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Tõstamaa Keskkooli arengukava 

  

Tõstamaa Keskkooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava aastateks 2017 - 2020 ning arengukava uuendamise korra.  

 

Tõstamaa Keskkooli arengukava lähtub Tõstamaa Keskkooli põhimäärusest ja Tõstamaa valla 

arengukavast. 

  

  

  

Moto: 

  

„Ei saa ma targaks üleöö, see kõik on pikk ja pidev töö!” 

  

  

  

Missioon: 

  

aidata kujuneda isiksusel, 

kes tuleb toime oma elu ja tööga, 

kes on valmis elukestvalt õppima, 

arendab pidevalt ennast ja aitab kaasa ühiskonna arengule, 

määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa ja maailma tuleviku 

eest 

ning väärtustab tervislikke eluviise. 

 

  

  

Visioon: 

  

Tõstamaa Keskkool on jätkusuutlik kool ning kogu koolipere on 

järjepideva arendustegevuse ja õppimise-õpetamise kaudu muutnud kooli selliseks, 

et õpilased arenevad soovitud suunas, saades selleks parimat võimalikku õpet. 

  

  

  

Põhieesmärk: 

  

Iga õpilane peab saama meie koolist tugevapõhjalise hariduse ning hea kasvatuse. 
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I Sissejuhatus 
  

Tõstamaa Keskkooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Tõstamaa 

Keskkooli arengukava lähtub Tõstamaa Keskkooli põhimäärusest ja Tõstamaa valla 

arengukavast. 

  

Arengukava on kooli enda arendamise kava, mida vajavad kõik huvigrupid: õpilased, õpetajad, 

lapsevanemad, kogukond ja koolipidaja. Arengukava koostamise aluseks on kooli kui 

organisatsiooni, kus õpivad kõik, igakülgne arendamine. 

  

Renoveeritud ja restaureeritud koolihoone vajab uuenenud sisu, arendamise ja täiustamise 

süsteeme, kus osalust ja vastutust jagatakse kõikide huvigruppide vahel. Arengukava üldeesmärk 

on koostada dokument, mis analüüsib kooli eelnevat tegevusperioodi, kirjeldab analüüsist 

lähtuvalt arengu visiooni, pikaajalisi eesmärke ja nende täitmiseks vajalikke strateegiaid, 

tegevussuundi ja investeeringuid. 

  

Arengukava parendamisvaldkonnad vormusid eneseanalüüsi ja sisehindamise tulemusena. 

Arengukava väljatöötamiseks on koostatud tegevuspoliitika mudel. Tuginetud on hariduselu 

reguleerivatel õigusaktidel ja sidusdokumentidel. 

  

Arendustegevuse mudel toetub prioriteetide ja tugistruktuuride arendamisele, mille aluseks on 

kooli sisehindamise süsteem. 

  

Arengukava koostamiseks on metoodika, kus osaleks võimalikult palju huvigruppe (õpilased, 

lastevanemad, õpetajad, juhtkond, kogukonna liikmed). Metoodika valiku peamine eesmärk oli 

saada adekvaatset informatsiooni otsestest allikatest, anda võimalus edastada ideid ja liita 

võimalikult suur hulk osapooli arenguprotsessi. Kasutatavad meetodid on 

 

intervjuud, 

küsitlused, 

rahulolu-uuringud, 

rühmadiskussioonid ja -tööd, 

ajurünnakud, 

arenguvestlused. 
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II Üldandmed 

2.1. Asend 

  

Tõstamaa Keskkool asub Tõstamaa vallas Pärnumaal, 40 kilomeetri kaugusel Pärnu linnast. Kool 

tegutseb 1804. aastal valminud mõisa härrastemajas alates 1921. aastast. Koolipere hooldada 

on 3,5 ha suurune endine mõisapark, kooliaed  ja spordiväljakud. 

  

Telefon 44 96 216 

Kodulehekülg http://www.tostamaa.edu.ee 

E-post: kool@tostamaa.ee 

Facebook: https://www.facebook.com/tostamaakool 

  

2.2. Ajalugu 

  

Maja on ehitatud 19. sajandi alguses. Kool kolis mõisamajja 1921. aastal. 1998. aastal on 

katusealust kasutades juurde ehitatud III korrus. Koolimajas on tehtud ulatuslikud 

restaureerimisuuringud, mille käigus on leitud väga ilusaid ja unikaalseid lae- ja seinamaalinguid. 

2004. aastal lõpetati ulatuslikud renoveerimis-restaureerimistööd. Unikaalne ehitis on 

kõrvalhoone, mida mõisaajal kasutati hobusetallina. Nüüd asuvad seal õpilaskodu, arvutiklass, 

tööõpetus- ja kodundusklass ning kooli söökla. Esimesed teated rahvaharidusest seostuvad 

Forseliuse seminari tegevusega Tartus, kus õpetati välja koolmeistreid rahvakoolide jaoks. Üks 

kooliõpetaja saadeti ka Tõstamaale ja seega õpetati siin lapsi juba 1688. aastal. Haridust koos 

vaheaegadega on antud 329 aastat ja üsna mitmes koolimajas. Kool on Forseliuse Seltsi liige. 

Alates 1. septembrist 1953 on töötanud Tõstamaal keskkool. Seoses õpilaste vähesusega 

muudeti vahepeal kool 8- klassiliseks. 1982. aastast alates on siin taas keskkool. Algaastaist 

tänaseni on Tõstamaa Keskkool tavalise õppekavaga keskkool, kus erinevatel perioodidel on 

olnud erinevaid rõhuasetusi. Koolis on 13 klassikomplekti, millest üks on kasvatusraskustega 

õpilaste klass. Kooli teeninduspiirkonnaks on Tõstamaa vald. 

  

1. septembril 2017 alustas õppetööd 139 õpilast. 

 

 

  

http://www.tostamaa.edu.ee/
http://www.tostamaa.edu.ee/
https://www.facebook.com/tostamaakool
https://www.facebook.com/tostamaakool
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2.3. Pedagoogiline personal 

  

Üldarv                                                                                                                 21 

Õpetajate ametikohtade arv                                                                               16             

Põhikohaga õpetajaid                                                                                         13 

Osalise koormusega õpetajaid                                                                             8 

Põhikohaga töötavate õpetajate keskmine nädalakoormus                               24 ainetundi 

Meesõpetajaid                                                                                                      5 (23%) 

  

2.4. Abipersonal 

  

Lisaks õpetajatele töötavad koolis sekretär-asjaajaja, raamatukoguhoidja; majahoidja; kokk, 

õpilaskodu kokk, köögitööline; neli koristajat; õpilaskodu öökasvataja, kaks õpilaskodu kasvatajat. 

