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SISSEJUHATUS 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli arengukava aastateks 2023-2026 on kooli arengut suunav dokument. 

Arengukava koostamisel on lähtutud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1, millest 

tulenevalt määratakse arengukavas kooli eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli tulemuslik 

toimimine ja jätkusuutlik areng.  

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on Kohtla-Järve Ahtme linnaosa põhikool. Kooli nimed läbi aegade: 

17.10.1962.a. Eriinternaatkool nr.2 

1966.a. Kohtla-Järve 14. Keskkool 

1993.a. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 

2019.a. Kohtla-Järve Ahtme Põhikool 

  

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli arengukava 2023-2026 koostamisel on lähtutud järgmistest 

dokumentidest: 

• Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; 

• Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli põhimäärus; 

• Kohtla-Järve linna arengukava 2016-2034; 

• Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli sisehindamise aruanne 2019-2022; 

• Innove ja Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli poolt läbiviidud rahuloluuuringute tulemused 2019-

2022. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, hetkeolukorra analüüsist, kooliarenduse põhisuundadest ja 

valdkonnast, tegevuskavast ja arengukava rakendamise ja muutmise korrast. 

Arengukava on aluseks iga-aastasele üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate 

eesmärkide realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste rakendamise. Üldtööplaanis kavandatakse 

õppeaastaks detailsem tegevus, aeg ja vastutus. Arengukava koostamisel ja arendamisel on 

kasutatud erinevaid töövorme ja kaasatud erinevaid huvigruppe: õpetajad, teised kooli töötajad, 

lapsevanemad, õpilasesindus, kooli hoolekogu, õppenõukogu.  
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1. HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

Hetkeolukorra analüüsis on toodud välja kooli moto, põhiväärtused, mission ja visioon ning 

üldnäitajad kooli kohta (õpilaste jaotuvus klassidesse, õpetajate koosseis koolis). 

Tugevused ja parendustegevused on välja toodud vastavalt sisehindamise tulemustele. Regulaarne 

arengukava täitmise analüüs ja sisehindamine ning sellest tulenev tegevuste planeerimine tagab 

kooli tegevuse tulemuslikkuse. Koolis jälgitakse õpilaste õppeedukust ja edasijõudmist ning 

vajadusel rakendatakse asjakohaseid tugimeetmeid. 

Tähelepanu vajavad valdkonnad: 

● õpetajatevaheline tihedam koostöö ja ainetevaheline lõiming; 

● ennast juhtiva õppija kujundamine; 

● õpilaste eesti keele oskuse tõstmine; 

● koolidevahelise koostöö arendamine; 

● lapsevanemate ja kogukonna laialdasem kaasamine. 

 

1.1 Kooli moto, põhiväärtused, missioon ja visioon 

1.1.1 Moto 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli moto on: 

„Hooliv, õppiv, arenev ja koostöötav kool“. 

1.1.2 Põhiväärtused 

Kooli iseloomustavad põhiväärtused: 

K – kompetentsus. Oleme professionaalsed õpetajad, kes arendavad ja mitmekesistavad õppijast 

lähtuvaid õpivõimalusi. 

O – oskame arvestada igaühe individuaalsusega. Pakume erinevaid keeleõppemudeleid, 

tasemerühmi, valikaineid, õppesuundi, huviringe. Läheneme igale õpilasele individuaalselt, 

arvestades iga õpilase võimeid ja huvisid. 

O – oskame väärtustada üksteist. Oleme avatud, ausad ja austavat ning lugupidavat 

suhtlemisstiili väärtustav koolipere. 

S – saavutused. Seame realistlike eesmärke, mille poole püüdleme sihikindlalt ja järjepidevalt. 

T – tervis. Väärtustame kõigis oma tegevustes tervist komplektselt - füüsilist, sotsiaalset ja vaimset 

tervist. 

Ö – ökoloogilise jalajälje vähendamine. Hoolime meid ümbritsevast keskkonnast ja panustame 

ökoloogilise jalajälje vähendamisse läbi erinevate tegevuste. 

Ö – ökonoomsus. Väärtustame taaskasutust ja keskkonna säästlikkust. 
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Väärtuste näiteid kooli igapäevaelust: 

K – õpetajate aktiivne osavõtt täiendkoolitustest, kooli sisekoolitused, avatud tunnid, integreeritud 

õpe, projektipäevad ja –nädalad. 

O – tasemerühmad eesti keeles, inglise keeles, matemaatikas, I kooliastmes kaks õpetajat klassis 

(eestikeelne + venekeelne), 60% õppeaineid eesti keeles, varajane ja hiline keelekümblus, 

valikained: informaatika, majandus, inglise keele kõnekeel, eesti keele kõnekeel. Koolis on viis 

õppesuunda: meedia- ja keeltesuund, tehniline, pedagoogiline, meditsiiniline ja ettevõtlik 

õppesuund. Koolis on laialdane huvitegevus: kunsti- ja meisterdamise ringid, malering, 

robootikaringid, laulukoor. Koolis tegutsevad kaks muuseumi (koolipere ajaloomuuseum ja 

loodusmuuseum) ning kunstigalerii. Toimuvad sotsiaalseid oskusi arendavad klassitunnid. 

O – aktused, kontserdid, kooli sünnipäeva tähistamine, direktori vastuvõtt silmapaistvatele 

õpilastele, iga aastane väljasõit silmapaistvatele õpilastele, õpetajate tunnustamine – tänukirjad, 

aasta õpetaja kandidaadi valimine ja esitamine, märkamised. Heategevus – Jõuluannetused läbi ise 

tegemise. 

S – ainenädalad, aineolümpiaadid, erinevad konkursid, võistlused, kooli esindamine. 

T – liikuvad vahetunnid ja tunnid, spordipäevad ja – võistlused. Traditsiooniline Kohtla-Järve 

koolide „Kooliolümpiamängud“. Kogukonnapäev „Perepäev“. Õpilaste kunstinäitused. 

Õppesuundade päevad, Tervist edendav kool, Kiusamisest vaba kool, Taimne teisipäev, 

Liikluskasvatus. 

Ö - Maailmakoristus päev, prügi sorteerimine, kooli korrapidamine, vanapaberi kogumine, 

digikoristuspäevad, „Teeme ära“, KIK projektis osalemine, traditsiooniline puude istutamine kooli 

hoovi 9.klassi õpilaste poolt. 

Ö – Taaskasutamine (mööbel jne.), digitaalne asjaajamine. 

1.1.3 Missioon 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli missiooniks on iga õpilase arengu toetamine vastavalt nende 

võimetele ja huvidele läbi kooli väärtuste ja traditsioonide, tagamaks iseseisva, 

konkurentsivõimelise, iseendast ja teistest hooliva ühiskonna liikme. 

