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I  Sissejuhatus 

 

Paide Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse 

põhisuunad valdkonniti, sisaldab tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 

uuendamise korda. 

 

Dokumendis lähtutakse Paide linna arengukavast 2011-2020, visioon aastani 

2035 (Paide Linnavolikogu 08.septembri  2011.a  määrus nr 52) ning kooli 

2012.-2015.a arengukava täitmise analüüsist ja kooli sisehindamise aruandest. 

 

Käesoleva arengukava koostamist alustati 2015.a jaanuaris, vastavat tööd juhtis 

kooli arengukava komisjon. Arengukava loomise protsessi olid kaasatud kooli 

töötajad, õpilaste ja lastevanemate esindajad. 

 

Arengukava on loogiliseks jätkuks kooli 2012-2015.a arengukavale, põhiliselt 

on selle struktuur jäänud samaks. Kooli tegevust käsitletakse valdkonnapõhiselt, 

põhitegevuse valdkondi on viis: juhtimine ja kooliarendus, personalijuhtimine, 

koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess. 

 

 

II  Kooli üldandmed ja hetkeolukord 

 

Paide Gümnaasium on kool põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks. Paide 

Gümnaasium on Paide Linnavalitsuse hallatav asutus. Kool asub aadressil 

Aiavilja tänav 3, 72712 Paide. Kool on 1909.a asutatud Paide Tütarlaste 

Gümnaasiumi ja 1924.a. moodustatud Järva Maakonna Paide Ühisgümnaasiumi 

õigusjärglane.  

 

Paide Gümnaasium koosneb põhikoolist ja gümnaasiumist, mis töötavad ühise 

asutusena. Kool töötab päevases õppevormis ühes vahetuses. Koolis toimub 

õppetöö eesti keeles.  

 

2015.-2016.õppeaastal õpib koolis 24 klassikomplektis 520 õpilast.  

I kooliastmes (1.-3.kl.) 7 komplekti, 143 õpilast, II kooliastmes (4.-6.kl.) 7 

komplekti, 141 õpilast, III kooliastmes (7.-9.kl.) 6 komplekti, 132 õpilast ja IV 

kooliastmes (10.-12.kl.) 4 komplekti, 104 õpilast.  

 

Koolimaja on ehitatud 1963.a. üldpinnaga 5300 m2. Kooli peahoone A-korpus 

rekonstrueeeriti 2006.a suvel ja B-korpus 2008.a ning nüüd on kõik õpperuumid 

kaasaegsed nii viimistluselt kui ka sisustuse poolest, kõik nende korpuste 

õpperuumid on ühtses koolisiseses info- ja kommunikatsioonivõrgus, varustatud 

interneti püsiühendusega ja õpetajate töökohtadega. Koolile ehitati C-korpus 

2002.a, millise tehniline seisund ja õpperuumide varustatus on üldiselt hea. 
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Kooli spordiväljakud ja territoorium on 2009.-2010.a rekonstrueeritud ja aiaga 

piiratud. 

 

Koolis on kokku 35 suurt klassiruumi ja ainekabinetti (peahoones 29, C-

korpuses 6), neist 6 omavad ettevalmistusruumi (peahoones 2, C-korpuses 4). 

Loodusõppeainete jaoks on 24- kohaline laboratoorium. Võõrkeelte tundideks 

kasutatakse 4 väiksemat ruumi (peahoones 1, C-korpuses 3).  

 

Aula (200 m2) on 2009.a renoveeritud. Söökla koos köögiga (670 m2) 

rahuldavad oma mõõtmetelt ning kohtade arvult kooli vajadusi. Söökla on 

2004.a renoveeritud ja vajab hooldusremonti. Garderoob on 2009.a renoveeritud 

ja heas korras. Tualetid on renoveeritud ning vastavad normidele ja vajadustele, 

kuid vajavad hooldusremonti. 

 

Kool saab kasutada suurt (3 palliväljakut, 2 võimlemissaali ja 50 m jooksurajad)  

ja kaasaegset spordihoonet kehalise kasvatuse tundide ja spordiringide 

läbiviimiseks. Uus spordihoone ja võimlemissaal C-korpuse keldris rahuldavad 

ruumiliselt täielikult kooli vajadused kehalise kasvatuse alaseks tegevuseks.  

 

Raamatukogu koos lugemisruumiga asub kaasaegsetes ruumides, 

õppekirjanduse kogu ruumid vajavad remonti. Raamatukogule on hangitud 

haldusprogramm “Riks”, mille põhjal on loodud teavikutest e-andmebaas.  

 

Õpetajate tuba, kantselei ja juhtide tööruumid rahuldavad hästi vajadusi. 

Õpetajate tuba on küll väike, kuid sellest piisab, kuna kõigil õpetajatel on 

kasutada individuaalsed töökohad klassiruumides. Huvijuhil on töökoht A-

korpuses, kuid õpilasesinduse ruum on sellest kaugel C-korpuse keldrikorrusel 

ja seetõttu vähe kasutuses. Kooliarsti ja eripedagoogi tööruumid on C-korpuse 

keldriruumides, kuid vajavad paremaid tingimusi, sotsiaalpedagoogi ja 

psühholoogi ühine tööruum on B-korpuse keldris, mis on varasemaga võrreldes 

parem lahendus. 

 

Koolil on olemas vajalik õppekirjandus, kuid senisest rohkem võiks olla 

sõnastikke ja teatmekirjandust. Õppematerjalide ja -vahendite hankimist on 

piiranud rahanappus. Näiteks ei suudeta piisavalt osta füüsika, keemia, 

geograafia, ajaloo, bioloogia jt õppeainete õpetamiseks vajalikke õppevahendeid 

(katsevahendid, kaardid, kemikaalid, õmblusmasinad, jne) ning tehnilisi 

vahendeid. 