Majandusalajuhataja ja remondimees on ühised teiste vallaettevõtetega. 

  

2.5. Õpilaskonna üldanalüüs 

 Õpilaste arvu dünaamika 

 

 
  

Õpilaste arvu dünaamika on jätkuvas langustrendis. Aastaks 2017 langes gümnaasiumi õpilaste 

arv alla 20. Tõstamaa valla teeninduspiirkonna põhikooliealiste õpilaste arv on aastal 2015 

langenud alla 100 õpilase 
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2.6. Tähtsamad üritused ja tähtpäevad koolis 

  Kooliaasta avaaktus 

Rebaste nädal 

Õpetajate päev 

Sügisspordipäev 

Kooli sügiskross 

Lastevanemate koosolek 

Mardi- ja kadripäeva tähistamine 

Playback show 

Ainenädal 

Kooli jõulukonkurss 

Advendihommikud 

Jõulupidu 

Jõuluhommik 

 „Kõige parem sõber” -  sõbrapäev koolis 

Eesti Vabariigi aastapäeva aktus 

Vastlapäev 

Sõpruskohtumine Broceni kooliga 

Kooli lauluvõistlus 

Emakeelepäev – keelehommik 

Stiilinädal 

Kooli näitemängupäev 

Lahtiste uste päev koolis 

Kooli kevadkross 

Kevadspordipäev 

Emadepäeva kontsert koostöös rahvamajaga 

Tutipeod (9. ja 12. klass) 

Aasta õpilase ja õpetaja valimine 

Õppeaasta lõpupidu, kaastaud lapsevanemad 

Tänupäev – kooli tublide õpilaste ja sportlaste ning nende vanemate tänamine direktori 

poolt 

Lõpupeod (9. ja 12. klass) 

Läbi õppeaasta toimuv kooli mälumängusari (algklassides, põhikoolis  ja gümnaasiumis) 

Sügisel ja kevadel toimuvad kooliümbruse koristuspäevad 

Suvel osaleb kool projektis  „Unustatud Mõisad” 

Kooli kokkutulekuteks ilmub almanahh Sõnalaegas 

Neli korda aastas ilmub kooli ajaleht Koolivaim 
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2.7. Rahuloluküsitlused ja SWOT analüüs 

  

Arengukava ning sisehindamise tulemuslikkuse saavutamiseks korraldatakse iga õppeaasta 

kevadperioodil rahuloluküsitlusi. Huvigruppide rahuloluküsitluste läbiviimisel, hindamisel ja 

analüüsimisel kasutatakse e-küsitlusi. 

  

Näidis e-Küsitluse kohta: https://form.jotformeu.com/51113161481342 

  

  

 SWOT   

Tugevad küljed: 

Looduskaunis keskkond, kaunis koolimaja, väga ilus interjöör 

Head, professionaalsed õpetajad 

Eelkutseõpe (turismiettevõtluse-, riigikaitse valikkursused) 

Meeldiv ja tolerantne õhkkond, mõistvad kolleegid ning õpilased 

Kõik tunnevad üksteist, seoses sellega paremad suhted koolis 

Osalemine projektides 

Head (väli-) sportimisvõimalused (staadion, tervise- ja suusarajad) 

Õpilaskodu olemasolu nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile 

Suvel võimalus õpilastel mõisas töötada 

Tugispetsialistid olemas (psühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog) 

Huvitegevus aktiivsematele: ringid (tasuta), huvikool (tasuline) 

  

https://form.jotformeu.com/51113161481342
https://form.jotformeu.com/51113161481342
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Nõrgad küljed: 

Spordihoonet pole 

Vähe õpilasi keskkooli osas 

Õpilaste madal motiveeritus 

Poiste kaasahaaratus huvitegevusse (tehnika huviringi pole; pallimängud?) 

Kaugus maakonna keskusest 

Kehalise kasvatuse tunnid klubis - koolist kaugel 

Valikkursusi õppekavas vähe 

Noori õpetajaid vähe 

Tunnidistsipliin - vahel probleemne 

Kooli sisekorraeeskirjadest ei peeta kinni 

  

Võimalused arenguks: 

Spordihoone (ujula) rajamine 

Osalemine uutes projektides (lisaressursside leidmine) 

Muuta õpilaste arvu keskkooliosas suuremaks 

Noorte kompetentsete õpetajate leidmine vabanevatele ametikohtadele 

Arvestada rohkem õpilaste (vanemate) ettepanekutega (lasta neil rohkem üritusi 

korraldada) 
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Uued valikkursused gümnaasiumis (nt. filosoofia, võõrkeeled) 

Läbimõeldum nõuete süsteem ja sellest kinni pidamine 

Suhted teiste koolidega (inimestega, kultuuridega) 

Rohkem võimalusi erinevateks huvialaringideks (motiveerida lapsi neist osa 

võtma) 

Sooja ilmaga õuesõpe; looduskeskkonna ära kasutamine 

  

Ohud: 

Õpilaste vähenemine piirkonnas ja Eestis 

Õpetajate leidmine (noored ei taha maale elama/tööle tulla) 

Kaugel linnast (õppeekskursioonid, muuseumid, teater) 

Uuenduste juurutamine tekitab tagasilööke 

Õpilaste vähene huvi õppimise ja huvitegevuse vastu (ka lastevanematel) 

Suitsetamine, alkoholism, narkootikumid, koolivägivald 

Linna laste vastuvõtt (ei taha õppida, käitumisprobleemid) 

Noorte soovimatus õppida ja nõrgad tulemused - kooli langev maine 

Õpetajal vähe aega individuaalseks lähenemiseks 

Kooli eelarve ei kata arenguvajadusi (kaasaaegse õpikeskkonna nõuded) 

Liiga väikesed/suured nõudmised pärsivad õpilase arengut 
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 III Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 
 3.1. Kooliarenduse hindamiskriteeriumid 
  

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise hindamiskriteeriumid on sätestatud kooli 

sisehindamise aruandes, mis koostatakse vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. 