1.1.4 Visioon 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on kaasaegne mitmekülgset haridust andev koostöine, õpilaskeskne, 

ettevõtlik ja turvaline kool. 

 

1.2 Õpilased, õpetajad 

Vastavalt EHISe ja Haridussilm.ee andmetele töötas 2021/2022 õppeaastal Kohtla-Järve Ahtme 

Põhikoolis 39 õpetajat. 

Vanuseline koosseis on järgmine: 

2020.a oli 50,3 

2021.a oli 52,3 
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2022.a oli 49,9 aastat. 

Valdav enamus Kohtla-Järve koolides töötavaid õpetajad vastab kvalifikatsiooninõuetele, 

kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate osakaal on üle Eesti keskmise (2021 – Eesti keskmine -

83,49, linnas - 89,51). Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis 95,7%. Keelenõuetele vastavate õpetajate 

osakaal on 51,1% (allikas: EHIS, Haridussilm.ee). 

 

HEV õpilaste arv Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis: 

 2018/19 2019/20 2020/21 2021/2022 01.09.2022 

I-III 19 11 24 35 23 

IV-VI 19 31 21 19 19 

VII-IX 49 46 37 18 15 

Kokku 87 88 82 72 57 

 

Õpilaste arv Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis: 

 2018/19 2019/20 2020/21 2021/2022 01.09.2022 

I-III 94 114 112 108 116 

IV-VI 132 127 109 111 113 

VII-IX 196 178 158 137 132 

Kokku 422 419 379 356 361 

 

1.3 Kooli tugevused ja parendusvaldkonnad 

1.3.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

1.3.1.1 Tugevused 

Koolis on loodud pidevalt arenev, efektiivne, tulemustele suunatud juhtimissüsteem, kus 

arvestatakse töötajate arvamusi. 

Juhtkond: 

• teeb ettepanekuid koolielu mitmekesistamiseks, kolleegide ja õpilaste tunnustamiseks; 

• toetab pedagoogide ühistegevust koolielu korraldamisel, aine- ja didaktikaalasel 

nõustamisel koostöös kooli juhtkonnaga; 

• analüüsib ja arendab edasi kooli elektroonilist dokumendihaldussüsteemi; 

• määrab sisehindamise vastutusalad; 

• koostab arengukava koostöös huvigruppidega, arvestab õpilaste ettepanekuid; 

• kaasab ja innustab õpetajaid osalema projektides; 
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• peab meeles ja tunnustab õpetajaid-veterane; 

• väljendab kooli pikemaajalise tegevuse eesmärgistatuse kaudu selgelt oma eetilisi 

tõekspidamisi ja õpilase arenguga seotud väärtusi; 

• on alati leidnud vajalike lisaressursse kooli tegevuse arendamiseks; 

• kannab hoolt selle eest, et olla kursis õppeasutuse juhtimise uudsemate trendidega 

(osalemine juhtimisalastel koolitustel (direktorite ja õppejuhtide teabepäevad, juhtimisalase 

professionaalsuse tõstmine jt.). 

Kooli juhtimine on eesmärgipärane ja koostööd toetav. 

Koolituspoliitika on suunatud kooli visiooni ja missiooni rakendamisele ja eesmärkide 

saavutamisele. 

Kooli töö on korraldatud lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest ja lähtub uudseimatest haridus-

uuringutest. Kooli dokumentatsioon regulaarselt ajakohastatakse. Rakendatakse uut õpikäsitlust. 

Kooli juhtimine toetub õpilasesinduse, vanemate, tugistruktuuride esindajate ja teiste oluliste 

koostööpartnerite kaasatusele, arengukavale ja sisehindamise süsteemile. Hoolekogu liikmed on 

viidud kurssi kooli dokumentide muudatustega. Koolis viiakse süsteemselt läbi arengukava täitmise 

analüüsi ja sisehindamist. Koolielu toimimiseks on üldtööplaan ja hoolekogu tööplaan õigeaegselt 

koostatud ja täidetud. 

1.3.1.2. Parendusettepanekud 

• Kooli dokumentide ja tunnustamise süsteemi ajakohane korrigeerimine ning vajadusel 

uuendamine; 

• kaasaegsete võtete rakendamine kooli juhtimise protsessis ja kollektiivi motiveerimine 

uuenduste vastuvõtmiseks ja rakendamiseks; 

• õppesüsteemi paindlik muutmine ja muudatuste sisseviimine; 

• tutvuda teiste koolide juhtimisstruktuuriga; 

• kaasata õpetajaid, õpilasi, vanemaid aktiivsemalt kooli arendustegevustesse; 

• välja töötada koolitöötajate tunnustamise ja tänamise süsteem. Luua anonüümne 

tagasisidevorm „Esita küsimus!“. 

1.3.2 Personalijuhtimine 

1.3.2.1 Tugevused 

Juhtkond on loonud õpetajatele võimalused oma haridustaseme ja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Uute 

töötajate leidmiseks rakendab kool erinevaid kanaleid. Eriti tõhus on olnud koostöö Töötukassaga. 

Ainekateedrite töö on toimiv, mis võimaldab ainekateedri tööd planeerida ning kaasata tegevusse 

kõik õpetajad. 

Lahtised tunnid on hea võimalus õppida kolleegide kogemusest. 

Õpetajad on aktiivselt külastanud enesetäienduskursusi enda kvalifikatsiooni tõstmiseks. Tagasiside 

koolitustelt on positiivne, õpetajad kasutavad saadud teadmisi igapäevatöös. Õpetajad kasutavad 
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oma töös erinevaid õpetamise meetodeid (LAK-õpe, VEPA, ümberpööratud klass, singapuri 

metoodika, ettevõtlikkus, projektitöö, grupitöö, integreeritud tunnid, robotmatemaatika jpm.) Iga 

õpetaja lahutamatuks tööriistaks on digivahendid. Igas klassiruumis on olemas kaasaegne arvuti ja 

projektor. Paljudes klassiruumides on smart-tahvel. Raamatukogus on uuendatud arvutid. Õpetajad 

on saavutanud vajaliku digiväljaõppe ja tulevad edukalt toime distants- ja hübriidõppega. Loodud 

on ühtne kooli digiplatvorm. 

Regulaarselt toimub õpetajate koostöine õpetamine (metoodilised nädalad, koolisisesed üritused, 

seminarid, õppeainete lõimumine, õpetamisstrateegiate mitmekesistamine). Regulaarselt (vähemalt 

kord kuus) toimuvad koolitused õpetajalt õpetajale. 

Koolil on välja kujunenud integreeritud ja projekti päevade ja nädalate läbiviimise traditsioon. 

