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Sissejuhatus 

Järva- Jaani Gümnaasium asub  Järva-Jaani alevi põhjapoolses servas.  
Aadress: Pikk 1  Järva-Jaani 73301 Järva-Jaani Järvamaa 
Tel 3863386 
Fax 3863357 
www.kool@jjaani.edu.ee 
 

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 
valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava lähtub Järva-Jaani Gümnaasiumi põhimäärusest ja kohaliku 
omavalitsuse arengukavast.  

Järva-Jaani Gümnaasium taotleb oma tegevusega  

• läbimõeldud ja  mõtestatud õppe-kasvatustöö korraldust, mis on orienteeritud 
täiuslikkusele; 

• õpilaste ja õpetajate loovust, oma töö väärtustamist, läbilöögivõimeliste noorte 
inimeste kujunemist; 

• koostööd erinevate huvigruppidega (lasteaed, õpetajate ja lastevanemate 
partnerlussuhted, perede kaasahaaratus ühistegevusse, kultuurimaja, kohalik 
omavalitsus); 

• pingevabu inimsuhteid ja meeskonnatööd; 

• turvalist ja korrastatud keskkonda; 

• õpilaste aktiivset osalemist koolielus, huvitegevuses;  

• olla tervist edendav kool, viies läbi kooli olümpiamänge, traditsioonilisi suusa- ja 
pallivõistlusi, orienteerumismänge, matku;  

• toimetuleku-, õpioskuste ja tervislikke eluviiside õpetamist ning suhtlemisoskuse 
arendamist 

• lõpetajate konkurentsivõime arendamist.  

Järva-Jaani Gümnaasiumi logo on öökull, mille autoriks on tööõpetuse õpetaja Mati Tamm. Kakk 
sümboliseerib tarkuselindu, keda Järva-Jaani kooli lähedal asuvas metsapargis – Kasekoplis hilistel 
õhtutundidel on võimalik kohata. 

ÖÖKULL kooli vapilinnuna tähistab õpilaste arvates iidset tarkust ja teadmisi, mida antakse edasi 
põlvest põlve. Esivanemad ülistasid ja austasid öökulli ning pidasid teda veel ka võimu ja ilu sümboliks. 
Öökull ei tee midagi suvaliselt, vaid otsustab kõik rahulikult järele mõeldes ning seetõttu sümboliseerib 
ta ka meie kooli  

- vanu traditsioone,  

- õppimisagarust,  

- läbilöögivõimelisust ja visadust.   

Tänases Järva-Jaani Gümnaasiumis kaasajastatakse pidevalt kooli materiaalset baasi, et tagada 
aja nõuetele vastavad õppetingimused. 
 
Järva-Jaani Gümnaasium on õppiv ja arenev  organisatsioon, mis suudab ennast kohandada muutuva 
keskkonna vajadustega ning on ise aktiivne muutuste juhtija. 
 

• Täiendava  üksusena töötavad kooli juures õpilaskodu ja kaugõppeosakond.  
• Kaugõppeosakonna töö paremaks korraldamiseks teeme koostööd teiste täiskasvanute 

väljaõpet teostavate koolidega.  
• Õpilaskodu töö on seotud ülevabariigilise õpilaskodude programmiga sotsiaalsete 

probleemidega perede laste abistamiseks. 
• Kooli enesehindamise kava ühendab arenguvestlusi, analüüsi kui ka eesmärgipärast 

sisehindamist. 
• Tööks erivajadustega lastega oleme loonud  tugivõrgustiku, mida tutvustame ka  

teistele koolidele.  
• Kooli töötajad täiendavad end plaanipäraselt erialastel koolitustel.   
• Aktiivselt töötab kooli hoolekogu. 
• Aktiivselt töötab kooli pedagoogidest koosnev nõukoda. 
• Gümnaasiumiõpilased koostavad heatasemelisi uurimustöid. 
• Koolil on oma  tunnustussüsteem.  
• Aktiivselt kasutatakse E-kooli töökeskkonda nii päeva- kui kaugõppeosakonnas. 
• 2001. aasta sügisest algatati nelja kooli (Puhja, Luunja, Tsirguliina ja Järva-Jaani)  

koostöö (4K), mis jätkub. 
• 1991.aastast on sõprussidemed Soome Kälviä kooliga, mis vajavad taastamist 
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I.Üldandmed 

1.1. Ajalugu 

Järva-Jaani ise on ajalooliselt saanud  nime Ristija Johannese kiriku järgi, mistõttu vanematel saksa- ja 
venekeelsetel kaartidel võib leida asula kohalt Sankt Johannise nime.  

Järva-Jaani kool on üks vanimaid Järvamaal.  Järjepideva kooliajaloo kohta on andmeid 1850.aastast, aga juba 
1685.aastal alustas Järva-Jaani kohalik pastor, Liivimaa kroonika autor Christian Kelch  talurahva lastele 
lugemise ja kirjutamise õpetamist. Selles koolis õppis paarkümmend poissi. Kolmandal koolitalvel tuli neile 
õpetajaks B.G. Forseliuse õpilane, kelle nimi pole senini teada, kuna Kelchi poolt koostatud kirikukirjad hävisid 
tules. Kooli tegevus lõppes tõenäoliselt järgneva sajandivahetuse rasketel aegadel, mil maad laastas suur nälg, 
katk ning sõjad. 2010. aastal möödub 325 aastat üldisest hariduselu algusest Järva-Jaanis. 