Aruandes tuuakse välja kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad: 

  

1)      Eestvedamine ja juhtimine 

2)      Personalijuhtimine 

3)      Koostöö huvigruppidega 

4)      Ressursside juhtimine 

5)      Õppe- ja kasvatusprotsess 

6)      Õpilasega seotud tulemused 

7)      Personaliga seotud tulemused 

8)      Huvigruppidega seotud tulemused 

9)      Õppeasutuse näitajad 

  

3.2. Kooliarenduse indikaatorid 

  

1)      Eestvedamine 

2)      Strateegiline juhtimine 

3)      Personalivajaduse hindamine 

4)      Personali värbamine 

5)      Personali kaasamine ja toetamine 

6)      Personali arendamine 

7)      Personali hindamine ja motiveerimine 

8)      Huvigruppidega koostöö kavandamine 

9)      Huvigruppide kaasamine 

10)   Huvigruppide koostöö hindamine 

11)   Eelarveliste ressursside juhtimine 

12)   Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

13)   Inforessursside juhtimine 

14)   Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

15)   Õpilase areng 

16)   Õppekava 

17)   Õppekorraldus ja –metoodika 

18)   Väärtused ja eetika 

19)   Õpijõudlus 
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20)   Terviseedendus 

21)   Hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamine 

22)   Huvitegevus 

23)   Õpilastega seotud statistika 

24)   Õpilaste rahulolu 

25)   Personali saavutused 

26)   Täienduskoolitus 

27)   Personali rahulolu 

28)   Personaliga seotud statistika 

29)   Huvigruppide (Hoolekogu, õpilasesinduse, lastevanemate jt) aktiivsus 

30)   Avalikkussuhted 

31)   Huvigruppide kaasatus otsustamisse 

32)   Tagasiside huvigruppidelt ja nende rahulolu 

33)   Õpilaste ja õpetajate suhtarv 

34)   Õpilaste arv ja klassi täituvus 

35)   Õpilaste osalus õppetöös 

36)   Õpikeskkond 

37)   Arvutitega varustatus 

38)   Raamatukogu 

39)   Eelarve 

  

 

3.3. Kooli missioon 

  

Tõstamaa Keskkooli missioon on aidata kujuneda isiksusel, kes tuleb toime oma elu ja tööga 

/hakkama saamine/, kes on valmis elukestvalt õppima, arendab pidevalt ennast ja aitab kaasa 

ühiskonna arengule, määratleb end oma rahva liikmena, kodanikuna, kaasvastutajana Euroopa 

ja maailma tuleviku eest /aktiivne ilmakodanik/, ning väärtustab tervislikke eluviise. 

 

Selleks on vaja: 

  

1)      tagada kooli poolt antava hariduse taseme usaldatavus 

2)      saavutada kooli konkurentsivõime säilitamine ja parendamine 

3)      tõsta õpilaste ja lastevanemate, töötajate rahulolu õppe-kasvatustegevuse 

korralduse ja tulemustega 

4)      väärtustada kooli kogemused, traditsioonid ja õppesuunad 
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3.4. Kooli visioon 

  

Tõstamaa Keskkool on jätkusuutlik kool ning kogu koolipere on järjepideva 

arendustegevuse ja õppimise-õpetamise kaudu muutnud kooli selliseks, et õpilased 

arenevad soovitud suunas, saades selleks parimat võimalikku õpet. Kooli visioon on vaade 

tulevikku, mille poole püüdleme ning see annab kogu personalile ettekujutuse sellest, millised me 

peame olema teatud aja pärast, et täita kooli missiooni. 

  

3.5. Kooli strateegilised eesmärgid. 

  

Kooli strateegilisteks eesmärkideks on erinevates valdkondade visioonid, et kujundada kool 

arendustegevuse kaudu selliseks, mida näeb ette Tõstamaa kooli missioon. Strateegiaid 

mõjutavad tegurid on: ajakohasus, mõjusus, tulemuslikkus, efektiivsus, jätkusuutlikkus ning 

kooskõla riigi, maakonna ja valla arenguga ning sisehindamise analüüs. Strateegiad näitavad, 

kuidas jõuda eesmärgini – kooli visiooni saavutamise plaan. 

  

1)  Eestvedamine ja  juhtimine 

  

Tõstamaa Keskkoolis toimub eestvedamine strateegilise juhtimise ja süstemaatilise 

arendustegevuse kaudu. Kooli arendustegevuse aluseks on arengukava. Tõstamaa Keskkooli 

arengukava määrab kooli visiooni lapse ja õpilase arengust lähtuvalt, kooli personali strateegilised 

eesmärgid, õppeaastate prioriteedid ning arengukava tegevuskavas planeeritud tegevused 

toetavad ja tagavad strateegiliste eesmärkide saavutamist. Arengukava korrigeerimisel 

lähtutakse Tõstamaa Keskkoolis järjepidevalt sisehindamistulemustest. Üldtööplaanis 

kavandatud tegevused tagavad õppeaasta eesmärkide täitmise ning üldtööplaani kavandamisel 

lähtutakse kooli sisehindamise tulemustest ja arengukavast. Sisehindamine tagab kooli 

eesmärgistatud tegevuse. Sisehindamise käigus analüüsitakse koolis põhitegevuste 

tulemuslikkust. Sisehindamise tulemused on aluseks Tõstamaa Keskkooli tegevuse 

parendamisel. Sisekontroll Tõstamaa Keskkoolis tagab kooli personali õiguspärase tegevuse 

ning riiklike ressursside otstarbeka kasutamise ülesannete täitmisel. Kooli juhtkond kaasab 

enesehindamisse sidusgrupid (õpetajad, lapsevanemad, õpilased, muu personal, hoolekogu, 

omavalitsus, hariduskomisjon). 

  

2)  Personali juhtimine 

  

Personali juhtimise tähtsaimaks ülesandeks on kvalifitseeritud pedagoogilise kaadri olemasolu 

ning selleks on pidevalt vaja tegeleda personalivajaduste hindamise ja värbamisega, millised 

lähtuvad kooli vajadustest. Tõstamaa Keskkoolil personali juhtimisel aitab kaasa otstarbekas 
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asjaajamise kord. Peetakse nõutavaid rakendusraamatuid, dokumendid vormistatakse 

nõuetekohaselt. Dokumenteeritud on kõik kooli tähtsamad tegevused, mistõttu kooli töö tervikuna 

on hästi jälgitav. Lähtutakse asjaajamiskorra ühtsetest alustest, mis sätestab nõuded 

asjaajamisele ja dokumendihaldusele ning riigi standarditest, Rahvusarhiivi ja Haridus- ja 

Teadusministeeriumi nõuetest ning kooli vajadustest. Personal on kaasatud ja toetab kooli 

põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemist. Tööjaotus ja vastutus direktori ja Õppejuht vahel on 

selge. Kooli töötajad teavad oma ülesandeid, otsustus- ja vastutuspädevust. Töös lähtuvad nad 

kooli arengukavast, õppekavast ning kooli juhtkonna, hoolekogu ja õppenõukogu otsustest. 

Järgivad ametijuhendites ja töölepingutes määratletud ülesandeid, osalevad kooliarenduses. 