 

Pedagoogide kasutuses on 40 arvutiga töökohta ja enamuses  klassides-

kabinettides on videoprojektorid ainetundide läbiviimiseks. Klassiruumides on 

kasutusel 6 digitahvlit ja 13 dokumendikaamerat. Koolis on mitmete õppeainete 

õppetarkvara. Koolis on arvutiklass 25 töökohaga. Toimib koolisisene 
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arvutivõrk. Kooli juhtkonna ja spetsialistide varustatus infotehnoloogia 

vahenditega võimaldab teostada koolijuhtimiseks vajalikke toiminguid. Kokku 

on koolis 83 arvutiga töökohta. Koolis on välja ehitatud kooliraadio. 

 

Koolis töötab 01.september 2015.a seisuga 50 tähtajatu töölepinguga töötajat ja 

4 tähtajalise töölepinguga töötajat. Pedagoogilistel ametikohtadel töötab 43 

töötajat. Pedagoogide jagunemine ametijärkude järgi oli ametijärkude kaotamise 

hetkel (01.jaanuar 2014.a) järgmine: pedagoog-metoodikuid – 6 (15 %), 

vanempedagooge – 14 (35 %) ja pedagooge – 20 (20 %). Kõigil õpetajatel on 

kõrgem erialane ja pedagoogiline haridus ning kõigil spetsialistidel on kõrgem 

erialane haridus. 2015.a omandas 2 õpetajat meisterõpetaja kutse. 

 

 

III  Õppe- ja kasvatustöö korraldus  

 

Paide Gümnaasiumis on õppe- ja kasvatustöö alusdokumendiks 2015.a 

uuendatud kooli õppekava, mis on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku 

õppekava alusel ning on kooskõlas kooli põhimäärusega. Kooli õppekava ja 

selle muudatused esitati enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.  

Kooli üldeesmärgiks on ette valmistada haritud noori kodanikke, kes on 

vastutusvõimelised, valmis õppima järgmises kooli- või haridusastmes ja küpsed 

saama erialast ettevalmistust. Lähtuvalt õpilaste vanuselistest iseärasustest ja 

õpetajate professionaalsest ettevalmistusest on õppetöö sisulise ning praktilise 

korralduse aluseks neljaastmeline süsteem, kus iga kooliaste kestab kolm 

õppeaastat.  

I-III kooliastmesse toimub õpilaste kooli vastuvõtt vastavalt kooli 

teeninduspiirkonnale, vabade kohtade olemasolul ka väljapoolt 

teeninduspiirkonda. Õpilaste vastuvõtt IV kooliastmesse otsustatakse põhikooli 

õpitulemuste põhjal.  

I-III kooliastmes on õppeaasta jaotatud trimestrideks, IV kooliastmes on õppetöö 

korraldatud kursustena. 

 

Esimeses kooliastmes pööratakse suurt tähelepanu  aktiivõppele. Selle kaudu 

saavutatakse õpilase aktiivne osavõtt õppetööst, väärtustatakse suhtlemis- ja 

koostööoskust ning iseseisvat otsustusvõimet. Õppeprotsessi käigus 

kujundatakse õpilasel esmased õpiharjumused ja -oskused, keskendutakse heade 

käitumistavade tundmaõppimisele ja järgimisele. Õpetaja oluliseim ülesanne on 

iga lapse eneseusu ja õpimotivatsiooni toetamine, õpiraskuste äratundmine ning 

vajadusel tugisüsteemide ja õpiabi pakkumine. A-võõrkeeleks on valinud  kool 

koostöös huvigruppidega inglise keele, mille  õpetus algab 3. klassist nelja 

tunniga nädalas. 
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Teises kooliastmes on oluline toetada õpilase õpihuvi, oskust seostada õpitut 

praktikaga, õpimotivatsiooni ning  ära tunda ja arendada õpilase erivõimeid ja 

huvisid, pakkuda õpiraskustega õpilasele õpiabi, võimaldada õpilastel teha 

valikuid ja otsuseid ja nende eest vastutada. II kooliastmes kasutatakse 

aineõpetuse põhimõtteid ja  rakendatakse diferentseeritud aineõpetust  

matemaatikas. B-võõrkeeleks on vene või saksa keel ning õpetamine algab 6. 

klassist nelja tunniga nädalas. 

Kolmandas kooliastmes on õppe ja kasvatuse põhitaotluseks aidata õpilasel 

kujuneda vastutustundlikuks ühiskonnaliikmeks, kes igapäevaelus iseseisvalt 

toime tuleb ning suudab oma huvidele ja võimetele vastavat õpiteed valida. 

Õpipädevuse seisukohalt on oluline õpimotivatsiooni hoidmine, erinevate 

õpistrateegiate teadvustatud kasutamine, uurimuslik õpe ja enesekontrollioskuse 

arendamine. Kool toetab õpilast tema edasiste õpingute ja kutsevaliku tegemisel 

ja erivõimete arendamist (olümpiaadid, konkursid jm). 

III kooliastmes kasutatakse aineõpetuse põhimõtteid ja rakendatakse 

diferentseeritud aineõpetust  matemaatikas. 8. klassis sooritavad õpilased 

läbivatest teemadest lähtuva ja õppeaineid lõimiva loovtöö ja esitavad selle 

avalikul esitlusel.  

Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit (matemaatika, eesti keel ja 

valikeksam).  

 

Gümnaasiumi ülesandeks on õpilasi ette valmistada õppimiseks kõrgkoolis, 

tööle asumiseks või teenimiseks kaitseväes. Kuni 2014.aastani oli õpilasel 

võimalus valida loodus-reaalsuuna, humanitaar-sotsiaalsuuna ja majandussuuna 

vahel. Alates 2015.a lõpetati vastuvõtt majandussuunda. 

Loodus-reaalsuuna eesmärgiks on süvendada õpilaste huvi reaalainete vastu, 

tõsta matemaatika pädevust, loogilise arutlemise, põhjendamise, järeldamise ja 

tõestamise oskust. Humanitaar-sotsiaalsuuna eesmärgiks on süvendada õpilase 

huvi sotsiaalainete ja kirjanduse vastu, tõsta suhtluspädevust, teabe- ja 

tarbetekstide ning ilukirjanduse mõistmist, kohaste keelevahendite ja sobiva 

stiili kasutamise oskust, väärtustades õigekeelsust ning väljendusrikast keelt. 