Pideva koolihariduse algust loetakse ajast, kui Orina mõisa juurde asutati 1850.aastal mõisa ja valla koostöös 
Orina vallakooli. Selle esimeseks koolmeistriks on Lorenz Schwan. 1860.aastal kehtestati üldine koolikohustus 
kõikidele lastele ning 1863.aastal tuli koolijuhatajaks Mihkel Metting, alustati ka koolimaja ehitamist. Õppeaeg 
kestis 10. Novembrist 10. Märtsini. 1893. Aastal tuli Orina vallakooli õpetajaks Jüri Saar, kes töötas Järva-
Jaanis kuni pensionile minekuni 1931.aastal, mil oli saanud 60-aastaseks. Oma tegevusega omandas ta 
ühiskonnategelase maine, kes suutis organiseerida ja korraldada elu vallas ja koolis.  

1922.aastast töötas Järva-Jaani  kool 6-klassilisena. 1920. Aastal oli koolis 200 õpilast ja vajaliku koolihoone 
puudumise tõttu jagunes kool samal aastal kaheks Järva-Jaani  algkooliks: I astme algkool ja II astme algkool. 
Uuesti ühendati koolid 1939.aastal, kui algkooli juhatajaks sai Tartu Õpetajate Seminari lõpetanud Arnold Päts, 
kelle järelevalve all valmis uus kool Pikal tänaval. 1940.a. 27. Märtsil andsid ehitajad valminud koolihoone 
komisjonile üle.  17. Novembril 1940. Aastal   tähistati uue hoone avapidu kohalikus seltsimajas. Järva-Jaani 6-
klassilise kooli juurde avati internaat. Peatselt algava sõja tõttu jäi aga välja ehitamata kooli võimla.  

1944. aastal jätkas Järva-Jaani kool  7-klassilisena. Siia koondus tugev õpetajaskond. Paljudest neist said 
hiljem väljapaistvad haridusjuhid. 

1947. aastal sai kooli direktoriks endine haridusosakonna inspektor kooli vilistlane Linda Altorg, kes töötas 
sellel kohal kümme aastat. Linda Altorgi eesvedamisel muudeti Järva-Jaani mittetäielik 7-klassiline keskkool 
1955.aastal Järva-Jaani Keskkooliks. Kuna uus keskkool oli Järvamaa põhja-piirkonnas esimene, siis 
hakkas kiiresti kasvama õpilaste arv. 1957. Aastaks oli koolis 400 õpilast ja valitses suur ruumikitsikus. Tuli 
töötada kahes vahetuses ja kohandada õpperuumideks endise pastoraadi ja teenindusmaja hooned. Kuna 
1950ndate aastate lõpul peeti tähtsaks keskkooli juhi haridustaset, siis Tallinna Õpetajate Seminari haridusega 
Linda Altorg oli sunnitud lahkuma Järva-Jaani koolist Karinu 7-klassilise kooli direktoriks.  Tema asemele asus 
1957.aastal Tartu Ülikooli lõpetanud Aksel Annuk. Tõsise ja asjaliku pedagoogina töötas Aksel Annuk  Järva-
Jaani Keskkooli direktorina 1986. Aastani. 

Aksel Annuki tööd jätkas 1986.aasta haridusuuenduste korraldamisel Silva Kärner, mil tuli korraldada õpe 6-
aastastele koos vajaliku lõunase uneajaga.  Alates 1987.- 1994.aastani oli koolijuhiks Eduard Elbrecht. Tema 
teeneks loetakse kooli majandusliku olukorra parandamist: valmis garderoobiosa, söökla sai kaasaegse 
sisustuse, klassiruumid ja koridorid kujundati maitsekalt ning rajati valgustatud suusarada. Tema algatusel 
loodi sõprussidemed Kälviä kooliga Soomest, mille tulemusena oli koolil võimalik rajada oma arvutiklass. 

1995.-2003. Aastani juhtis kooli Toomas Põldma. Sel perioodil remonditi järk-järgult klassiruumid, ehitati välja 
tütarlaste käsitööklass Orina mõisas. Uue näo sai ka kutsekooli endine võimla. Toomas Põldma eestvedamisel 
rajati kooli juurde 2002. Aastal õpilaskodu, kus elavad lapsed sotsiaalsete probleemidega peredest. 
2003./2004. Õppeaastast ühendati kooliga seni Järva-Jaani Keskkooli juures töötav Paide Täiskasvanute 
Keskkooli kaugõppeosakond. 

