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Sissejuhatus 

 

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

gümnaasiumiseaduse“ (09.06.2010) § 67 alusel ja sisaldab kooliarenduse põhisuundi ja 

valdkondi, sh turvalisuse tagamist koolis, tervisedenduse kava ning tegevuskava aastateks 

2014 - 2017. „Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava” koostamisel on lähtutud Järva-Jaani 

Vallavolikogu 26.09.2013 määrusest nr 17 „Järva-Jaani valla arengukava muutmine“ ja 

„Järva-Jaani valla arengukava aastateks 2013-2023”. 

 

Õppeasutuse tegevust mõjutavad väliskeskkonna  tegurid lähiajal: 

- Eesti kiire integreerumine Euroopa ja kogu maailma kogukonda, mis toob kaasa 

vajaduse pöörata suurt tähelepanu õpilaste keeleoskuse arendamisele ja teiste 

kultuuride mõistmisele; 

- Ebakindel majanduslik olukord nõuab säätliku ja paindliku majandamise 

põhimõtete arvestamist; 

- Tehnoloogia kiire areng esitab väljakutse õpetajate  IT-alaste teadmiste 

arendamisele; 

- Riiklik õppekava esitab koolile kohustuse uue õppimiskäsitluse rakendamiseks 

igapäevatöös;  

- Kooli igapäevategevust mõjutavad koolivõrgu reorganiseerimise kavad  tekitavad 

kollektiivis ebakindlust tuleviku suhtes. 

 

 

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava 2014 - 2017 läbi arutatud ja heaks kiidetud 

õppenõukogu koosolekul protokoll nr 3; 04.02.2014. 

 

Läbi arutatud ja heaks kiidetud hoolekogu koosolekul 19.02.2014, õpilasesinduses 

11.03.2014. 
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I. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse 

põhivaldkonnad 

1.1. Kooliarenduse põhimõtted, eesmärgid  ja arengukava 
koostamise aluseks olev lähenemisviis sisehindamisel 

 

Arengukavas on määratletud kooliarenduse põhisuunad aastateks 2014- 2017, et tagada 

kooli jätkusuutlikkus ja järjepidev areng. Arengukavas on esitatud strateegilised 

eesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks. Arengukava väljendab seda, millisena 

näevad koolikollektiivi liikmed enda kooli nelja aasta jooksul ning milliseid eesmärke 

soovitakse saavutada, et tagada kooli õppekava raames toimuv õppe-kasvatusprotsess. 

Arengukava koostamise põhimõte on protsessikeskne kooliarendus- ja hindamissüsteem, 

mille käigus tuuakse välja kooli tugevused ja parendusettepanekud. Sisehindamise 

aruanne on omakorda sisendiks arengukavale, kus kavandatakse uued strateegilised 

eesmärgid. Arengukava eesmärkide täitmise ülesanne on kõigil kooli töötajatel. 

 

Arengukava üldeesmärgid on järgmised: 

1) Õpilastel on välja kujunenud positiivne maailmapilt, nende teadmised, oskused ja 

hoiakud võimaldavad jätkata haridusteed ning toime tulla ühiskonnas. 

2) Koolis on läbimõeldud ja  mõtestatud õppe-kasvatustöö korraldus, mis on 

orienteeritud toimetuleku-, õpi- ja suhtlemisoskuse arendamisele. 

3) Koolis toimub õpilaste isiklike, kultuuriliste ja ühiskondlike väärtuste 

kujundamine kodukoha haridus- ja kultuurielu, tervislike eluviiside ning 

huvitegevuse arendamise kaudu. 

4) Kool on turvaline ja korrastatud keskkonnaga ning innovaatilise juhtimisega. 

5) Koolis töötab kvalifitseeritud kaader, kes tagab turvatunde, hea meeskonnatöö 

ning pingevabad suhted. 

6) Koolil on aktiivne koostöö erinevate huvigruppidega. 

7) Koolis on tagatud turvaline ja meeldiv töökeskkond.  

8) Paranenud on kommunikatsioon ning leitud uusi IKT lahendusi õppetöö 

mitmekesistamiseks. 

Arengukava koostamise aluseks on sisehindamise aruanne 2010-2012, kus on märgitud 

kooli tegevuse tugevused ja parendusettepanekud. 

Sisehindamise läbiviimise põhimõtteks on eneseanalüüsil põhinev hindamine, kus 

kasutatakse erinevaid metoodikaid (statistlised näitajad, analüüsid, dokumendiuuringud, 

intervjuud ja vestlused, rahuoluküsimustikud, tunnivaatlused ja töökoosolekud).  

Õpetajatega viiakse läbi arenguvestlused. Õppeaasta kokkuvõttena koostatakse  õppetöö, 

tasemetööde, lõpu- ja riigieksamite tulemuste ning hariduslike erivajadustega õpilaste 

õppe-kasvatustöö (sh tugispetsialistide töö) ja huvitegevuse analüüs. Sisekontrolli ja seire 

käigus tehakse muudatusi  arengukava tegevuskavas. 
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Tegevusnäitajatest tulenevalt koostatakse iga õppeaasta koondaruanne ja tuuakse välja 

järgmise õppeperioodi oodatavad tulemused, mis on aluseks uue õppeaasta töö 

planeerimisel. 

Kooli sisehindamise analüüsil ja arengukava koostamisel on lähtutud pideva parendamise 

tsüklist ehk nn Deming´i ringist: kavandamine (kooli arngukava eesmärgid) – kavandatu 

teostamine (olulisemad tegevused eesmärkide elluviimisel) - tehtud töö tulemuste 

hindamine (hinnangute aluseks olevad näitajad, andmed, mõõdikud ja järeldused, mille 

põhjal on toodud olulisemad tugevused ja parendusvaldkonnad) – parendamine 

(sisehindamise tulemuste põhjal uued eesmärgid ja tegevused).  

Sisehindamise aluseks on ka Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) avaldatud 

tegevusnäitajad. Sisehindamisel arvestatakse koolielu erinevate valdkondade toimivust 

kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtuste kontekstis. 

Välishindamine toimus jaanuaris 2013, kus põhirõhk oli hariduslike erivajadustega 

õpilaste õppe korraldamise kontrollimisel. Välishindamist teostas Järva Maavalitsus. 

Järelvalve eesmärk oli välja selgitada, kuidas õppeastuses toetatakse hariduslike 

erivajadustega õppe arengut ja on tagatud koolipere turvalisus ning andmete õigsus Eesti 

Hariduse Infosüsteemis. Riikliku järelvalve prioriteedist lähtuv kokkuvõte oli  positiivne.  

 

1.2. Kooliarenduse põhivaldkonnad 
 

Kooli arendussüsteemi ülesehitamisel on aluseks võetud hindamiskriteeriumid haridus- ja 

teadusministri 13.08.2009 määrusest nr 62 ”Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise 

tingimused ja kord sisehindamise küsimustes” ning selle alusel koostatud ”Järva-Jaani 

Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise kord” (direktori käskkiri 13.09.2011 nr 21a/1.1-

6).  Eelnimetatud dokumentidest tulenevalt on kooliarendamise põhivaldkonnad, mis 

hõlmavad kogu kooli tegevust järgmised: 

1. Õppe-kasvatusprotsess 

2. Eestvedamine ja juhtimine 

3. Personalijuhtimine 

4. Koostöö huvigruppidega 

5. Ressursside juhtimine 

6. Inforessursside juhtimine 

 

Kuus tegevusvaldkonda on aluseks ka kooli arengukava tegevuskava koostamisel, 

sisehindamises ning üldtööplaanis ning õppeaasta analüütilises kokkuvõttes  ning 

soodustab strateegiliste eesmärkide saavutamist. Eesmärgid on toodud iga 

tegevusvaldkonna tegevuskava  tabeli päises. 
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1.3. Kooli   visioon,  missioon  ja  väärtused 

 

Missioon on kooli olemasolu väljendav eesmärk: 

Oleme avatud ja tolerantsed laste arenguks vajalike tingimuste loomisel.  