Võõrkeeltest saab õppida inglise, saksa, vene ja soome keelt. Õpilaste 

kokkuvõttev hindamine toimub peale iga õppekursuse (35 tundi) läbimist ning 

kooliastme hinne  kujuneb gümnaasiumi kõikide kursuste hinnete põhjal. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb õpilasel sooritada: 

1) riigieksamid eesti keeles, matemaatikas, võõrkeeles; 

2) koolieksam; 

3) õpilasuurimus või praktiline töö. 

 

Klassiväline tegevus on järjepidev ja plaanipärane. Ringitundide maht nädalas 

on ligikaudu 60 tundi nädalas, millele lisanduvad pedagoogide ja õpilaste poolt 

ettevalmistatud erinevad  temaatilised üritused. 
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IV Paide Gümnaasiumi filosoofia 

 

Paide Gümnaasiumi missioon:  

 

 õpilaste arendamine, kasvatamine ja neile hariduse andmine, mis tagab 

toimetuleku ning konkurentsivõime edaspidises iseseisvas elus. 

 

Missioon tuleneb kooli üldeesmärgist: ette valmistada haritud noori kodanikke, 

kes on vastutusvõimelised, valmis õppima järgmises kooli- või haridusastmes ja 

küpsed saama erialast ettevalmistust. 

 

 

Paide Gümnaasiumi põhiväärtused:  

 

 avatus, teaduslikkus, demokraatia 

 

Avatus iseloomustab meie tegevuse läbipaistvust, arengu- ja koostöövalmidust. 

Teaduslikkus tagab õppeprotsessi kvaliteedi ja akadeemilise edukuse. 

Demokraatia on huvipoolte osalemine otsustamisel ja endale vastutuse võtmine. 

 
 

V  Kooli kriitilised edutegurid 

 

Kooli toimimine, tulemuslikkus ja areng sõltuvad järgmistest kriitilistest 

eduteguritest: 

 

1. Kooli õpikeskkond 

Kooli õpikeskkonna kvaliteedi otsustav parenemine on kooli visiooni – olla 

kvaliteetkool - saavutamise võtmeküsimuseks. Paide linn on koolipidajana Paide 

Gümnaasiumi rekonstrueerinud, tehniline varustatus vajab pidevat täiustamist.  

 

2. Kvalifitseeritud kaader 

Pedagoogilise personali kvalifikatsiooninõuded on täidetud rõhuval enamusel 

pedagoogidel. Õpetajaskonna professionaalset taset hoiab täiendkoolituses 

osalemine, viimane toimub nii väljapool kooli kui ka koolisisestel kursustel. 

Mitmed õpetajad omavad pädevust teiste pedagoogide koolitajatena või noorte 

õpetajate mentoritena.  

 

3. Akadeemiline edukus 

Kool on tuntud õpilaste akadeemilise edukuse poolest, mille indikaatoriteks on 

õpilaste väljapaistvad tulemused riigieksamitel ja ainekonkurssidel ning väga 

hea sisse saamine kõrgkoolidesse. Akadeemilise edukuse tagab pidev tähelepanu 
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õpilaste arengule ja toimetulekule kõigis kooliastmetes. Õppe- ja kasvatustöö 

pidev analüüs, individuaalsete lahenduste leidmine, klassijuhatajate, 

aineõpetajate ning lastevanemate koostöö parandavad õpilaste edasijõudmist.  

 

4. Töökorraldus 

Koolil on toimiv töökorraldus ja kindel kodukord, mis tagavad protseduuride 

kvaliteetse toimimise, õigete otsuste tegemise ning inimeste turvalisuse. 

Väärtustatakse viisakat, lugupidavat ja väärikat käitumist. Õppetöö ja koolielu 

ladus korraldamine toimub kooli juhtkonna poolt koostöös õppenõukogu, 

hoolekogu ning õpilasesindusega. Oluline on koostöö ja arendustegevuse 

tõhustamine erinevate kooliastmete pedagoogide vahel ainekomisjonides ning 

koolielu töörühmades. 

 

5. Tugiprotsessid 

Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste 

saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde. 

Õpilasele tagatakse vajadusel eripedagoogi, psühholoogi, õpiabi õpetaja, 

tugiisiku või sotsiaalpedagoogi teenus. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse 

vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Haridusliku erivajaduse 

väljaselgitamiseks kasutatakse esmalt erinevates tingimustes õpilase käitumise 

korduvat ja täpsemat vaatlust ja sellele järgnevad õpilase meditsiinilised ja 

logopeedilised uuringud.  

 

6. Arendus- ja projektitöö 

Koolil on pikad arendus- ja projektitöö kogemused. Kooli arengukava ja 

õppekava koostamine ja uuendamine toimub meeskonnatööna arengukava või 

õppekava töörühma eestvedamisel. Õpetajad, õpilased ja kool tervikuna 

osalevad õppe- ja arendusprojektides. Väga tulemuslik on õppe- ja 

kasvatusprotsessi täiendav projektitöö, aktiivselt kirjutatakse projekte lisaraha 

hankimiseks. 

 

7. Infotehnoloogia ja info liikumine 

Koolis on pideva tähelepanu all infotehnoloogia vahendite arendamine vastavalt 

IKT arengukavale, et kaasaegsel tasemel toetada õppeprotsessi ja kooli 

juhtimist. Kooli avatuse põhimõte nõuab kooli tegevuse läbipaistvust, et koolis 

toimuv oleks arusaadav mitte ainult õpilastele, õpetajatele ja kooli töötajatele, 

vaid ka lapsevanematele, linnarahvale ja teistele kooliga seotud huvipooltele. 

Korraldatakse  info liikumist nii kooli sees kui ka kooliga seotud  info juhtimist 

koolist välja. 

 

8. Klassiväline tegevus 

Koolil on traditsiooniliselt tugev klassiväline tegevus, mis väljendub kooride, 

rahvatantsurühmade, huviala- ja aineringide töös, aga ka ürituste korraldamises, 
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millest mitmed on muutunud traditsioonilisteks. Koolis toimuvad mitmed 

ettevõtmised, mis on kestnud üle 10 aasta. Klassivälist tegevust peetakse kooli 

õppe- ja kasvatusprotsessi lahutamatuks osaks. 