1995.aastal paigaldati koolimaja ette muruplatsile hariduselu algust tähistav mälestuskivi kohaliku pastori ja 
kooli asutaja Christian Kelchi auks, kes alustas siin rahvakoolis poiste õpetamist. C. Kelch on maetud Tallinna 
Niguliste kiriku juurde. Mälestuskivi on valmistatud kiviraidur Peeter Alasi poolt kooli tolleaegse huvijuhi Silva 
Kärneri kavandamisel ja tellimisel. Samal aastal kingiti ka kooli vilistlaste poolt uus riigilipu mast, mis paigutati 
mälestuskivi taha.  

Järva-Jaani kooli õpetajad on keskkooli algusaastatest alates omaks pidanud eesti hariduspoliitikas valitsenud 
põhimõtet, mille kohaselt on keskkooli üheks eesmärgiks valmistada õpilasi ette kõrgkooli astumiseks. Teatud 
edu selles saavutati. Kõrgkoolidesse pääses keskmiselt 1/3 lõpetajatest, üksikutel aastatel isegi üle 40%. Kuid 
kõik noored ei soovigi oma haridusteed jätkata kõrgkoolis, keskharidus annab aga laiemad võimalused elukutse 
valikuks. Kolmel viimasel aastal on kool olnud praktikabaasiks ka tudengitele, kes omandavad õpetajakutset. 

2003. aasta oktoobrist juhib Järva-Jaani kooli Sirje Pehk. Alates 2004./2005. Õppeaastast kannab Järva-
Jaani kool Järva-Jaani Gümnaasiumi nime. Koolis on toimunud ümberkorraldused õppedistsipliini 
tagamiseks ja tööks HEV lastega, on ehitatud välja uued õpilaskodu  ruumid ning aula fuajee. 2005.aasta 
sügisel  ühines kool Järvamaa Mõisakoolide Ühinguga ja Eesti Mõisakoolide Ühendusega, eesmärgiga taastada 
Orina mõis ja osaleda mõisakoolide üritustel. Kool osales 2007. ja 2008.a projektis „Unustatud mõisad”,  
tutvustades Orina mõisa ajalugu ja seal paiknevat muuseumit.  
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1.2. Pedagoogilise personali üldanalüüs 

Koolis töötab professionaalne, asjatundlik ja kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes suudab luua 
tingimused õpilaste arenguks. Õpetaja- metoodik, vanemõpetajad ja mentor  koostöös koolis toimiva 
nõukojaga tagavad pedagoogilise personali pideva arengu. Pedagoogide töö on suures osas olnud 
tulemuslik, mida iseloomustab õppeedukuse kvaliteet („4-5” lõpetanud õpilaste % õpilaste üldarvust). 

2007.a. lõpetas hinnetega hea ja väga hea  34,95% õpilaste üldarvust  (86 õpilast 246st). 2006.aastal 
oli õppeedukuse kvaliteet 34,09. 

PEDAGOOGILINE PERSONAL 2008/09.õppeaastal 

Ameti-  Pedagoo-  Sugu  Haridus  

kohti  gide arv  N  M  Ped  kõrg  Kõrg  Ped  kesk  Muu eriala-
keskhariduse 
baasil 

27 30 26  4  26  3 1  

Ametijärgud  

Õpetaja- 

metoodik  

Vanem- 

õpetaja  

Õpetaja  Noorem-õpetaja  Kvalifikatsioonita õpetaja  

1  3 25   1 

Õpetaja-metoodik 

Silva Kärner  

Vanemõpetajad: 

Helgi Veemaa 

Larissa Espenberg 

Õile Kalme 

 

Teaduskraadiga õpetajad 

Silva Kärner- pedagoogika magister �trium 1999 

Kristjan Piirimäe- hüdrobioloogia magister 
scientiarum 2000, dotsent 2007 

Katrin- Helena Melder- teoloogia  magister 
(ISCED) 2006 

Mentor 

Marge Terras  2004 

Nõutava kvalifikatsiooniga pedagoogide % pedagoogide üldarvust 
2008/09  2007/08  2006/07 

97%  100%  100% 

Pedagoogide arv vanusegruppides %‐des ja muutused viimase kolme aasta jooksul 
  2008/09  2007/08  2006/07 

Alla 25.a  1õpetaja ‐ 3,3%  2 õpetajat  – 7%  2 õpetajat ‐6% 

26-29.a  3 õpetajat ‐ 10%  3 õpetajat ‐ 10%  3 õpetajat ‐10% 

30‐ 39. a 3 õpetajat ‐ 10%  4 õpetajat ‐ 13%  4 õpetajat ‐13% 

40 – 49. a  4 õpetajat ‐ 13,3%  6 õpetajat ‐ 20%  8 õpetajat ‐26% 

50‐ 59  12 õpetajat ‐ 40%  10 õpetajat ‐ 33%  9 õpetajat ‐29% 

60‐ 65.a   4 õpetajat ‐ 13,3%  2 õpetajat ‐ 7%  3 õpetajat ‐10% 

66 ja vanemad  3 õpetajat ‐ 10%  3 õpetajat ‐ 10%  2 õpetajat ‐6% 

Kokku  99,9% (30)  100% (30)  100% (31) 

Õpetajate vanuseline suhe on kaldu üle 50‐aastaste õpetajate poole. 7 õpetajat töötab pensioniealiselt edasi koolis. Samas on 
rõõm, et koolis on ka alla 40‐aastaseid noori  sama palju.  Koolikorralduslikult on  tööjaotus tehtud vastavalt  erialale. 
Õpetajate otsingul (kehaline kasvatus, matemaatika) oleme kasutanud isiklikke kontakte, aga ka ajalehe kuulutust.  
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1.3. Õpilaskonna üldanalüüs 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava üldosas on kooli ülesandena fikseeritud kohustus toetada kõigi 
õpilaste integreerumist Eesti ühiskonnas, arvestades nende erivajadusi, kultuuritraditsioone ning 
õpilaste rahvuslikku identiteeti. 