Koolis on sätestatud personalile selged reeglid, mis fikseerivad nende kohustused, vastutuse ja 

õigused (sisekorra eeskirjad, ametijuhendid, kooli kodukord) ning neid järgitakse igapäevases 

õppe- ja kasvatustegevuses. Personali arendamise eesmärgiks on saavutada iga töötaja 

valmisolek ja aktiivsus iseenda arendamiseks, millega tagatakse ametialase kompetentsuse 

pidev tõus ning kooli põhiülesannete täitmise edukus. Personali hindamisele ja 

motiveerimisele aitab mõjusalt kaasa tunnustamissüsteem, mille eesmärgiks on tagada 

direktsiooni tähelepanu kooli personalile. See süsteem vajab käesoleval hetkel täiustamist. 

  

3)  Koostöö huvigruppidega. 

  

Tõstamaa Keskkooli personali koostöö huvigruppidega on kavandatud arengukava kaudu. 

Pedagoogiline personal, õpilased, lapsevanemad ja teised huvigrupid on kaasatud kooli 

põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel. Informatsiooni liikumine huvigruppide vahel on 

Tõstamaa Keskkoolis süsteemne. Infosüsteemi ülesehitus baseerub infotehnoloogial, mis pakub 

väga mitmekesiseid võimalusi info edastamiseks, töötlemiseks ja vastuvõtmiseks. Kogu koolis on 

rakendatud e-kooli.  Dokumendihaldus on elektrooniline. Veebileht on atraktiivne ja mitmekesist 

teavet pakkuv kõikidele huvigruppidele. Oma tegevuste kajastamiseks antakse regulaarselt välja 

almanahhi. Süstemaatiliselt tegeldakse mainekujundusega. Regulaarselt korraldatakse kooli 

juhtkonna ja personali poolt küsitlusi huvigruppide koostöö hindamiseks, milleks kasutatakse 

eFormulare. Kooli sündmuste kajastamine toimub elektroonilise kalendri vahendusel 

http://www.tostamaa.edu.ee/?page_id=85. Uueks infokanaliks on lastevanemate list 

(lapsevanem@tostamaa.ee) 

  

4)  Ressursside juhtimine. 

  

Eelarveliste ressursside juhtimise prioriteedid tulenevad kooli õppekava, arengukava ja 

üldtööplaanis kavandatu rakendamisest. Ressursse kasutatakse eesmärgipäraselt. Vahendite 

kasutamist on analüüsinud nii kooli juhtkond kui ka hoolekogu. Vallavalitsuse eraldised on 

piisavad kooli õppe- ja kasvatustegevuse prioriteetsete suundade arendamiseks. Riigieelarvelisi 

eraldisi kasutatakse vastavalt kehtivale töötasustamise korrale, tunniressursse kasutatakse 

otstarbekalt ja läbimõeldult. Täiendkoolitusraha kasutamine on seotud koolisiseste vajaduste ja 

üleriigiliste prioriteetidega. Materiaal-tehnilise baasi arendamisel on Tõstamaa Keskkoolist 

http://www.tostamaa.edu.ee/?page_id=85
http://www.tostamaa.edu.ee/?page_id=85
http://www.tostamaa.edu.ee/?page_id=85
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kujundatud vaimselt ja füüsiliselt turvaline õpikeskkond ning kooli õppe- ja üldotstarbelised ruumid 

on puhtad ja kooli maa-ala heakorrastatud. Tõstamaa Keskkoolis on pedagoogidel võimalused 

IT-vahendite kasutamiseks tundide ettevalmistamisel ning pedagoogid kasutavad IT-vahendeid 

tundides. Samuti on õpilastel võimalus kasutada IT-vahendeid tundides ja tunnivälisel ajal 

õpiülesannete täitmiseks. Õpilastele korraldatakse õppekäike ja -ekskursioone ning külastatakse 

muuseume vastavalt õppekavale. Süsteemselt uuendatakse õppeinventari, ITK vahendeid, 

õpikuid ning õppematerjale. Inforessursside juhtimine toimub info kogumise, kättesaadavuse, 

liikuvus, töötlemise ja aruandlussüsteemi kaudu.  Kooli eelarve koostamisel ja materiaal-tehnilise 

baasi arendamisel juhindutakse säästliku majandamise ja keskkonnahoiu põhimõtetest, mille 

tulemusel saavutatakse tehtavate kulutuste minimeerimine. 

  

5)  Õppe- ja kasvatusprotsess 

  

Tõstamaa Keskkooli õppekava on koostatud lähtuvalt kooli põhieesmärgist – õpilase areng. 

Selle kohaselt peab iga õpilane saama meie koolist tugevapõhjalise hariduse ning hea kasvatuse. 

Kooli õppekava arendamisel lähtutakse koolis  õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse 

analüüsist. Aineõpetajate poolt koostatud ainekavades on püstitatud aine õppe- ja 

kasvatuseesmärgid, sh aine kaudu taotletavad kooliastmete pädevused. Õppesisu, põhimõisted 

ja õpitulemused on määratud klassiti. Kooli õppekava läbivate teemate käsitlus on aineti ja klassiti 

jälgitav, õpitulemused fikseeritud. Kirja on pandud õppeedukuse hindamise vormid ja põhimõtted. 

Õpetajate töökavad konkretiseerivad kooli õppekava üldosa ja ainekavasid ainete lõikes lähtuvalt 

õppeaasta tööplaanist ja klasside õpilaste eripärast. Töökavad on vormistatud õppeaasta 

kalenderplaanidena ja esitatud eKoolis. Õppesisu on liigendatud ulatuslikumate õppeteemade 

järgi. Näidatud on olulised alateemad, kasutatavad meetodid, õppekirjandus jm õppematerjal; 

oodatavad õpitulemused ja nende kontrollimise/hindamise aeg ning moodused. Töökavas 

tuuakse esile õppekava läbivad teemad, mille eesmärgiks on erinevate õppeainete raames 

omandatavad teadmised, oskused, hoiakud, väärtused ja eetika. Pedagoogid kujundavad 

õpilastes õppima õppimise oskusi, koostööoskusi ning suunavad õpilasi käituma vastavalt 

ühiskondlikult tunnustatud käitumisnormidele. Suurt tähelepanu pööratakse loovuse ning 

iseseisvate tööoskuste arendamisele. Pedagoogid valivad õpetamisstrateegiad ja 

õpetamismeetodeid lähtuvalt õpilaste individuaalsusest. Õpilased on õppetunnis aktiivsed 

õppijad. Hindamise abil motiveerivad pedagoogid õpilasi sihikindlalt õppima. Õpilaste 

tasemetööde ja hindeliste arvestuste tulemused on vastavuses aastahinnetega.  Gümnaasiumi 

astmes saavad õpilased lisaks akadeemilisele haridusele ka maaturismiõppe teadmised. 