 

9. Traditsioonid 

Olles vanim gümnaasium Järvamaal, on koolil pikad traditsioonid ja arvukas 

vilistlaskond (ca 3700 inimest). Tihti on kooli lõpetanud ühe suguvõsa mitu 

põlvkonda. Ka õpetajaskonna hulgas on palju vilistlasi. Vilistlaste kokkutulek 

on üks traditsioonilistest üritustest. Vanu traditsioone hoiavad ja uusi juurutavad 

tänased õpilased – tulevased vilistlased.  

 

10. Maine 

Kooli huvipooltes (õpilased, õpetajad, töötajad, vilistlased, lapsevanemad) 

süvendatakse oma kooli tunde väärtustamist ja kooli hea maine tähtsaks 

pidamist. Hea õppimise traditsiooni hoidmine, vilistlaste toimetulek ja kooli 

ajalugu on kooli hea maine kujundajad. 

 

11. Õpilasesindus 

Koolis annab tooni õpilasesinduse tegevus õpilaselu korraldamisel. 

Õpilasesindust juhib president, keda toetab juhatus. Kooli juhtkonna ja 

õpilasesinduse vahel on tõhus koostöö ning toimub pidev informatsiooni 

vahetus. 

 

12. Hoolekogu 

Kooli juhtkond saab toetuda oma tegevuses hoolekogu abile. Hoolekogu 

koosolekud toimuvad regulaarselt. Hoolekogu algatused on abiks kooli 

materiaalse baasi tugevdamisel ja õpikeskkonna uuendamisel, samuti õppe- ja 

kasvatustöö korraldamisele. 

 

13. Asukoht 

Koolil on soodne asukoht Paide kesklinnas.  

 

14. Koostööpartnerid  

Kooli edukusele aitab kaasa koostöö partnerkoolidega Eestis ja välismaal. 

Aastast 1996 on koostöö nelja gümnaasiumiga Eestis (Rakvere Gümnaasium, 

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium ja Viljandi C. R. 

Jakobsoni Gümnaasium) koolikorralduslikes küsimustes. Alates 2010.a on Paide 

Gümnaasiumil alatine koostööleping Tartu Ülikooliga.  
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VI  Paide Gümnaasiumi visioon 

 

Paide Gümnaasiumi on väärika ajaloo ja traditsioonidega õppija arengut toetav 

kool, kus sirguvad mitmekülgsete huvidega, kohanemisvõimelised ja elus hästi 

toime tulevad inimesed. 

 

Juhtimise ning õppe- ja kasvatusprotsessi efektiivsuse tõstmiseks on loodud uusi 

töökohti. Püsib tihe koostöö lastevanematega laste igakülgse arengu 

toetamiseks. Lastevanemate üldkoosolekutel esinevad oma ala spetsialistid.   

 

Kompetentne, motiveeritud ja hea suhtlemisoskusega personal annab õpilastele 

võimetekohast haridust. Kool toetab personali arengut, töötajate täiendkoolitus 

on vajaduspõhine. Tõhustatakse meeskonnatööd. Õppe- ja kasvatusprotsessi 

tugispetsialistid kuuluvad kooli personali hulka. Koolis väärtustatakse õpetaja 

ametit ja tunnustatakse personali saavutusi. 

 

Õppeprotsessis on kõigis ruumides kasutada parimad õppevahendid. Koolis on 

pidevalt uuenev arvutipark ja liikuv arvutiklass. Wifi levib tõrgeteta kõikjal 

koolis ja kooli territooriumil.  Õpetajatel ja õpilastel on õppeprotsessis 

igapäevaselt kasutada nutiseadmed. Muusikaklass on varustatud mitmete 

erinevate muusikariistadega. Väliõppeklass on sisustatud.  

 

Koolis on õpilastele sisustatud puhkenurgad, õpetajatele kööginurk, kõigile on 

kasutada kohvik. Õpilastele on iseseisvaks lugemiseks ja õppimiseks ruum. 

Rekreatsioonipindade suurendamiseks on A-korpuse koridorid on laiendatud 

siseõue poole ja peaukse kohale on ehitatud kahekorruseline klaasgalerii. Koolil 

on olemas talispordivarustuse baas. Õpilaste toitlustamise edasi arendamiseks 

korraldatakse konkurss toitlustaja leidmiseks.   

 

 

VII  Kooli arengu strateegilised eesmärgid 

 

1. Kooli konkurentsivõime tagamiseks Eesti uuenevas haridussituatsioonis 

on vajalik kooli õppekava järjepidev ja süsteemne uuendamine, et tagada 

kooli edukus gümnaasiumiharidust andva õppeasutusena. 
 

2. Õppeprotsessi kvaliteedi tagamiseks tuleb hoida ja arendada õpetajate 

professionaalsust (täiendkoolitus, arendustegevus ja personalijuhtimine) 

ning täiendada kooli materiaal-tehnilist baasi (õppe- ja tehniliste 

vahendite hankimine).  
 

3. Kõik kooli töötajad on omas ametis kompetentsed ja motiveeritud. 

Personalile korraldatakse süsteemselt täiendkoolitust. Sotsiaalpedagoog 

kuulub kooli töötajate koosseisu. 
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4. Kooli sisehindamise süsteemi kui pidevprotsessi toimimine, et tagada 

õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades 

välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, analüüsides 

õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. 

 

5. Pideva tähelepanu all peab hoidma õppetöö ja koolielu ladusat 

korraldamist kooli juhtkonna poolt koostöös õppenõukogu, hoolekogu ja 

õpilasesindusega. Oluline on koostöö ja arendustegevuse tõhustamine 

erinevates kooliastmetes töötavate pedagoogide vahel ainekomisjonides ja 

koolielu töörühmades osalemise kaudu. 