Kool peab arvestust koolikohustuse täitmise kohta vastavalt valitsuse poolt kehtestatud korrale. Õpilaste 
puudumiste kohta peetakse eraldi arvestust E-kooli töökeskkonnas. 

Järva-Jaani Gümnaasiumi kodukorras on fikseeritud õpilaste õigused, kohustused ja  
mõjutamisvahendid. 

 

ÕPILASED (alates 2003/2004 koos kaugõppega) 

Õppeaasta  Õpilaste arv  Klassikomplektide arv  Õpilaste arv päevakoolis 

2008/2009 246 14+3 207 

2007/2008 277 14+4 231 

2006/2007 301 15+4 249 

2005/2006 311 15+4 262 

2004/2005 332 15+4 282 

2003/2004 330 15+4  

 

ÕPILASTE JA KLASSIKOMPLEKTIDE ARV ( päevakoolis) seisuga 15.09.2008 

Klass  Komplekte  Tüdrukuid  Poisse  Kokku  

1.  1  9 8 17 

2.  1  9 4 13  

3.  1  8 7 15 

I kooliaste 3  26 20  45  

4.  1  10 8  18  

5.  1 10 13 23 

6.  1 8  7  15  

6.b  2 1 3 

II kooliaste 3 30 29 59 

6+7b 1 3 3 6 

7.  1 9 8 17 

8.  1  5 6 11 

8.b  2 2 4 



Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2009-2013 
 

 7

8+9b 1 2 2 4 

9.  1 9  11 20 

III kooliaste 5 30 32 62 

10.  1  7  6 15 

11.  1  7 7 14  

12.  1  2(+1) 7 9 (10) 

IV kooliaste 3 17 20 39  

1. – 12.  14 103 101 204 

JÄRVA-JAANI  GÜMNAASIUMI KAUGÕPPE ÕPILASED 2008/2009 30.09.08 seisuga 

Klass Komplekte Tüdrukuid Poisse Kokku 

8+ 9.  2 1 3 

10 1 5 3 8 

11 1 9 4 13 

12 1 10 2 15 

 3 26 10 36 

1. KLASSI ASTUVATE ÕPILASTE PROGNOOS 

Õppeaasta Õpilaste arv 

2008 17 

2009                     16 

2010 20 

2011 21 

2012 15 

2013 17 

2014 17 

ÕPILASTE ARV JA PROGNOOS JÄRGMISTEKS ÕPPEAASTATEKS 

Kokku I ka II ka III ka Gümn 
Õa 

õ õ õ õ õ 

2007/2008 270 46 61 70+8 48+37 

2008/2009 244 47 61 57+4 43+32 

2009/2010 234 46 59 53+1 45+30 

2010/2011 237 53 46 70 40+28 

2011/2012 229 58 45 64 37+25 

2012/2013 218 56 46 59 32+25 

2013/2014 219 53 53 46 42+25 

2014/2015 212 49 56 47 40+20 
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1.4. Haridustulemused 

1.4.1. Riigieksamite tulemused 

Gümnaasiumi riigieksamite keskmised punktid  

Eesti keel/riigikeel Inglise keel Geograafia Keemia  
Õa 

 Keskmine  Keskmine  Keskmine    

 Osaleja
te % 

lõpetaj
ate 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osalej
ate % 
lõpetaj

ate 
arvust 

Re 
grupp/
maako

nd 

Kool 

Osalejat
e % 
lõpe-
tajate 
arvust 

Re 
grupp Kool  

Osalej
ate % 
lõpe-
tajate 
arvust 

Re 
grupp Kool 

2006 100 53,90 49,44 62,5 62,33 57,80 100 
(07) 

59,15 63,71  58,15 55,67 

2007 100 51,41 58,71 100 64,60 78,00 88 (08) 54,40 56,36  63,79 54,14 

2008 100 54,66 50,47 52,17 64,58 63,50 100(09) 
4,3(08) 

53,38 49,55  60,58 52,00 

             

Õa Ühiskonnaõpetus Matemaatika Ajalugu Bioloogia 

Keskmine Keskmine Keskm78,00in
e 

Keskmine 

 

Osaleja
te % 

lõpetaj
ate 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osaleja
te % 

lõpetaj
ate 

arvust 
Re 

grupp Kool 

Osaleja
te % 

lõpetaja
te 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osaleja
te % 

lõpetaja
te 

arvust 
Re 

grupp Kool 

2006  - -  44,38 34,17 18,8 59,15 76,67 50 57,72 63,50 

2007 85,7 61,65 71,50 - - - 28,6 54,40 69,50 0 55,70 - 

2008 52,17 67,05 70,25 13,04 55,63 32 8,7 56,92 77,0 52,17 57,57 55,25 

             