 

Visioon annab soovitava olukorra kirjelduse (millised soovime tulevikus olla, mille 

poolest eristume ja kelle jaoks me töötame): 

Meie omanäoline kool on rahvusliku vaimsuse ja kultuuri kandjaks, tagades 

kvaliteetse ning võimetekohase hariduse igale lapsele. 

 

Väärtused iseloomustavad ühiseid hoiakuid, suhtumisi ja käitumisreegleid, mis aitavad 

õpilastel ja kooli töötajatel kõige paremini tegutseda, et jõuda paremate tulemusteni, 

aidata kaasa õpilase arengule.  

Usaldus- töötame pühendumuse ja vastutustundega, toetume õpetamisel kaasaegsetele 

õpetamisviisidele, oleme järjekindlad oma tegemistes ning turvalise õpikeskkonna loojad.  

Koostöö- ühise eesmärgi nimel töötades aitame kaasa õpilaste arengule, olles avatud, 

sõbralikud, sallivad ja üksteisest lugupidavad.  

Ratsionaalsus- otsime lahendusi, tagamaks eesmärkide saavutamise võimalikult 

säästlikul viisil. Suhtume positiivselt oma tööülesannetesse, oleme teadmishimulised, 

uuendusmeelsed ja loovad. 

Tähelepanelikkus- märkame igaüht oma kõrval, mis võimaldab tegeleda nii andekate ja  

kui ka nõrgemate õpilastega.   

 

1.4. Hetkeolukorra analüüsi tulemused ja kooliarenduse 
põhisuunad 

 

Kooli ajalugu ulatub aastasse 1685. Järva-Jaani Gümnaasium on olnud üldharidust andev 

õppeasutus alates 1955. aastast.  

Koolihoone valmis 1940, juurdeehitus 1968. aastal. Renoveeritud on endine Orina 

mõisavalitseja maja (1860) poiste tööõpetuse klassiks (2002) ning II korrus aulaks 

(2008). Kooli kasutuses on võimla ja Orina mõis. 

 

Järva-Jaani Gümnaasiumis õpetatakse  nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilasi 

statsionaarses  ja mittestatsionaarses õppevormis.  

Gümnaasiumi õppesuuna valikul on  võimalused kutseõppeks „Arvutid ja arvutivõrgud“ 

(2012. a lõpetas 14 noort, 2013/14 alustas uus grupp), loodussuuna  ja traditsioonilise 

suuna õppeks. Täiendavat saab omandada B-kategooria juhiload.   

2014. aasta kevadel sooritavad abituriendid esmakordselt kohustuslikud riigieksamid 

eesti keelest, matemaatikast ja võõrkeelest (inglise keel). 2013. aastal olid Järva-Jaani 

Gümnaasiumi riigieksamite tulemused maakonnas parimad. 

 

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

kutsekoolidesse, kui valitud eriala nõuab keskharidust. 21.08.2013. aastal loodi kahe 

valla (Järva-Jaani ja Ambla) koostöös Piibe koolid SA, mille eesmärgiks on kogutud 
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vahendite ja tegevusega võimaldada üld- ja vabahariduse omandamist Järva-Jaani ja 

Ambla valdade elanikele.  

 

Järva-Jaanis on hea kultuuriline taust ning traditsioonid, mis toetavad ka õpilaste arengut 

ja nende vaba aja veetmist. Nii on aastakümneid tegeldud liikumisrühmades tantsimisega, 

mis päädib kevadise suure peoga; on tegeldud  kodu-uurimuslike töödega ning tulemused 

on olnud head nii maakonnas kui ka vabariigis. Uurimistööde kursust viiakse kooli 

gümnaasiumiosas läbi 2000. aastast alates. Traditsioonilised on olnud ka hariduselu 

konverentsid. Õpilaste huviringide töö tulemusena korraldatakse esinemisi,  kontserte, 

näitusi, käiakse võistlustel.  Jõuluball on olnud traditsiooniks  VII- XII klasside õpilastele 

2001. aastast alates. Õpilased osalevad maakondlikel aineolümpiaadidel, mitmesugustel 

aine – ja spordivõistlustel.  

Järva-Jaani Gümnaasium on tervisedendav kool 2009. aastast, mis aitab kujundada 

õpilastes tervislikke eluviise. Üle aasta korraldatakse kooli olümpiamänge alates 2001. 

aastast. Kooli võimlas tegutsevad heal tasemel spordiringid (jalgpall, korvpall, saalihoki,  

maadlus, sangpomm). 

Kooli õpilasesindus kuulub Eesti Õpilasesinduste Liitu. Koostööd tehakse aastast 2000 

nelja kooliga (Tsirguliina ja Luunja keskkooli, Puhja  ja Järva-Jaani Gümnaasium), mille 

eesmärgiks on õpilasesinduste ühine koolitamine, õpetajate ja koolijuhtide  kogemuste 

vahetamine ning lahtiste tundide külastamine ja ühisprojektide elluviimine. 

Kooli haldusalas on ka Orina mõisahoone, kus asub kooli kodundusklass ja  

koduloomuuseum, mida kasutatakse õppeotstarbel. 2005. aastast kuulub kool Eesti 

Mõisakoolide Ühendusse ja Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse ning osaleb planeeritud 

üritustel ja turistide teenindamisel (Unustatud mõisate projekt 2007 ja 2008, muuseum on 

avatud suveperioodil külastajatele alates 2013). Kool on B. G. Forseliuse Seltsi 

asutajaliige. 

2012. aastal  valmis koostöös MTÜga Ökokratt Järva-Jaani Gümnaasiumi  ja Vajangu 

Põhikooli õpperada. 2013. aastal toimus matka- ja keskkonnapäev. Projekte toetas 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Jätkuvalt viiakse ellu projektipõhiseid tegevusi 

ja osaletakse Eesti Energia koolinoorte ettevõtlikusideede konkursil ENTRUM. 2013/14. 

õppeaastal tehti algust projektiga „Ettevõtlik kool“. 

 

Kõik klassid õpivad ühes hoones, kehalise kasvatuse  tunnid toimuvad endise kutsekooli 

võimlas, mis asub koolihoonest  200 m kaugusel. Tütarlaste kodundustunnid toimuvad 

Orina mõisahoones kodundusklassis. 2011. aastal valmis arvutiklassi juurdeehitus, mille 

tulemusena lisandus arvutiklassis 24 töökohta. Kõik õppeklassid on varustatud 

laeprojektoritega, mis tänapäevase õpetamisprotsessi juures on väga vajalikud. Koolis on 

ka üks interaktiivse tahvliga klass.  

 

Renoveerimisel on keemia- ja füüsikaklass, jätkatakse klasside sisustamist uue mööbliga, 

vahetatakse välja arvutipark (vt  p 2.6.1 IKT arengukava 2013- 2017 hetkeolukord).  