 

6. Tähtis on õpilaste arengule ja toimetulekule kaasa aitamine igas 

kooliastmes. Õppe- ja kasvatustöö pidev analüüs, klassijuhatajate, 

aineõpetajate ning lastevanemate koostöö ja  individuaalsete lahenduste 

leidmine parandavad õpilaste edasijõudmist. 

 

7. Kooli infosüsteemi edasiarendamine, mis hõlmab infotehnoloogia 

vahendite kasutamist õppeprotsessis ja koolijuhtimises, teabe liikumist 

kooli sees ning kooliga seotud  teabe juhtimist koolist välja. Koolil on 

heal tasemel koduleht. 

 

8. Kooli traditsioonide hoidmine ja arendamine, kooli hea maine eest 

seismine. Kooli huvipooltes oma kooli tunde väärtustamine ja 

arendamine.  

 

 

VIII  Kooli põhiliste tegevusvaldkondade peamised eesmärgid 

 

1. Kooli juhtimine ja arendamine: 

Ühtsete eesmärkide ja nõuete toimimise kindlustamine 

Personali süsteemse teavitamise jätkamine 

Rahulolu uuringute teostamine 

Õppetöö ja huvitegevuse ühendamine ühtseks loominguliseks õppimist 

toetavaks keskkonnaks 

 

2. Personalijuhtimine: 

Töötajate pidev tunnustamine ja esitamine tunnustamiseks  

linna, maakonna ja vabariigi tasandil 

Kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud töötajatega 

Täiendõppe võimalusi kasutavad kõik õpetajad 

Kolleegilt-kolleegile meetodiga õppimine 

Inimressursi kvaliteedi hoidmine 
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3. Koostöö huvigruppidega: 

Lastevanemate teadlikkuse tõstmine 

Lastevanemate kaasamine ühisürituste läbiviimisse 

Hoolekogu kaasamine kooli arengusuundade väljatöötamisse 

Hoolekogu kui toimiv lüli lapsevanemate ja kooli vahel 

Õpilasesinduse kaasamine koolielu juhtimisse 

Ühiste õppepäevade korraldamine 

Õpilaste arvamuste ja vajaduste väljaselgitamine 

Vilistlaste kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessi 

Ettevõtete kaasamine karjäärinõustamisse 

Kooli positiivse maine kujundamine 

Koostöö jätkamine Tartu Ülikooliga 

Hoolekogu, õpilasesinduse ja kooli tegevuskavade ühtlustamine 

Huvigruppidega koostöö hindamine (rahulolu uuringud) 

 

4. Ressursside juhtimine: 

Kooli ruumide hea esteetiline seisund 

Klassid ja kabinetid on kaasaegselt sisustatud 

Kooli turvalisuse tõstmine 

IKT arenduskava uuendamine 

Õpilastele arvutiga töökohtade suurendamine 

Õuesõppe klassi sisustamine 

 

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess:  

Heade tulemuste saavutamine õppetöös, tasemetöödel, põhikooli 

lõpueksamitel ja gümnaasiumi riigieksamitel 

Aktiivne osalemine olümpiaadidel ja konkurssidel 

Suurem astmete vaheline õppetöö lõimimine 

Suurem ainepõhine lõimimine klassiti 

Projekti-, õues- ja avastusõppe mahtude suurendamine kõigis 

kooliastmetes 

Kutsesuunitluse lõimimine õppeainetega 

HEV õpilaste õppetöö korralduse täiustamine 

Huvitegevuse heal tasemel jätkamine 

Ainekomisjonide töö kooskõlastamine komisjonide vahel 

Ainepõhiste huviringide arvu suurendamine 

Tugi andekatele õpilastele 

Töö probleemsete lastega ja nende peredega 
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Ainepäevade, ainenädalate, õpilaskonverentside korraldamine. 

Tunnivälised üritused toetavad igakülgselt õppetööd ja RÕK-is välja 

toodud pädevuste omandamist 

 

 

 

IX  Arengukava uuendamine ja täitmise hindamine 

 

Arengukava täitmisest tehakse kokkuvõte ja antakse tehtule hinnang iga 

õppeaasta lõpul õppenõukogule ning hoolekogule.  

Arengukava uuendamine toimub igal õppeaastal – algab oktoobris ja lõpeb 

aprillis toimuval õppenõukogu koosolekul.  

Arengukava täitmise hindamist ja arengukava uuendamist korraldab kooli 

juhtkond, vastutab direktor. 
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X  Tegevuskava põhivaldkondade peamiste eesmärkide saavutamiseks  
 

1. Juhtimine ja kooliarendus – valdkonna üldjuht on direktor 

Eesmärk Tegevus selle saavutamiseks Tähtaeg 
Vastutaja, 

täitja 
Tulemus 

Huvipoolte pidev kaasamine 

kooli juhtimisse 

1. Arendada koostööd kooli 

õppenõukogu, hoolekogu, 

õpilasesinduse ja juhtkonna vahel 

2016.-2018.a. 

Kooli juhtkond,  

hoolekogu 

esimees, 

Õpilasesindus 

president 

Otsuste demokraatlikkus, 

meeskonnatöö, on ühised eesmärgid 

ja väärtused, ühine visioon 

 

2. Ühtlustada kooli, hoolekogu ja 

õpilasesinduse tegevuste eesmärgid 

ja tööplaanid 

2016.-2018.a 

Direktor, 

hoolekogu 

esimees, 

õpilasesinduse 

president 

Kooli kollektiiv, hoolekogu ja 

õpilasesindus tegutsevad ühtsete 

eesmärkide nimel ja kooskõlastatud 

tegevuskavade alusel 

 
3. Kaasata töörühmi koolielu  

arendamisse ja juhtimisse 
2016.-2018.a. 

Kooli juhtkond, 

töörühmad 

Otsuste demokraatlikkus ja 

optimaalsus, töötajate 

vastutuspädevuste areng 

Sisehindamise süsteemi 

arendamine 

1. Uuendada kooli sisehindamise 

korda 

2016.a, II pa 

(okt-nov) 
Direktor 

Uuendatud sisehindamise kord on 

kehtestatud. 