Õa Füüsika    

Keskmine    

 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvust 

Re 
grupp 

Kool 
 

  
 

  
 

  

2006 -  -          

2007 -  -          

2008 4,3 51,46 45          

             
 

 
Kaugõpe 
Gümnaasiumi riigieksamite keskmised punktid  

Eesti keel/riigikeel Inglise keel Geograafia Ühiskonnaõpetus 
Õa 

 Keskmine  Keskmine  Keskmine  Keskmine 

 Osaleja
te % 

lõpetaj
ate 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osalej
ate % 
lõpetaj

ate 
arvust 

Re 
grupp/
maako

nd 

Kool 

Osalejat
e % 

lõpetaja
te 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osalej
ate % 
lõpetaj

ate 
arvust 

Re 
grupp/
maako

nd 

Kool 

2006 100 40,96 35,40 42,9 62,33 53,33 37,5 43,15 53,67 75 51,95 56,20 

2007 100 51.41 30,27 63,6 64,6 49 54,5 54,40 52,20 90.9 61,18 47,13 

2008 100  47,5 27,27 64,58 45,50   40,67 63,64  64,00 

Gümnaasiumi riigieksamite keskmised punktid  

Bioloogia Ajalugu Keemia Vene keel 
Õa 

 Keskmine    Keskmine  Keskmine 

 Osaleja
te % 

lõpetaj
ate 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osalej
ate % 
lõpetaj

ate 
arvust 

Re 
grupp Kool  

Osalejat
e % 

lõpetaja
te 

arvust 

Re 
grupp
/maa
kond 

Kool 

Osalej
ate % 
lõpetaj

ate 
arvust 

Re 
grupp/
maako

nd 

Kool 

2006 42,8 50,75 23,0    14,3 55,67 17,0 28,6 63,5 57,5 

2007 18,2 55,70 37,5   82,00   -   - 

2008 72,73  47          
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1.4.2. Põhikooli lõpueksamite tulemused  

 
Päevaõpe 

Põhikooli lõpueksamite keskmised punktid %des (rj eelnenud kolmel aastal) 

Eesti keel Matemaatika Inglise keel Vene keel 

Keskmine  
punktide 

summa % 
Keskmine hinne 

Keskmine  
punktide summa 

% 
Keskmine hinne 

Keskmine  
punktide summa 

% 
Keskmine hinne 

Keskmine  
punktide 

summa % 
Keskmine hinne 

Õa 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvust Riik Kool 

Osa- 
lejate 

% 
lõpetaj

ate 
arvust Riik Kool 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvust Riik Kool 

Osa-
lejate 

% lõpe-
tajate 
arvus Riik Kool 

2006 
100 

55,10 
3,66 

68,07 
3,30 

100 
31,73 
3,41 

23,12 
3,29 

25,90 
61,92 
4,16 

56,55 
4,44 

   

2007 
100 

69,76 
3,62 

67,04 
3,66 

100 
61,97 
3,35 

21,11 
3,41 

34,62 
79,46 
4,04 

61,79 
4,16 

   

2008 100 67,98 63,17 100 30,42 28,66  58,72 50,33    

Ühiskonnaõpetus Geograafia Ajalugu Bioloogia 

Keskmine  
punktide arv 

Keskmine hinne 

Keskmine 
punktide arv 

 Osa-
lejate 

%  
lõpe-
tajate 
arvust 

Keskmine  
punktide summa 

% 
Keskmine hinne 

Õa 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvust 

Riik Kool 

 

Valla 
koolid Kool  

 

  

 

Riik Kool 

2006    
3,33 

      51,85 48,84 
3,35 

  

2007  77,18 
3,92 

55,33 
3,25 

      40 68,35 
3,52 

35,68 

2008  56,76 53,25  51,92 72   75/ 
100% 

 50,72 82,69 

Keemia Füüsika 

Keskmine  
punktide 

summa % 
Keskmine hinne 

 

Õa 

Osa-
lejate 

%  
lõpe-
tajate 
arvust Riik Kool 

 

  

2006  81,77 
4,22 

78,67 
4,0 

   

2007  80,92 
4,18 

58 
3,0 

   

 

        

 
 
Kaugõpe 

Põhikooli lõpueksamite keskmised punktid %des (rj eelnenud kolmel aastal) 

Eesti keel Matemaatika Inglise keel Bioloogia 

Keskmine hinne Keskmine hinne Keskmine hinne Keskmine 
hinne 

Õa 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvust 

Riik Kool 

Osa- 
lejate 

% 
lõpetaj

ate 
arvust 

Riik Kool 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvust 

Riik Kool 

Osa-
lejate 

% 
lõpe-
tajate 
arvus

t 

Riik Kool 

2006 100  3,0 100  3,0 50  3,0 50  3,0 

2007 100  3,66 100  3,0       

2008 100 60,27 64 
punkti 

 21,02 31 p  50,33 54,5 p 38,80   



Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2009-2013 
 

 10

 