Tõstamaa Keskkoolis rakendatud tugisüsteemid tagavad õpilaste toetamise. Õpilastele ja 

lapsevanematele on kättesaadav spetsialisti nõustamine ja konsultatsioon. Koolis lähtutakse 

tugisüsteemide korrigeerimisel nende mõjususe analüüsist. Koolis peetakse järjepidevat 

arvestust koolikohustuse täitmise kohta, analüüsitakse õpilaste puudumiste põhjusi ning 

rakendatakse meetmeid koolikohustuse mittetäitjate kooli naasmiseks ja naasmisel, selleks 

toimib koostöövõrgustik kohaliku omavalitsusega, alaealiste komisjoniga ja noorsoopolitseiga. 

Riigieksamite tulemused on Tõstamaa Keskkoolis vastavuses õpilaste võimetega. Tasemetööde 

tulemused on koolis vastavuses riiklike keskmiste tulemustega. Õpilased oskavad ja tahavad 

Tõstamaa Keskkoolis õppida.  Õpilased omandavad koostööoskused ning käituvad vastavalt 
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ühiskondlikult tunnustatud käitumisnormidele. Õpetajad viivad koostöös õpilastega läbi projekte. 

Tõstamaa Keskkoolis toimib  kutsesuunitluse alane töö. Tõstamaa Keskkooli juures tegutseb 

õpilaskodu. Õpilaskodus elavad ja õpivad normintellektiga ja tavakäitumisnorme järgivad 

noored, kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega. Õpilaskodu elanikke abistavad kooli 

eripedagoog,  sotsiaalpedagoog ja psühholoog, toimub koostöös Pärnu linna haridusametiga. 

  

6)  Õpilasega seotud tulemused 

  

Et tagada Tõstamaa Keskkooli õpilaste õpijõudlus lähtuvad klassijuhatajad ja aineõpetajad oma 

töös kooli õppekasvatustöö ülesannetest, laste probleemidest. Neil on ülevaade üksikute laste, 

õpilaste ja kogu klassi ning rühma  õnnestumistest, arenemisest ja probleemidest. Tõstamaa 

Keskkoolis on liitunud tervist edendavate koolide võrgustikuka, tegeletakse terviseedendusega 

ning personal on kujundanud koolis vaimselt ja füüsiliselt turvalise õpikeskkonna. Tõstamaa 

Keskkoolis on toimiv hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamise süsteem. Koolis 

rakendatud tugisüsteemid (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog,  järeleaitamis- ja 

konsultatsioonitunnid, õpiabi, individuaalsed õppekavad, koostöö omavalitsuse sotsiaaltöötajaga) 

tagavad tavaõpilaste toetamise ning õppe- ja kasvatustöö hariduslike erivajadustega õpilastega. 

Õpilastele ja lastevanematele on kättesaadav spetsialisti (eripedagoog, sotsiaaltöötaja, kooli 

teenindav perearst, psühholoog, Rajaleidja keskus) nõustamine. Konsultatsioonid tagavad 

õpilaste toetamise. Kooli raamatukogus on olemas vastav õppekirjandus. Koolikollektiiv kasutab 

kooli- ja vallaraamatukogu teenust. Raamatukogus on olemas kooli eripärale vastav 

õppekirjanduse ja põhikirjanduse kogu. Raamatukogul puudub e-kataloog. Huvitegevus 

Tõstamaa Keskkoolis lähtub kooli eesmärkidest ning on integreeritud kooli õppe- ja 

kasvatusprotsessi. Õppe- ja kasvatustöö tulemuste analüüsimiseks peetakse koolis õpilastega 

seotud statistikat, milleks koostatakse tabeleid, graafikuid ja kasutatakse e-kooli vastavasisulisi 

aruandeid. Õpilastega seotud statistika, -küsitluste ning klassijuhatajate poolt igal õppeaastal läbi 

viidavate arenguvestluste tulemuste analüüsist selgub õpilaste rahulolu. 

  

7)  Personaliga seotud tulemused 

  

Tõstamaa Keskkoolis personali saavutused tulenevad ühtlustatud materjalidega lõpueksamite 

ja tasemetööde tulemustest ja need on vastavuses riiklike keskmiste tulemustega. Personali 

täiendkoolituse kavandamine tuleneb arengukava strateegilistest eesmärkidest. 

Täiendkoolituse läbiviimine on kooskõlas sisehindamise tulemustest. Kogu kooli personali hulgas 

viiakse regulaarselt läbi rahuloluuuringuid ja arenguvestlusi. Igal kevadel korraldab kooli direktor 

õpetajatele ja kooli töötajatele arenguvestlused, mille käigus selgub personali rahulolu. 

Arenguvestluse eesmärgiks on anda pädev hinnang õpetaja tööle, tagasi sidestades tema 

eneseanalüüsi, leppida kokku eeloleva õppeaasta eesmärkides ja arutada, kuidas saab koolijuht 

õpetajat püstitatud eesmärkide saavutamisele kaasa aidata. Personaliga seotud statistika 

kajastub Eesti Hariduse Infosüsteem statistikas. 
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8)  Huvigruppidega seotud tulemused 

  

Hoolekogu, õpilasesinduse, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus kajastub nende 

koosolekute regulaarsetel toimumistel. Huvigruppidega seotud tulemused väljenduvad eelkõige 

positiivses tagasisides kooli kohta, positiivses meediamaterjalis kooli kohta, huvigruppide 

ettepanekutega  arvestamine kooli juhtimises. Avalikkussuhete eesmärgiks on sotsiaalse 

kapitali loomine, suhted piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil. Jätkatakse rahvusvahelisi 

projekte ning koostöö- ja partnerlussuhted on järjepidevad. Kasutatakse erinevaid võimalusi 

kooli esindamiseks ning info kooli tegevusest on pidev. Huvigrupid on kaasatud otsustamisse 

kooli põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisele. Samuti hinnatakse huvigruppidelt saadud 

tagasisidet ja rahulolu, milleks kasutatakse e-küsimustikke. 

3.6. Õppeaastate prioriteedid 

 Tõstamaa Keskkooli arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus 

riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele. Õppeaastate prioriteedid on määratletud kooli 

arengukavas kõikide arendamist vajavate võtmealade  lõikes, välja tuuakse valdkonna 

märksõnad, tegevused  ja tulemused ning  tegevuste ajagraafik ja vastutaja. See tagab koolis 

kõikehõlmava arendustegevuse kooli personali ees seisvate eesmärkide saavutamisel. 

  

Õppeaastate prioriteetsed tegevused on toodud iga võtmeala kohta tabelitena  peatükis IV 

Tegevuskava kolmeks aastaks. Iga võtmeala tegevusi strateegiliste eesmärkide 

saavutamiseks on kokku 10. 