Renoveerimist vajavad ka garderoob, kunsti- ja käsitööklass, raamatukogu ning 

kodundusklass mõisas, poiste tööõpetuse klass vajab puru- ja tolmuimureid (tsntraalset 

aspiratsioonisüsteemi). 

 

Arengukava küsitlusest personalile 2013 selgus, et 73% vastanutest nimetas hariduse 

olukorda koolis heaks,  6 % väga heaks. 
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2013/14. õppeaasta algul õppis  Järva-Jaani Gümnaasiumi põhikoolis 166 ja 

gümnaasiumi statsionaarses õppes 29 õpilast, neist  tüdrukuid 88, poisse 107; 

mittestatsionaarses õppes oli 23 õppurit, kellest  8  meest  ja 15 naist. Kokku oli esimesel 

poolaastal koolis õpilasi 218.  

 

Pedagoogilist personali töötas koolis 31 inimest, sealhulgas ka kooli juhtkond (4 inimest: 

direktor, õppealajuhataja, infojuht ja huvijuht), 15 täistööajaga töötavat õpetajat ning 10 

osalise tööajaga töötavat õpetajat. Pedagoogilise personali hulgas on sotsiaalpedagoog ja 

õppesõidu õpetaja. Kolmekümne ühest pedagoogilisest töötajast elas väljaspool Järva-

Jaani valda 13, s.o 41,94%.  
 

Õpilaste arv koolis õppeaastati (sinisega on tõesed arvud 05.09 kuupäeva seisuga, 

edaspidi prognoositav) 

Kooli hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt kooli sisehindamise tulemustest. 

Terviklik kooli tugevuste ja parendusvaldkondade analüüs on toodud ”Sisehindamise 

aruandes 2009 - 2012” (www.jjaanikool.ee). Kooli sisehindamise aruandes esitatud 

olulisemad parendusvaldkonnad määravad kindlaks kooliarenduse põhisuunad 

lähiaastateks.  

 

Arengusuunad, mis käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on: 

 õppe-kasvatusprotsessi tegevusnäitajate parenemine; 

 kooli konkurentsivõime suurenemine; 

 õpikeskkonnas õpimotivatsiooni kasv; 

 koostöö tagamine huvigruppidega ning oma kooli tunde tugevdamine; 

 otsuste langetamise mõjususe suurendamine; 

 olemasolevate ressursside optimaalsem kasutamine; 

 jätkusuutliku arengu tagamine. 

 

 

 

Õppeaasta 

I kl 
I ka II ka III ka 

Põhi- 

kool 

X 

klass 
Gümn 

Kaug-

õpe 

Kokku 

õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi õpilasi Õpilasi Õpilasi Õpilasi 

2012/13 16 60 46 66 172 10 31 52 235 

2013/14 21 61 53 51 165 10 29 23 217 

2014/15 18 55 60 50 165 10 29 20 214 

2015/16 19 58 61 45 164 10 29 20 213 

2016/17 16 53 61 53 167 5 25 20 212 

2017/18 10 45 55 60 160 7 22 20 202 

2018/19 16 42 58 61 161 8 20 20 201 

2019/20 17 44 53 61 158 12 29 20 205 
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II. Arengukava tegevuskava 

Arengukavas on  kasutatud  järgmisi tingmärke  lühendina:  

direktor – D, õppealajuhataja- ÕJ, aineõpetaja- AÕ, majandusjuhataja – MJ, huvijuht- HJ, 

raamatukoguhoidja- RH, sekretär- sekr, klassijuhataja- KLJ, hariduslike erivajadustega 

õpilaste õppe koordinaator- HEVko, infojuht- IJ, õpilaspresident- ÕPR, õpilasesindus- 

ÕE, ringijuht- RJ, tervisenõukogu- TN,  hoolekogu esimees – HK, kogu personal- 

personal, sotsiaalpedagoog- SP 

2.1. Õppe-kasvatusprotsess 

2.1.1. Õpilase areng  

Üldeesmärk 1. Õpilastel on välja kujunenud positiivne maailmapilt, nende teadmised, 

oskused ja hoiakud võimaldavad jätkata haridusteed ning toime tulla ühiskonnas  

 

2.1.1.1. Õppeedukus ja tunnustamine 
 

Eesmärk: Õppeedukuse tulemuslikkuse saavutamine ja õpiabi võimaluste kasutamine 

õpilase arengu toetamisel 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

rimine 

Vastutaja 

Töötada välja 

kriteeriumid 

kujundava 

hindamise 

motiveermiseks  

X X   Kujundava 

hindamise 

aktiivne 

kasutamine  

Pole 

määratud 

Õppeala-

juhataja 

(ÕJ),  

direktor (D) 

Luua põhikooli ja 

gümnaasiumi 

lõpetajate 

valikuid kajastav 

andmebaas 

X X X X Koolil on 

ülevaade 

õpilaste 

valikutest 

Pole 

määratud 

ÕJ 

Analüüsida klassi 

kordamajäämise 

põhjuseid 

X X X X Ennetatakse 

kordama- 

jätmisi 

Pole 

määratud 

ÕJ, klassi-

juhatajad 

(KLJ) 

Rakendada 

õpiabi erinevates  

kooliastmetes 

X X X X Õpilastele on 

tagatud vajalik 

õpiabi 

Eelarve  D, ÕJ,  

HEV 

koordinaato

r (HEVko) 

Korraldada 

arenguvestlusi 

lastevanemate ja 

õpilastega 

X X X X Klassijuhataja  

kaasabil on 

toetatud lapse 

arengut  

Eelarve KLJ, 

D 

Arendada 

õpilaste 

õpioskusi  

X X X X Õpilaste 

õpitulemused 

paranevad 

Pole 

määratud 

(Aineõpetaj

ad) AÕ, ÕJ 

Koostada uus 

tunnustamise 

kord 

X    Tunnustamine 

toimub 

plaanipäraselt 

Pole 

määratud 

D, ÕJ 
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2.1.1.2. Tasemetööde tulemused 
 

Eesmärk: Õppekava õpitulemuste ja  üldpädevuste saavutamine  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

Rimine 

Vastutaja 

Analüüsida 

tasemetööde 

tüüpülesannetes 

esinevaid vigu  

X X X X Õpilased on 

omandanud 

nõutud aine- 

ja valdkonna- 

pädevused 

Pole 

määratud 

Aine-

õpetajad 

I- VI kl  

(AÕ) 

Koostada 

statistika 

tasemetööde kohta 

X X X X Tagasiside 

õpitulemustest  

Pole 

määratud 

ÕJ 

 

2.1.1.3. Põhikooli lõpueksamite tulemused 

Eesmärk: Õppekava õpitulemuste ja   üldpädevuste saavutamine 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

rimine 

Vastutaja 

Analüüsida 

tüüpülesandeid, 

milles esineb 

rohkem vigu 

X X X X Õpilased on 

omandanud 

nõutud aine- 

ja valdkonna- 

pädevused  

Pole 

määratud 

Aine-

õpetajad 

(AÕ) 

Võrrelda 

õpilaste 

tulemusi 

õppeaastate 

lõikes 

X X X X Tagasiside 

õpitulemustest  

Pole 

määratud 

ÕJ 

 