1.4.3. Tasemetööde tulemused 

 
 

Emakeel 
Matemaatika 

Õa Keskmine  punktide 
summa % 

Keskmine hinne 

Keskmine  punktide 
summa % 

Keskmine hinne 

 Riik Kool Riik Kool 

2006 80,9 
4,1 

78,47 
4,18 

86,3 
4,4 

89,29 
4,18 

2007 83,4 
4,3 

76,22 
4,2 

85,2 
4,4 

77,55 
4,39 

3. klassi tasemetööde keskmised 
punktid %des   

2008 82,79 
4,24 

82,79 
4,24 

87,76 
4,24 

87,76 
4,24 

 

       

Emakeel Matemaatika Valikaine 
6. klassi tasemetööde keskmised 
punktid %des   Õa Keskmine  punktide 

summa % 
Keskmine hinne 

Keskmine  punktide 
summa % 

Keskmine hinne 

Keskmine  punktide 
summa % 

Keskmine hinne 

 Riik Kool Riik Kool Riik Kool 

2006 82,6 
4,2 

80,0 
4,04 

67,7 
3,6 

65,45 
3,48 

- - 

2007 
75,3 
3,8 

69,5 
3,47 

74,1 
3,9 

44,68 
2,6 

Mu 
76,0 
3,9 

80 
4,14 

 

2008 68,19  
4,0 

68,19 
3,72 

59,12  
3,33 

59,12 
3,33 

AJ 
58,72 
3,17 
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1.4.4. Õpilaste saavutused  2006- 2008 

 
Maakonna tasandil (1.-3. koht) Vabariigi tasandil (1.-10. koht)  

2007/2008.õa 
Kanarbik Kristjan X kl ajaloo aineolümpiaadi III koht 
maakonnas;   
Indrek Nägelik IX kl ajaloo aineolümpiaad 
maakonnas I (juh H.Veemaa), geograafia olümpiaad 
maakonnas I (juh K.Piirimäe);  
Justus Sapas geograafia olümpiaad maakonnas II koht (juh 
K.Piirimäe);   
Henrik Terras VIII kl ajaloo olümpiaad II- III koht 
maakonnas;   
Gare Karumaa XII kl  I koht Järva- ja Raplamaa 
kodu-uurimiskonverentsil (juh H. Veemaa), Triin Jalast tubli 
esinemine  Järva- ja Raplamaa kodu-uurimiskonverentsil 
(juh S. Kärner). Mõlema tüdruku tööd  Tallinna 
vabariiklikule kodu- uurimiskonverentsile  
Sporditöös on läbi aasta  edukad olnud neljadele- viitele 
õppijad  Kuldar Kark IX kl, Martin Kanarbik  IX kl, Elina 
Vares IX kl,  Andreas Sapas  X klass (juh K.Puss). 
 
2006/2007.õa 
Õpilastööde näitusele “Õuepuu” valiti maakonda 30 õpilase 
käsitööd ja joonistused (Juh M. Telg, M. Tamm, V.Puik, M. 
Terras, Õ. Kalme, T.Tiisler)  
Mõisakoolide maakondlikul luulevõistlusel “Minu mõisakool” 
osales 10 õpilast, kellest märgiti ära II klassi õpilase 
Sander Perniku luuletus (juh Õ.Kalme, M.Terras, E. Talkis) 
V klasside maakondlikul Õpioskuste olümpiaadil saavutati   
I koht (juh M. Terras: Marko Mitt, Mart Mägi, Risto Trahv, 
Greete Sakjas) ning 2007/08.õa. algul esindati maakonda 
vabariiklikul konkursil , kus jäädi 11. kohale 
Bioloogia olümpiaadi III koht – Kristjan Kanarbik (juh 
A.Nurk) 
Informaatika olümpiaadi III koht – Lauri Niilo; osalemine 
projektis “Tehnoloogia õpilase abilisena”- andmeid  
analüüsis Ivar Kärner  (juh Kairi Ainjärv). Viimase 
projektiga käis Järva maakond esindamas Eestit 
Prantsusmaal, kus saavutati III koht (osales õpetaja K. 
Ainjärv). 
Kalju Lepiku luulevõistlusel tuli Pamela- Maria Parts I 
kohale. 
Esimeste hulgas olid sangpommitõstjad, keda juhendas 
Kalle Puss. 
Maakondlikul suusavõistlusel tuli Sille Selge III kohale. 
 
 

2007/2008.õa 
Indrek Nägelik IX kl ajaloo aineolümpiaad, 
vabariigis 14.koht (juh H.Veemaa), geograafia olümpiaad 
vabariigis 10.koht (juh K.Piirimäe); 
Gare Karumaa XII kl (juh H.Veema), Tallinna vabariiklik 
kodu- uurimiskonverents, Triin Jalast ei saanud osaleda. 
  
