

 

direktor 

koolitusraha 

kooli eelarves 

Tuleohutuseeskirja-

de täitmise kontrol-

limine 

Tulekustutite 

olemasolu ja 

korrashoid. Tu-

leohutusalane 

täiendõpe, prak-

tilise evakuee-

rimise etteval-

mistamine ja 

läbiviimine. Iga-

aastane aruande 

esitamine. Tule-

tõkkeustele sul-

gurite paigalda-

mine. 

 

 

 

 

Enesekontrolli 

tuleohutusaruan-

ne iga-aastaselt 

esitatud. 

 

Ettekirjutus täide-

tud 1.09.2017 

 

 

 

direktor 

kooli eelarve 
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Vaimse ja füüsilise 

turvalisuse tagamine 

Kooli kodukor-

ras kajastatud 

vaimse ja füüsi-

lise turvalisuse 

tagamine. Kooli 

kodukorra uuen-

damine vastavalt 

vajadustele. 

Koolikiusamise 

juhtumitega te-

gelemine ka 

väljaspool kooli. 

Kooli territoo-

riumil videoval-

ve kaasajastami-

ne. 

 

 

 

 

 

 

Ei esine koolikiu-

samist. 

 

Paigaldatud 

täiendavaid vi-

deokaameraid. 

 

 

 

 

direktor 

 

 

 

 

 

 

valla eelarve 

Hädaolukordade 

kiire lahendamine 

Hädaolukorra 

plaani täiusta-

mine ja õppuse 

korraldamine. 

Õpetajate kooli-

tamine hädaolu-

korras tegutse-

miseks. 

 

 

 

Läbi viidud häda-

olukorra õppus ja 

uuendatud häda-

olukorra plaani. 

 

 

direktor 

kooli eelarve 

Töötervishoiu ja 

tööohutuse tagamine 

Remontimata 

klassiruumide 

valgustuse vas-

tamine nõuetele, 

kord aastas val-

gustugevuse 

mõõtmine. 

Kõikide seadme-

te juhendite kät-

tesaadavus koo-

litöötajatele, 

uute juhendite 

koostamine os-

tetud seadmete-

le. 

Abipersonali 

töövahendite 

vastavus kaasaja 

nõuetele. 

Klassiruumide 

valgustus vastab 

nõuetele. 

 

 

 

 

Kõik juhendid on 

koostatud. 

 

 

 

Kõik vajalikud 

töövahendid ole-

mas. 

 

 

direktor 

kooli eelarve 
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4. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Iga õppeaasta lõpul  teeb kooli juhtkond kokkuvõtte ja annab hinnangu lõppenud õppeaastale 

ning arengukava täitmisele. Kokkuvõttest informeeritakse õppenõukogu, hoolekogu ja kooli-

pidajat.  

Arengukava uuendatakse, kui: 

- muutub kohaliku omavalitsuse arengukava; 

- muutub kooli staatus; 

- muutub haridusalane seadusandlus; 

- arengukava vajab sisulist täiendamist. 

Arengukava täitmist ja uuendamist korraldab kooli juhtkond. Arengukava muudatused aruta-

takse läbi õpetajate töökoosolekul. Seejärel vaatab need läbi ja teeb oma ettepanekud kooli 

hoolekogu. Muudatused kinnitab Abja vallavolikogu. 

 

 