2.1.1.4. Riigieksamite tulemused  

Eesmärk: Õppekava õpitulemuste,  üldpädevuste saavutamine  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

rimine 

Vastutaja 

Nõustada  

järgepidevalt 

õpilasi  

õppetöös 

X X X X Õpilased on 

sooritanud 

riigieksamid 

edukalt  

Pole 

määratud 

AÕ 

Võrrelda 

riigieksamite 

tulemusi 

õppeaastate 

lõikes 

X X X X Tagasiside 

õpitulemustest  

Pole 

määratud 

ÕJ, D 
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2.1.1.5. Haridusliku erivajadusega õpilaste toetamine 

 

Eesmärk: Hariduslike erivajadustega õpilaste märkamine ja abistamine 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

rimine 

Vastutaja 

Tagada logopeedi- 

line ja/ või eripeda-

googiline abi  

X X X X Abi pakkumine 

õpilase arengu 

huvides 

Eelarve D, ÕJ 

Tasustada HEV 

koordinaatori töö  

 X X X HEV koordi-

naator on moti-

veeritud 

tulemuslikult 

töötama 

Eelarve D 

Nõustada vanemat, 

et märgata HEV 

lapse probleeme 

X X X X Esimese 

kooliastme 

jooksul on 

selgunud 

HEV-ga lapsed  

Pole 

määratud 

KLJ,  

HEVko,  

Moodustada HEV 

lastele õpirühmi ja 

klasse ning 

korraldada 

keskendatud õpet  

ühe õpilase 

õpetamisele 

X X X X On tagatud 

võimetekohane 

õpe  

Eelarve D,  

HEVko 

Motiveerida õpilasi 

aineolümpiaadidel 

ja -võistlustel 

osalemiseks 

 X X X Kooli 

esindamise 

eest toetuse 

määramine 

Kooli 

eelarve   

D, AÕ 

Koostada lisaüles-

annete raudvara 

tööks andekatega  

 X X X Võimetekohase 

õppe tagamine, 

motivatsiooni 

hoidmine  

Pole 

määratud 

AÕ, ÕJ, 

Infojuht 

(IJ) 
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2.1.2. Õppe-kasvatusprotsessi korraldamine 

Üldeesmärk 2: Koolis on läbimõeldud ja mõtestatud õppe-kasvatustöö korraldus, mis on 

orienteeritud toimetuleku-, õpi- ja suhtlemisoskuse arendamisele. 

 

2.1.2.1. Kooli õppekava arendus 
 

Eesmärk: Kooli õppekava arendamine  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

Rimine 

Vastutaja 

Olla kursis riikliku 

õppekava 

muudatustega  ja 

õppe ainevahelise 

lõiminguga 

X X X  Õpilase 

koormus 

väheneb ja 

tekivad seosed 

Pole 

määratud 

ÕJ, AÕ 

Tutvustada 

metoodilisi materjale 

kolleegidele 

(Õpetajalt õpetajale) 

 X  X Õpetamise 

metoodika on 

rikastunud 

Pole 

määratud 

AÕ, ÕJ 

Planeerida ja 

rakendada 

karjääriõppe süsteem   

 X X  Õpilaste 

teadlikkuse 

tõus elukutse- 

valikutest  

Eelarve D, ÕJ 

Anda välja Järva-

Jaani kultuuriloo 

vihik 

X X   II ja V klassi 

õpilastel on 

olemas õpivara 

Projekt D, ÕJ 

 

 

2.1.2.2. Õppekava toetavad tegevused 

 

Eesmärk: Õpetamise mitmekesistamine  õpilase arengut toetavate tegevusena  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

rimine 

Vastutaja 

Rakendada 

uurimuslikku õpet 

kõikides kooliastmetes 

X X X X Süveneb 

õpilaste 

valmidus 

uurimistege-

vuseks 

Pole 

määratud 

ÕJ, AÕ 

Valmistuda hariduselu 

330. aastapäeva 

konverentsiks  

 X   Kõikides 

klassides on 

koostatud 

uurimistöid  

Eelarve, 

projekt 

D, ÕJ, AÕ 

Planeerida üks 

uurimis- või loovtöö 

juhendamine igale 

õpetajale 

X X X X Juhendamise 

koormus on 

hajutatud  

õpetajate vahel 

Eelarve, 

palga-

korralduse 

alused 

D, ÕJ, D,  

AÕ  
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Arendada 

eneseväljendus- ja 

esinemisoskust 

X X X X Loovtööde ja 

uurimistööde 

eksponeerimine, 

ettekandmine 

iga õppeaasta 

lõpul  

Eelarve D, ÕJ 

Kasutada e-õpet 

gümnaasiumiastmes 

  X X Õpilaste 

õppeprotsess on 

lihtsustunud 

Pole 

määratud 

D, ÕJ, AÕ 

Koostada ainealane 

raudvara tulenevalt 

uuest õppekavast 

X X X X Paraneb aine 

omandamine 

Eelarve, 

projektid 

D, ÕJ, AÕ 

Alustada projektiga 

„Ettevõtlik kool“  

X X   Õpilased on 

aktiivsed  ja 

algatusvõime-

lised 

Projektid D, ÕJ, AÕ 

Viia läbi õppematku ja 

–ekskursioone  

X X X X Õpilastel on 

avardunud 

silmaring 

Eelarve D, ÕJ, 

AÕ, KLJ 

 

2.1.3.  Huvitegevus õppe-kasvatustöös 

Üldeesmärk 3. Koolis toimub õpilaste isiklike, kultuuriliste ja ühiskondlike väärtuste 

kujundamine kodukoha haridus- ja kultuurielu, tervislike eluviiside ning huvitegevuse 

arendamise kaudu. 

2.1.3.1. Õpilaste kaasamine huvitegevusse 

Eeesmärk: Algatusvõimselise, aktiivse ja loova kodaniku kujunemine 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

Rimine 

Vastutaja 

Kaasata õpilas- 

esindus  kooli 

arendustegevusse 

X X X X Õpilaste rahulolu ja  

kooli maine 

väärtustamine 

Pole 

määratud 

D, ÕJ, 

huvijuht 

(HJ), õpilas- 

president 

(ÕPR) 

Suunata rohkem 

õpilasi huviringide 

tegevusse 

X X X X Õpilaste suurem  

haaratus 

Eelarve D, HJ, 

ringijuhid 

(RJ) 

Luua noorematele 

õpilastele 

esinemisvõimalusi 

X X X X Õpilastel kujuneb 

esinemisjulgus 

Pole 

määratud 

ÕJ, HJ 

Anda välja 

”Koolileht” 

projektipõhiselt 

uurimistöö või 

loovtööna 

X X X X Huvi äratamine 

koolielu 

kajastamise  vastu 

(klassides ilmuvad 

veerandi ajalehed 

moodustavad 

”Koolilehe”) 

Eelarve ÕJ, AÕ 



 

14 

 

Anda välja kooli 

almanahh 

  X  Õpilastööd on 

jäädvustatud 

Eelarve 

 

D 

Koostada kogumik  

Järva-Jaani 

hariduselu  ajaloost 

 X   Kooliajalugu on 

jäädvustatud 

Projektid, 

eelarve 

ÕJ 

Osaleda kooli- ja 

koduloomuuseumi 

tegevuses  

X X X X Õpilastel on huvi 

arhiveerimis- ja 

giiditöö vastu 

Projektid ÕJ, D 

Kajastada rohkem 

õpilasüritusi ja 

koolielu meedias 

X X X X Koolist on 

kujunenud hea 

maine 

Pole 

määratud 

HJ 

Kasvatada  

kodanikutunnet ja 

isamaalisust  

X X X X Õpilased 

väärtustavad  oma 

kodumaad ja 

rahvast 

Eelarve D, ÕJ, HJ, 

AÕ 

2.1.3.2. Tervisedendus 

 