1.3.2.2 Parendusettepanekud 

• Moodustada õpetajatest töörühm palgakorralduse põhimõtete muutmiseks. 

• Iga õppeaasta alguses töötajate ametijuhendeid üle vaadata ja korrigeerida vastavalt 

olukorra muutustele. 

• Välja töötada sisseelamisprogramm uutele õpetajatele. 

• Välja töötada õpetajate motivatsioonipakett. 

• Täiustada õpetajate tunnustussüsteemi, kus arvestada personali panust enda ja 

organisatsiooni arengusse ning arvestada materiaalseid ja mittemateriaalseid tegureid 

(preemiad, lisatasud, vabad päevad, kooli esindamine erinevatel üritustel jne) 

• Arendada koostööd ülikoolidega leidmaks kooli noori õpetajaid. 

• Jätkata tööd mentorluse süsteemi arendamisel. 

1.3.3 Koostöö huvigruppidega 

1.3.3.1 Tugevused 

Igal aastal toimub lastevanemate anketeerimine eesmärgiga selgitada välja haridusprotsessi 

dünaamika koolis. Lastevanemate aktiivsus küsitlusele vastamisel on tõusutrendis: 

2019/2020 õppeaastal 102 lapsevanemat; 

2020/2021 õppeaastal 48 lapsevanemat; 

2021/2022 õppeaastal 113 lapsevanemat. 

Hoolekogu aktiivne töö ja koostöö kooli juhtkonna ning kooli töötajatega on võimaldanud luua 

koolis keskkonna, mis arvestab iga üksiku õpilase vajadusega koolis. 

Projektide põhisuunitlused on olnud kunst, meedia, tele-ja raadiokommunikatsioon, täppisteadused, 

digivahendid, robootika, sport, ajalugu, eesti keel, inglise keel. 

Partnerid, kellega oli teostatud koostöö projektide läbiviimises: Töötukassa, Ida-Viru 

Kutsehariduskeskus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Politseiamet, Kohtla-Järve Noortekeskus, Eesti 

Olümpiaakadeemia, Tervist Edendav Kool, Eesti Koolispordi Liit, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit, 

Päästeamet, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa ja Eesti haridusasutused, Tallinna Kunstigümnaasium, KIK, 

Teaduskeskus AHHAA. 
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Vanemad märgivad kooli positiivset sisekliimat. Suurem osa lapsevanemaid on kooliga rahul. 

2021/2022 õppeaastast on õpilaste arv hakanud kasvama. Tänu aktiivsele meedia kajastusel on 

kooli maine tõusnud, mis on tekitanud huvi lastevanemates ning toonud kooli uusi õpilasi. 

1.3.3.2 Parendusettepanekud 

• Projektide korrigeerimine ja täiustamine. 

• Koolielu suurem kajastamine kooli kodulehel, Facebookis ja meedias. Kaasata antud 

tegevusse rohkem õpetajaid ja õpilasi. 

• Jätkata koostööd lastevanematega, sh ka Lastevanemate Kooli kaudu ning töötada välja 

meetmed lastevanemate rahulolu tõstmiseks ja arusaamatuste vältimiseks (töökultuuri 

küsimus). 

• Olla paindlik partnerlussuhete arendamisel. 

• Arendada koostööd õpilaste ja õpetajate vahetuses teiste koolidega. 

1.3.4 Ressursside juhtimine 

1.3.4.1 Tugevused 

Koolil on nõuetele vastav turvaline ja ohutu õppe- ja töökeskkond. On loodud head tingimused 

õppetegevuse korraldamiseks. Kooliruumid vastavad õppetegevuse läbiviimiseks. Kõik kooli 

ruumid on komplekteeritud vajaliku mööbliga. Õppeprotsess on toetatud kaasaegse varustuse, 

vahendite ja materjalidega, mis hõlbustavad õppimist ning õpilaste mitmekesist arengut. 

Koolil on koostatud COVID-19 tõkestamisplaan töökeskkonna riskianalüüsis, mis on aluseks kooli 

tegevusele praegusel ajal. 

Koolis pannakse rõhku liikumisele ja värskes õhus viibimisele. Kool omab suurepärast sisehoovi, 

kus on suur aiapaviljon, lauad ja toolid õppetöö läbiviimiseks. Samuti on koolihoovis erinevad 

taimed, puud, põõsad, lilled ja seiklusrada. Kooli sisehoov on aktiivselt kasutuses pikapäevarühma 

poolt ning vahetundide ajal kõigi kooli õpilaste poolt. Kooli staadionil toimuvad kehalise kasvatuse 

tunnid. Koolil on heal tasemel lugemissaalid, kooliraamatukogu. 

Staadioni ja spordisaali rentimisega saadud omatulu tagab kooli järjepideva heaolu loomise 

õppevahendite ja töökeskkonna loomisel. 

Õpilastel on oma puhke ruum, kus toimuvad erinevad üritused ja õpilasesinduse koosolekud. 

2. ja 3. korruse fuajeedes on avatud loodusteaduste muuseum, kus näitust on võimalik muuta 

vastavalt vajadusele. 

Jätkusuutlik mõtteviis, keskkonnahoid ning säästlik majandamine on koolipere ühine väärtus. 

Eesmärgiks on loovalt ja minimaalsete vahenditega saavutada kaasaegne õpisõbralik ja turvaline 

õpikeskkond. Senised tegevused aktiviseerivate õppemeetodite tulemuslikuks rakendamiseks on 

olnud edukad. Eelarvelisi vahendeid kasutatakse otstarbekalt. Majandamine on säästlik. 

Remonditööde teostamisel ja projektide läbiviimisel lähtutakse keskkonna säästlikkuse 

põhimõtetest. 

Koolil on oma hooldustehnika – trimmer, võsalõikur, aknapesurobot, põrandapesu- ja 

poleerimisvahend Kärher. 

https://zonecloud.ee/index.php/s/a8YGGxzq14Ae5Hf
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Koolil on olemas tehis-murukattega staadion, millel asuvad jalgpalli, korvpalli, võrkpalli- ja 

tenniseväljak, jooksurada, takistusriba. 

Sisse on viidud kooli elektrooniline õpilaspilet, millega saab koolimajja siseneda ning 

ühistranspordis sõitu valideerida. 

 

1.3.4.2 Parendusettepanekud 

Materiaalsete ja rahaliste vahendite hankimine erinevatest fondidest ja projektidest koolibaasi 

täiustamiseks: 

• Sponsorite leidmine 

• Taotleda Kohtla-Järve Linnavalitsuse toetust huvitegevuseks huviringides 

• Taotleda lisarahastust läbi projektide kirjutamise ja leida partnerkoole 

• Suunata õpilasomavalitsuse ja ettevõtlikku kooli õpilasi kirjutama projekte kus õpilastel on 

võimalik raha taotleda kooli arendamiseks, õpilasüritusteks ja koolis vaba aja sisustamiseks. 

