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1. SISSEJUHATUS 
 

„Sindi Gümnaasiumi arengukava“ on dokument, mis on koostatud „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse“ § 67 alusel ja korras ning sisaldab kooliarenduse põhisuundi ja valdkondi 

ning tegevuskava aastateks 2020-2022.  

 

„Sindi Gümnaasiumi arengukava” koostamisel on lähtutud Tori Vallavolikogu 20.12.2018 

määrusest nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018-2030” ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018 

määrusest nr 45 „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022”. Lisaks on arvestatud erinevate 

raamdokumentidega, sh „Ettevõtliku kooli“ standardiga ning KiVa (kiusamisvastase) programmi 

põhimõtetega. Tegevuskava vormistamisel on lähtutud „Ettevõtliku kooli“ standardist. Arengukava 

menetlemisel juhindutakse Tori Vallavolikogu 29.03.2018 määrusest nr 15 „Tori valla 

arengudokumentide menetlemise kord“. 

 

Sindi Gümnaasiumi (SG) arengukava aastateks 2020-2022 on kooli arengut suunav dokument. 

Arengukavas kirjeldatakse kavandatavaid hariduslikke tegevusi, eesmärke ning nende saavutamise 

meetodeid. SG arengukava kinnitatakse Tori Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.  

 

SG arengukava aastateks 2020-2022 on koostatud kooli töötajate, hoolekogu, lastevanemate ja 

õpilaste esindajate koostöös. Arengukava koostamisel on arvestatud kooli sisehindamise 

tulemustega, õpilaste, lastevanemate ja koolitöötajate ettepanekutega. Septembris 2019 viidi 

juhtkonna initsiatiivil läbi rahuloluküsitlus nii õpilaste, lastevanemate kui ka koolitöötajate hulgas. 

Tulemused on avalikustatud kooli kodulehel. Oktoobris toimus koolitöötajate ja hoolekogu ühine 

arutelu kooli hetkeolukorra osas ning arutati kooliga seotud tulevikuvõimalusi. 

 

Arengukava loomisel lähtuti õpetajate ja õpilaste ettepanekutest, sisehindamise aruandest, Tori valla 

arengukavast aastateks 2018-2030 ning Eesti elukestva õppe strateegiast 2020 ja Ettevõtliku kooli 

standardist. 
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2. SINDI GÜMNAASIUMI HETKEOLUKORRA KIRJELDUS JA 

ARENGUSUUNAD 
 

2.1 Missioon, visioon, põhiväärtused 

 

MISSIOON: 

Sindi Gümnaasium on ajaloo ja traditsioonidega kool, kus väärtustatakse õppimist. Kool toetab 

sihikindla, ennastjuhtiva, laia silmaringi ja sotsiaalsete oskustega noore kujunemist, mis tagab 

toimetuleku elus. 

 

VISIOON:  

Sindi Gümnaasium on jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline kogukonna kool, mis võimaldab 

võimetekohase ja  kvaliteetse põhi- ja gümnaasiumihariduse andmist  ja omandamist. 

 

SLOGAN: 

Oskused ja teadmised annavad vabaduse!      

 

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED: 

 

• Loovus – Õppimine toetab uudsete ideede, toodete, seadmete või kunstiteoste loomist, mis 

meie elu edendavad, on asjakohased ja tõhusad. 

• Teadmised ja oskused – Oskused ja teadmised annavad vabaduse teha tulevikus õnnestunud 

valikuid nii eraelus kui edasi õppides ja tööturul. 

• Iseseisvus ja vastutustunne – Igaühel on vastutus oma õppimise, käitumise ja tegude, oma 

kooli ja kodukoha heaolu, ümbritseva looduse hoidmise ja kultuuri väärtustamise ees. 

• Individuaalne lähenemine – Iga õpilane ja koolitöötaja on väärtus. 

• Turvalisus – Kooli keskkond on rahulik ja sõbralik, koolis ei ole kiusamist. 

• Koostöö – Oleme avatud kogukonnale, koostööpartneritele, oleme abivalmid ja toetavad. 

• Kooli järjepidevuse ja traditsioonide hoidmine - Austame ja järgime kooli ning 

kogukonna traditsioone, peame lugu oma riigist ja ka teiste rahvaste traditsioonidest. 

• Ettevõtlikkus – Aitame õpilasel arendada iseseisvat mõtlemist, et leida lahendusi erinevates 

olukordades, ja praktilisi oskusi, et need lahendused ellu viia. 

 

2.2 Hetkeolukorra kirjeldus 

 

Sindi Gümnaasium on Tori vallas Sindi linnas asuv munitsipaalkool, kus ühe asutusena tegutsevad 

põhikool ja gümnaasium. Koolis õpib 01.10.2019 seisuga 346 õpilast 22 klassikomplektis 

(sealhulgas 2 eriklassi, kus õpib 6 õpilast). Gümnaasiumiastmes õpib 3 klassikomplektis 47 õpilast. 

Vene õppekeeles õppivate õpilaste arv on püsinud viimased aastad kümne ringis (vt tabel 1). 
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Käesoleval õppeaastal 1. klassi ühtegi õpilast ei astunud. Avaldus oli esitatud, kuid loobuti augusti 

lõpus ja laps asus õppima teise riiki. Kuna sellel aastal ei alustanud vene keeles õppimist ühtegi 

õpilast ja huvi venekeelse õppe vastu on vähenemas, siis ei ole mõistlik Sindi Gümnaasiumisse vene 

keeles õppijaid enam vastu võtta. Huvi puuduse tõttu alates 1. septembrist 2017 ei avatud 

venekeelset lasteaiarühma ka Sindi Lasteaias. Vene kodukeelega pered valivad teadlikult lapsele 

eestikeelse õppega lasteaiarühma, et laps saaks juba varakult ettevalmistuse haridustee jätkamiseks 

eestikeelses koolis. 2020/2021 õppeaastast alates ei toimu venekeelsesse õppesse Sindi 

Gümnaasiumis vastuvõttu. Kõik need õpilased, kes juba õpivad Sindi Gümnaasiumi venekeelses 

õppes, saavad oma õpingud kuni neljanda klassini jätkata ja lõpetada vene keeles. 

 

 

 
Tabel 1. Vene õppekeeles õppivate õpilaste arv Sindi Gümnaasiumis 2005/2006-2018/2019 

õppeaastatel. Allikas: Haridussilm. 

 

Koolis on 36 õpetajat ning 25 koolitöötajat. 

 

Kool asub Sindi linna südames 1901. aastal valminud kolmekorruselises hoones. Kooli alguseks 

loetakse aastat 1837, mil Sindi vabriku omanik Johann Christoph Wöhrmann avas välismaalastest 

töötajate lastele elementaarkooli. 

 

1967. aastal valmisid kooli juurdeehitus ja söökla. 1980. aastal valmis spordikompleks. 2011. aastal 

lisandus staadionile puitpõrandaga korvpalliväljak. Tänaseks on staadion amortiseerunud ning vajab 

rekonstrueerimist, samuti ka võimlakompleks. 
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SG õppekavade lisandväärtuseks on põhikoolis (I, II ja III kooliastmes) majanduse ja ettevõtluse 

õppe rakendamine ning ettevõtliku õppe rakendamise alustamine (kõikides kooliastmetes), 

gümnaasiumis valikkursused riigikaitse, vabatahtliku päästja eelkutseõpe, politseiõpe ning 

piirvalvuri eelkutseõpe, samuti majanduse ja ettevõtluse õpe.  

 

SG tugevuseks on hästi toimiv meeskond õpetajatest ja õpilastest, kes üheskoos püüdlevad ühe 

eesmärgi poole, mille tegevus on suunatud kõikide õpilaste arengule kõikides kooliastmetes. 

Tegeleme iga õpilasega individuaalselt. Õpilasi valmistatakse ette osalemaks konkurssidel ja 

maakondlikel ning piirkondlikel aineolümpiaadidel, kus ühise töö tulemusena on õpilaste esinemine 

olnud edukas. 2018/2019. õppeaastal saavutati bioloogiaolümpiaadil 6. klasside arvestuses I koht ja 

8. klasside arvestuses III koht. Matemaatikas 9.klasside arvestuses I koht, 4. klasside arvestuses III 

koht. Emakeeleolümpiaadil saavutati 5. klasside arvestuses II ja 6. klasside arvestuses III koht. 

Kodunduse olümpiaadilt õnnestus saavutada 9. klasside arvestuses II koht ning majanduses 

11.klasside arvestuses II koht. Saksa keele olümpiaadil saavutati 6. klasside arvestuses I koht, 7. 

klasside arvestuses II ja III koht ning 9. klasside arvestuses I ja II koht. Vene keele viktoriinis 

saavutas 12. klassi võistkond I koha. 

 

SG õpilaste tulemused (vt tabelid 2-8) riigieksamitel on Eesti keskmised või madalamad. Seejuures 

ei saa hinnata õppetegevuse kvaliteeti negatiivselt, sest 2018. aastal lõpetas 15-st abituriendist 2 

kuldmedaliga ja 1 hõbemedaliga. 2019. aastal aga 13-st lõpetajast 2 hõbemedaliga. Kooli 

lõpetajatest on paljud jätkanud oma haridusteed kõrgkoolides, kuid on mindud ka kutsekoolidesse, 

kui valitud eriala nõuab keskharidust. Põhikooli lõpetas kiitusega 2018/2019. õppeaastal 2 õpilast. 

 

Sihtasutuse Innove 11. novembril 2019 avaldatud andmete põhjal koostas Postimees riigieksamite 

tulemuste tabeli, kus on arvestatud eesti keele, laia matemaatika ja kitsa matemaatika ning inglise 

keele eksamil saadud punkte. Sindi Gümnaasium oli Pärnumaa koolidest üks suurimatest tõusjatest. 

Kool asub vabariiklikus pingereas 93. kohal ning tõusis aastaga 28 koha võrra.  Kokku oli pingereas 

140 kooli. 