Eesmärk: Õpilase tervist väärtustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist 

toetava elukeskkonna sihipärane arendamine   

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantse

e 

rimine 

Vastutaja 

Jätkata  

koolikiusamise 

vastase  projekti 

elluviimist 

X X X X On vähenenud 

koolikiusami-

ne 

Pole 

määratud 

Sotsiaal-

pedagoog 

(SP) 

Koostada 

ülesannete kogu 

tervise- ja 

sporditeemade 

kohta 

X X X  On olemas 

ülesanded 

kehalisest 

kasvatusest 

vabastatud 

õpilastele 

Pole 

määratud 

ÕJ, AÕ 

Jälgida tervisliku 

toitumise ja 

esteetika 

põhimõtete täitmist 

kooli sööklas 

X X X X Õpilane toitub 

tervislikult ja 

hindab 

toitumis-

kultuuri   

Pole 

määratud 

Tervise-

nõukogu 

(TN) 

Viia ellu 

tervisedenduslikke 

projekte, 

korraldada spordi- 

ja matkaüritusi  

X X X X Õpilane 

harrastab 

tervislikke 

eluviise 

Eelarve, 

projektid 

TN, HJ, 

AÕ 

Korraldada 

kooliolümpia-

mänge 

 X  X Õpilased on 

teadvustanud 

aususe ja hea 

tahte mängu 

printsiipe 

Eelarve, 

projektid 

HJ, AÕ, 

TN,  
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Pöörata tähelepanu 

laste tervisele IT 

vahendite 

kasutamisel 

X X X X Õpilane on 

teadlik 

ohtudest ja 

arvestab 

nõuetega 

Pole 

määratud 

TN, AÕ 

”Suitsuprii klassi” 

projektis osalemine 

X X X X Õpilased ei 

suitseta 

Pole 

määratud 

TN, KLJ 

Osaleda TEK 

(Tervisedendavate 

koolide) 

ühistegevuses 

X X X X Õpilane 

väärtustab 

tervisliku 

käitumist  

Pole 

määratud 

TN 

 

2.1.3.3. Õppe- kasvatustööd toetavad projektid 
 

Eesmärk: Projektid  toetavad ja mitmekesistavad  kooli õppekasvatustööd 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

rimine 

Vastutaja 

Tellida kooli 

liiklusalaseid 

koolitusi 

koostöös 

Maanteeametiga 

X X X X Õpilased on 

omandanud 

liiklusalased 

teadmised 

Pole 

määratud 

HJ, ÕJ 

Osaleda 

erinevates 

vabariiklikes, 

maakondlikes ja 

koolisisestes 

projektides 

X X X X Õpilased 

suudavad ja 

tahavad muuta 

oma ideed 

tegelikkuseks 

Eelarve HJ, D 

Koostada 

keskkonna ja 

loodusprojekte 

koostöös 

KIKiga 

X X   Õpilastes on 

kasvanud 

keskkonna- ja 

loodusteadlikkus 

Projektid D, AÕ 
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2.2. Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärk 4: Kool on turvaline ja korrastatud keskkonnaga ning innovaatilise   

juhtimisega. 

2.2.1.  Strateegiline juhtimine ja kooli maine kujundamine 

Eesmärk: Juhtimine on professionaalne  igal tasandil ja kooli dokumentatsioon vastab 

seadusandlikele dokumentidele. 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Uuendada 

ametijuhendid 

 

 X   Kõik töötajad 

teavad ja täidavad  

oma 

tööülesandeid 

Pole 

määratud 

D, ÕJ 

Koostada 

palgakorralduse 

alused 

X    On välja töötatud 

töö tasustamise 

põhimõtted  

toimiv 

Eelarve D 

Arendada kooli-

kultuuri  ja korras-

tada kooli struktuur  

X X X  Töökorraldus on 

lihtne, selge ja 

mõistetav 

Eelarve D 

Kaasajastada 

dokumendihalduse 

süsteem 

 X X  Dokumendihaldus 

on kaasajastatud 

Pole 

määratud 

D, 

sekretär 

(sekr), IJ 

Tõhustada  õpet 

mittestatsionaarses 

õppevormis  

X X X X Täiskasvanud 

õppija 

tulemuslikkus 

Eelarve D, ÕJ 

Viia läbi personali 

rahulolu küsitlused 

eestvedamise 

strateegilise 

juhtimise osas 

 X   Tulemused on 

paranenud 

Pole 

määratud 

D 

Koguda  materjale 

koolikroonika  

koostamiseks 

X X X X On olemas 

ülevaade iga 

õppeaasta kohta 

Pole 

määratud 

ÕJ, HJ 

Korrastada  kooli 

sümboolika ja 

koostada meenete 

loetelu ning statuut 

X  X  Koolil on logoga 

meened 

Eelarve D 

Uuendada kooli 

sisekujundust 

 X X X Igal korrusel on 

ühtselt 

kujundatud 

näitused, stendid  

Eelarve D, ÕJ, HJ 

Jätkata kooli 

auraamatu 

koostamist („Tähtede 

raamat“) 

X X X X Õpilasete ning  

töötajate 

saavutused on 

jäädvustatud  

Pole 

määratud 

D, Õj, HJ. 

sekretär 



 

17 

 

Kaasata vilistlasi 

koolielu 

aastapäevaürituste 

korraldamisse 

 X   Koostöö 

vilistlastega 

toimib 

Eelarve, 

sponsorid 

D, ÕJ, HJ 

Kajastada kooli 

ettevõtmisi meedias, 

kooli koduleheküljel, 

valla lehes 

X X X X Kooli tuntuse 

tõstmine 

Eelarve D, ÕJ, HJ 

Koostada  kolme 

aasta sisehindamise 

analüüs 

 X   On määratletud 

kooli 

arengusuunad 

Pole 

määratud 

D, ÕJ 

 

2.2.2. Turvalisuse  tagamine ja tervishoiunõuete täitmine 

Eesmärk: Professionaalne juhtimine tagab turvalisuse  ja tervishoiunõuete täitmise.  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Instrueerida 

töötajaid 

tuleohutuse-, töö- 

kaitsealaselt  ja 

tutvustada tööandja 

kehtestatud reegleid 

kooli 

töökorraldusele 

X X X X Töötajad 

täidavad 

ohtusnõudeid 

ja käituvad 

vastavalt 

olukorrale 

Pole 

määratud 

D 

Tagada 

Rahvatervise 

seaduse ja 

Tervisekaitsenõuded 

koolidele  nõuete 

täitmine 

X X X X Kõik kooli 

töötajad ja 

õpilased 

täidavad 

esitatud 

nõudeid 

Pole 

määratud 

D 

Tagada õpilaste 

tuleohutusalane 

intrueerimine ja 

evakueerimise 

harjutamine 

X X X X Ohtusnõuete 

tundmine ja 

käitumine 

vastavalt 

olukorrale 

Pole 

määratud 

D, ÕJ, 

KLJ, AÕ 
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2.3. Personalijuhtimine 
 

Üldeesmärk 5: Koolis töötab kvalifitseeritud kaader, kes tagab turvatunde, hea 

meeskonnatöö ning pingevabad suhted. 