 
2. Rakendada kooli uuendatud 

sisehindamise süsteem. 
2017.-2018.a Kooli juhtkond 

Kooli tegevuse tulemuslikkuse 

analüüs toimub igal õppeaastal. 

 
3. Koostada uus sisehindamise 

aruanne 
2018.a. 

Kooli juhtkond, 

töörühmad 

Kooli sisehindamine on hästi toimiv 

pidevprotsess.  

Rahulolu uuringute 

teostamine. 

1. Uuring töötajate hulgas –  

    sügis 2017 

2. Uuring õpilaste hulgas – 2016 

3. Uuring lapsevanemate hulgas –  

    sügis 2017  

2016.-2017.a Kooli juhtkond 

Kooli juhtkond omab adekvaatset 

infot kooli tegevuse tulemuslikkuse, 

kooli juhtimise ja töökorralduse 

kohta 
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Protsesside ladus toimimine 

1. Kehtestatud kordade, juhendite ja 

reeglite uuendamine, vajadusel uute 

loomine 

2016.-2018.a. 
Kooli juhtkond, 

töörühmad 

Korrad, juhendid ja reeglid tagavad 

ladusa ja efektiivse töökorralduse 

 

2. Jätkata info edastamist 

personalile väljakujunenud 

süsteemi järgi 

2016.-2018.a Kooli juhtkond 

Koolis toimib heal tasemel 

infovahetuse süsteem (ja töötajate 

informeerituse tase on kõrge) 

 
3. Täiustada pedagoogiliste 

ametikohtade ametijuhendeid 
2017.a Õppealajuhataja  Tööülesanded on  täpsustunud 

 
4. Täiustada juhtide ja 

haldustöötajate ametijuhendeid 

2016.a 

2018.a 
Direktor Tööülesanded on  täpsustunud 

Kooli maine tõstmine 
Koostada kooli maine kujundamise 

põhimõtted ja tegevuskava  
2016.a        

Direktor, 

töörühm 

Koolielu kajastatus meedias on 

kasvanud, kogukond on kursis koolis 

toimuvaga 

Teiste koolide  kogemuste 

tundmaõppimine 

1. Osaleda igal aastal „Viie kooli 

kohtumisel" 
2016.-2018.a. Direktor 

Kooli esindus osaleb õppeseminaril 

igal aastal ühes sõpruskoolis 

 

2. Kohtuda erinevate koolide 

kollektiividega, igal õppeaastal 

vähemalt ühe kooliga 

2016.-2018.a Kooli juhtkond 
Õpetajate metoodiliste ja 

pedagoogiliste oskuste kasv 

Aktiivne projektitöö 
Osaleda rahvusvahelistes, riiklikes 

ja kohalikes projektides 
2016.-2018.a. 

Kooli juhtkond, 

töötajad 

Paranenud on personali täiendõpe ja 

arendus, õpilaste pädevuste areng ja 

koolitöö kvaliteet 

 

 

2. Personalijuhtimine – valdkonna üldjuht on õppealajuhataja 

Eesmärk Tegevus selle saavutamiseks Tähtaeg 
Vastutaja, 

täitja 
Tulemus 

Kompetentne ja motiveeritud 

personal  

1. Hinnata olemasoleva kooli 

personali vajadust 2016-2018 

õppeaastateks 

2016.a.  I pa Direktor 
Personali struktuur, ametikohad ja 

vajadused on määratletud 
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2. Täita kõik ametikohad 

kvalifikatsiooninõuetele vastava 

personaliga 

2016.-2018.a Direktor 
Kõik ametikohad on nõuetele vastava 

personaliga komplekteeritud   

 3. Arendada personali 2016.-2018.a. Õppealajuhataja  
Toimuvad koostöövestlused, toimub 

kavakohane  täiendkoolitus  

 

4. Täiustada töötajate   töö 

tasustamise ja tunnustamise 

süsteemi 

2016.a 
Direktor, 

töörühm 

Personali töö on tõhus, 

eesmärgipärane ja motiveeritud 

 
5. Tõsta ainekomisjonide esimeeste 

motivatsiooni 
2016.-2018.a Direktor 

Ainekomisjonide esimehed on 

tasustatud 

 
6. Taotleda linnavalitsuselt 

juhifondi taastamist 
2017.a Direktor 

Kooli töötajaid on võimalus 

nõutavast parema töö eest tasustada 

Täiendõppe võimalusi 

kasutavad kõik töötajad. 
1. Uuendada täiendkoolituse kava aprill 2016.a Õppealajuhataja  

Uuendatud töötajate täiendkoolituse 

kava on kehtestatud. 

 

2. Korraldada igal õppeaastal 

vähemalt kaks kogu pedagoogilist 

personali hõlmavat sisekoolitust 

2016.-2018.a Õppealajuhataja  

Täiendkoolitused toetavad kooli 

pedagoogilise protsessi terviklikku 

arengut ja head tulemuslikkust 

Toimib kolleegilt-kolleegile 

meetodiga õppimine. 

Korraldada kogemuslike esinemisi 

kooli sisekoolitustel ja 

ainekomisjonides 

2016.-2018.a Õppealajuhataja  
Õpetajad kasutavad õppe- ja 

kasvatustöös kaasaegseid meetodeid 

Personal on ette valmistatud 

iseseisva põhikooli ja 

riigigümnaasiumi tekkeks 

1. Hinnata 2018.a tekkiva iseseisva 

põhikooli aadressiga: Aiavilja 3, 

Paide, personali vajadust. 

2016.-2017. 

õppeaasta 

Direktor, 

õppealajuhataja 

On teada tekkiva põhikooli personali 

vajadus 

 

2. Osaleda 2018.a Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse kinnistule 

tekkiva  riigigümnaasiumi personali 

komplekteerimise protsessis   

koostöös HTM, Paide 

Linnavalitsuse ja Paide 

Ühisgümnaasiumiga. 

2017.–2018. 

õppeaasta 

Direktor, 

õppealajuhataja 

On teada tekkiva gümnaasiumi 

personali vajadus 
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3. Koostöös Paide Linnavalitsuse ja 

Tööinspektsiooniga teha selgeks 

reeglistik, kuidas toimub töötajate 

töökohtade vahetamine ja töösuhte 

lõpetamine 

2016.-2017. 