 

2.2.1 Riigieksamite tulemused Sindi Gümnaasiumis  

 

 
Tabel 2. Kitsas matemaatika  Tabel 3. Lai matemaatika 
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Tabel 4. Eesti keel  Tabel 5. Võõrkeele riigieksamil vähemalt B1 

keeletaseme saavutanud gümnaasiumi  lõpetajate 

osakaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Võõrkeele riigieksamil vähemalt B2 keeletaseme saavutanud gümnaasiumi lõpetajate osakaal 

Allikas: Haridussilm 

 

2.2.2 Põhikooli lõpueksamite tulemused Sindi Gümnaasiumis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 7. Eksamitulemused matemaatikas. Allikas: Haridussilm. 
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Tabel 8. Eksamitulemused eesti keeles. Allikas: Haridussilm. 

 

Arvestades olümpiaadidel ja konkurssidel saavutatud ning eksamite ja tasemetööde tulemusi ja 

paljude õpilaste suhtumise paranemist õppetöösse, otsustas 27. augustil 2019 toimunud 

õppenõukogu anda 2018/2019. õppeaasta õppetegevusele hinnanguks „hea“.  

 

2001. aastast on koolis läbivaks õppeaineks majandus. Töö õpilasfirmadega toimub Junior 

Achievementi programmide alusel. Gümnaasiumiastmes on kool pakkunud läbi aastate õpilastele 

valikut erinevate õppeainete näol. 2003. aastal alustati meediaõpet ning turismi- ja hotellimajanduse 

õpet koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga. 2008. aastal lisandus riigikaitseõpetus. Nii meediaõpet kui ka 

turismi- ja hotellimajandust õpilased viimastel aastatel valinud ei ole, mistõttu pole ka neid tunde 

toimunud. Huvi taastekkimisel on võimalik koostööd lektoritega jätkata. 

 

2013. aastal alustati vabatahtliku päästja eelkutse tundidega gümnasistidele, järk-järgult lisandusid 

politseiõpe ja piirivalvuri eelkutseõpe. 2018/2019. õppeaastal õpilaste vähese huvi tõttu politseiõppe 

tunde ei toimunud. 2019/2020 on huvi politseiõppeks taas olemas ja avatakse politsei eelkutseõppe 

eriala. 

 

Kuigi pakutavate valikainete nimistu, lähtudes õpilaste huvist, on ajas muutunud, on kooli üheks 

tõsisemaks väljakutseks täna atraktiivsete valikainete pakkumine, mis suurendaks õpilaste huvi kooli 

gümnaasiumiosas õppimise vastu.  

 

Kohtumisel gümnaasiumiastme õpilastega selgus, et õpilased oma koolivalikut kindlasti ei kahetse, 

kuid kool peaks tutvustamisel senisest enam esile tõstma just oma majanduskallakut. Äriplaanide 

koostamine on oskus, mida iga noor tulevikus vajab ja teised gümnaasiumid seda kogemust ei paku. 

Samuti võimalust õpilasfirma tegevuses osaleda. 
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Käesolevat õppeaastat iseloomustab positiivne trend õpilaste arvu juurdekasvus. 10. klassi asus 

õppima 25 õpilast. 

 

2009/2010 õppeaastal avati koolis 10.-12. klassi õpilastele mittestatsionaarne õpe, mis lõpetas oma 

tegevuse 2015. aastal. Sulgemise põhjuseks õpilaste vähenemine ja materiaalsete vahendite nappus. 

 

2013. aastal liitus kool „KiVa“ (kiusamise vastase) programmiga. 2019. aastal liitus kool 

„Ettevõtliku kooli“ programmiga. „Ettevõtliku kooli“ programmiga liitumine toetab kooli eesmärki 

gümnaasiumiosa majanduskallakut säilitada ja arendada. 

 

Kool osaleb aktiivselt rahvusvahelistes projektides ning omab projektiväliseid sõpruskoole Austrias 

Vilsis ja Venemaal Pihkvas. 

 

2014-2016 osaleti  rahvusvahelises Erasmus+ projektis „I Love to Play Maths”. Projektis osalesid 

Sindi Gümnaasium Eestist, L’Etincelle Belgiast, Istituto Comprensivo Statale Itaaliast, Szkola 

Podstw Proebie Spytkowskiej Poolast ja Naside Halil Gelendost Ortaokulu Türgist. 

 

2018-2021 osaleb kool projektis „MATH methodologies and tOOLS for elementary schOOLS” 

(MATH-OOLS). Osalevad riigid: Hispaania – PASOS; Eesti – Sindi Gümnaasium; Norra – 

Montessoriskolen i Stavanger. 

 

2019-2021 osaletakse rahvusvahelises projektis „Combating Against Discrimination and Bullying”. 

Osalevad: Sindi Gümnaasium – Eesti, Lycee Modeste Leroy – Prantsusmaa, Gulveren Anadolu 

Lisesi – Türgi, Liceul Voievodul Mircea – Rumeenia, Neofit Bozveli – Bulgaaria, IIS „G.A. 

PISCHEDDA” – Itaalia. 

 

2.2.3 Õpilaste arv koolis õppeaastate lõikes 

 
 

 

Õppeaasta 

I kl I ka II ka III ka 
Põhi- X 

Gümnaasium Kokku 
kool klass 

õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi 

2017/18 46 119 99 74 292 21 54 346 

2018/19 30 113 97 81 291 16 42 333 

2019/20 35 112 103 84 299 25 47 346 

Tabel 9. Õpilaste arv Sindi Gümnaasiumis (andmed 01.10.2019 kuupäeva seisuga) 
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2.3 Hetkeolukorra analüüsi tulemused  

 

Hetkeolukorra analüüsis on välja toodud asutuse tugevused ja parendustegevused võtmealade lõikes, 

mis lähtuvad Sindi Gümnaasiumi arengukava 2015-2019 eesmärkide täitmisest. 

 

2.3.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Tugevused: 

• kooli juhtimine on avatud ja läbipaistev; 

• kooli tegevused on kajastatud kooli kodulehel, Facebookis ning ajakirjanduses; 

• juht leiab töötajate jaoks aega ning on vastutulelik ja mõistev; 

• iganädalased juhtkonna koosolekud, millest protokollid jõuavad iga töötaja meilile, ning 

infominutid töötajatele; 

• kooli ja hoolekogu vaheline koostöö on väga hea ja üksteist toetav; 

• koolil on elujõulised traditsioonid; 

• kooli personal on püsiv; 

• sisehindamisel, üldtööplaani ja arengukava väljatöötamisel peetakse silmas sidusust; 

• hästi toimiv tugisüsteem - hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, 

eripedagoog, sotsiaalpedagoog, õpiabiõpetajad ning abiõpetajad; 

• üldtööplaani koostamisse on kaasatud kogu kollektiiv läbi ainekomisjonide ettepanekute. 

 

Parendusvaldkonnad: 

• läbi viia arenguvestlused kõigi koolitöötajatega, et parandada tagasisidet juhtkonnale;  

• ainetevahelise lõimumise kaudu tõhustada õpetajate vahelist koostööd; 

• toetada noort algajat õpetajat;  

• täiustada motiveerimissüsteemi;  

• täita psühholoogi ja logopeedi ametikoht; 

• juhtkonna liikmetel toetada õpetajaid ja teisi koolitöötajaid senisest enam keerulistel 

kohtumistel ja vestlustel, et nad tunneksid ennast turvaliselt; 

• koolitusplaani koostamine; 

• laiendada koostööd teiste koolidega; 

• teostada sisekontrolli regulaarselt; 

• tutvustada õppimisvõimalusi Pärnu ja Pärnumaa koolide 9. klasside õpilastele; 

• osaleda Pärnumaa töö- ja karjäärimessil; 

• kujundada selgelt välja kooli eripära ja tutvustada seda avalikkusele. 
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2.3.2 Personalijuhtimine 

 

Tugevused: 

• juhtkond on kooli õppekava arenduse eestvedaja, kaasates kogu personali ja huvigrupid; 

• juhtkond algatab ja toetab uusi ideid, ettepanekuid ja tegevusi; 

• juhtkond teavitab koostööpartnereid kooli edusammudest - nõupidamistel, kooli kodulehel, 

ajakirjanduses jne; 

• kooli personal on püsiv; 

• koolitusi võimaldatakse personali soovist ning kooli vajadustest lähtuvalt; 

• õpetajatel on konkurentsivõimeline palk;  

• koolil on kvalifitseeritud õpetajad (87%) ja spetsialistid ning õpilased ja lapsevanemad on 

nende tegevusega rahul;  

• töötajad on tunnustatud; 

• tõhusamaks info jagamiseks edastatakse juhtkonna koosoleku protokollid samal päeval kogu 

personalile e-posti teel. 

 

Parendusvaldkonnad: 

• alustada regulaarset  koolitusteabe jagamist kolleegidega, luua ühiseks kasutamiseks 

koolitusmaterjalide andmekogu  ning koolitusinfo jagamiseks korraldada õppepäevi ja 

seminare; 

• luua õpetajate koolisisene kogemuste vahetuse süsteem; 

• arenguvestlusi viia läbi regulaarselt; 

• välja töötada personali motiveerimiskord; 

• koostada personali eneseanalüüsi läbiviimise kord ja seda rakendada; 

• tõsta õpetajate digipädevust, mille saavutamiseks luua haridustehnoloogi ametikoht; 

• suurendada noorte õpetajate osakaalu;  

• suurendada personali üksmeelt ühisürituste ja ühistegevuste korraldamise abil; 

• luua kooli positiivne kuvand, mille loomisel osaleb kogu personal; 

• luua õpilas- ja õpetajavahetuse süsteem. 