 

2.3.1. Personali töö tulemuslikkuse väärtustamine 

2.3.1.1. Töö korraldamine ja tunnustamine 

Eesmärk: Töötajate töö tulemuslikkuse hindamine ja tunnustamine 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Saada 

tagasisidet  

personali enese-

analüüsi 

tulemustest ning  

viia läbi  

arenguvestlused   

X X X X Töötaja 

rahulolu, 

tagasiside 

õppeaasta 

tulemustest 

Pole 

määratud 

D, ÕJ 

Võrrelda 

personali 

eneseanalüüsi ja 

arenguvestluste 

kolme aasta 

tulemusi 

 X   Rahuolu kasv Pole 

määratud 

D, ÕJ 

Tunnustada 

personali  

lisatööd 

vastavalt 

õppeaasta 

tulemuslikkusele 

ja võimalustele 

koostöös KOV-

iga 

X X X X Personali 

rahuolu 

Eelarve D, ÕJ 

Nõustada uusi 

töötajad 

kutsealaselt   

X X X X Töötajad 

täidavada 

oma 

tööülesandeid 

tulemuslikult 

Pole 

määratud 

D, ÕJ, Mentor,  

majandusjuhataja 

(MJ) 
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2.3.1.2. Kutse-eetika  
Eesmärk: Lugupidav käitumisviis õpilaste,  õpetajate ning töötajate omavahelistes 

suhetes; taktitundeline suhtlemine lastevanematega; austav suhtumine oma 

elukutsesse. 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Teha  aktiivset 

meeskonnatööd 

kaaslasi 

arvestavalt ja 

organistasiooni 

juhtimist 

toetavalt. 

Juhinduda 

kutse-eetikast 

X X X X Tulemuslik 

töökeskkond. 

Mikrokliima on 

üksteist toetav 

Pole 

määratud 

D, ÕJ, 

AÕ 

Suhtuda 

õpilastesse ja 

kolleegidesse 

positiivselt, 

heasoovlikult, 

viisakalt ning 

professionaalselt  

X X X X Eetiline 

käitumine 

üksteisega, 

oskus juhtida 

emotsioone 

Pole 

määratud 

Personal 

Olla tolerantne 

suhetes 

lastevanematega 

X X X X Toimib 

taktitundeline, 

mõistev ja hea 

koostöö kooli ja 

kodu vahel 

Pole 

määratud 

Personal 

 

2.3.2. Personalivajaduse hindamine 

 

Eesmärk: Koolis on olemas professionaalsel tasemel vajalik personal 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee- 

rimine 

Vastutaja 

Analüüsida  

pedagoogide  

koormusnorme 

ning koostada 

personalivaja-

duse  analüüs 

vastavalt 

„Personalipoliiti-

kale“ 

X X X X On selgunud 

kooli vaja-

dused kaadri-

küsimustes  

iga õppeaasta 

lõpuks 

Eelarve D 
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2.3.3. Täiendkoolitused 

  

Eesmärk: Õpetajate koolitus õppekava paremaks rakendamiseks. Personali 

arenguvajadustega tegelemine lähtuvalt tööprotsessist. 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

rimine 

Vastutaja 

Selgitada 

koolitusvajadused 

ja planeerida 

osalemine 

kursustel 

sisehindamise ja 

arenguvestluste 

tulemusena 

X X X X Metoodiline või 

tööalane 

enesetäiendamine 

aitab saavutada 

enesekindlust 

Eelarve D, ÕJ 

Viia läbi koolitusi 

kujundava 

hindamise 

põhimõtete 

rakendamiseks 

X X   Õpetajad 

kasutavad  oma 

töös kujundava 

hindamise 

põhimõtteid 

Eelarve D, ÕJ 

Viia läbi IT-

alaseid koolitusi 

X X X X Õpetaja IT-

alased pädevused 

õppeprotsessi 

korraldamisel on 

täienenud 

Eelarve D, IJ 

Koolitada 

õpetajaid  tööks 

individuaalse 

õppekava (IÕK) 

alusel (sh LÕK) 

X    Õpetajad teavad, 

kuidas õpetada 

õpilast IÕK 

alusel klassis 

Eelarve D, ÕJ 

Viia läbi 

esmaabikoolitus 

personalile 

X   X Koolis  on 

töötajad, kes  

oskavad  anda 

esmaabi 

Eelarve D 
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2.4. Koostöö huvigruppidega 

Üldeesmärk 6: Koolil on aktiivne koostöö erinevate huvigruppidega.  

 

 

2.4.1. Hoolekogu ja lastevanematega 

Eeesmärk: Hoolekogu on huvitatud  kooli arengust, paremate tingimuste loomisest, 

ühistegevusest kooli õppe-kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel. 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

rimine 

Vastutaja 

Arutada läbi ja 

anda hinnag 

kooli  õppe-

kasvatustöö 

alastele 

dokumentidele 

X X X X Kõik nõutud 

dokumendid 

on  saanud 

hinnangu 

Pole 

määratud 

Hoolekogu 

esimees 

(HK) 

Lahendada 

õpilaste ja 

lastevanemate  

õpetamist ning 

kasvatamist 

puudutavaid 

vaidlusküsimusi.  

X X X X Probleemid on 

saanud 

positiivse 

lahenduse 

Pole 

määratud 

HK 

Korraldada 

lastevanematele 

koolitusi  

 X  X Toimiv 

lastevanemate 

koostöö 

kooliga 

Pole 

määratud 

D, HK 

Korraldada 

üritusi 

lastevanematele 

 X X X Kooli ja kodu 

koostöö 

toimib.  

Eelarve HK, HJ 

 

2.4.2. Koostöö teiste koolidega  

Eesmärk: Koostöö teiste  koolidega toimib ning  on kaasatud nii õpilased kui õpetajad 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Jätkata koostööd 4K  

(Tsirguliina  ja Luunja 

Keskkool, Puhja ja 

Järva-Jaani Gümn) 

koolidega  

X X   Kogemuste ja 

info  

vahetamine 

Eelarve D, ÕJ, HJ 

Jätkata õpilasvahetuse 

projekti Veni, Vidi, 

Vici 

X X   Õpilaste 

silmaringi 

avardamine 

Pole 

määratud 

HJ 
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Tutvuda rahvusvahelise 

koostööprojekti 

Archimedes 

väljunditega ja osaleda  

programmis 

 X   Õpilaste ja 

õpetajate 

rahvusvaheline 

koostööpraktika 

Eelarve D 

Arendada koostööd 

Piibe koolid SA raames 

Aravete keskkooliga ja 

Ambla vallaga 

X X X X Kogemuste ja 

info  

vahetamine 

Eelarve D 

2.4.3. Õpilasesindus 

 

Eesmärk: Õpilasesindus tegutseb aktiivselt igapäevases koolielus ning teeb koostööd 

kooli juhtkonnaga 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

rimine 

Vastutaja 

Esitada 

õpilasesinduse  

(ÕE) töökava 

õppeaasta algul 

X X X X Kooli 

töökava 

kajastab ka 

ÕE tegevusi 

Pole 

määratud 

HJ 

Arutada läbi ja 

anda hinnag 

kooli  õppe-

kasvatustöö 

alastele 

dokumentidele 

X X X X Õpilased on 

teadlikud 

koolitöö 

korraldamise 

dokumetidest 

Pole 

määratud 

D, ÕJ 

Viia läbi 

kohtumisi ÕE 

ja kooli 

juhtkonna vahel 

X X X X ÕE 

aktiivsuse 

tõus 

Pole 

määratud 

HJ, ÕJ,D 

 

2.4.4. Lasteaed 

 

Eesmärk: Koostöö arendamine lasteia õpetajatega 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Teha koostööd 

koolituleva 

lasteaiarühma 

õpetajaga, 

lasteaia 

juhatajaga  

X X X X I kl õpetaja 

on teadlik 

koolitulevate 

lapse 

erivajadustest 

Pole 

määratud 

õpetaja 

Osaleda lasteaia 

lastevanemate 

koosolekul   

X X X X Lapsevanem 

omab 

ülevaadet 

kooli 

nõudmistest 

Pole 

määratud 

Õpetaja 
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Korraldada 

ühiskoolitusi 

X X X X Ühtne 

arusaamine 

õppimis- ja 

kasvatus-

probleemidest 

Eelarve D 

Anda lasteaiale 

tagasisidet I 

klassi 

õpitulemustest  

X X X X Lastaed on 

teadlik 

sellest, mis 

on hästi. 