  

Oluliste Tõstamaa Keskkooli arengut puudutavate konkreetsete tegevuste plaan on toodud 

Lisas 1. 
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IV Tegevuskava kolmeks aastaks. 

4.1. Tegevused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 

1)  Eestvedamine ja juhtimine 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Arengukava 

täiendamine 

Täiendatud arengukava Direktor 

2. Üldtööplaani 

koostamine ja 

kinnitamine 

Kinnitatud 

üldtööplaan 

Direktor, Õppejuht 

Huvijuht 

3. Kooli õppekava - 

õppe- ja 

kasvatustegevuse 

tulemuste 

analüüs 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste analüüsi ning 

õppeaasta kokkuvõtte aruanne 

Õppejuht 

4. Sisehindamise 

süsteemi 

täiendamine 

Uuendatud sisehindamise 

kord 

Direktor 

Õppejuht 

5. Sisehindamise 

läbiviimine 

Sisehindamise  akt Direktor, Õppejuht 

6. Huvigruppide rahulolu 

uuringute läbiviimine 

Rahulolu uuringute aruanded või 

koosolekute protokollid 

Direktor 

  

7. Huvigruppide osalemist 

soodustavad poliitikad 

ning toetav 

eestvedamine 

Huvigrupid on innustatud 

tegutsema 

Direktor 
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8. Strateegiate 

hindamine ja vajadusel 

nende korrigeerimine 

Paranenud 

on kooli juhtimine 

Direktor 

  

9. Organisatsiooni-

kultuuri arendamine 

Personal on oma kooli patrioot Direktor 

  

10. Arenguvestlused 

personaliga 

Personal on saanud tagasideme 

oma tööle 

Direktor 

  

2)  Personali juhtimine 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Töösisekorraeeskirjade 

täiendamine 

Uuendatud töösisekorra-

eeskirjad 

Direktor 

2. Tunnustamissüsteemi 

uuendamine 

Personal on motiveeritud ja 

tunnustatud 

Direktor 

3. Personali 

ametijuhendite 

uuendamine 

Ametijuhendite 

vastavus tööülesannetele ja 

kooli õppekavale 

Direktor 

4.  Kooli personali 

täiendkoolituse 

planeerimine 

Personali täiendkoolitus on 

eesmärgistatud ja planeeritud 

vastavalt sisekontrolli 

tulemustele 

Õppeala-juhataja 

  

5. Personalivajaduse 

hindamine 

On olemas 

riskianalüüs 

Direktor 

6. Personali 

 värbamine 

On olemas kvalifitseeritud 

kaader 

Direktor 
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7. Mikrokliima 

parendamine 

Personal tunneb end 

ühtse toreda kollektiivina 

Direktor, 

õppeala-juhataja 

8. Töötingimuste 

parandamine 

Personalile on tagatud töö- ja 

tervisekaitse nõuded 

Direktor 

9. Arenguvestluste 

läbi viimine 

Personalile antud tagasiside 

ning eesmärgid järgnevaks 

perioodiks 

Direktor 

10. Noore õpetaja 

tugisüsteemi 

rakendamine 

Mentorluse kaudu paranenud 

noore õpetaja töötulemused 

Õppeala-juhataja 

  

3)  Koostöö huvigruppidega 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Huvigruppide 

määratlemine 

Huvigrupid 

määratud 

Direktor 

2. Koostöövajaduse 

määratlemine ja 

kavandamine 

Selgunud, millised on 

koostöövormid huvigruppidega 

Direktor 

3. Rahulolu uuringu 

korraldamine 

Tagasiside huvigruppidelt Õppeala-juhataja 

4.  Tagasiside kogumine 

ja hinnang koostööle 

On selgunud huvigruppide 

ootused 

Direktor 

  

5. Veebipõhise 

infosüsteemi 

ajakohastamine 

Kooli info jõuab 

huvigruppideni 

Arvutiõpetaja, 

direktor 
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6. Huvigruppide 

kaasamine kooli 

arendustegevusse 

Huvigrupid on otsustesse 

kaasatud 

Direktor 

  

7. Hoolekogu töö plaani-

päraseks muutmine ja 

koosolekute toimumine 

Hoolekogu  tööplaan ja 

koosolekute protokollid 

Direktor, 

hoolekogu esimees 

8. Lahtiste uste päeva 

läbiviimine 

Vanematel on võimalus jälgida 

oma last 

Õppeala-juhataja 

9. Kooli tublimate 

tänupäeva 

korraldamine 

Tublimad õpilased, vanemad ja 

õpetajad on tunnustatud 

Direktor, 

õppeala-juhataja 

10. Lastevanemate 

koosolekute 

läbiviimine vähemalt 

kaks korda aastas 

Lastevanemate koosolekute 

protokollid 

Direktor, 

õppeala-juhataja 

  

4)  Ressursside juhtimine 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Finantsanalüüsi 

tegemine 

On selgunud ressursside 

plaanipärane kasutamine 

Direktor 

2. Finantskontrolli 

teostamine 

On selgunud sihipärane 

ressursside kasutamine 

Vallavalitsus 

3. Finantsriskide 

tegemine 

On selgunud efektiivne 

ressursside kasutamine 

Direktor 

4. Eelarveliste ressursside 

kavandamine ja uue 

eelarve koostamine 

Eelarve on 

planeeritud ja vastu võetud 

Direktor, 

hoolekogu esimees, 

raamatupidaja 
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5. Inforessursside 

juhtimine 

Info kogumine ja kättesaadavus 

parem 

Direktor, 

arvutiõpetaja 

6. Materiaal-tehnilise 

baasi arendamine 

Paranenud on koolikeskkond Direktor 

7. Säästlike 

ajandamisvõtete 

planeerimine 

Plaan on 

olemas 

Direktor 

8. Säästlike 

majandamisvõtete 

rakendamine 

Juurutatakse keskkonnahoiu 

põhimõtteid 

Direktor 

9. Lisaressursside 

hankimine 

Projektid Direktor, projektijuht 

10. Investeeringute 

kasutamine 

Õpikeskkond on paranenud Direktor 

  

5)  Õppe- ja kasvatusprotsess 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Õpilase arengu 

tagamine 

Õppe- ja kasvatustöös on 

arvestatud iga õpilase 

vajaduste, soovide ning 

iseärasustega 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad, 

ringijuhid 

2. Erivajadustega 

õpilastele jälgimine ja 

nende arengu hindamine 

Erivajadustega õpilased on 

välja selgitatud 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad, 

eripedagoog, 

psühholoog, 

HEV-koordi-naator 
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3. Erivajadustega 

õpilastele 

tugisüsteemide 

rakendamine 

Tugisüsteemid toimivad. 