 

2.3.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Tugevused: 

• on määratletud kooli huvigrupid: lapsevanemad, hoolekogu, õpilasesindus, kooli pidaja, 

ülikoolid, teised koolid, muusikakool, piirkondlik noortekeskus, politsei, vilistlased, erinevad 

koolitus- ning kultuuriasutused jt; 

• vähemalt kord aastas korraldab kool lastevanematele suunatud koolituse; 

• on rakendatud mitmeid erinevaid tegevusi ja koostöövorme lapsevanematega (kooli ja klassi 

lastevanemate koosolekud, arenguvestlused, ühisüritused jm); 
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• toimub tihe koostöö õpilasesindusega ürituste korraldamisel ja kooli dokumentide 

väljatöötamisel; 

• õpilasesinduse roll koolielu kujundamisel on viimastel aastatel suurenenud; 

• koostöös teiste koolidega on läbi viidud ühisüritusi ja lahtiste uste päevi teiste koolide 

õpilastele; 

• õpilased ja õpetajad on tutvunud teiste riikide kultuuriga ja Euroopa koolisüsteemiga, 

osaledes rahvusvahelistes projektides. Partnerkoolidega suhtlemise tulemusena on arenenud 

õpilaste oskused meeskonnatöös ning keeleteadmised; 

• koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ja Eesti Punase Ristiga on toimunud üritused õpilastele, 

ennetamaks kuritegevust ja narkoprobleemide tekkimist;  

• kool on osalenud kõikides „Kaitse end ja aita teist“ projektides; 

• vilistlased on olnud külalisteks mitmetes õppetundides. 

 

Parendusvaldkonnad: 

• jõuda eesmärgini, et kõik lapsevanemad osaleksid õpilaste arenguvestlusel; 

• suurendada lapsevanemate osavõttu lastevanemate üldkoosolekutest; 

• avalikustada hoolekogu koosolekute protokollid huvigruppidele; 

• muuta aktiivsemaks õpilaste esindaja osalemine hoolekogu koosolekutel; 

• rakendada õpilaste arvamusi ja ideid kooli tegevustesse; 

• haarata senisest rohkem aktiivseid vilistlasi koolielu arendamisse; 

• kaasata ülikoolide lektoreid õppetegevusse; 

• suurendada hoolekogu rolli koolielu korraldamises;  

• kaasata kooliväliseid eksperte, spetsialiste, praktikuid ja vabatahtlikke õppetöösse; 

• koguda infot meediakajastuste kohta. 

 

2.3.4 Ressursside juhtimine 

 

Tugevused: 

• hästi varustatud ja sisustatud kooliruumid; 

• heal tasemel IT. Kool on varustatud kaasaegsete arvutitega ja valdav osa klasse omavad 

esitlustehnikat; 

• hästi varustatud õpituba ja kooliraamatukogu; 

• õpetajate töötasud on maakondlikult konkurentsivõimelised; 

• kaasaegse tehnikaga õppeköök; 

• kool toetab materiaalselt õpilasalgatusi erinevate ürituste läbiviimisel; 

• kunsti- ja tööõpetuse tundideks vajalikud vahendid on kooli poolt rahastatud; 

• kool korraldab igal aastal direktori vastuvõtte tublimatele õpilastele ja nende vanematele, kus 

antakse neile üle ka kooli logoga tänumeene;  

• erinevates projektides osalemine on võimaldanud täiendavaid õppeekskursioone ja  
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õppereise; 

• õpetajad on vajalike töövahenditega varustatud; 

• koolil on oma jalgpallistaadion ja korvpalliväljak. 

 

Parendusvaldkonnad: 

• parandada koostööd koolipidajaga; 

• suunata rohkem ressursse andekate õpilaste toetamisse (andekate huviringide toetamisse 

jne); 

• teostada koolihoonete ja võimla kapitaalremont; 

• uuendada staadioni amortiseerunud jooksurada;  

• täiustada õpetajate ja kooli personali tunnustamis- ja motivatsioonisüsteemi;  

• uuendada pidevalt ja järjekindlalt õpikuid, õppevahendeid ja kooli sisustust, samuti 

erialaainete klasse; 

• leida võimalus tugiteenuste mahu kasvamisel nende rahastamise suurendamiseks; 

• huvitegevuses osalemise võimaluste avardamiseks teha laialdasemat koostööd muusikakooli, 

noortekeskuse ja raamatukoguga. Vajadusel suurendada huvihariduse rahastamist. 

 

2.3.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Tugevused: 

• väga head ja head tulemused aineolümpiaadidelt ja maakondlikelt spordivõistlustelt; 

• kooli lõpetajate seas on nii kiitusega lõpetajaid (põhikool), kui ka kuld- ja hõbemedalitega 

lõpetajaid (gümnaasium); 

• kool on panustanud turvalise õpikeskkonna loomisse; 

• väikesed klassid, mis soodustab individuaalset lähenemist õppe- ja kasvatustöös; 

• kvalifitseeritud ning püsiv õpetajaskond ja tugipersonal (sh eri- ja sotsiaalpedagoog), kes 

igakülgselt toetavad õppijaid; 

• osaletakse mitmetes rahvusvahelistes projektides; 

• töötab eelkool, kus kodused lapsed ja ka lasteaia vanemate rühmade lapsed (kelle vanemad 

seda soovivad) saavad kooli- ja õpiharjumuse; 

• lipukultuuri edendamine on kõrgel tasemel; 

• toimiv individuaalne töö õpiraskustega õpilastega; 

• õpilastel ja õpetajatel on head omavahelised suhted; 

• kooli ühisüritused on populaarsed ja hästi korraldatud; 

• kool korraldab väga heal tasemel maakondlikke üritusi (vene keele päevad, Briti päevad, 

ühiskonnaõpetuse viktoriin, matemaatikute laager jne); 

• õpilasi tunnustatakse; 

• toimib koostöö muusikakooli, muuseumi ja raamatukoguga. 
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Parendusvaldkonnad: 

• töötada välja tegevuskava andekate õpilaste arengu toetamiseks;  

• kooli tutvustamisel esitleda rõhutatult kooli majanduskallakut; 

• muuta gümnaasiumiastmes õppimine atraktiivsemaks, arendades eelkutseõppealast koostööd 

kõrgkoolide ja Pärnu Kutsehariduskeskusega; 

• kaasata senisest rohkem õpilasi rahvusvahelistesse projektidesse; 

• osaleda olümpiaadidel kõikides ainevaldkondades; 

• teha aktiivsemalt koostööd kogukonnaga, ettevõtjatega, vilistlastega ning teiste valla koolide 

ja kõrgkoolidega; 

• lõimida õppetööd erinevates ainetes (vähemalt 50% õppeainetest);  

• tõhustada koostööd kooli, kodu ja huvikooli vahel, et andekad õpilased saaksid rohkem 

pühenduda ande arendamisele (Nt muusikakoolis eriala omandamine muusikaõpetuse tunni 

ajal); 

• teha koostööd SA Noored Kooli, et värvata kooli noori õpetajaid; 

• kasutada õppetundides aktiivõppemeetodeid; 

• teha tugiteenuste rakendamine võimalikuks kõikidele abivajajatele;  

• tõhustada eesti keele täiendavat õpet muukeelsetele õpilastele; 

• korraldada iga õppeainega lõimitud koolisiseste ürituste arvu; 

• kasutada huvihariduse võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks;  

• luua ettevõtliku õppe koordinaatori ametikoht. 

 

2.4 Kooliarenduse põhivaldkonnad ning eesmärgid 

 

Kooli arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 

78 lõige 3 ning lastekaitseseaduse § 37 lõige 1 ning selle alusel koostatud ”Sindi Gümnaasiumi 

sisehindamise läbiviimise kord” (17.10.2019 nr 1-5/3). Eelnimetatud dokumentidest tulenevalt on 

kooliarendamise põhivaldkonnad, mis hõlmavad kogu kooli tegevust, järgmised: 

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

2. Personalivaldkond 

3. Koostöö huvigruppidega 

4. Ressursside juhtimine 

5. Õppe-kasvatusprotsess 

 
Viis tegevusvaldkonda on aluseks ka kooli arengukava tegevuskava (LISA 1) koostamisel ja 

sisehindamisel, et soodustada strateegiliste eesmärkide saavutamist. Eesmärgid on toodud iga 

tegevusvaldkonna tegevuskava tabeli päises. 

 

Kooli sisehindamise aruandes esitatud olulisemad parendusvaldkonnad määravad kindlaks 
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kooliarenduse põhisuunad lähiaastateks. Peaeesmärgid, mis käesoleva arengukava elluviimisega 

soovitakse saavutada, on: 

 

1. Õppimist ja arengut toetava organisatsioonikultuuri kujundamine ja õpetaja professionaalse 

arengu toetamine. 

2. Kooli personal lähtub oma tegevustes õpilase arenguvajadustest. 

3. Eelarve ressursside kasutamisel lähtutakse arengukavast ja õppeaasta prioriteetsetest 

eesmärkidest. 

4. Kooli missiooni täitmiseks on vajalik kõikide huvigruppide omavaheline hea koostöö ning 

huvigruppide arvamuse arvestamine. 

5. Võrdsete arenguvõimaluste loomine kõikidele õpilastele sõltumata kodusest keelest. 

 

2.5 Turvalisuse tagamine kooli territooriumil 
 

Lähtudes Tori Vallavolikogu määrusest nr 15 29. märtsist 2018 „Tori valla arengudokumentide 

menetlemise kord“, peab Tori valla hallatav asutus oma arengukavas esitama, kuidas on tagatud 

turvalisus asutuse territooriumil. 

 

Turvalisuse tagamiseks on Sindi Gümnaasiumi kodukorras (kinnitatud 11. oktoobril 2018 Sindi 

Gümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 1-5/3) sätestatud „Turvalisust ohustavate olukordade 

ennetamise kord“ ja „Jälgimisseadmestiku kasutamise kord“. 
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3. ARENGUKAVA UUENDAMINE 
 

Arengukava elluviimiseks koostatakse igaks õppeaastaks üldtööplaan, mille kinnitab kooli 

õppenõukogu. Õppeaasta lõpus arutab õppenõukogu läbi õppetöö tulemused  ning annab hinnangu 

kooli poolt läbi viidud õppe- ja kasvatustööle. Õppenõukogu ettepanekul tehakse muudatused 

arengukava järgmiste aastate tegevuskavasse. Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab direktor 

õppenõukogu ettepanekute alusel käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamuse kooli hoolekogult, 

õpilasesinduselt ja õppenõukogult.  