Pole 

määratud 

I kl 

õpetaja 

 

2.4.5. Koostöö kultuurimajaga 

 

Eesmärk: Õpilased osalevad kultuurimaja huviringides ja valla üritustel 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Ühisürituste 

planeerimine 

uue õppeaasta 

algul 

X X X X Õpetajad on 

motiveeritud 

õpilasi ette 

valmistama 

Pole 

määratud 

HJ, AÕ 

Ühisüritused  

(kontserdid) 

kultuurimajas 

X X X X Valla elanikud 

saavad 

tagasisidet 

huvitegevusest 

Pole 

määratud 

HJ, AÕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

2.5. Ressursside juhtimine 

Üldeesmärk 7: Koolis on tagatud turvaline ja meeldiv töökeskkond 

2.5.1. Materiaaltehnilise baasi arendamine 

 

Eesmärk: Kooli ruumides on nõutud töökeskkond  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

Rimine 

Vastutaja 

Lõpetada keemia –

füüsika klassi 

renoveerimine 

X X   Keemia-füüsika 

klass vastab 

nõuetele 

Eelarve, 

projektid 

D, MJ 

Vahetada mööbel 

mitmes klassiruumis: 

matemaatika, vene 

keel, inglise keel ja 

bioloogia-geograafia   

inimeseõpetus 

X X X X Klassiruumid on 

esteetilised 

Eelarve D, MJ 

Teostada 

sanitaarremonti 

klassiruumides: 

kunstiõpetus, ajalugu, 

matemaatika, inglise 

keel, pikapäevarühm                     

X 

 

X X X Klassiruumid 

on esteetilised 

Eelarve, 

projektid 

D, MJ 

Renoveerida 

keldrikorrus                 

(va söökla)          

 

                 

  X X Keldrikorrusel 

on avarust ja 

ruumi ning 

nõuetekohane 

garderoob  

 

Eelarve D, MJ 

Renoveerida 

raamatukogu ja 

sisustada 

nõuetekohaselt 

 X X  Raamatukogu 

vastab 

kaasaegsetele 

nõuetele 

Eelarve D, MJ 

Paigaldada võimlasse 

müra summutavad 

plaadid 

  X X Väga head 

sportimis-

tingimused 

Eelarve, 

projektid 

D, MJ 

Paigaldada 

ventilatsioon 

lõunapoolsetesse 

klassidesse 

 X X  Lõunapoolsetes 

klassides on 

tervislik füüsiline 

keskkond 

Eelarve D, MJ 

Asfalteerida koolimaja 

ümbrus ja rajada 

parkla  

   X Ümbrus on 

kaasaegne ja 

turvaline 

Eelarve, 

projektid 

D, MJ 

Paigaldada poiste 

tööõpetusmajja puru- 

ja tolmukogumis-

süsteem  

  X X Nõuetele vastav 

keskkond 

Eelarve, 

projektid 

D, MJ 
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Paigaldada 

klassiruumidesse 

kriidivabad tahvlid                                   

 X X  Saastevaba  

füüsiline 

keskkond 

Eelarve, 

projektid 

D, MJ,  

Paigaldada klasside 

esiakendele tumedad 

rulood: E, IK, M, A, 

Mu, Ke, B 

 X X  Ekraanile 

kuvatud tekst on 

nähtav 

Eelarve D, MJ 

Viia läbi 

renoveerimistöid 

mõisas 

X X X   Õppeotstarbeks 

korrastatud 

kultuuripärand                

Eelarve, 

projekt 

D, MJ 

Ehitada kooli 

territooriumile 

ümbrusega sobiv 

abihoone  

 X   Koolimaja 

territooriumil ei 

ole lagunenud 

puukuuri 

Eelarve D, MJ 

Rajada katusealune 

õuesõppe klass 

  X  Õuesõppe  

läbiviimise 

võimalused on 

paranenud  

Eelarve D, MJ 

 
 

2.5.2. Õppevahendid 

Eesmärk: Õpilased ja õpetajad on varustatud vajaliku õppekirjanduse ja –vahenditega 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 

Indikaator 

Finantsee 

rimine 

Vastutaja 

Koostada 

elektrooniline 

metoodiliste 

materjalide  ja 

õppevahendite 

kartoteek 

X X   Õpetajatel on 

ülevaade 

olemasolevatest 

õppevahenditest 

Pole 

määratud 

RH 

(Raamatukoguhoidja) 

 

 

2.6. Inforessursside arengukava  

 

Üldeesmärk 8: Paranenud on kommunikatsioon ning leitud on uusi IKT lahendusi 

õppetöö mitmekesistamiseks 

2.6.1. IKT arengukava hetkeolukord (seisuga 01.01.2014) 

Koostanud infojuht Kairi Ainjärv 

 

Õpetajate/töötajate sülearvutid 

8 sülearvutit Tiigrihüppe programmist dets  2008 Compaq 6910p 

3 sülearvutit DELL Inspiron 15 (N5050) ost sept 2012 
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1 huvijuhi kasutuses PrismaBook liisitud veebr 2006 välja ostetud märts 2009 

1 majandusjuhataja kasutuses sülearvuti ML N770V Vista dets 2007 

1 õppealajuhataja sülearvuti Dell Studio 1558, ost okt 2011 

1 arvutiklassis õpetaja kasutuses Dell Studio 1558, ost dets 2011 

 

Projektorid klassides 

1. Matemaatika klassi projektor Mitsubishi EX240U 

2. Keemia- füüsika klassi projektor Mitsubishi EX240U 

3. Ajaloo klassi projektor Mitsubishi EX240U 

4. Inglise keele klassi projektor Mitsubishi EX240U 

5. Bioloogia ja geograafia klassi projektor Mitsubishi EX240U 

6. Eesti keele klassi projektor Mitsubishi EX240U 

7. Algklassi (II klass) projektor Mitsubishi EX200U 

8. Algklassi (I klassi) projektor Mitsubishi EX200U 

9. Inimeseõpetuse ja matemaatika klassi projektor Mitsubishi DX221U 

10. Meediaklassi komplekt: projektor Canon LV7260 koos Smart tahvliga 

11. Aula projektor Canon LV-7265 

12. Arvutiklassi uus osa Mitsubishi EX270U 

13. Arvutiklassi vana osa projektor Mitsubishi  EW270U 

14. Agklassi (III klassi) projektor  EX240U 

15. Algklassi (V klassi) projektor Mitsubishi EX240U 

16. Algklassi (IV klassi) projektor Mitsubishi EX240U 

17. Vene keele klassi projektor Mitsubishi EX240U  

18. Kunsti- ja tööõpetuse klassi klassi projektor Mitsubishi EX240U  

19. Muusika klassi projektor Mitsubishi EX240U  

20. Pikapäevarühma klassi projektor Mitsubishi EX240U  

21. Projektor 3M S20 (kaasaskantav) 

 