 
2006/2007.õa. 
Mõisakoolide vabariiklikul võistlusel “Krahv ja krahvinna” 
saavutasid esikoha Mairi Kruuts, Rait Õunapuu. 
Lastekoor ja  mudilaskoor laulsid end vabariiklikule 
koolinoorte  laulu- ja tantsupeole esinema.  
Noorkotkaste ja kodutütarde võistlusmatkal saavutati I 
koht ( Kuldar Kark, Oliver Loorits, Martin Kanarbik, Erkki 
Vilipp). 
Koolitants 2007 konkursil saavutati eripreemia (juh 
Ü.Vaas). 
Osaleti omaloomingulise tantsuga vabariiklikul võistlusel 
Play Back Fest 2007, kus toodi ära eripreemia. 
 
2007.a. lõpetas gümnaasiumi kaugõppeosakonna 
hõbemedaliga Tarmo Valk, vabariikliku kiituskirja sai 29 
õpilast. 
 
 

 

1.5. Materiaalne ja metoodiline baas 

Kolme eelneva aasta jooksul on  paranenud kooli materiaalne ja metoodiline baas, kuid aeg nõuab 

enamat, sest kaasaegsetes tingimustes õppimine  ja õpetamine mõjutab ka õpilase ja õpetaja töötahet.  

Füüsiline keskkond 

Aastatel 2003- 2008 vahetatai  mitmes klassis  välja vanad õppimislauad ja toolid, söökla on saanud 

ajakohase mööbli; klassides on vahetatud uksed ning teostatud pidevalt sanitaarremonti. Võimla on 

saanud kaasaegsed olme- ja pesemisruumid ning  on väliselt soojustatud. 

Õpilaskodu arendamisel on  endise kutsekooli ühiselamu baasil ehitatud välja kaasaja nõuetele vastav 

õpilaskodu. Remondi on saanud ka poiste tööõpetusmaja, mille  II korrusele valmis 2008.aastal kooli 

aula. 

Alustatud on planeerimistegevust Orina mõisa renoveerimiseks. 
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Metoodiline baas 

Õppe- metoodilise baasi arendamisel on enam panustatud IKT  tegevusse, sest üleminek E-koolile ja 

samuti kaasaegsed õppemeetodid nõuavad ka õpetajatel töö korraldamisel arvuti ja multimeedia 

projektori kasutamist.  

Suureks probleemiks on olnud õppekirjanduse vähesus ja ajakohasus. 2007/08.õa olid koolis peaaegu 

kõik uuemad õpikud- töövihikud, kuid õppekavaarendusega muutub  pidevalt õpikute sisu ning seega 

tekib nõudlus muudetud õppekirjanduse järele. Paljudes õppeainetes oleme sunnitud kasutama  õpikuid, 

mis on kasutusel olnud üle nelja aasta. 

Pidevas töös olevad tehnilised vahendid vananevad kiiresti ning vajavad väljavahetamist. 

Keeleõpetamisel ja muusikakuulamisel ning algklasside töö korraldamiseks on enamnõutavad ka CD 

mängijad. 

Uuendatud on ka õppe-metoodilisi tabeleid ja pildikollektsioone. 2007.a. lõpuks valmis meediaklass, 

kuhu paigaldati SMART puutetehvel koos multimeedia projektoriga, mis võimaldab kasutada tundide 

läbiviimiseks erinevaid virtuaalseid õppemeetodeid. Seega on laienemas võimalused kaasaegsemad 

õpetamis- ja õppimisvõimalused. 
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 II. Kooliarenduse põhisuunad ja – valdkonnad 

 
 

Ülemaks kui hõbevara, 
Kallimaks kui kullakoormad 

Tuleb tarkus tunnistada… 
 

„Kalevipoeg”  
Moto kooli esimesel lipul 

 
 

2.1. Kooliarenduse valdkonnad 

 
Järva-Jaani Gümnaasiumi arendusvaldkonnad tulenevad Järva-Jaani Gümnaasiumi sisehindamise 
korrast, kus määratakse kindlaks kooliarenduse põhisuunad.  Sisehindamise korra aluseks on HTM poolt 
kehtestatud vastava määrusega toodud kriteeriumid. Valdkonnad ehk kriteeriumid  jagunevad 
alljärgnevalt:  
 
1. Eestvedamine ja  juhtimine  

- Strateegiline juhtimine) 
 - Kooli töö planeerimine 

- Sisehindamine 
2. Personalijuhtimine ja koostöö 

- Personali arendamine 
- Pedagoogide kutsealane pädevus 

 - Personali kaasamine juhtimistegevusse ja motiveerimine 
 - Personalivajaduse hindamine ja värbamine 
3. Koostöö huvigruppidega 
 - Kooli hoolekogu ees aruandmine 
 - Õpilasomavalitsuse kaasamine 
 - Lastevanematega tehtav töö 
 - Koostöö lasteaiaga 

- Koostöö kultuurimajaga 
4. Ressursside juhtimine 
 - Eelarveliste ressursside juhtimine 

- Kooli töökeskkonna arendamine 
- Materiaal- tehnilise baasi arendamine 
- Inforessursside juhtimine 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
 - Õpilase areng 
 - Kooliõppekava 
 - Õppekorraldus 
 - Huvitegevus 