• Ressursside asjakohalik ja otstarbekas kasutamine. 

• Ressursside planeerimine vastavalt arengukavale ja erakorralisele olukorrale. 

• Ressursside planeerimisel arvestada säästlikkuse printsiibiga. 

• Ressursside planeerimisel arvestada õppekorralduse ja ohutuse nõuetega. 

1.3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

1.3.5.1 Tugevused 

Klasside tunnijaotusplaan on kooskõlas riikliku õppekavaga. 

Koolis on loodud süsteem, mis toetab LAK õpet, muutunud õpikäsitust, elukestvat õpet ning 

karjääri kujundamist. 

Koolis on loodud tasemerühmade süsteem, kus õpetajal on võimalus igale õpilasele läheneda 

individuaalselt ning arvestada iga õpilase eripära. Töö tasemerühmades aitab õpilastel paremini 

keskenduda ning õppida nendele sobilikus tempos, omandades õppematerjali. 

Kooli tugispetsialistidel on loodud edukalt tegutsev koostöövõrgustik noorsoopolitseiga, KOV 

lastekaitse spetsialistidega, Rajaleidja spetsialistidega. Tuge vajavatele õpilastele pakub koolis 

HEV koordinaator, sotsiaalpedagoog, logopeed, koolipsühholoog, õppenõustaja, mentor. Kooli 

tugispetsialistid teevad tihedat koostööd lapsevanematega. Koolis tegutseb edukalt õpetaja-mentori 

süsteem, mis on taganud koolis turvalise ja õppimist soodustava keskkonna. 

Suurt rõhku pööratakse digipädevuste arendamisele. 2020 kinnitati kooli ühine digiplatvorm. 

Huvitegevus aitab kaasa sotsiaalsete oskuste ja üldpädevuste arendamisele. Koolis toimuvad 

huviringid. Ringi tööga seotud üritused annavad õpilastele võimaluse loovuse kujundamiseks. 

Paljud põhikooli õpilased valivad loov- ja praktiliseks tööks just kunsti, tehnoloogia- ja käsitöö 

valdkonna aineid. Kõik loovtöö kaitsmised on olnud edukad. Edukalt toimib õpe 1.-9. klassi 

õpilastele robotehnikas, programmeerimises, multimeedias, 3D modelleerimises. Õpilastel on 
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võimalus osaleda omal vabal valikul sobivas kooli infotehnoloogilistes ringides. Digipädevuse 

arendamine toimub arvutiõpetuse tundides, kui ka integreeritud tundides. 

Koolis tegutseb kolm koori, kes edukalt esindavad kooli erinevatel üritustel. 

2020/2021 õppeaastast hakkas toimima 1.-9. klassile mõeldud karjäärisuundade süsteem, mille 

alusel viiakse läbi teadustöö, loominguline ja klassiväline tegevus vastavalt konkreetsete õpilaste 

huvidele. Selle süsteemi peamine eesmärk on aidata õpilastel valida oma tulevane amet. Kui juba 

põhikoolis õppiv õpilane oskab hinnata oma kalduvusi ja võimeid ning oskab seada ka nii 

lühiajalisi kui ka pikaajalisi eesmärke, suureneb tema õpimotivatsioon, sest ta mõistab paremini, 

kus ja kuidas edaspidises elus on tal võimalik saadud teadmisi rakendada. Meie põhikooli 

pakutavad suunad on sarnased piirkonna gümnaasiumide ja kõrgkoolide suundadega, nii et pärast 

meie kooli lõpetamist võivad õpilased jätkata arengut oma prioriteetsetes valdkondades. See 

hõlbustab ka koostöö-ja üritustepartnerite otsimist. 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on Ettevõtlik kool. Iga õppetrimestri lõpus toimuvad projektipäevad. 

Osalemine projektides on suurepäraseks võimaluseks õpilastele enesekehtestamisele, sotsiaalsete 

oskuste ja esinemisoskuste arendamisele (erinevates keeltes). Kooli ettevõtlikkuse tugevaim aspekt 

on eelkõige ettevõtlikkuse rakendamine igapäevases õppetöös. Aktiivselt ja efektiivselt tegutseb 

õpilasomavalitsus, kuhu kuulub 19 õpilast 5.-9.klassidest. Tänu õpilaste loovusele sai kool 

omanäolise kujunduse: kooli sise-ja välisseinad on kaunistatud õpilaste poolt loodud maalingutega, 

kooli sisehoov on õpilaste initsiatiivil ümberkorraldatud mängu-ja õpi-vabaõhuruumiks, mille 

pinke, kiike, tenniselauda ja esteetilisi kujusid valmistasid koolinoored ise. 

Lapsevanemad on teadlikud kooli keelekümblus-tegevuskavast, toetavad seda ning teevad kooliga 

tihedat koostööd. 2020/2021 lisandus varane keelekümblus. 2020/2021 ja 2021/2022 liitus kool 

HARNO projektiga „Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega klassis“ 

Koolis on loodud eesti keelt ja kultuuri toetav keskkond. Tänu rääkivatele seintele, 

raamatukogudele ümbritseb õpilasi õigekiri, ainekeel, terminid, mõisted, väljendid, mis on 

nähtavad sõnasedelitel, tabelites, esitlustes seintel jne. Klassiruumides ja raamatukogudes on 

kättesaadavad aine-ja teemakohased õppematerjalid, kirjandusteosed ja infomaterjalid toetavad e-

materjalid, õpet. Koolil on välja kujunenud head partnerlussuhted muuseumide ja ühiskondlike 

organisatsioonidega (nt RMK, KIK (projekt “Loodusega koos - keskkonnateemalised õppekäigud 

2019”), Eesti Loodusmuuseum, Teaduskeskus AHHAA jne), ülikoolidega (nt TLÜ, TÜ, TTÜ 

TalTech jt). Tänu laiale partnerite ringile on tekkinud paremad võimalused 

keelekümblusprogrammi rakendamiseks õppetöösse. Keelekümblusprogramm aitab ette valmistada 

põhikooli õpilasi õppimiseks eestikeelses gümnaasiumis. 

1.3.5.2 Parendusettepanekud 

• Jätkata LAK põhimõtete ning muutunud õpikäsituse rakendamist kogu koolis. 

• Viia kogu kool üle vähemalt 50% eestikeelsele aineõppele. 

• Jätkata ja laiendada varajase keelekümbluse juurutamist koolis. 

• Tagada kvaliteetne hiline keelekümblus. 

• Jätkata e-õppepäevade ja projektinädalate korraldamist. 