Õpilased ja vanemad on 

nõustatud 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad, 

eripedagoog, 

psühholoog, 

sots.pedagoog, 

HEV-koordi-naator 

4. Individuaalsete 

õppekavade 

rakendamine 

Paranenud on õpilaste 

toimetulek õppimisega 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad 

5. Toimuvad õppekava 

täitmise, hindamise ja 

parendustöö koosolekud 

Õpetajad mõistavad õppekava 

sisu ja eesmärke 

Direktor, 

Õppejuht 

  

6. Õpilasekesksete 

õpetamis- ja 

kasvatusmetoodikate 

rakendamine 

Õpilased 

tahavad õppida 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad 

7. Kaasaaegsete 

õpetamise 

meetodite tundmine ja 

kasutamine õppetöös 

Õpilased on omandanud 

õpioskused ja oskavad õppida 

individuaalselt ja rühmiti 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad 

8. Õppemetoodilise töö 

planeerimine, korraldus 

ja hindamine 

Õpetöö ja kooli päevakava on 

planeeritud 

Õppejuht 

9. Õpilasele suunatud 

terviseedenduse  

tegevused 

Õpilased järgivad 

tervislikke eluviise 

Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

10. 

  

  

Väärtuseliste hinnangute 

ja hoiakute kujundamine 

õppe- ja 

kasvatusprotsessis 

Õpilastel kujunenud välja 

kindlad väärtused ja eetika 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad 
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6)  Õpilasega seotud tulemused 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Tasemetööde ja 

riigieksamite - 

õpijõudluse analüüs 

Järeldused õpijõudlusest ja 

planeeritud tegevused selle 

tõstmiseks 

Õppejuht 

  

2. Õpilastele tugisüsteemi 

edasiarendamine 

(õpiabi, eripedagoog, 

pikapäevarühm, 

järeleaitamisetunnid) 

Igal õpilasel on võimalus 

kasutada abi õppetöös, 

HEV õpilastele 

toimivad 

tugiteenused 

Õppejuht 

  

3. Õpilaste tervis Puudumiste ja haiguspäevade 

analüüs 

Õppejuht 

4. Huvitegevuse analüüs Õpilaste osalemine, soovid ja 

võimalused 

Huvijuht 

5. Õpetajad viivad 

koostöös õpilastega läbi 

projekte 

Kirjutatud ja rahastatud 

projektid, osalemine projektides 

Õppejuht, huvijuht 

6. Aineõpetajate 

erialased koolitused 

Aineõpetajad vastavad 

kvalifikatsiooni- 

nõuetele 

Õppejuht 

7. Noorsootöö 

integreerimine 

õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

Õpilasesindus 

toetab õppetööd koolis 

Huvijuht 
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8. Karjäärinõustamine 

koolis 

Õpilased  osalevad 

kutsesuunitlus-programmis 

Õppejuht, 

psühholoog 

9. Õpilaste rahulolu- 

uuringute läbiviimine 

Tagasiside kooli kohta ning 

tegevuste planeerimine 

puuduste kõrvaldamiseks 

Õppejuht, 

huvijuht 

10. Õpilaste tulemuste 

tunnustamine 

Õpilased on tunnustatud Direktor 

  

7)  Personaliga seotud tulemused 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Tegutsemine ohu 

korral - päästeameti 

õppused  personalile 

Kõik kooli töötajad  ja õpilased 

oskavad tegutseda ohu korral 

Direktor 

2. Personali 

täiendkoolitus 

Tulemused töötulemuste 

kvaliteedi osas 

Õppejuht 

3. Arenguvestluste 

läbi viimine 

Personalil olemas tagasiside 

oma tööle 

Direktor 

4. Personaliga seotud 

statistika pidamine 

Statistika  personali kohta 

  

Direktor 

5. Personali 

rahulolu-uuringute 

korraldamine 

Tagasiside kooli kohta ning 

tegevused planeeritud puuduste 

kõrvaldamiseks 

Direktor 

6. Personali 

tunnustamissüsteemi 

rakendamine 

Personal on motiveeritud Direktor 
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7. Personali kaasamine 

otsustesse 

Personal on kaasatud kooli 

juhtimisse 

Direktor 

8. Mikrokliima jälgimine 

koolis 

Omavahelised suhted personalil 

korras 

Direktor, Õppejuht 

9. Personali 

ühisüritused 

Terve õhkkond kollektiivis, 

kolleegide tundmine 

Direktor  

10. Töötingimuste 

parandamine 

Personali tööviljakus 

kasvanud 

Direktor 

  

8)  Huvigruppidega seotud tulemused 

  Tegevused Tulemus Vastutaja 

1. Hoolekogu aktiivne 

tegevus 

Hoolekogu kaasatud kooliellu Hoolekogu esimees 

2 Õpilasesinduse 

koosolekud 

Õpilasesindus kaasatud 

kooliellu 

Huvijuht 

3. Koolisündmuste 

kajastamine meedias 

maine kujundamine 

PR 

Direktor 

4. Huvigruppide 

kaasatus 

otsustamisse 

Tehtud ettepanekute hulk ja 

nende arvestamine 

Direktor 

5. Ühisüritused 

huvigruppidele 

Oma kooli tunne huvigruppidel Direktor 

6. Meened  ja sümboolika Kooli reklaam Direktor 
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7. Vanemate kaasamine Kodu ja kooli koostöö 

paranenud 

Direktor 

8. Koostöö 

ettevõtjatega 

Karjääriõpe, koostöö 

ettevõtjatega 

Direktor 

9. Kodulehe pidev 

uuendamine 

Info jõuab vanemateni Direktor 

10. E-kooli teenused Infokanal: kodu - kool Arvutiõpetaja, 

Aineõpetajad 

11. Huvigruppide seas 

läbiviidud uuringud ja 

nende analüüs 

Tagasiside kooli kohta ning 

tegevused puuduste 

kõrvaldamiseks 

Direktor 

  

V Arengukava uuendamise kord 
  

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal. Arengukavas planeeritakse 

tegevused järjepidevalt kolmeks aastaks. Arengukava korrigeerimisel lähtub kool 

sisehindamistulemustest. 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal kevadel nii, et koolil oleks uue 

õppeaasta alguseks olemas arengukava kolmeks järgnevaks õppeaastaks. 

Ettepanekud kooli arengukava täiustamiseks arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja hoolekogus. 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

● haridusalase seadusandluse muudatustega; 

● muudatustega riiklikus õppekavas; 

● koolivõrgu korrastamise muudatustega; 

● muudatustega kooli investeeringutes; 

● kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

  

Käesolev arengukava on välja töötatud, arvestades piirkonna lastevanemate, kooli pedagoogide 

ja õpilaste nägemust tulevasest Tõstamaa Keskkoolist. Arengukava on  heaks kiidetud kooli 

õppenõukogus, kooli hoolekogus, kooli õpilasesinduse koosolekul. 

