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Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi arengukava 2016 - 2018 

1. Arengukava lähtealused 

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi (edaspidi RVG) arengukava on kooli tegevuse alusdokument kooli 

järjepideva arengu tagamiseks. Arengukavas määratakse kooli eesmärgid ja põhisuunad. 

Arengukava on koostud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel ja kooskõlaliselt „Eesti elukestva 

õppe strateegiaga 2020” ning „Rapla valla arengukavaga 2013 - 2025“. 

 

2. RVG visioon   

 

VESIROOS 

on 

alati pinnal 

juured kinni sügaval viljakas pinnases 

valge 

ilu ja puhtuse sümbol 

haruldane 

loob ka porises ja reostunud vees puhta õie 

painduv ja nõtke 

hoovustest hoolimata pinnale jääv 

kestev 

püsiv 
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http://www.rapla.ee/public/files/Rapla%20valla%20arengukava%202009-2015_kinnitatud_250909.doc
http://www.rapla.ee/public/files/Rapla%20valla%20arengukava%202009-2015_kinnitatud_250909.doc
http://www.rapla.ee/public/files/Rapla%20valla%20arengukava%202009-2015_kinnitatud_250909.doc


3. RVG missioon 

RVG on tänapäevaselt akadeemiline kool, kelle eesmärk on luua tingimused iga õpilase arenguks. 

 

4. RVG põhiväärtused 

 Koolikogukond toetub ühistele põhiväärtustele. 

Koostöö. Loome usaldusväärsed koostöösuhted koolikogukonna eri tasanditel ja nende vahel. 

Õppimine. Õpime õppima ja õpetama, loome mitmekesiseid õpikeskkondi. 

Loovus. Väärtustame loomingulisust ja vaimsust. Hindame vabadust ja julgust vastutada. 

Austus. Peame lugu iseendast ja teistest. Oleme õiglased ja väärikad. 

 

5. RVG arengu põhisuunad ja -eesmärgid 

Lähtudes sisehindamise käigus läbiviidud hetkeseisu analüüsist, keskendub RVG arengukava 

kolmele põhisuunale:  

õppe- ja kasvatusprotsess;  

õppekeskkonna loomine;  

organisatsiooni areng. 

Võttes aluseks missiooni, visiooni, väärtused ja põhisuunad, seatakse RVG arengukavas viis 

prioriteetset arengueesmärki. 

Õppetegevus on korraldatud otstarbekalt, kaitstes ning edendades õpilaste vaimset ja füüsilist 

tervist. Õppekoormus vastab õpilase jõuvarudele. 

Õpilased on õpipädevad: suudavad organiseerida õpikeskkonda ja hankida teavet; planeerida 

õppimist; kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid; analüüsida enda teadmisi ja oskusi, 

tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasiõppimise vajadust. 

Koolis töötavad professionaalsed, innovaatilised ja koostöövalmid spetsialistid. Õpetajad on 

suutelised laste õppimist toetama ja lapsevanemaid nõustama. Õpilaste hariduslikke erivajadusi 

märgatakse õigeaegselt ja neile reageeritakse professionaalselt. On loodud toimivad ja tõhusad 

meetmete süsteemid. 

Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab hariduse 

alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere 

traditsioone. 



 

Füüsiline keskkond. Kasutatavate ruumide sisustus ja kooli ümbrus on esteetiline ja õppe 

seisukohast otstarbekas, turvaline ning vastab tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. 

Vaimne ja sotsiaalne keskkond. Koolielu on korraldatud inimõigusi ja demokraatiat austava 

ühiskonna printsiipide järgi. On loodud vastastikusel lugupidamisel ja üksteise seisukohtade 

arvestamisel põhinevad ning kokkuleppeid austavad suhted õpilaste, vanemate, õpetajate ja 

kooli juhtkonna vahel. 

Kool kui õppiv organisatsioon on struktureeritud otstarbekalt eesmärgipäraseks toimimiseks. 