õppeaasta 
Direktor 

On teada reeglid, kuidas toimub uute 

koolide personali värbamine 

Töötajate tulemusliku töö 

märkamine 

Töötajate pidev tunnustamine ja 

esitamine tunnustamiseks linna, 

maakonna ja vabariigi tasandil 

2016.-2018.a Direktor Töötajate rahulolu on kasvav 

 

 

 

 

3. Koostöö huvigruppidega – valdkonna üldjuht on direktor 

Eesmärk Tegevus selle saavutamiseks Tähtaeg 
Vastutaja, 

täitja 
Tulemus 

Lastevanemate ja kooli 

koostöö edendamine 

1. Tõsta lastevanemate teadlikkuse 

tase õppe- ja kasvatustöö osas. 
2016.-2018.a Õppealajuhataja  

Lapsevanemad on suhetes kooliga 

aktiivsemad ja avatumad 

 
2. Kaasata lastevanemaid 

ühisürituste läbiviimisse. 
2016.-2018.a Õppealajuhataja  

Vilistlaste kaasamine õppe- ja 

kasvatusprotsessi. 

Kutsuda järjepidevalt kooli 

vilistlasi osalema kooli õppe- ja 

kasvatusprotsessis 

2016.-2018.a Kooli juhtkond 
Kooliga tihedaid koostöösidemeid 

omavate vilistlaste arv on kasvanud 

Ettevõtete kaasamine 

karjäärinõustamisse. 

Kaasata järjepidevalt Paide linna ja 

selle naabervaldade ettevõtteid 

õpilaste karjäärinõustamise 

protsessi 

2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

karjäärikoordi-

naator 

Ettevõtjad on kaasatud õppeprotsessi 

Koostöö kooli 

õpilasesindusega on hästi 

toimiv 

Jätkata õpilaste ja õpetajate 

temaatiliste ümarlaudade 

järjepidevat korraldamist.  

2016.-2018.a 
Direktor, 

huvijuht 

Ümarlauad toimuvad vähemalt kord 

poolaastas 
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Koostöö hoolekoguga on hästi 

toimiv 

Tagada jätkuvalt hea, 

koordineeritud ja tööplaanile 

põhinev koostöö hoolekoguga 
2016.-2018.a. Direktor 

Hoolekogu on kui toimiv ja toetav 

lüli lapsevanemate ja kooli vahel. 

Koostöö Tartu Ülikooliga on 

hästi toimiv 

Uuendada kava koostööks Tartu 

Ülikooliga 2016.a   II pa 
Direktor, 

töörühm 
Toimiv koostöö on korraldatud 

Järvamaa põhikoolidega on 

hea koostöö 

1. Korraldada igal õppeaastal 

Järvamaa põhikoolide õpilastele 

lahtiste uste päevi koos testide 

sooritamisega  

 

2016.-2017.a Kooli juhtkond 
Lahtiste uste päevad on regulaarselt 

toimunud 

 
2. Korraldada igal õppeaastal 

külastusi Järvamaa põhikoolidesse 
2016.-2017.a 

Direktor, 

huvijuht 

Järvamaa põhikoolide külastused on 

regulaarselt toimunud 

Koolil on koostöö partneritega 

välismaalt 

Osalemine rahvusvahelistes 

projektides koostöös välisriikide 

koolide ja noorteühendustega 

2016.-2018.a. 

Kooli juhtkond, 

pedagoogid, 

õpilased 

Õpilaste kultuuride vaheliste 

teadmiste täiendamine ja 

õpilasvahetus 

 

 

 

 

4. Ressursside juhtimine – valdkonna üldjuht on direktor 

 

Eesmärk Tegevus selle saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja, täitja Tulemus 

Kooli ruumide hea esteetiline 

seisund 

Teha süsteemset hooldusremonti 

kõigi korpuste ruumidele 
2016.-2018.a 

Direktor,  

SA Paide Haldus 

Kooli ruumid vastavad 

koolihügieeni nõuetele 
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Klassid ja kabinetid on 

kaasaegselt sisustatud 

1. Kooli klasside ja kabinettide 

sisustuse ja inventari vajaduspõhine 

uuendamine 

2016.-2018.a. 
Direktor, 

õppealajuhataja  

Paranenud on õppetöö läbiviimise 

tehnilised võimalused 

 
2. Klassides, kabinettides ja 

territooriumil on toimiv Wifi 
2016.-2017.a 

Direktor,  

IKT spetsialist 

Õpilastel võimalus kasutada 

õppetöös internetis leiduvaid 

materjale 

Kooli turvalisuse tõstmine 
1. Ehitada äkkrünnaku 

teavitussüsteem 

2016.-2017. 

õppeaasta 

Direktor,  

SA Paide Haldus 

Äkkrünnaku teavitussüsteem on 

ehitatud 

 
2. Videovalvesüsteemi 

korrastamine ja täiendamine 
2017.-2018.a 

Direktor,  

IKT spetsialist 
Videovalvesüsteem on töökindel 

IKT arenduse tagamine IKT arenduskava uuendamine  2016.a  

Direktor, 

haridustehnoloog, 

töörühm 

IKT arenduskava on direktori 

käskkirjaga kehtestatud 

Õpilastele arvutiga töökohtade 

suurendamine 

1.Uuendada arvutiklass, asendades 

terminalid personaalarvutitega 

2016.a Direktor,  

IKT spetsialist 

Paranenud on õpilaste võimalused 

õppeprotsessis kasutada IKT 

kaasaegseid rakendusi 

2. Soetada tahvelarvutite klass 2017.a Direktor,  

IKT spetsialist 

Oluliselt on paranenud õpilaste 

võimalused õppeprotsessis kasutada 

IKT kaasaegseid rakendusi 

3. Soetada juurde teine 

tahvelarvutite klass 

2018.a Direktor,  

IKT spetsialist 

Oluliselt on paranenud õpilaste 

võimalused õppeprotsessis kasutada 

IKT kaasaegseid rakendusi 

Koolis on heal tasemel audio- 

ja videomaterjalide 

kasutamise võimalused  

1. Ehitada ümber aula audio- ja 

videosüsteem 
2017.-2018.a 

Direktor,  

IKT spetsialist 

Aulas on kaasaegne videoprojektor  

ja 4-kõlariga audiosüsteem 

 