• Jätkata lastevanemate nõustamist õpilasele sobiliku õppekeele rakendamiseks. 
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• Tasemetööde tulemuste analüüsist rakendada meetmed õpitulemuste tõstmiseks. 

• Avada uued huviringid, näiteks spordiringid. I kooliastmes viia huviringid eestikeelseteks. 

• Jätkata huviringidesse kaasamisse HEV-õpilasi, pakkudes neile eakohaseid ja meelepäraseid 

tegevusi. 

• Tõsta õpilasomavalitsuse rolli kooli organisatsioonikultuuri kujundamisel. 

• Laiendada partnerite ringi Eesti koolidega ja rahvusvahelisel tasemel. 

• Viia õpetajate digipädevuste hindamine kooskõlla kutsestandardiga ja õpetaja 

digipädevusmudeliga. 

• Edendada Liikuma Kutsuva Kooli programmi. 

• Taotleda “Ettevõtlik kool” hõbetaseme saavutamist.  

• Arendada koostööd asutustega vastavalt koolis tegutsevatele õppesuundadele. 

• Tihendada koostööd kutsehariduskeskustega eesmärgiga tutvustada õpilastele edasiõppimise 

võimalusi ning panna ennast proovile erinevates elukutsetes. 

• Jätkata ja suurendada lastevanemate osalemist kooli keelekümblusarengus. Korraldada 

infopäevi lastevanematele keelekümbluse ja edulugude tutvustamiseks. Koostada infovoldik 

lapsevanematele. Kaasajastada kooli keelekümbluse koduleht. 

• Keelekeskkonna suurendamine koolis (suhtluskeel, üritused jne.), siseinfo liikumine eesti 

keeles, vestlusringid, koosolekud eesti keeles jne.). 

 

2. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

Lähtudes sisehindamise tulemustest ning eelmise arengukava tegevuskava täitmise analüüsist, on 

välja toodud kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad aastateks 2023-2026: 

2.1. Pidevalt areneva, koostöise, demokraatliku ja tulemustele suunatud 

organisatsioonikultuuri väljaarendamine 

• Koolikultuur põhineb meeskonnatööl, mis tugineb ühistele väärtustele ja arengu 

eesmärkidele. Meeskonnatöösse on kaasatud kogu koolipere – koolitöötajad, õpilased, 

lapsevanemad. 

• Väärtuste integreerimine kooli põhitegevustesse ning nende kajastamine kooli 

keskkonnas. 

• Innovaatilisuse säilitamine ja keskendumine tulevikku suunatud pädevustele, olla avatud 

väljastpoolt tulevatele parimatele praktikatele. 

• Õpilaste individuaalsusega arvestamine õppeprotsessis. 

2.2. Õpetajate professionaalse arengu ja nüüdisaegse õpetamismetoodika kasutamise 

soodustamine ja toetamine 
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• Kooli töötajate täiendkoolituste süsteemsuse ja järjepidevuse tagamine ning õpetajate 

pedagoogilise üldpädevuse ja ainealase enesetäiendamise toetamine kooli õppekavast 

lähtuvalt.  

• Supervisiooni arendamine. 

• Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemide välja töötamine. 

• Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine kooli töötajate ja õpilaste silmaringi 

laiendamiseks ning kogemuste vahetamiseks. 

2.3. Õppeainete lõimingu suurendamine ja seeläbi õpetamisstrateegiate mitmekesistamine 

• Õpetajate koostöö suurendamine ainealaste õppematerjalide loomisel ja jagamisel. 

• Vastastikuste tunnikülastuste süsteemi väljaarendamine, et toetada kogemuste jagamist ja 

mitmekesistada õpetamisprotsessi. 

• Koolis toimivate õppesuundade tegevuse laiendamine. 

• Kooli kunstigalerii, kooli- ja peremuuseumi, loodus – ja ajaloomuuseumi teadlikum 

kasutamine õppeprotsessis. 

• Huvitegevuse kaasamine õppeprotsessi. 

2.4. Kooli koostöö laiendamine eesti keelsete partnerkoolidega õpilaste eesti keele oskuse 

tõstmise eesmärgil 

• Koostöö jätkamine ja edendamine olemasolevate partnerkoolidega. 

• Partnersuhete loomine uute koolidega. 

• Õpilaste nõustamise tõhustamine haridus- ja karjäärivalikute tegemisel koostöös Ida-

Virumaa gümnaasiumide ja kutsehariduskeskustega ning kooli vilistlastega.  

• Koostöövõrgustiku loomine Ida-Viru huvikoolidega. 

2.5. Eesti keele ja kultuuri säilitamise ja arengu väärtustamine 

• Eestikeelse õpi- ja kasutusruumi suurendamine läbi igapäevase suhtluse, õppetöö ja 

projektide. 

• Eestikeelsete ürituste suurendamine eesti keele õppimiseks mitteformaalses keskkonnas. 

• Suurendada kooli raamatukogus eestikeelse kirjanduse soetamist ja tutvustamist läbi 

raamatukogutundide. 

• Sujuv üleminek eestikeelsele õppele läbi keelekümblusprogrammi. 

2.6. Kooli stabiilse arengu tagamine ning õppimise ja õpetamise väärtustamine 

• Väärtuskasvatuse edendamine ning koolipere suunamine kooli põhiväärtustest lugu 

pidama. 

• Uuenduslike õpetamispraktikate kasutamise muutmine igapäevaseks ja süsteemseks 

osaks kooli õppekorraldusest. 

• Koostöö tugevdamine kooli hoolekoguga ja vanemate suurem kaasatus kooli 

arendustegevusse. 
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• Tervisliku eluviisi propageerimine. 

2.7. Kooli füüsilise õppekeskkonna kaasajastamine nüüdisaegse õppeprotsessi tagamiseks 

• Turvalise ja ohutu õppe- ja töökeskkonna kindlustamine. 

• Taaskasutuse ja rohelise mõtteviisi väärtustamine. 

• Keskkonnahoiu ja säästva arengu põhimõtete sidumine kooli üldise tegevusega. 

• Õpilaste ja koolitöötajate infotehnoloogiliste oskuste arendamine ning 

küberturvalisusega seotud teadlikkuse tõstmine. 
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3. TEGEVUSKAVA 

3.1. Strateegiline juhtimine ja eestvedamine 

Põhisuund: Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli pidevalt areneva, koostöise, demokraatliku ja 

tulemustele suunatud organisatsioonikultuuri väljaarendamine. 

Eesmärgid: 

1. Koolikultuur põhineb meeskonnatööl, mis tugineb ühistele väärtustele ja arengu 

eesmärkidele. Meeskonnatöösse on kaasatud kogu koolipere – koolitöötajad, õpilased, 

lapsevanemad. 