 

Kooli direktor annab arengukava täitmisest aru vallavalitsusele ja esitab kooli üldtööplaani täitmise 

aruande septembrikuu viimaseks kuupäevaks vallavalitsuse meiliaadressile tori@torivald.ee. 

Arengukava muudetakse seoses Tori valla arengukava või õigusaktide muutustega ning lähtuvalt 

sisehindamise analüüsist. 

 

Arengukava kiidab heaks ja suunab avalikustamisele vallavalitsus ning kinnitab vallavolikogu, Tori 

Vallavolikogu määruse 29.03.2018 nr 15 „Tori valla arengudokumentide menetlemise kord“ alusel. 

 

2022. aastal koostatakse sisehindamise aruanne. Sisehindamise aruande koostamise käigus selgunud 

kooli tugevused ja parendusvaldkonnad on aluseks uute eesmärkide ja põhisuundade kavandamisel 

uues arengukavas. Arengukava esitatakse taas kooli pidajale kinnitamiseks, olles eelnevalt saanud 

arvamuse õppenõukogult, õpilasesinduselt ja kooli hoolekogult. 

mailto:tori@torivald.ee


 

 

LISA 1 TEGEVUSKAVA 
 

1. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 
 

TEGUR 1.1: Ettevõtluskoordinaatori olemasolu – ülesanne integreerida koolisüsteemi ettevõtlus- ja majandusõpe, nõustada kolleege 

tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, aidata korraldada koostööd kooliväliste partneritega. 

Teguri kirjeldus Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Õpetajate toetamine 

ettevõtlus- ja 

majandusõppe 

rakendamisel. 

Koordinaator on olemas, 

vastutus ja ülesanded 

määratletud. Töö on tasustatud 

Määrata 

ettevõtluskoordinaator ning 

rahastada tema tegevust 

Kooli eelarve Direktor 2020 

On olemas meeskond, kellele 

on määratud rollid ja 

vastutused ning meeskond 

toimib regulaarselt 

Ümber korraldada tegevus 

ning jagada rollid ja vastutus 
Kooli eelarve 

Direktor, 

õppealajuhataja 
2020 

Tegevused viiakse ellu 

koostöös 

Regulaarsed ja selgelt 

eesmärgistatud õpetajate 

töökoosolekud 

 
Ettevõtlus-

koordinaator 
Pidev 

 

  



 

 

 

TEGUR 1.2: Ettevõtlus- ja majandusõppe olemasolu ja rakendamine 

Teguri kirjeldus Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Ettevõtlus - ja 

majandusõpe on 

kooli õppekavas kas 

eraldi ainena 

või lõimitult. 

Toimiv ettevõtlus- ja 

majandusõpe on kirjeldatud 

õppekavas ning selle 

väljaarendamisel on 

lähtutud piirkonna spetsiifikast 

Põhikooli ja gümnaasiumi 

õppekavade arendus 

ettevõtlikku õppe 

rakendamiseks 

Kooli eelarve 

Õppealajuhataja, 

ettevõtlus-

koordinaator 

Alates september 

2020 

Õpetajate teabepäev 

ettevõtlus- ja 

majandusõppe kohta 

gümnaasiumis 

 
Majandusõpetajad, 

õppealajuhataja 
2020 

Ülekooliliste projektide 

lõimimine õppeainetega 
Kooli eelarve 

Ettevõtlus- 

koordinaator, 

klassijuhatajad 

2021 

Kuidas toimib 

majandusõpe, äriõpe 

teoorias ja praktikas? 

Õppe kirjeldamine 

õppekavas. 

Õpe on kirjeldatud õppekavas 

ning selle väljaarendamisel on 

lähtutud piirkonna spetsiifikast 

Tori valla 

ettevõtlusspetsiifika 

kaardistamine ja 

koostöökohtade leidmine 

 
Ettevõtlus-

koordinaator 
2021 

Praktikas toimivad 

ettevõtlusvormid, mis 

võimaldavad regioonis/ 

piirkonnas saada 

ettevõtluskogemust 

Töövarjupäevade ja 

ettevõtluspraktikate 

korraldamine 

Kooli eelarve Õppealajuhataja 2020 

Õpilasfirmade tegevuse 

toetamine ja mentorlus 

Kooli eelarve, 

riiklik haridustoetus 

Ettevõtlus-

koordinaator 
2021 

Õppimisvõimaluste  

tutvustamine 

gümnaasiumi astmes 

(majanduskallakuga 

kaasnevad 

võimalused) 

Toimuvad kohumised Pärnu ja 

Pärnumaa koolide 9. klasside 

õpilastega 

Tutvustada õppimisvõimalusi 

Pärnu ja Pärnumaa koolide 9. 

klasside õpilastele 

Kooli eelarve 
Direktor, 

õppealajuhataja 
2020 

Sindi Gümnaasium on esindatud 

Pärnumaa töö- ja karjäärimessil 

Osaleda Pärnumaa töö- ja 

karjäärimessil ning tutvustada 

Sindi Gümnaasiumis õppimise 

võimalusi 

Kooli eelarve Direktor 2020 

Kooli kodulehel ja Facebookis on 

info Sindi Gümnaasiumis 

õppimise võimaluste kohta 

kajastatud 

Kajastada Sindi 

Gümnaasiumis õppimise 

võimalusi kooli kodulehel ja 

Facebookis 

 Kantselei juhataja 2020 

 



 

 

 

 

TEGUR 1.3: Õpilaste kaasatus õppe-kasvatusprotsessi kujundamisse 

Teguri kirjeldus 

 

Mõõdiku kirjeldus: 

On kirjeldatud mõju, mida õppeprotsessi kaasamise 

mehhanismid kaasa toovad. Mõju on arusaadav nii 

õpetajatele kui ka õppijatele. 

Andmete allikad: 

Regulaarsed tagasiside küsitlused õpilastele erinevate 

tegevuste (hindamine, protsessi mõju) või metoodikate kohta. 

Kaasamismehhanis-

mide kirjeldus ja 

toimivus. 

Mõju tuvastamise 

võimalikkus 

õppetunnis. 

Õpilaste tagasiside, 

ettepanekud ja 

nendega arvestamine 

õppeprotsessis. 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Regulaarne õpilaste 

küsitlemine ja tagasiside 

saamine. Kirjeldatud on 

ettepanekute ja tagasiside 

tulemuste analüüs 

Võtta kasutusele kohest 

tagasisidet võimaldavad 

küsitlused 

 
Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 
Pidev 

Tagasiside analüüsimine ja 

selle kasutamine õppe- ja 

kasvatustöö arendamisel 

 
Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 
Pidev 

Regulaarne õpilaste 

kaasamine õppeprotsessi 

kavandamisse (3 viimast õa) 

Õpilasesindus annab 

avalikult infot oma 

tegevusest ja otsustest 

 ÕE president Pidev 

Õpilasi kaasatakse regulaarselt 

nii õppe eesmärkide, 

meetodite kui ka hindamise 

kavandamisse 

Õpilasesinduse liikme 

kaasamine õppenõukogu 

tegevusse 

 Direktor 2020 

Aineõpetajad võimaldavad 

õpilastele valikuid 

tööülesannete täitmisel ja 

tähtaja planeerimisel 

 
Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 
Pidev 

 

  



 

 

 

TEGUR 1.4: Aktiivõppe meetodite kasutamine 

Teguri kirjeldus 

Mõõdiku kirjeldus: 

Erinevate aktiivõppe meetodite kasutamise suhe 

traditsioonilisse õppevormi, nende kasutamise 

kirjeldus ja otstarve (fikseerimine õpetaja töökavas, 

eKoolis). 

Andmete allikad: 

Õpetajate tagasiside; eKool. Sisevaatlused (kolleegide 

tagasiside). Töökavad, ainekaardid. 

 

 

 

 

Õppeprotsessis 

kasutatavate 

aktiivõppe 

meetodite osakaal ja 

vaheldusrikkus; laste 

algatust nõudvate 

tegevuste ja 

vabategevuse 

osakaal. 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

On olemas kirjeldatud 

andmestik ning fikseeritud selle 

kasutustihedus 

Tunnikülastusgraafiku 

koostamine 
 Õppealajuhataja 

Iga trimester 

Kolleegide 

tunnikülastuste läbiviimine 

Aktiivõppemeetodite 

rakendamine 

Formaalse - ja 

mitteformaalse hariduse 

sidumine gümnaasiumi 

õppekavaga (kehaline 

kasvatus, valikkursused) 
 

Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 
Põhikooli õppekavasse 

valikkursuste lisamine 

Lõimitud ja projektõppe 

korraldamine 

Õpetajate ja õppijate rahulolu 

õppeprotsessi korraldusega. 

Haridusasutuste vahel toimub 

kogemuste jagamine 

Rahuloluküsitluste 

läbiviimine, 

analüüsimine ja tulemuste 

avalikustamine 

 Juhtkond Iga õppeaasta 

Õpetajalt-õpetajale 

kogemuste vahetamine 
 

Õppealajuhataja, 

aineõpetajad Pidev 



 

 

Kogemuste vahetamiseks 

teiste haridusasutuste 

külastamine 

Kooli eelarve Direktor  2 x õppeaastas 

Oleme eeskujuks 

õppemeetodite 

rakendamisel nii riiklikult kui 

rahvusvaheliselt 

Rakendada 

rahvusvahelistes 

koostööprojektides õpitut 

praktikas 
ERASMUS+, kooli 

eelarve 

Projektide 

koordinaatorid 
Pidev Tutvustada Tori valla, 

maakonna ja teistele 

haridusasutustele 

rahvusvaheliste 

projektide tulemusi 

 

  



 

 

 

 

TEGUR 1.5: Lõimitud õpe ja seos praktikaga 

Teguri kirjeldus 

 

Mõõdiku kirjeldus: 

Õppekavades, töökavades on lõiming kirjeldatud ja 

kasutustihedus fikseeritud. 