Koopiamasinad 

1. Rex Rotary Aficio™MP 2000 SP (vana) 

2. Rex Rotary Aficio™MP 2000 SP (uus, ost. 2012 kevad)  

3. Samsung SCX-4300 (sekr.ruumis) 

 

Printerid 

1. HP Laserjet 1300  (2) (õp.tuba, dir.kab.) 

2. HP Color LaserJet CP1215 (arvutiklass) 

3. HP LaserJet 1020 (õppealajuhataja kab.) 

 

Dokumendikaamerad QOMO QD3300 (kaamera, tahvel, splitter) 

1. Matemaatika klass,  dokumendikaamera  

2. Bioloogia/Geograafia, dokumendikaamera 

 

Võrguseadmed 

1. Switchid (6) (sekret., raamatukogu, 1. korruse koridor, 2AK, med.k.) 

2. Wifi-ruuterid (4) (AK, Õile klass, 1. korruse koridor, aula) 

 

Optilise kaabli võimaluste kasutuselevõtt 2012. aasta lõpus. 
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Mobiiltelefonid 

1. Nokia Lumia 610, sinine, Windows Phone 

2. Nokia Lumia 610, sinine, Windows Phone 

3. Nokia Lumia 610, valge, Windows Phone 

 

E-kool, E-õpe, kooli koduleht ja infovahetus 

 

E-kooliga ühines Järva-Jaani Gümnaasium 2006. aastal.  

Aastal 2010 lisandus koolile Moodle e-õppe keskkond. 

Koolile on regristreeritud domeenid jjaanikool.ee ja jjaani.edu.ee. Toimub kooli kodulehe 

uuendamine. Koolisündmuste digitaalne fotokogu sai alguse 2004. aastal ja see täieneb 

iga aastaga. 

Alates 2012 on olemas õpetajate list infovahetuse parendamiseks. 

 

Töötajate koolitus 

 

Enamik õpetajatest oskab kasutada MS Wordi,  MS PowerPointi, elektronposti ja 

WWWd. Suurem osa õpetajatest oskavad rohkemal või vähemal määral hinnata ka oma 

koolitusvajadusi, arvutivaldkonna koolitustest informeerib õpetajaid veel ka infojuht. 

2.6.2.  Arengukava edaspidiseks 

2.6.2.1. IKT- riistvara ja tarkvara  

 
Eesmärk: Arvutiklass on varustatud kaasaegsete arvutitega  

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 
Indikaator 

Finantsee 
Rimine 

Vastutaja 

Koostada või 

vajadusel üle vaadata 

uute arvutite tehniline 

spetsifikatsioon. 

X    Järgmiseks 5 aastaks 

on vajalik riistvara ja 

tarkvara määratletud 

Eelarve IJ 

Saata soovitud 

nõuded IT-

lahendustega 

tegelevatesse 

firmadesse 

hinnapakkumiste 

saamiseks. 

X    Piisav arv 

hinnapakkumisi 

erinevatest IT-

firmadest, et leida 

meile sobivaim. 

Eelarve IJ 

Tellida ja paigaldada 

arvutid arvutiklassi 

X    16-töökohaga 

arvutiklass. 

Eelarve IJ 

Leida sobiv tarkvara 

arvutiklassi arvutite 

jaoks. Sõlmida leping 

Microsofti 

edasimüüjaga 

litsentside saamiseks. 

X    Leping Microsofti 

tarkvara 

kasutamiseks. 

Eelarve D, IJ 
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Õpetajate arvutite 

väljavahetamine 

 X   Vähemalt 8 uut 

arvutit õpetajate 

kasutuses 

Eelarve D, IJ 

Dokumendikaamerate 

soetamine 

aineõpetajatele 

 X X X Uued 

dokumendikaamerad, 

kogus vastavalt 

õpetajate vajadusele 

ja eelarve 

võimalustele. 

Eelarve D, IJ 

Vastamispultide 

komplekti soetamine 

koolile 

  X  24 pulti digitaalse 

vastamise võimaluse 

andmiseks õpilastele. 

Eelarve D, IJ 

Smart tahvlite 

ostmine 

  X X 1.-6. klassi õpetajate 

jaoks Smart-tahvlid, 

vastavalt vajadusele 

aineõpetajatele 

Eelarve D, IJ 

 
 

2.6.2.2. Õpilaste turvaline ja vastutustundlik käitumine kasutades IKT-
vahendeid 
 

Eesmärk: Õpilased oskavad käituda internetis enda ja teiste heaolu arvestades 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 
Indikaator 

Finantsee 
Rimine 

Vastutaja 

Viia läbi 

teavitustunde ja 

kutsuda kooli 

külalisesinejaid 

rääkima turvalisest 

käitumisest internetis 

X X X X Õpilased on 

teadlikumad sellest, 

mida tohib internetti 

üles laadida ja mida 

mitte. Kuidas 

käituda kasutades 

erinevad 

veebikeskkondi: 

Instagram, 

Youtube, Twitter, 

FB jms. 

 IJ 

Korrata üle 

autoriõiguste teema.   

X X X X Õpilased ja õpetajad 

on teadlikumad oma 

ja teiste loomingu 

autoriõigustest ja 

oskavad vastavalt 

sellele materjale 

kasutada ja 

kasutusse anda 

  IJ 
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2.6.2.3. E-kool, E-õpe, kooli koduleht ja infovahetus 
 

 

Eesmärk: Digitaalselt ajakohane informatsioon koolis toimuva kohta 

Tegevus 2014 2015 2016 2017 Tulemus/ 
Indikaator 

Finantsee 
Rimine 

Vastutaja 

Uuendada kodulehte, 

lisades toimuvatest 

sündmustest infot. 

X X X X Kodulehel on uut 

informatsiooni. 

 D, ÕJ, IJ, 

HJ 

Informeerida õpilasi 

ja lapsevanemaid 

erinevate digitaalsete 

kanalite kaudu. 

X X X X Anda edasi kooli 

kohta käivat infot. 

Õpilasi ja 

lapsevanemaid 

puudutav info kooli 

Facebooki lehel. 

 IJ, 

õpilased 

Võtta E-koolis 

kasutusele järjest 

loodavaid 

lisavõimalusi. 

X X X X E-kooli 

mitmekülgne 

kasutamine. 

 IJ, AÕ 

Jätkata õpetajate listi 

kasutamisega 

X X X X jjgopetajad  - list on 

aktiivselt kasutuses. 

 ÕJ, IJ 
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III. Arengukava uuendamine 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendamise plaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava 

elluviimist ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava 

elluviimise hetkeseisu. Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning 

õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks. Arengukava uuendatud 

tegevuskava kinnitab kooli direktor õppenõukogu ettepanekute alusel käskkirjaga, olles 

eelnevalt saanud arvamuse kooli hoolekogult ja õpilasesinduselt.  

 

2015. aastal koostatakse sisehindamise aruanne, milles esitatud kooli tugevused ja 

parendusvaldkonnad on aluseks strateegiliste eesmärkide ja nende elluviimiseks vajalike 

meetmete kavandamisel uues arengukavas, mis kinnitatakse kooli pidaja poolt 

kehtestatud korras.  

 