2. Väärtuste integreerimine kooli põhitegevustesse ning nende kajastamine kooli 

keskkonnas. 

3. Innovaatilisuse säilitamine ja keskendumine tulevikku suunatud pädevustele, olla 

avatud väljastpoolt tulevatele parimatele praktikatele. 

4. Õpilaste individuaalsusega arvestamine õppeprotsessis. 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

Uute juhtimismudelite 

rakendamine. 

Uued juhtimismudelid (uus õpikäsitlus) 

on omaks võetud ning kajastuvad kooli 

tegevuses.  

Kooli juhtkonna tutvumine teiste koolide 

juhtimisstruktuuriga. 

2023-2026 Kooli 

juhtkond 

Dokumentatsiooni 

kaasajastamine, üleminek 

elektroonilisele 

asjaajamisele. 

On üle mindud elektroonilisele 

asjaajamisele. 

2024 Direktor 

Kooli kultuuri arendamine 

ja toetamine. 

Kooli väärtused kajastuvad kooli 

põhitegevustes (üldtööplaan), 

dokumentatsioonis, keskkonnas. 

Väärtused on arusaadavad igale koolipere 

liikmele. 

Välja on töötatud õpetajate ja 

koolitöötajate tunnustamise süsteem. 

Koolis on usaldusisik. 

2023-2026 Kooli 

juhtkond 

Kaasava juhtimise 

rakendamine. 

Kooli juhtimisse ja arengusse on kaasatud 

kogu koolipere – koolitöötajad, õpilased, 

lapsevanemad. 

2023-2026 Kooli 

juhtkond 

Õpilaste mentorsüsteemi 

edasiarendamine. 

Igal õpilasel on õpetajast mentor, kes 

toetab õpilase individuaalsust 

õppeprotsessis ning viib läbi motiveeritud 

nõustamist. Õpilaste rahulolu kooliga on 

kõrge, väljalangevus madal. 

2023-2026 HEV-

koordinaator 
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3.2. Personali juhtimine 

Põhisuund: Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli õpetajate professionaalse arengu ja nüüdisaegse 

õpetamismetoodika kasutamise soodustamine ja toetamine. 

Eesmärgid: 

1. Kooli töötajate täiendkoolituste süsteemsuse ja järjepidevuse tagamine ning õpetajate 

pedagoogilise üldpädevuse ja ainealase enesetäiendamise toetamine kooli õppekavast 

lähtuvalt.  

2. Supervisiooni arendamine. 

3. Tunnustus- ja motivatsioonisüsteemide välja töötamine. 

4. Rahvusvahelistes koostööprojektides osalemine kooli töötajate ja õpilaste silmaringi 

laiendamiseks ning kogemuste vahetamiseks. 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

Personalipoliitika 

põhimõtete täiendamine. 

Tagatud on vajalikud professionaalsed 

õpetajad, kes kasutavad nüüdisaegset 

õpetamismetoodikat. Tagatud on vähemalt  

97% kvalifitseeritud õpetajate osakaal. 

Toimib koostöö ülikoolidega. 

Välja on töötatud mentorlussüsteem 

alustavale/uuele õpetajale. 

2023-2026 Direktor 

Toimiva eesmärgistatud 

arenguvestluste 

läbiviimise süsteemi 

rakendamine. 

Kõigi koolitöötajatega on igal aastal 

toimunud arenguvestlused ning need on 

otseselt seotud kooli põhiväärtustega ning 

suunatud tulemustele. Õpetajatel on 

püstitatud mõõdetavad eesmärgid ning 

valmisolek ja oskus kasutada nüüdisaegseid 

õppemeetodeid. 

2023-2026 Direktor, 

õppejuht, 

kateedri-

juhatajad, 

majandus-

juht 

Süsteemse 

täienduskoolituse 

kavandamine ja 

korraldamine. 

Personali täiendkoolituse plaani 

koostamisel arvestatakse töötajate 

vajadusega. Õpetaja on määratlenud oma 

koolitus- ja arenguvajadused lähtuvalt 

organisatsiooni arenguvajadustest ning 

osalenud vajaduspõhisel koolitusel. 

2023-2026 Direktor, 

õppejuht 

Süsteemse sisekoolituse 

kavandamine ja 

korraldamine. 

Kõik kooli töötajad on süstemaatiliste 

sisekoolituste kaudu informeeritud 

aktuaalsetest teemadest pedagoogikas. 

2023-2026 Õppejuht 

Supervisiooni kaudu 

õpetamismetoodikate 

efektiivsuse 

analüüsimine. 

Õpetamise efektiivsuse indikaatorid on 

välja töötatud ja kasutusele võetud. 

2023-2026 Direktor, 

Õppejuht 

Tunnustus- ja 

motivatsioonisüsteemide 

Tunnustussüsteem on väärtusel põhinev ja 

rakendatud. Motivatsioonipakett koostatud. 

2024 Õpetajatest 

koosnev 
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3.3. Koostöö huvigruppidega 

Põhisuund: 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli stabiilse arengu tagamine ning õppimise ja 

õpetamise väärtustamine. 

Eesmärgid: 

1. Väärtuskasvatuse edendamine ning koolipere suunamine kooli põhiväärtustest lugu 

pidama. 

2. Uuenduslike õpetamispraktikate kasutamise muutmine igapäevaseks ja süsteemseks 

osaks kooli õppekorraldusest. 

3. Koostöö tugevdamine kooli hoolekoguga ja vanemate suurem kaasatus kooli 

arendustegevusse. 

4. Tervisliku eluviisi propageerimine. 

Põhisuund: 2. Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli koostöö laiendamine eesti keelsete 

partnerkoolidega õpilaste eesti keele oskuse tõstmise eesmärgil. 

Eesmärgid: 

1. Koostöö jätkamine ja edendamine olemasolevate partnerkoolidega. 

2. Partnersuhete loomine uute koolidega. 

3. Õpilaste nõustamise tõhustamine haridus- ja karjäärivalikute tegemisel koostöös Ida-

Virumaa gümnaasiumide ja Kutsehariduskeskusega ning  kooli vilistlastega.  

4. Koostöövõrgustiku loomine Ida-Viru huvikoolidega. 

välja töötamine. Õpetajate rahulolu on kasvanud. arendusmees

kond. 

Kollektiivi ühistunde 

liitvate sündmuste 

korraldamine. 

Iga-aastaselt vähemalt üks kord õppeaasta 

jooksul on läbi viidud inspiratsioonipäev 

töötajate vaimse, füüsilise ja sotsiaalse 

tervise toetamiseks ja hoidmiseks. 

2023-2026 Kooli 

juhtkond 

Projektitegevuste 

korraldamine lähtudes 

kooli arengusuundadest. 