Andmete allikad: 

Kooli tööplaan ja tegevuste toimimise analüüs; kajastus 

eKoolis. 

Kirjeldatud 

andmestiku 

olemasolu. 

Praktilist väärtust 

omavate tegevuste 

hulk õppeprotsessis 

(ettevõtlus, 

heategevus, 

projektiline tegevus, 

vabatahtlik 

tegevus, loovtööd), 

erinevate ainete 

ja/või 

ainevaldkondade 

lõimitus 

õppeprotsessis, 

kirjeldatus 

õppekavas, õpetajate 

töökavades/ 

ainekaartidel. 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Erinevate õppeainete 

lõimimine on teadvustatud ja 

toimib 

Projektinädalate 

läbiviimine 
Kooli eelarve 

Õppealajuhataja, 

ettevõtlus-

koordinaator 

2020 

 

Kahe ja enama aine 

vahelise temaatilise 

koostöö läbiviimine 

 
Õppealajuhataja, 

aineõpetajad 

Alates 2020 ja 

pidev 

Lõimitud õppe käigus viiakse 

läbi praktilist väärtust omavaid 

tegevusi (mis on suunatud 

väljapoole õppeasutust) 

Koolile, piirkonnale ja 

vallale oluliste 

õpilasprojektide 

läbiviimine 

Kooli eelarve 

Ettevõtlus-

koordinaator, 

õppealajuhataja, 

aineõpetajad 

Alates 2020 ja 

pidev 

Õpilasalgatused 

heategevuslikes üritustes 

osalemiseks ja nende 

korraldamiseks 

Kooli eelarve 

Ettevõtlus-

koordinaator, 

klassijuhatajad 

Pidev 

Lõimitud õpe on valdav 

õppevorm, seos praktilise eluga 

Ainekavasid tutvustavad 

töökoosolekud ainete 

vahelise seose loomiseks 

 Direktor 4 x õppeaastas 

 

  



 

 

 

TEGUR 1.6: Õppimist toetav hindamine 

Teguri kirjeldus 
Mõõdiku kirjeldus: 

Meetodite kirjeldus ja loetelu, mõju hinnang. 

Andmete allikad: 

Hindamine toimub vastavalt hindamisjuhendile. 

Hindamisjuhend on 

kättesaadav kooli 

kodulehel. 

Õppimist toetava 

hindamise 

rakendamine 

õppeprotsessis (sh 

enesehindamine, 

kaaslaste hindamine, 

õpilaste personaalse 

arengu hindamine, 

tagasisidestamine). 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Sihtrühmad on 

hindamisest 

informeeritud, 

hindamissüsteem on 

kirjeldatud ja kasutatav 

Külastada koole, et 

tutvuda erinevate 

hindamissüsteemidega 

Kooli eelarve Direktor 2020 

Kujundada SG õpilast 

toetav hindamissüsteem 
 Õppealajuhataja 

2020 

Piirkonnas toimub 

kogemuste jagamine 

kooli 

hindamissüsteemist 

Viia läbi nii Tori valla 

kui ka maakonna 

koolidega mõttetalguid 

õppimist toetava 

hindamise meetodite 

kujundamiseks 

Kooli eelarve Juhtkond 2022 

Kogukonnas on üldine 

rahulolu 

hindamissüsteemiga; 

toimub süsteemi 

regulaarne 

parendamine, 

kogemuste jagamine 

huvigruppidega 

Iga aastase 

rahuloluküsitluse käigus 

koguda teavet 

huvigruppide 

arvamusest 

hindamissüsteemi kohta 

 Juhtkond Pidev 

 

  



 

 

 

TEGUR 1.7: Gümnaasiumi riigi- ja koolieksamite tulemuslikkus. Edasiõppimine. 

Teguri kirjeldus Mõõdiku kirjeldus: 

Riigieksami tulemuste analüüs kolme aasta võrdluses. 

Lõpetajate üldarv. 

Edasiõppimine kõrgkoolides, kutsekoolides, tööle minek 

või ajateenistus kaitseväes. 

Andmete allikad: 

EIS, KLJ aruanded. 

Riigieksamite tulemused. 

Vilistlaste tagasiside edasiõppimise kohta. 

 

Gümnaasiumi- 

õpilaste 

eksamitulemused 

ületavad minimaalse 

lävendi. 

Gümnaasiumi 

lõputunnistuse 

saajate arv. 

Edasiõppimine 

kõrgkoolides 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Riigieksamite tulemusi 

on võrreldud eelnevate 

aastatega ning tulemuste 

abil muudetakse õppe- 

ja ainekavasid. 

Statsionaarse õppes 

saavutatakse Eesti 

keskmised riigieksamite 

tulemused. 

Iga õppeaasta lõpus 

viiakse läbi võrdlev 

analüüs, mille 

tulemused 

avalikustatakse 

 Õppealajuhataja Pidev 

Info lõpetajate edasise 

tegevuse kohta on 

tagatud 

Luua elektrooniline 

dokument, kus 

kajastatakse lõpetajate 

edasised tegevused 

peale gümnaasiumi 

 
Haridustehnoloog, 

klassijuhatajad 
Pidev 

 

  



 

 

 

TEGUR 1.8: Põhikooli lõpetamise tulemuslikkus. Edasiõppimine. 

Teguri kirjeldus Mõõdiku kirjeldus: 

Lõpueksami tulemuste analüüs kolme aasta võrdluses. 

Järeleksamite sooritamine. Lõpetajate üldarv. 

Edasiõppimine gümnaasiumis, kutsekoolis, muu tegevus 

(tööle). 

Andmete allikad: 

Põhikooli 

lõpetamine. 

 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Põhikooli 

eksamitulemused 

ületavad minimaalse 

lävendi. 

Põhikooli lõpetamine 

arvuliselt ja 

protsentuaalselt 

Lõpueksamite tulemusi 

on võrreldud eelnevate 

aastatega ning tulemuste 

abil muudetakse õppe- 

ja ainekavasid. 

Keskmine tulemus 

põhikooli eksamitel on 

65% 

Sihttase: 

Matemaatika 25,9% 

Eesti keel 72% 

Iga õppeaasta lõpuks 

viiakse läbi võrdlev 

analüüs 

 
Õppealajuhataja, 

klassijuhatajad 
Pidev 

Edasiõppimine 

Ennetustöö 

korraldamine 

väljalangevuse 

piiramiseks 

põhikoolis 

Jätkata koostööd 

Rajaleidjaga õpilaste 

õppenõustamise 

(karjääriõppe) 

läbiviimiseks 

 Sotsiaalpedagoog Pidev 

 

  



 

 

 

Tegur 1.9: Tasemetööde tulemuslikkus 

Teguri kirjeldus Mõõdiku kirjeldus: 

Tasemetööde tulemuste võrdlus kolme aasta lõikes. 

Andmete allikad:  

EIS, ÕJ aruanne. 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Tasemetööde 

tulemuste 

analüüsimine. 

Õpilaste edasijõudmine 

kooliastmeti paraneb, 

tasemetööde tulemused 

on keskmiselt 60% 

Analüüsida 

tasemetöid, saamaks 

infot probleemsete 

teemade tuvastamiseks 

õppeprotsessis  Õppealajuhataja Pidev 

Kooliastmete lõpus 

komplekstasemetööde 

läbiviimine ja tulemuste 

analüüsimine 

Avalikustada 

kollektiivis ja kooli 

koduleheküljel 

tasemetööde 

tulemuste analüüsid 

 Õppealajuhataja Pidev 

 

  



 

 

 

 

Tegur 1.10: Osalemine KiVa programmis 

Teguri kirjeldus Mõõdiku kirjeldus: Kiusamise ennetustegevused on 

läbiviidud, kiusujuhtumitega on tegeletud, küsimustiku 

andmed on analüüsitud. 

Andmete allikad: KiVa tööplaan, küsitlus 

õppeaasta lõpus. 

 

 

Kiusujuhtumite 

lahendamine, 

kiusamise 

ennetamine, kogutud 

andmete analüüs, 

õpetajate toetamine 

kiusuennetusel. 

Mõõdik Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Järelvestlus – tulemus 

kiusamine on 

vähenenud/lõppenud/jää

nud samaks 

1. Eelvestlus/tuvastamine 

2. Vestlus ohvriga 

3. Vestlus kiusajaga 

4. Järelvestlused 

Kooli eelarve KiVa meeskond Pidev 

1.-6. Klassini on läbi 

viidud 10x45min KiVa 

tundi 

KiVa tundide läbiviimine Kooli eelarve 
1.-6. Klasside 

klassijuhatajad 
Pidev 

Igal vahetunnil on 

koridoris õpetajad, kes 

kannavad KiVa vesti 

KiVa vestide kandmine Kooli eelarve Korrapidajad Pidev 

Kõik õpilased on 

KiVast teadlikud 

Õpilastele tutvustava/ 

meeldetuletava 

koosoleku korraldamine 

Kooli eelarve KiVa meeskonna juht 1 x aastas 

Lapsevanemad on 

saanud KiVa 

infovoldiku, osalenud 

„Tagasi kooli“ õhtul 

Lapsevanemate 

teavitamine KiVa 

programmist 

Kooli eelarve KiVa meeskond 1 x aastas 

Kõik õpilased on 

osalenud küsitluses 

Küsitluste läbiviimine 

õpilastele 
Kooli eelarve 

KiVa meeskond, 

klassijuhatajad 
1 x aastas 

Küsitluses on osaletud 

Kõik õpetajad ja KiVa 

meeskond osalevad 

küsitluses 

Kooli eelarve 
KiVa meeskond, 

klassijuhatajad 
1 x aastas 

Tulemusi on tutvustatud 

Andmete analüüs ja 

tulemuste tutvustamine 

kooliperele 

Kooli eelarve KiVa meeskond 1 x aastas 

Kõik KiVa õpetajad on 

vähemalt kord aasta 

jooksul osalenud 

Kogemusgruppides 

osalemine, ühe 

kogemusgrupi 

Kooli eelarve KiVa meeskond 1 x aastas 



 

 

kogemusgrupis läbiviimine 

Kord aastas on 

läbiviidud KiVa 

teemaline üritus 

KiVa päeva 

korraldamine 
Kooli eelarve KiVa meeskond 1 x aastas 

 

TEGUR 1.11: Eelkutseõppe arendamine gümnaasiumiastmele  

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Vajaliku andmekogu olemasolu õpetajate ja õpilaste kohta. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Gümnaasiumis viiakse läbi 

eelkutseõpet 

  

Politsei, päästja ja piirivalvuri 

eelkutseõppe õppekavad on 

väljatöötatud ja avalikustatud 

kooli kodulehel. 