2. Sisustada kaasaegsete audio- ja 

videoseadmetega varustatud 

muusikaklassid 

2018.a 
Direktor,  

IKT spetsialist 

Muusikaklassides on kaasaegsed 

audio- ja videoseadmed 
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Kooli arvutivõrgu töö 

stabiilsuse tagamine 

Asendada amortiseerunud serverid 

uutega 2017.-2018.a  
Direktor,  

IKT spetsialist 

Kooli arvutivõrk töötab tõrgeteta 

Õuesõppe klassi sisustamine 
Sisustada õuesõppe klass pinkidega 

ja laudadega 
2017.-2018.a 

Direktor,      

SA Paide Haldus 

Õuesõppe klassis toimuvad sisukad 

õppetunnid 

 

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess – valdkonna üldjuht on õppealajuhataja 

Eesmärk Tegevus selle saavutamiseks Tähtaeg 
Vastutaja, 

täitja 
Tulemus 

Kooli õppe- ja 

kasvatusprotsess on 

omanäoline 

Uuendada kooli õppekava 

omanäoliseks 

1 kord 

õppeaastas  

Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Meil on kooli omanäolisust ja 

eripärasid esile toov õppekava  

Pedagoogilise koostöö 

parendamine 

Kooskõlastada ainekomisjonide 

vaheline koostöö  

1 kord 

õppeaastas 
Õppealajuhataja  

Suurenenud on lõimumine 

kooliastmete vahel 

Kooli õppe- ja 

kasvatusprotsess on 

tulemuslik 

1. Suurem ainepõhine lõimimine  

klassiti 
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

õpetajad 
Õpilased saavutavad häid tulemusi 

õppetöös (tasemetööd, põhikooli 

lõpueksamid,  gümnaasiumi 

riigieksamid) ning kõik põhikooli ja 

gümnaasiumilõpetajad jätkavad 

haridusteed järgmisel haridustasemel 

2. Täiustada HEV õpilaste õppetöö 

korraldust 
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

HEV 

koordinaator 

3. Luua ja rakendada tugisüsteem 

andekatele õpilastele 
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

HEV 

koordinaator 
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4. Korraldada ainepäevi, 

ainenädalaid ja õpilaskonverentse. 
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

õpetajad 

5. Suurendada projekti-, õues- ja 

avastusõppe mahtusid kõigis 

kooliastmetes 

2016.-2018.a 
Õppealajuhataja, 

õpetajad 

6. Täiustada tunnustamissüsteemi 

õpilaste motiveerimiseks 
2016.-2017.a 

Kooli juhtkond,  

ÕE juhatus 

7. Osaleda aktiivselt maakondlikel 

ja vabariiklikel olümpiaadidel ja 

konkurssidel. 

2016.-2018.a 
Õppealajuhataja, 

huvijuht 

8. Suurem kooliastmete vaheline 

õppetöö lõimimine. 
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja,  

ainekomisjonide 

esimehed 

Kutsesuunitlustöö arendamine 
Lõimida kutsesuunitlus  

õppeainetega 
2016.-2018.a 

Karjääritöö 

koordinaator, 

klassijuhatajad 

Õpilaste kutsealane teadlikkus, oma 

huvide ja võimete hindamisoskus 

ning valmisolek tööks 

Huvitegevuse seotus 

õppekavaga  

1. Tunnivälised üritused toetavad 

igakülgselt õppetööd  
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

huvijuht, 

õpetajad Koolis toimib aktiivne huvitegevus 

mitmekesistes vormides 

Õppetöö ja huvitegevus on 

ühendatud ühtseks loominguliseks 

õppimist toetavaks keskkonnaks 

 

 
2. Tunnivälised üritused toetavad  

üldpädevuste omandamist 
2016.-2018.a 

Õppealajuhataja, 

huvijuht, 

õpetajad 

 
3. Suurendada ainepõhiste 

huvialaringide arvu 
2016.-2018.a 

Huvijuht, 

õpetajad 
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XI   Olulisemad investeeringud visiooni täitmiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XII   Olulisemad investeeringud tegevuskava täitmiseks 
 

Nimetus 

 

2016 2017 2018 

Kooli ruumide hooldusremondid  16 000 

peatrepikoda 

15 000 

A-korpus 

Ruumiprogrammi rekonstrueerimine 

uue põhikooli vajadustest lähtudes,       

C-korpuse hooldusremont 

 5 000 70 000 

Info- ja kommunikatsioonisüsteemi 

arendamine 

15 000  

(arvutiklass, WiFi 

ruuterid, infotahvlid) 

10 000  

(tahvelarvutite 

komplekt klassile) 

10 000  

(raamatukogu e-teabe arvutid) 

 

Raamatukogu põhifondi täiendamine 2 000 2 000 1 000 

Ametikohtade suurendamine.  

Uued ametikohad – tippspetsialistid, 

HEV-koordinaator, 

karjäärikoordinaator,  

projektijuht 

Sotsiaalpedagoog, 

meditsiinitöötaja, 

eripedagoog 

Arendusjuht 

Huvitegevuse rahastamine 15 000 15 000 15 000 

 

Nimetus Aastad Orienteeruv maksumus      

2015.a hindades 

Põhjendus 

A-korpusele uue jalutus- ja puhkeala                 

projekteerimine. 
2017 10 000 

Koolis on jalutus- ja puhkealasid 

vähem kehtivatest nõuetest A-korpusele uue jalutus- ja puhkeala                

ehitamine. 
2018 100 000 

Uue jalutus- ja puhkeala ning 

õpilasesinduse ruumi 

projekteerimine ja ehitamine kooli 

peasissekäigu kohale 

2017-2018 5 000 

50 000 

 

Koolis on jalutus- ja puhkealasid 

vähem kehtivatest nõuetest 