Projektitegevuste tulemused kajastuvad 

õpilaste tulemustes, rahulolu on tõusnud. 

2023-2026 Projektijuht 

Õpilastele ja kooli 

töötajatele võimaluse 

loomine saada 

rahvusvahelist kogemust 

ning täiendada oma 

sotsiaalseid oskusi ja 

võõrkeeleoskust. 

Kool osaleb vähemalt ühes rahvusvahelises 

õpilasprojektis Erasmus+, Nord vm.. 

2023-2026 Projektijuht 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

Kooli tegevusest 

tagasiside saamine 

erinevate huvigruppide 

poolt. 

Igal aastal viiakse läbi rahuloluküsitlusi 

(õpilastele, õpetajatele, lastevanematele) 

2023-

2026 

Direktor, 

õppejuht 

Kooli huvigruppide 

ettepanekutega 

Huvigrupid on kaasatud kooli 

tegevustesse. Üldtööplaani koostamisel 

2023-

2026 

Õppejuht, 

Huvijuht 
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arvestamine koolipere 

heaolu, füüsilise, 

sotsiaalse ja vaimse 

tervise toetamiseks. 

ja tegevuste planeerimisel on lähtutud 

tervisliku eluviisi põhimõtetest ning 

arvestatud huvigruppide arvamustega.  

Õpilasesinduse 

kaasamine kooli 

arendustegevusse. 

Õpilasesinduse liikmed on korraldanud 

igal õppeaastal vähemalt ühe uue ürituse 

ja algatanud mõne uue tegeluse. 

2023-

2026 

Huvijuht 

Vilistlaste kaasamine 

kooli tegevustesse. 

Koostöö vilistlastega on planeeritud 

ning toimiv. 

2023-

2026 

Huvijuht  

Lastevanematele 

harivate koolituste 

pakkumine läbi 

Lastevanemate Kooli, 

kooli-kodu koostöö 

tähtsuse selgitamine ja 

teadvustamine. 

Lastevanemate Kooli koolituskava on 

koostatud, koolitused läbiviidud ja 

tagasisidestatud.  

2023-

2026 

Sotsiaalpedagoog, 

õppejuht 

Kooli ja perede vahel 

toimib tihe koostöö. 

Igal aastal on läbiviidud traditsiooniline 

lastevanemate konverents ja üks 

linnaüritus -  perepäev 

2023-

2026 

Kooli juhtkond 

Tervisliku eluviisi 

propageerimine ja 

riskikäitumise 

ennetamine. 

Õpilaste ja kooli töötajateni jõuab 

tänapäevane ja tõenduspõhine 

informatsioon tervislikust eluviisist ja 

riskikäitumise mõjust tervisele. 

Füüsiline aktiivsus on kooliperes au 

sees.  

2023-

2026 

Tervisenõukogu 

Soodustame koolipäeva 

kestel õpilaste aktiivset 

tegevust ja liikumist, 

näiteks mängu- ja 

tantsuvahetunnid. 

Osaleme programmis “Liikuma Kutsuv 

Kool”. 

2023-

2026 

Tervisenõukogu, 

“Liikuma 

Kutsuva Kooli” 

koordinaator  

Muudame koolilõuna 

tervislikumaks – viime 

sisse taimse teisipäeva.  

Programmiga “Taimne teisipäev” 

liitumine. 

2023 Majandusjuht 

Toimub järjepidev 

koostöö teiste koolidega. 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool on 

kontaktis mitmete koolidega üle Eesti. 

2023-

2026 

Kooli juhtkond 

Koostöö jätkamine 

erinevate 

huvigruppidega 

ühisprojektide 

korraldamiseks ning uute 

partnerite leidmiseks. 

Koostöö tegevus on kavandatud ja 

korraldatud, osapoolte ring on 

laienenud. 

2023-

2026 

Kooli juhtkond 

Koostöö suurendamine 

Ida-Virumaa 

gümnaasiumide ja 

Haridus- ja karjäärivalikuga seotud info 

on kättesaadav kõikidele õpilastele. 

2023-

2026 

Karjäärinõustaja 
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3.4. Ressursside juhtimine 

Põhisuund: Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis füüsilise õppekeskkonna kaasajastamine 

nüüdisaegse õppeprotsessi tagamiseks. 

Eesmärgid: 

1. Turvalise ja ohutu õppe- ja töökeskkonna kindlustamine. 

2. Taaskasutuse ja rohelise mõtteviisi väärtustamine. 

3. Keskkonnahoiu ja säästva arengu põhimõtete sidumine kooli üldise tegevusega. 

4. Õpilaste ja koolitöötajate infotehnoloogiliste oskuste arendamine ning 

küberturvalisusega seotud teadlikkuse tõstmine. 

Kutsehariduskeskusega. 

Koostöövõrgustiku 

loomine Ida-Viru 

huvikoolidega. 

Uuenduslike õpetamispraktikate 

kasutamine on muutunud igapäevaseks 

ja süsteemseks osask kooli 

õppekorralduses. 

2023-

2026 

Kooli juhtkond 

Huvijuht 

Kooliürituste 

läbiviimisel lähtutakse 

kooli põhiväärtustest. 

Koolipere on teadlik kooli 

põhiväärtustest ning peab nendest lugu. 

Tagatud on väärtuskasvatus. 

2023-

2026 

Kooli juhtkond 

Koolielu järjepidev 

kajastamine meedias. 

Kooli suurem seotus kogukonnaga, kooli 

maine on suurenenud. 

2023-

2026 

Referent 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

Eelarve suurendamine 

läbi projektitegevuse 

(KIK, ERASMUS+, 

HARNO, HTM, Kohtla-

Järve linn) 

Nüüdisaegne õppeprotsess on toetatud 

projektides osalemise kaudu. 

2023-

2026 

Direktor, 

õppejuht, 

projektijuht 

Õpikeskkonna 

uuendamine ning 

kaasajastamine 

Vajalik digitaristu on soetatud.   

Füüsiline keskkond koridorides ja 

kabinettides on turvaline ning 

õpilasest lähtuv. HEV pesa on loodud. 

2023-

2026 

Direktor, 

õppejuht, HEV-

koordinator 

Kooli personali ja 

õpilaste säästliku 

suhtumise kujundamine 

kooli ja keskkonna 

ressurssidesse 

On läbi viidud koolitused, töötoad, 

arutelud. Suhtumine kooli 

ressurssidesse on säästlik ja teadlik. 

Jätkusuutlikkuse olulisust on 

teadvustatud. 