Õppekavad on välja töötatud Kooli eelarve Õppealajuhataja 2020 

Õppekavad on kooli kodulehel Kooli eelarve Õppealajuhataja Pidev 

Lisandunud on uued õpilastele 

atraktiivsed valikained. 

Analüüsida õpilastele 

huvipakkuvad valikained, 

koostada neile ainekavad ja 

lisada õppekavasse 

Kooli eelarve Õppealajuhataja Pidev 

Läbi on viidud eelkutseõpet 

tutvustavad üritused, 

teadlikkus on tõusnud  

Gümnaasiumis õppimise 

võimaluste tutvustamine Sindi 

Gümnaasiumis ja teistes 

maakonna põhikoolides  

Kooli eelarve 
Direktor, 

õppealajuhataja 
2x aastas 

Koostöö arendamine kutse- 

ja kõrgkoolidega 

Õpilased on teadlikud 

edasiõppimisvõimalustest ning 

teevad edasiõppimisotsused 

juba gümnaasiumiõpingute ajal 

Arendada koostööd kutse- ja 

kõrgkoolidega erinevate 

eluvaldkondadega tutvumiseks 

ning sobiva elukutse 

väljaselgitamiseks 

Kooli eelarve 
Direktor, 

õppealajuhataja 
2021 

 

 

 



 

 

2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 
 

TEGUR 2.1: Kooliväliste spetsialistide kaasatus õppetöösse 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Andmete allikad: Igakuine tööplaan; õpetajate tagasiside analüüsid. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Väljastpoolt kooli 

õppeprotsessi kaasatud 

partnerorganisatsioonide 

esindajate arv: 

külalisõpetajad, praktika 

läbiviijad, 

giidid/juhendajad 

õppekäikude sihtkohtades 

ja õppekäikudel jms. 

Kaasamise eesmärk on 

õpitulemuste parem 

saavutamine, 

õppeprotsessi rikastamine 

ja seostamine päris eluga. 

Külalisõpetajate, 

kooliväliste esinejate, 

spetsialistide (ringijuhid), 

ekspertide, vabatahtlike 

praktikute kaasamine 

 

Kooliväliste esinejate 

kaasamine moodustab  

õpetajate hulgast 10% 

Kaasata vanemaid, vilistlasi ja teisi 

kogukonna liikmeid ning külalisi 

õppeprotsessi ainetes eesmärkide 

saavutamiseks. 

Luua andmekogu, kust on leitavad 

kõik käinud ja tulevased 

külalisesinejad. 

Kooli eelarve 
Ettevõtlus-

koordinaator 
Pidev 

Planeerida külaliste kutsumiseks 

eelarvelised vahendid 
Kooli eelarve 

Ettevõtlus-

koordinaator 
Pidev 

Tugisüsteemide 

olemasolu. 

Õpe on kavandatud iga 

õpilase arengut toetades 

Laiendada tugispetsialistide ringi, 

tagades ka logopeedilise 

ja psühholoogilise abi saamine 

Riiklik haridustoetus Direktor 2021 

 

  



 

 

 

TEGUR 2.2: Koostööprojektide arv 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Andmete allikad: 

Projektide aruandlus, 

kokkuvõtted. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Erinevate 

koostööprojektidega 

tegelemine, nende arv. 

Eestisisesed, 

rahvusvahelised ja 

koolisisesed projektid, sh 

algatused nii õpilastelt kui 

ka õpetajatelt. 

Õpetajate ja õpilaste 

osakaal kogu personalist. 

Projektidest osavõtt 25% 

õpetajate arvust. 

Õpilaste osalus vähemalt 

50%. 

 

Jätkata olemasolevate 

koostööprojektide arendust. 

Leida võimalusi kohalike 

ettevõtjatega koostööks KOV-i 

kaasabil. 

Fikseerida projektid aruandluse, 

kokkuvõtete ja pildimaterjalina. 

ERASMUS+ KIK 

Kooli eelarve 

Ettevõtlus-

koordinaator 
2021 

 

Ettevõtlus-

koordinaator, 

projekti läbiviijad 

2021 

 

TEGUR 2.3: Meediakajastuste arv 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Andmete allikad: Säilitatud meediakajastused. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Sindi Gümnaasiumi nime 

kajastamine koos looga 

ajakirjanduses, raadios jm. 

Fikseeritud ja säilitatud 

meediakajastuste arv 

erinevates 

meediakanalites: 

positiivseid ja 

negatiivseid (2 kajastust 

vähemalt maakondlikul 

tasandil). 

Jätkata info edastamist maakonna ja 

riiklikusse meediasse. 

 Luua andmekogu, et kõik 

meediakajastused oleks fikseeritud 

ja säilitatud. 

Õppeasutuse tegevuse 

kajastamisel pidada silmas 

õppeaasta õppekasvatustöö 

eesmärke. 

Kooli eelarve Direktor Pidev 

 



 

 

TEGUR 2.4: Koostöö teiste huvigruppidega 

Teguri kirjeldus        Mõõdik 

Andmete allikad: Huvijuhi aruanne, EHISe 

andmed. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Koostöö lasteaia, seltsimaja 

ja noortekeskusega. 

Koostöö teiste asutustega. 

 

 

 

Kool ja lasteaed 

toimivad hariduse 

andmisel võrdsete 

partneritena. 

Kooli ja lasteaia õppetegevuse alaste 

koosolekute läbiviimine. 
Kooli eelarve  Õppealajuhataja Pidev 

 Ühisürituste korraldamine Kooli eelarve Huvijuht Pidev 

Kool ja seltsimaja 

tegutsevad võrdsete 

partneritena õpilaste 

huvihariduse tagamisel 

ja ürituste korraldamisel. 

Ühisürituste korraldamine Kooli eelarve Huvijuht Pidev 

Kool ja noortekeskus 

tegutsevad õpilaste 

huvihariduse tagamisel 

võrdsete partneritena. 

Ühine huvitegevuse korraldamine 

Kooli eelarve Huvijuht Pidev 

Ühisürituste korraldamine 

Õpilaste hõivatus 

huviringides on 50%. 

Huviringides osalemise alase teabe 

kogumine ja selle alusel huvihariduse 

võimaluste laiendamine 

Kooli eelarve, (valla 

eelarve) 
Huvijuht, ÕE Pidev 



 

 

Arendada koostööd 

teiste asutustega 

Koostöö arendamine 

Sindi Politseijaoskonnaga 
 Sotsiaalpedagoog Pidev 

 

Koostöö arendamine päästeametiga  Direktor Pidev 

Koostöö arendamine 

linnaraamatukoguga 
 Huvijuht Pidev 

Koostöö arendamine muuseumiga  Huvijuht Pidev 

Koostöö arendamine kõrgkoolidega  Õppealajuhataja Pidev 

Koostöö arendamine  

koolipidajaga 
 Direktor Pidev 

 

 

  



 

 

3. PERSONALIVALDKOND 
 

TEGUR 3.1: Kooli personali, õpilaste ja lapsevanemate ühistegevuste arv 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: kuuplaanid (kalender), üdtööplaan, vajaliku andmekogu olemasolu ürituste 
kohta, ajakirjandusallikad, arvuline statistika 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Ühiste ürituste, 

väljasõitude, koolituste, 

ühistööde, talgute, 

suvepäevade jms hulk. 

Ühiste ürituste ja 

ettevõtmiste loetelu, kuhu on 

kaasatud vähemalt 30% 

sihtgrupist. 

Osalejate arv on fikseeritud 

Korraldada ühisüritusi 

(olümpiaadid, 

viktoriinid, 

keeltepäevad, 

õpilaskonverents, 

jõuluball, laadad, 

näitused, kontserdid 

jms) 

Kooli eelarve Juhtkond 

vähemalt 

10 

ühisüritust 

aastas 

 

Tänuüritus tublidele 

õpilastele, 

koolitöötajatele 

Kooli eelarve Direktor 1 x aastas 

Väljasõit 

koolitöötajatele 
Kooli eelarve Direktor 2 x aastas 

Jõuluõhtu endistele ja 

praegustele 

koolitöötajatele 

Kooli eelarve Direktor 1 x aastas 

Sisekoolitused 

koolitöötajatele/ 

õpetajatele 

Kooli eelarve Direktor, õppealajuhataja 
Vähemalt 1 

x aastas 

Kolleegide kaasamine 

ühisüritustesse 
Kooli eelarve Juhtkond Pidev 

Ülevaate saamiseks luua 

elektrooniline 

andmekogu 

 Kantselei juhataja 2020 

 

  



 

 

 

TEGUR 3.2: Kooli õpilaste, õpetajate ja töötajate osalus koolivälistel konkurssidel, võistlustel, aineolümpiaadidel 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Vajaliku andmekogu olemasolu õpetajate ja töötajate kohta. Õpilaste kohta 
saavutuste tabel, tulemused nähtavad kooli kodulehel 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Õpilaste osalemine 

koolivälistel konkurssidel, 

võistlustel (sh 

spordiüritustel), aine- ja 

teadusalastel 

jõukatsumistel. 