Õpilased, õpetajad ja lastevanemad saavad oma parimate võimete kohaselt osaleda erinevates 

kooslustes koolielu demokraatlikus korraldamises ning omandada aktiivsele kodanikule vajalikke 

oskusi. 

 

6. RVG arengukava kinnitamise ja muutmise kord 

RVG arengukava on koostatud kaheks aastaks. Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette 

koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga. 

Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

Arengukava kinnitab Rapla Vallavolikogu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RVG arenguks kavandatud tegevused 2016 - 2018 

 

7.1. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Õppekorraldus     

Trimestritele ülemineku monitooring x  Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Õpilaste õpikoormuse analüüs ja 

reguleerimine 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Õpiaja kadude vähendamine x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Vajaduspõhine pikapäevarühma 

otstarbekas rakendamine ja 

korraldus 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Väikeklasside töö tõhususe analüüs x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Koolilõpu nädala õppetegevuse 

korraldus 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Õpipädevused     

Programmi „Baasteadmised kõigile” 

väljatöötamine ja rakendamine 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

8. klassi loovtööde tunni 

rakendamine 

x  Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Koolieksamite ja koolisiseste 

tasemetööde süsteemi täiustamine 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Digipädevuste rakendamine 

aineõppes 

x x Aineõpetajad Kooli eelarve 

Lõimitud õppe projektipäevade 

korraldamine 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 



Aineolümpiaadideks ja 

konkurssideks valmistumine 

x x Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve 

Õppeekskursioonide ja -käikude 

tõhususe tagamine 

x x Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve 

Personal     

Konverentsid „Õpetajalt õpetajale”, 

parima praktika tutvustamine 

x x Õppealajuhataja Kooli eelarve 

E-õppevara alased koolitused x x Haridustehnoloog Kooli eelarve 

Lastevanemate koolitused ja 

nõustamine „Õpetajalt 

lapsevanemale“ 

x x Direktor Kooli eelarve 

Abiõpetaja tegevuse rakendamine x  Õppealajuhataja Kooli eelarve 

Tugispetsialistide regulaarsed 

töökoosolekud, vahehindamine 

x x HEV koordinaator Kooli eelarve 

 

7.2. Õppekeskkond 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Füüsiline keskkond     

Akendele kuumakaitsekilede 

paigaldus 

x x Haldusjuht Kooli eelarve 

Ruumide planeerimine muutuvas 

olukorras 

x x Direktor Kooli eelarve 

Õueklasside loomine  x Haldusjuht Kooli eelarve 

Mänguväljaku laiendamine  x Haldusjuht Kooli eelarve 

Staadioni renoveerimine x x Haldusjuht Kooli eelarve 

Digitaristu täiendamine x x Haridustehnoloog Kooli eelarve 



 

Vaimne ja sotsiaalne keskkond     

RVG õpilaste heade tavade 

kokkulepe 

x x Direktor Kooli eelarve 

RVG lastevanemate heade tavade 

kokkulepe 

x x Direktor Kooli eelarve 

Rahuloluküsitluste läbiviimine x x Psühholoog Kooli eelarve 

Hooliva käitumise (heade tavade) 

juurutamine 

x x Psühholoog Kooli eelarve 

 

7.3. Organisatsioon 

Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Teostajad/ 

vastutajad 

Rahastamise 

allikad 
2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Kooli arengule suunatud töörühmade 

tegevuse soodustamine 

x x Direktor Kooli eelarve 

Õpilasesinduse ja klassivanemate 

tegevuse analüüs ning otstarbekas 

korraldamine 

x  Huvijuht Kooli eelarve 

Kõikide organisatsiooni lülide 

eneseanalüüsi metoodika 

väljatöötamine 

x x Direktor Kooli eelarve 

Kooli 30. sünnipäeva väärikas 

tähistamine 

 x Huvijuht Kooli eelarve, 

sponsorid 

 

 

 