2023-

2026 

Direktor, 

õppejuht, 

majandusjuht 

Töökeskkonna ohutuse ja 

ergonoomilisuse 

põhimõtete järgimine 

Iga-aastane analüüs on korraldatud, 

parendustegevused planeeritud ja 

läbiviidud. 

2023-

2026 

Majandusjuht 

Digipädevuste 

kujundamine viie 

osaoskuse lõikes: info 

haldamine, suhtlemine 

digikeskkondades, 

sisuloome, turvalisus, 

Õpilased on omandanud digioskused 

läbi ainetundide ning nende teadmised 

vastavad kooliastme nõuetele. 

Õpetajad on omandanud digipädevuse 

läbi sisekoolituste ning nende 

teadmised vastavad kutsestandardis 

2023-

2026 

Õppejuht, 

infojuht 
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3.5. Õppe- ja kasvatustegevus 

Põhisuund: 1. Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis õppeainete lõimingu suurendamine ja seeläbi 

õpetamistrateegiate mitmekesistamine. 

Eesmärgid: 

1. Õpetajate koostöö suurendamine ainealaste õppematerjalide loomisel ja jagamisel. 

2. Vastastikuste tunnikülastuste süsteemi väljaarendamine, et toetada kogemuste jagamist 

ja mitmekesistada õpetamisprotsessi. 

3. Koolis toimivate õppesuundade tegevuse laiendamine. 

4. Kooli kunstigalerii, kooli- ja peremuuseumi, loodus- ja ajaloomuuseumi teadlikum 

kasutamine õppeprotsessis. 

5. Huvitegevuse kaasamine õppeprotsessi. 

Põhisuund: 2. Kohtla-Järve Ahtme Põhikoolis eesti keele ja kultuuri säilitamise ja arengu 

väärtustamine. 

Eesmärgid: 

1. Eestikeelse õpi- ja kasutusruumi suurendamine läbi igapäevase suhtluse, õppetöö ja 

projektide. 

2. Eestikeelsete ürituste suurendamine eesti keele õppimiseks mitteformaalses keskkonnas. 

3. Suurendada kooli raamatukogus eestikeelse kirjanduse soetamist ja tutvustamist läbi 

raamatukogutundide. 

4. Sujuv üleminek eestikeelsele õppele läbi keelekümblusprogrammi. 

probleemilahendus.  toodud nõutele. 

Tegevus Tulemus Tähtaeg Vastutaja 

I kooliastme õppekava 

koostamisel arvestada 

eelkooliealiste laste 

arenguväljunditega. 

I kooliastme õppekava tugineb 

eelkooliealiste laste 

arenguväljunditega. 

2023-

2026 

Direktor, õppejuht, 

Algkooli kateedri 

juhataja 

Kooli õppekava 

arendamine, 

väärtuspõhise kooli 

põhimõtete lõimimine 

õppe- ja 

kasvatusprotsessi 

Väärtused kajastuvad kooli 

õppekavas ja muudes dokumentides 

ning on aluseks aastaplaanide 

koostamisel.  

2023-

2026 

Direktor, Õppejuht 

Hoolivuse kasvatamine 

ja sotsiaalse vastutuse 

teadvustamine. 

Programmi „Kiusamisest Vaba 

Kool“ kava on koostatud, ellu 

rakendatud ja tagasisidestatud. Kool 

on liitunud programmiga VEPA. 

2023-

2026 

Sotsiaalpedagoog 

Karjääri ja 

ettevõtlusõppe ning 

ettevõtlikkuspädevuse 

arendamine 

Karjääriõpe on kavandatud ja 

rakendatud (karjääripäevad, 

karjääriõpetus, koolivälised 

tegevused, nõustamised). 

Ettevõtlusprogrammid on 

rakendatud. 

2023-

2026 

Karjäärinõustaja 
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Koolil on ettevõtliku kooli hõbe tase. 

Eesti keele ja võõrkeelte 

praktilise kasutamise 

tõhustamine 

Keeleõpe on toetatud projektides 

osalemise, õpilasvahetuste ja 

keelelaagrite kaudu. 

2023-

2026 

Keelte 

kateedrijuhataja 

Õpilaste aktiivsem 

kaasamine 

huviringidesse 

Ringide temaatika on 

mitmekesistatud ning lõimitud 

õppeprotsessiga.  

50% huviringidest eestikeelsed. 

2023-

2026 

Õppejuht, 

Ringide juhid 

Koolis toimivate 

õppesuundade tegevuse 

laiendamine 

Õppesuundades on välja töötatud 

õpilaste huvidele ja ootustele 

vastavad õppekavad, mis toetavad 

õpilaste tugevate külgede 

arendamist. 

Õppesuundade arengusse on 

kaasatud õpilased, lapsevanemad, 

partnerid. 

2023-

2026 

Õppesuundade 

juhid 

Õppematerjalide 

platvormi loomine 

Õpetajatel on võimalik luua ja 

omavahel jagada väärtuslikku 

õppematerjali suurendades seeläbi 

omavahelist koostööd. 

2024 Õppejuht 

infojuht 

Vastastikuste 

tunnikülastuste süsteemi 

väljaarendamine 

Õpetajad on toetatud ja õppeprotsess 

on mitmekesistatud. 

2023-

2026 

Õppejuht, 

õppekateedrite 

juhatajad 

Kooli kunstigalerii, kooli 

peremuuseumi, loodus – 

ja ajaloomuuseumi 

teadlikum kasutamine 

õppetundide 

läbiviimiseks 

Tagatud on õppeprotsessi 

mitmekesisus. 

2023-

2026 

Õppejuht, 

Aineõpetajad 

Eestikeelse 

nüüdiskirjanduse 

soetamine kooli 

raamatukokku ja 

tuvustavate 

raamtukogutundide 

läbiviimine. 

Kooli raamatukogus on tagatud 

piisav hulk eestikeelset 

nüüdiskirjandust. 

Raamatukogutunnid on läbiviidud, 

analüüsitud ja tagasisidestatud. 

2023-

2026 

Raamatukoguhoidja 

Alates 1.klassist täielik 

üleminek eestikeelsele 

õppele. 

Tagatud on eestikeelne õpe. 2024 Direktor 
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4. ARENGUKAVA RAKENDAMISE JA MUUTMISE KORD 

 

Rakendamine  

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli arengukava alusel koostatakse igal õppeaastal kooli üldtööplaan.  

 

Muutmine 

Kohtla-Järve Ahtme Põhikooli arengukava muutmise alused:  

• iga õppeaasta lõpus analüüsitakse kooli arengukava täitmise tulemusi õppenõukogu 

koosolekul.  

• arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu ja õpilasesindusega.  

• kooli hoolekogu, õpilasesindus ning õppenõukogu annavad oma arvamuse muudatustele. 

• arengukava muudatused kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus. 

 