Vähemalt 25% õpetajate poolt 

juhendatud õpilastest osaleb 

koolivälistel 

võistlustel, konkurssidel. 

On olemas andmekogu nende 

tunnustamise kohta. 

On olemas andmed õpetajate 

osalemise kohta koolivälistes 

organisatsioonides. 

Andmekogu olemasolu, kus 

taolist infot koolivälise 

õppetöö, spordi, teaduse, 

sotsiaalse ettevõtluse, 

õpilasettevõtluse, kultuuritöö 

jms kodanikualgatuse kohta 

säilitatakse. 

Ülevaate saamiseks luua 

elektrooniline 

andmekogu 

 Kantselei juhataja 2020 

 

Koostöös õpilastega 

kujundada 

motivatsioonisüsteem, 

mis innustaks õpilasi 

üritustel osalema 

 

Lastevanemate 

informeerimine ja 

teavitamine õpilaste 

kohta vajaliku info 

saamiseks 

 Klassijuhatajad 

2020 

 

 

 

  



 

 

 

TEGUR 3.3: Osalus organisatsioonides ja üritustel 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Allikad: Vajaliku andmekogu olemasolu õpetajate ja töötajate kohta. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Organisatsioonide, 

aineliitude ja võrgustike 

arv, kus osaletakse, nende 

organisatsioonide poolt 

korraldatud üritustel 

osalemine/ korraldamine 

Osalemine maakondlikes ja 

riiklikes organisatsioonides 

ning võrgustikes. 

1 üleriigiline võrgustik, 5 

maakondlikku ainesektsiooni, 

2 vabariiklikku aineliitu. 

Maakondlikel üritustel 

osalemine ja nende 

korraldamine (6). 

Nende organisatsioonide poolt 

korraldatud ürituste loetelu, 

kus osaletud. 

Luua andmekogu 

organisatsioonidesse, 

võrgustikkesse, aineliitudesse 

jm kuulumise kohta. 

 

 Kantselei juhataja 2020 

Teha info erinevate 

organisatsioonide tegevuse 

kohta avalikuks ja 

kättesaadavaks. 

 
Õppealajuhataja, 

kantselei juhataja 
Pidev 

Julgustada ja leida vahendeid 

õpilastele osalemaks erinevates 

organisatsioonides ja 

võrgustikes 

 
Õppealajuhataja,  

huvijuht 
Pidev 

 

  



 

 

 

TEGUR 3.4: Õpetajavahetus ja õpilaste vahetus 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Vajaliku andmekogu olemasolu õpetajate ja õpilaste kohta. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Õpetajate ja 

õpilasvahetuses osalejate 

arv 

5% õpetajaskonnast ja 2% 

õpilaskonnast. 

Teadlikkus õpilas- 

õpetajavahetuse süsteemi 

toimimisest. 

Luua õpilas-õpetajavahetuse 

süsteem 
 ÕN, ÕE 2020 

Propageerida ja tutvustada 

õpilasvahetusi ja neis osalemise 

võimalusi 

Kooli eelarve Huvijuht, ÕE Pidev 

Teavitada õpilasvahetusest 

õpetajaid läbi listi 
 Huvijuht Pidev 

Luua elektrooniline andmekogu 

õpilas- ja õpetajatevahetuses 

osalenutest 

 Kantselei juhataja 2020 

 

TEGUR 3.5: Ettevõtlikkuse täiendkoolituste süsteemi olemasolu ja toimimine 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Vajaliku andmekogu olemasolu koolitustel osalemise kohta, personali 
tagasiside, arenguvestlused, küsitlused 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Koolituste korraldamine 

õpetajatele 

Õpetajad on 

koolitussüsteemi 

mehhanismidest teadlikud. 

Osalejate arv on vähemalt 90% 

Koolitussüsteemi loomine  
Direktor, 

õppealajuhataja 
2020 

Teavitada õpetajaid ettevõtluse 

ja/või majandusega seotud 

koolitustest 

Kooli eelarve 
Õppealajuhataja, 

Kantselei juhataja 
Pidev 

 
Luua andmekogu koolitustel 

osalemise kohta 
 Õppealajuhataja Pidev 



 

 

TEGUR 3.6: Õpetajate erialase enesetäienduse tugisüsteemi olemasolu ja rakendamine 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Koolitustega seotud dokumendid, EHIS, õpetajate küsitlus. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Koolitusfond ja muud 

õpetaja toetuseks 

mõeldud süsteemid 

Süsteemi olemasolu, 

kirjeldatus ja andmete 

kättesaadavus 

Koolitusfondi kasutavad 

vähemalt 90% õpetajatest 

Arengukava eesmärkidest 

lähtuvad koolitused 
Kooli eelarve 

Direktor, 

õppealajuhataja 
Pidev 

Osaleda HITSA ja INNOVE 

koolitustel 
 

Direktor, 

õppealajuhataja 
Pidev 

Luua koolitusplaan  Juhtkond 2020 

Luua süsteem koolitustel 

osalemise kohta info 

kogumiseks 

 Õppealajuhataja 2020 

 

TEGUR 3.7: Välja töötatud uued õppemetoodilised lahendused 

Teguri kirjeldus 
 

Mõõdik 

Allikad: Loodud ja avaldatud materjalide andmekogu. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

On välja töötatud ja 

avaldatud uusi 

õppemetoodilisi 

lahendusi, uusi töövõtteid, 

uusi õppematerjale. 

Vähemalt 50% õpetajatest on 

loonud uusi õppematerjale, 

neid avaldanud ja jaganud 

kolleegidele 

Vähemalt 10% avaldatust on 

üle-eestiliselt 

Õpetajalt-õpetajale kogemuste 

ja metoodiliste materjalide 

jagamine 

 Õppealajuhataja Pidev 

Luua keskkond õpetajate 

loodud uute õppematerjalide 

kokku koondamiseks 

 Haridustehnoloog 2021 

  



 

 

TEGUR 3.8: Õpetajate õppeasutusesisese kogemuste- ja teadmiste vahetuse süsteemi olemasolu 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Allikad: Vastav dokumentatsioon, rahuloluküsitlus. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Kirjeldatud õpetajate 

kogemuste- ja teadmiste 

vahetuse süsteemi ja 

ressursside olemasolu ning 

toimimine 

Kogemuste vahetamisele 

suunatud ettevõtmiste loetelu, 

kirjeldus ja regulaarsus. 

Rahulolu kogemuste ja 

teadmiste vahetamise 

süsteemiga 

Koostada graafik kolleegi tunni 

külastamiseks ja 

tagasisidestamiseks 

 Õppealajuhataja Iga trimester 

Korraldada õpetajate 

koostööseminare/-nõupidamisi 
 Õppealajuhataja Iga trimester 

Koguda rahuloluküsitluste 

käigus tagasisidet rahulolu 

kohta infovahetuse osas 

 Juhtkond 1 x aastas 

Rahuloluküsitluse tulemused 

avalikustatakse töökoosolekul 

ja kooli kodulehel 

 Juhtkond 1 x aastas 

 

  



 

 

 

TEGUR 3.9: Õpetajate, õpilaste õppeasutuseväline aktiivsus 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Vajalik ülevaade õpilaste ja õpetajate koolivälisest aktiivsusest, 
küsitlused, arenguvestlused. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Õpilaste ja õpetajate 

tegevus õppeasutuse 

väliselt – osalemine 

ettevõtetes, 

vabaühendustes, ringides, 

klubides jms. 

Õpetajate ja õpilaste 

vabatahtlik töö või 

tegevus koos 

lapsevanemaga 

kavandatavates 

tegevustes. 

On olemas ülevaade õpilaste 

ja õpetajate õppeasutuse 

välisest aktiivsusest: 

1) 25% õpetajatest ja 50% 

õpilastest on aktiivsed; 

2) 10% õpetajaid/õpilasi 

võtavad aktiivselt osa 

ettevõtlusest, kolmanda 

sektori tegevustest või 

vabatahtlikust tööst. 

Luua andmekogu õpetajate ja 

õpilaste koolivälise 

aktiivsuse kirjeldamiseks 

 Klassijuhatajad, 

õppealajuhataja 
Pidev 

  



 

 

4. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 
 

TEGUR 4.1: Kaasatus õppeprotsessi kavandamisse ja kujundamisse: personal, õppijad, lapsevanemad, KOV, ettevõtjad jne 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Andmete allikad: Protokollid jm allikad, mis fikseerivad koosolekute 

toimumise (kuuplaanid). 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Regulaarsed 

(klassi)koosolekud, 

(ümarlaud vms), erinevate 

isikute ja gruppide 

pädevuste ja rollide 

kirjeldused, kaasatute 

hulk 

Kaasamismehhanismid, 

mida on kasutatud nii 

õpetajate kui õpilaste 

osas 

Personali osakaal 75%, 

õppijate osakaal 50% 

hindamisperioodil 

Mõttetalgud 

hariduse teemal, 

kaasates 

võimalikult 

paljusid 

huvigruppe 

 Juhtkond, hoolekogu 4x aastas 

Hoolekogu 

koosolekud 
 Juhtkond, hoolekogu 4x aastas 

Õppenõukogu 

koosolekud 
 Direktor 4x aastas 

ÕE koosolek  ÕE president 1x kuus 

Tööd toetava 

struktuuri 

hindamine ja 

optimeerimine 

Riiklikud 

eraldised, valla 

eelarve 

(palgafond) 

Juhtkond 2x aastas 

Personali 

vajaduse 

kaardistamine 

Palgafond Juhtkond 1x õppeaastas 

 

  



 

 

 

TEGUR 4.2: Ettevõtliku ja ettevõtlusõppe rakendamise kirjeldus 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Andmete allikad: Kooli arengudokumendid, plaanid, õpetaja töökavad, 

erinevad tagasisidevormid. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Arengukavas on otseselt 

kirjeldatud ettevõtliku ja 

ettevõtlusõppe printsiipide 

rakendamise eesmärke, 

tegevusi ning õppeasutuse 

siseste rollide jaotust ning 

personali ja õppijate 

kaasamist ettevõtliku ja 

ettevõtlusõppe protsessi. 