Arengukava kinnitab Tõstamaa Vallavolikogu. 
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LISA 1 

  

  

  

  

Tegevused 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

  

Vastutaja 

  

  Eestvedamine ja 

juhtimine 

          

1. Arhiivikorrastus teenuse 

tagamine 

    x Direktor   

2 Arhivaalide uuendamine x x x Direktor, sekretär   

3. Arhiivi ruumi leidmine   x   Direktor, majandusjuhataja   

4. Sekretäri koolitus     x Sekretär   

5. On-line küsitlused 

kodulehel 

x x x Huvijuht   

6. Kooli dokumentatsioon 

(weeb, EHIS, eKool) 

x x x Sekretär, arvutiõpetaja   

7. Infoekraani kajastused x x x Sekretär   

8. Kirjutised meedias x x x Direktor, huvijuht, õpetajad   

9. Kooli reklaamimine x x x Direktor   

              

  Personali juhtimine           
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1. Regulaarsed 

arenguvestlused 

personaliga 

x x x Direktor   

2 Traditsioonilised 

ekskursioonid 

personalile 

x x x Ametiühing   

3. Õpetajate tulemustasu x x x Direktor   

4. Õpetajatepäeva 

tähistamine 

x x x Vallavalitsus   

5. Koolituspäevade 

korraldamine 

x x x Õppejuht   

6. Töötajate esitamine 

tunnustamiseks 

x x x Direktor   

7. Kevadvaheajal 

sisekoolitus personalile 

x x x Õppejuht   

              

  Koostöö 

huvigruppidega 

          

1. Osalemine infomessidel x x x Huvijuht   

2 Artiklid, pressiteated 

meedias 

x x x Direktor   

3. Kooli kokkutulek 2018     x Korralduskomitee   

5. Projektis „Unustatud 

mõisad” osalemine 

x x x Direktor   
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6. Teabepäev 

ümbruskonna koolidele 

x x x Direktor   

7. Kaks korda aastas 

lapsevanemate 

koosolekud 

x x x Direktor   

8. Õpilasesinduse 

tegevuste toetamine 

x x x Huvijuht   

9. 4H ja noortekeskuse 

tegevuse toetamine 

x x x Huvijuht   

              

  Ressursside juhtimine           

1. Koolitustel osalemine x x x Direktor   

2 Monitooring x x x Direktor   

3. IKT arengukava   x   Arvutiõpetaja   

              

  Õppe- ja 

kasvatusprotsess 

          

1. Kooli õppekava 

korrigeerimine vastavalt 

RÕK 

x x x Õppejuht   

2. Huvitegevuse analüüs ja 

planeerimine 

x x x Huvijuht   

3. Kõurikute klass x x x Sotsiaalpedagoog   
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4. IKT arendus 

(võrguressursid, IKT 

vahendid) 

x x x Direktor, arvutiõpetaja   

5. Tahvelarvutite komplekt 

(„digipööre“) 

x     Direktor, arvutiõpetaja   

6. Õpilasmaleva töö suvel, 

i-punkt mõisas 

x x x Direktor   

7. Lasteaiaga koostöö x x x Algklasside õpetajad   

8. Ainekabinettide 

kaasaaegne sisustus 

x x x Direktor   

9. Spordihoone ehitus     x Vallavalitsus   

10. Tööõpetuse klassi 

renoveerimine või ehitus 

    x Direktor   

11. Valik- ja vabaainete ning 

-kursuste analüüs 

x x x Õppejuht   

12. Autoõpetuse kursus x x   Direktor   

13. Õppevahendite 

muretsemine 

x x x Aineõpetajad, direktor   

14. Ettevõttlusõppe osakaal 

õppekavas 

x x x Õppejuht   

15. Karjääri- ja 

projektipäevade 

korraldamine 

x x   Õpetajad   

16. Õpilaste uurimistööd, 

loovtööd, projektid 

x x x Aineõpetajad   
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17. Õpilaskodu 

töökorralduse analüüs 

x x x Direktor, kasvatajad   

18. Tugiteenuste 

kättesaadavus 

x x x Eripedagoog, psühholoog   

19. Rahvusvahelistes 

projektides osalemine 

x x x Direktor   

20. e-õppekeskkond – 

õppematerjalid weebi 

x x x Arvutiõpetaja   

21. Raamatukogule e-

kataloog 

    x Raamatukoguhoidja   

22. IT-tehnika soetamine x x x Arvutiõpetaja   

23. Pikapäevarühm x x x PPR-kasvataja   

24. Mööbli uuendamine 

klassides 

x x x Direktor, majandusjuhataja   

25. Robootika ringile 

vahendite muretsemine 

x x x Direktor, ringijuhendaja   

              

  Õpilasega seotud 

tulemused 

          

1. Olümpiaadidel, 

konkurssidel osalemine 

x x x Õppejuht, aineõp.-d   

2 Tasemetööde 

korraldamine 

x x x Õppejuht   

3. Õpilaste tulemuste 

kajastamine meedias 

x x x Õppejuht   
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4. Õpilastööde näitused, 

stendid 

x x x Aineõpetajad   

5. Projektides osalemine x x x Direktor, õpetajad   

6. Broceni kooliga 

sõprusüritused 

x x x Direktor   

7. KiVa projekt – kiusamise 

vähenemine 

x x x Õppejuht, õpetajad   

8. Tervist edendav kool – 

tervis paraneb 

x x x Õppejuht   

9. Ettevõtlik kool – 

ettevõtlikuse tõus 

x x x Õppejuht   

10. Õpilasfirma   x x Maaturismi õppekava   

11. Junior Achivemendi 

majandusõpe 

x x x Õpetajad   

12. Spordi propageertimine, 

võrkpalli areng 

x x x Kehalise kasvatuse õpetaja   

              

  Huvigruppidega 

seotud tulemused 

          

1. Sümboolika ja meened x x x Direktor   

2 Vilistlasnõukogu hakkab 

tööle 

  x x Direktor   

3. Vormimütsid   x x Direktor   
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4. Almanahh x     Aineõpetajad   

5. Kooli kokkutulek – 

hariduse aastapäev 330 

x     Korralduskomitee   

6. Muuseumi 

ekspositsioonid, üritused 

x x x Direktor   

7. Ettevõtjate ja kooli 

koostöö 

x x x Direktor   

8. Vanemate osalemine 

kooli üritustel 

x x x Huvijuht   

9. Kooli kaasatus valla 

üritustel 

x x x Direktor, huvijuht   

  


