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§ 1. SISSEJUHATUS 
 

(1) Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi (edaspidi Kooli) järjepideva arengu tagamiseks 
koostatakse kooli arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. 
Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid, põhisuunad. ja arengukava 
uuendamise kord. 
 
(2) Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis on koostatud 
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Kohtla-Järve linna arengukava, Ahtme gümnaasiumi 
põhimääruse ja teiste hariduskorralduslike õigusaktide alusel ning tugineb gümnaasiumi 
igaaastase sisehindamise  tulemustele.  

(3) Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette 
koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukoguga. Arengukava kinnitab Kohtla-J’rve 
Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ja kooli direktor annab selle täitmisest aru 
linnavalitsusele kord aastas.  

(4) Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks 
kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

(5) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel. 

§ 2. ÜLDANDMED 
 

(1) Asutuse nimi: Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium. 
 
(2) Aadress:  Altserva 6, Kohtla-Järve 31021 (6.-12.kl.) 

Sõpruse 33, Kohtla-Järve 31021 (1.-5.kl.). 
 
(3) Kooli omanik: Kohtla-Järve Linnavalitsus. 
 
§ 3. KOOLI ARENGU PÕHISUUNAD 
  

(1) Kooli missioon 
1) Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium on põhiharidust ja keskharidust andev 
üldhariduskool, kus õpivad lapsed 1. - 12. klassini. 
Kool tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, valmistab  
ette noori saamaks osaks linna ja vabariigi intellektuaalsest potensiaalist, arendab isiksuse 
vaimseid ja füüsilisi omadusi, valmistab õpilasi ette kesk- ja kõrghariduse omandamiseks 
ja loovaks tööks kõigis vabariigi eluvaldkondades ja teistes Euroopa riikides. 
 
(2) Kooli visioon 
1) Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium on loominguline laboratoorium, kus otsitakse, 
töötatakse välja ja kasutatakse igapäevatöös uut õppesisu, uusi õppevorme ja meetodeid 
selle realiseerimiseks, toetudes kooli õppekavale ning osaledes nii vabariiklikes kui 
rahvusvahelistes projektides. 
2) Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi õppe-kasvatustegevust iseloomustavad järgmised 
väärtused: 
- avatus, suhtlemisvalmidus, elukestvale õppele suunatus; 
- õpetajate innovatiivne meeskonnatöö; 
- õpetajate ja õpilaste vaheline loominguline usaldusel põhinev koostöö; 
- õpilase, õpetaja ja lapsevanema salliv ja lugupidav üksteisesse suhtumine; 



4 

 

- turvaline õpikeskkond; 
- õpilaste individuaalseid võimeid  arendav diferentseeritud õpetamine ja kasvatamine; 
- traditsiooniliste õppevormide ühendamine gümnaasiumis kõrgkoolides kasutatavate 

õppevormidega; 
- traditsioonide säilitamine. 
 
§ 4. KOOLI ARENGU PÕHISUUNAD VALDKONNITI 
 

(1) Eestvedamine ja juhtimine  
1) kooli dokumentide igal õppeaastal korrigeerimine; 
2) õpetajate tunnustamise süsteemi täiustamine; 

 
(2) Personalijuhtimine 
1) personali arendamine sise- ja väliskoolituste kaudu; 

 
(3) Koostöö huvigruppidega 
1) lapsevanemate harimine ja ettevalmistamine kasvatusküsimustes; 
2) projektitegevuse laiendamine; 
3) partnerlussuhete laiendamine; 

 
(4) Ressursside juhtimine 
1) õpikeskkonna täiustamine; 
2) säästlik majandamine; 

 
(5) Õppe- ja kasvatusprotsess 
1) õpilase isiksuse vaimseid ja füüsilisi omadusi arendamine, õpilaste ettevalmistamine 
kesk- ja kõrghariduse omandamiseks ja loovaks tööks kõigis vabariigi eluvaldkondades ja 
teistes Euroopa riikides; 
2) põhihariduses väärtushoiakute ja –hinnangute kujundamine, mis on isikliku õnneliku elu 
ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks;  
3) õppeainete omandamise kindlustamine vastavalt riiklikule õppekavale; 
4) eestikeelse aineõppe laiendamine põhikoolis; 
5) heatahtliku, tervisliku ja turvalise õhkkonna loomine õppe- ja kasvatustöös. 
 
§ 5.  KOOLI ARENGU EESMÄRGID 
 

(1) Eestvedamine ja juhtimine  
1) luua pidevalt arenev, efektiivne, tulemustele suunatud juhtimissüsteem; 
2) välja töötada tõhusa õpetajate tunnustamissüsteemi; 
 
(2) Personalijuhtimine 
1) pidevalt arenev, kaasaegseid õppemeetodeid kasutav ja  kutsestandardi normidele 
vastav õpetaja; 
2) kujundada tõhusalt toimiva personalijuhtimise süsteemi; 
 
(3) Koostöö huvigruppidega 
1) teha tõhusat ja aktiivset koostööd huvigruppidega (lastevanemad, HM, linnavalitsus, 
struktuurfondid, haridusasutused, ettevõtted); 
 
(4) Ressursside juhtimine 
1) uuendada pidevalt kooli materiaalset baasi; 
2) tagada säästlik majandamine; 
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(5) Õppe- ja kasvatusprotsess  
1) kooli lõpetaja on konkurentsivõimeline, mitmekülgselt arenenud ja haritud,  
ettevalmistatud kesk- ja kõrghariduse omandamiseks ja loovaks tööks kõigis vabariigi 
eluvaldkondades ja teistes Euroopa riikides. 
 
§ 6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

1) arengukava koostamisel osalevad kooli juhtkond, pedagoogiline kollektiiv, hoolekogu, 
õpilasomavalitsus; 
2) arengukava elluviimine toimub kooli õppekava ja aastaplaanide järgi; 
3) arengukava elluviimise jälgimiseks, vajaduse korral korrigeerimiseks ja tegevuste 
planeerimiseks moodustatakse alaline komisjon, kuhu kuuluvad õppenõukogu, 
õpilasomavalitsuse ja kooli juhtkonna esindajad; 
4) komisjoni moodustamise ja tegutsemise eest vastutab kooli direktor; 
5) komisjoni nimelise koosseisu kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga; 
6) arengukava korrigeerimisel lähtutakse järjepidevalt sisehindamistulemustest;  
7) arengukava ja selle muudatused kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus. 
 
 
 
 
 
Svetlana Skorobogatova 
Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktor 

 
 
 
 
 
                                                                

                                                                   KOOSKÕLASTATUD: 
 

                                                                             Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 
hoolekoguga 

                                                                          (07. mai 2014. a hoolekogu koosoleku 
protokoll nr. 4) 

 
                                                                             Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 

õppenõukoguga 
        (02. aprill 2014. a õppenõukogu protokoll nr. 5)                                                                        

 
                                                                             Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 

õpilasesindusega 
        (05. mai 2014. a õppenõukogu protokoll nr. 28)                                                                        

 