Ettevõtliku ja 

ettevõtlusõppe 

kirjeldamine on ka 

õpetajate töökavades. 

Kommunikatsiooni 

protsessis on kirjeldatud 

ettevõtliku kooli tegemised. 

Kooli dokumentides on 

kirjeldatud ettevõtliku 

kooli toimimine ja 

tegemised 

Ettevõtliku kooli (EVK) 

tegemistega haaratus 

õpetajaskonnast 

protsentides (nad teavad, 

mis on ettevõtlik ja 

ettevõtlusõpe ja 

teadvustavad selle 

tähtsust ning rakendavad 

õppetundides) 

75% õpetajatest 

rakendab ettevõtliku ja 

ettevõtlus õpet 

Alustada 

ettevõtliku ja 

ettevõtlusõppe 

rakendamist 

vastavalt 

kehtivale 

õppekavale 

 Ettevõtluskoordinaator 2020 

Luua õpetajate 

blogi või 

veebipõhine 

kalender, kus 

kajastatakse 

ettevõtliku- ja 

ettevõtlusõppe 

tegevusi 

 Direktor, 

Õppealajuhataja 
2020 

 

  



 

 

 

TEGUR 4.3: Kirjeldatud motivatsioonisüsteem 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Andmete allikad: Saavutuste andmekogu, kuhu märgitakse juhendamine. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Tunnustamise kord on 

kirjeldatud ning personal 

teab, millised on nende 

võimalused saada 

tunnustust oma tööle. 

Saavutused, mille eest 

määratakse tunnustus. 

Personali töö 

tulemuslikkus ja 

lisaülesanded, 

mille eest 

määratakse 

lisatasu või 

antakse muu 

tunnustus 

Personali 

tunnustamise 

korra 

kehtestamine 
 

Direktor 2020 

Saavutuste 

jäädvustamine viia 

digitaalsele kujule 

 

Kantselei juhataja 2020 

Kolleegid saavad 

esitada 

kandidaate 

tunnustamiseks 

 Õppealajuhataja Pidev 

Õpilaste 

tunnustamissüsteem on 

teada ja kirjeldatud 

Tunnustuse kirjeldus kooli, 

valla ja maakonna/ 

vabariigi 

tasandil (hariduspreemia 

nominendid ja laureaadid; 

Aasta tegijad jms) 

Ajakohastada 
tunnustamise 
kord ning 
rakendada seda; 

 Direktor 2020 

 

  



 

 

 

TEGUR 4.4: Juhtimisinfo süsteemi olemasolu 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Allikad: Juhtimisinformatsiooni süsteem 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Juhtimisinformatsiooni 

Juhtimisinformatsiooni 

kogumise, säilitamine ja 

avalikustamine 

Juhtkonna, 

hoolekogu 

koosolekute 

protokollide 

edastamine 

 

  

kogumise, säilitamise ja   

haldamise süsteem.   

Erinevad andmekogud ja   

keskkonnad, mille abil 

säilitatakse dokumente, Direktor Pidev 

viiakse läbi küsitlusi ja   

tagatakse nende säilitamine   

ning kättesaadavus 

osapooltele 
  

 

TEGUR 4.5: Personali, õpilaste ja lastevanemate rahulolu eestvedamise ja juhtimisega 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Allikad: Rahuloluküsitlused 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Rahulolu juhtimisega 

Tagasisidesüsteemi 

toimimine ja kirjeldatus 

on olemas. 

Rahulolumäär 

väljendatuna 

protsentides. 

Üldine 

rahulolu 75% 

Rahuloluküsitluse 

läbiviimise kord 
 Juhtkond 2020 

Infokoosolekute 

korraldamine 

kollektiivis 

 
Direktor, 

Õppealajuhataja 
Pidev 

 

  



 

 

5. RESSURSSIDE JUHTIMINE 
 

TEGUR 5.1: Ettevõtlusõppe sisseviimine kooli õppeprogrammi 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Andmete allikad: Kooli üldtööplaan. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Kool osaleb Ettevõtliku 

kooli programmis. 

 

Õppeprotsessi rikastamine 

külalisõpetajate ja lektorite 

kaasamisega. 

75% õpetajatest on 

ettevõtlusõppega 

seotud 
 

Luua võimalused ja 

vahendid õppe 

elluviimiseks 

Kooli eelarve 
Direktor, 

majandusjuhataja 
    Pidev 

2 külalislektorit 

kuus  

Osaledes erinevates 

programmides kutsuda 

kooli erinevaid inimesi 

kogemuste 

vahetamiseks 

Kooli eelarve 
Direktor, 

majandusjuhataja 
Pidev 

 

TEGUR 5.2: Ettevõtlike tegevuste fond 

Teguri kirjeldus Mõõdik 
Andmete allikad: Kooli eelarve. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Rahaliste vahendite 

olemasolu 

ettevõtlikkustegevuste 

läbiviimiseks ( sh 

äriprojekti stardilaen ja 

starditoetus, vajalikud 

projektitoetused, 

õppesõidud, omaosalus 

jms) 

Fondi tegevuste 

kirjeldatus ja 

teadlikkus 

olemasolust ja 

kasutusvõimalustest 

Fondi rahaline maht 

ühe õpilase kohta. 

Informeerida õpilasi 

rohkem 

projektikonkursside 

toimumisest ja 

motiveerida neid seal 

osalema 

 

Õppealajuhataja, 

huvijuht, 

klassijuhatajad, 

majandusjuhataja 

Pidev 

Töötada välja õpilastele 

õpilasalgatuse 

rahastamise põhimõtted 

ja koostada selle 

kasutamise eeskiri 

Kooli eelarve 
Juhtkond 

2021 

 

  



 

 

 

TEGUR 5.3: Koolile kaasatud lisarahastuse vahendid 

Teguri kirjeldus Mõõdik 

Andmete allikad: Eelarve, lepingud, 

projektitaotluste vastused. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Rahaliste ja 

mitterahaliste vahendite 

kaasamine 

õppeeesmärkide 

täitmiseks 

Õppeesmärkide 

täitmiseks on kaasatud 

rahalisi ja mitterahalisi 

vahendeid vähemalt 

kahe projektiga aastas 

Jätkata projektivoorudes 

osalemisega, millega 

kaasneb kooli 

põhitegevusele 

lisandväärtus 

(koolitused, seadmed); 

Omaosalus kooli 

eelarvest 

Direktor, 

majandusjuhataja 

õppealajuhataja, 

ettevõtluskoordinaator 

Pidev 

Koostöö 

huvigruppidega 
 

Direktor, 

majandusjuhataja 
Pidev 

 

TEGUR 5.4: Koolitusvõimaluste mitmekesistamine 

Teguri kirjeldus 
Mõõdik 

Andmete allikad: 

Kooli eelarve. 

Rahaliste ja mitterahaliste 

võimaluste leidmine 

koolitusvõimaluste 

mitmekesistamiseks 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

90% õpetajatest 

Lõimitud õppe ja 

praktikumide toetamine 
Kooli eelarve 

Direktor, 

õppealajuhataja 
Pidev 

Koolitussüsteemi loomine. 

Õpetajate kogemuste 

vahetamine ja koolitamine 

kooli siseselt ja valla 

koolide vahel 

Kooli eelarve 

Õpilaste ja õpetajate 

vahetussüsteem 

5% õpetajaskonnast ja 

2% õpilaskonnast. 

Teadlikkus õpilas- 

õpetajavahetuse 

süsteemi 

toimimisest. 

Loodud on süsteem 

õpilaste ja õpetajate 

vahetuse toimimiseks 

Kooli eelarve 

(õpetajad) ja valla 

eelarve (õpilased)  

Õppealajuhataja, 

direktor, 

majandusjuhataja, 

huvijuht 

Pidev 



 

 

TEGUR 5.6: Investeeringud 

Teguri kirjeldus 

 

Mõõdik 

 

Andmete allikad: 

Valla  eelarve. 

Tegevus Vahendid Vastutav Tähtaeg 

Kooli võimla 

kapitaalremont. 

 

Kooli võimla vastab 

õppevajadustele ja 

kogukonna 

spordivajadustele 

Kooli võimla 

kapitaalremont 

Valla eelarve 

 60000 

Direktor, 

majandusjuhataja 
2020 

Kooli võimla 

kapitaalremont. 

 

Kooli võimla vastab 

õppevajadustele ja 

kogukonna 

spordivajadustele 

Kooli võimla 

kapitaalremont 

Valla eelarve 

640000 

Direktor, 

majandusjuhataja 

 

2021 

Koolihoonete 

kapitaalremont 

 

Koolihooned vastavad 

tänapäevastele 

standarditele 

 

Koostöö vallaarhitektiga 

parima võimaliku projekti 

väljatöötamiseks 

 

Valla eelarve 

(tegevuste 

reservnimekiri) 

5000000 

Direktor, 

majandusjuhataja 
2023-2030 

 

  



 

 

 

Põhitegevuse kulud 

Kulude nimetus 2020 2021 2022 2023 

Ruumide majanduskulud, valgustite vahetus, energiasääst   3 000 3 000 3 000 

Infotehnoloogia kulud 10 000 4 500 14 000 9 500 

Arvutite vahetus      5 000 5 000 

Esitlustehnika 2 500 1 500 1 500 1 500 

Serveriruumi seadmed 3 000 3 000   3 000 

Tahvelarvutid 4 500   7 500   

          

Inventari kulud 14 000 12 500 6 500 4 500 

Koolimööbel 2 500 2 500 2 500 2 500 

Arvutiklassi lauad 2 000       

videovalve täiendamine 3 000 3 000 2 000 2 000 

Käsitöö- ja tehnoloogiaklasside sisustus 4 500 2 000 2 000   

Aula toolid 2 000 5 000     
  