- Väärtused ja eetika 
 
 

2.2. Missioon 

Järva-Jaani Gümnaasiumi kõikide töötajate missioon (organisatsiooni olemasolu õigustus): 

• Tagada kooli poolt antava hariduse stabiilsus ja aktsepteeritud usaldatavus 
• Säilitada kooli omanäoline kultuur  
• Olla oma piirkonnas vaimsuse kandja ja propageerija 
• Arendada laste akadeemilisi võimeid ja toetada loominguliste võimete arengut 
• Soodustada laste positiivse enesehinnagu kujunemist ja eneseusalduse tekkimist 

isiksust arvestava lapsekeskse õpetamisega 
• Arendada füsioloogilisi võimeid tervise tugevdamiseks 
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2.3. Visioon 

Millised tahame olla, et missiooni ellu viia?  

Järva-Jaani Gümnaasiumi visioon:  

• Kõigil Järva-Jaani kooli lõpetajatel on nii juured kui ka tiivad, mis iseloomustavad 
kujukalt seotust oma päritolu ja ajalooga ning avatust uutele teadmistele ja oskustele 
globaliseeruvas (üleilmastuvas) maailmas 

 

2.4. Kooli prioriteedid  ja parendusvaldkonnad  2008/2009.õppeaastaks 

 
I. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

- Sisehindamise läbiviimise korra väljatöötamine, sisehindamise läbiviimine: 
Sisehindamise seire ja aruande koostamine  

- Kooli töökorralduse struktuuri uuendamine ja muutmine 

- Personali rahulolu küsitlus 

- Suunised hariduselu 325.aastapäevaks 2010: koolikroonika korrastamine  

II. PERSONALIJUHTIMINE 

- Personali kaasamine sisehindamise plaani koostamisse ja sisehindamise läbiviimise 
protsessi : osalemine töörühmades 

- Personali vajaduse hindamine, värbamine 

- Arengukava täiendamine 2010- 2013 

- Innovaatilisuse toetamine: koolituste planeerimine kogu personalile 

- Sisekorraeeskirjade uuendamine: rühmatöö 

- Rahvusvaheliste projektide otsimine 

III. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

- Koostöö arendamine õpilasomavalitsusega: koosolekute, foorumite planeerimine 
juhtkonnaga  ja läbiviimine 

- Nõukoja kaasamine koolielu korraldusse: nõukoja uute liikmete valimine, koosolekute 
korraldamine 

- Hoolekogu ja lastevanemate koolitamine: koosolekute ja õppepäevade planeerimine 

- Kooli tegevuse kajastamine erinevates meediakanalites 

- Suhete taastamine Kälviä kooliga Soomes: Kälviä õpilaste- õpetajate külaskäigu 
planeerimine  Järva-Jaani 

- Koostöö arendamine 4K koolidega: ühisürituste planeerimine ja läbiviimine, 
ühisprojektides osalemine 

IV. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

- Inforessursside juhtimine 

- Materiaal- tehnilise baasi arendamine (aula sisustus ja esitlusvahendid)  

- Õppevahendite soetamine 

- Säästlik ja keskkonnahoidlik majandamine 
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V. ÕPPE-KASVATUSPROTSESS 

- Õpilase arengu toetamine- tugivõrgustiku töö täiustamine (vestlusring, 
kasvatusraskustega laste klassid, õpilaskodu, HEV lastele IÕK) 

- Õpilaste õpijõudlus (analüüs) 

- Tervisedendus (liitumine TEK koolidega: tervisenõukogu moodustamine, eelneva 
perioodi analüüs ja tööplaani koostamine 

a) Ülekoolilised terviseüritused  

b) Õpilaste hügieeniharjumused 

c) Toitlustamine 

d) Sporditöö 

e) Keskkonnaalane tegevus 

- Õpilaste osalemine maakondlikel ettevõtmistel:  olümpiaadidel, ainealastel võistlustel 

- Õpetaja eneseanalüüs: oma töö hindamine ja tulemuslikkuse mõõtmine 

VI. KLASSIVÄLINE TÖÖ 

- Kodukoha haridus- ja kultuurielu väärtustamine, teabe vahendamine: osalemine vallas 
toimuvatel üritustel, ühiskülastused jms) 

- Koolisiseste ürituste planeerimine ja organiseerimine 

- Õpilaste osalemine  maakondlikele üritustel 

- Õpilasomavalitsuse töö tõhustamine 

- Huviringide töö:  organiseerimine ja aruandlus 

- V kooliolümpiamängude korraldamine 

VII. KOOLI TÖÖKESKKOND 

- Kooliümbruse heakord: heakorratööd  

- Klassiruumide muutmine atraktiivsemaks: näitvahendid ja stendid 

- Füüsilise keskkonna korrastamine 

VIII. INFOTEHNOLOOGIA 

- IKT kava uuendamine 2011- 2013 

- Arvutipargi ja tarkvara uuendamine 

- E-kooli töökeskkonna parandamine 

- Osalemine rahvusvahelistes projektides (eTwinning) 

- Täiendkoolitused õpetajatele  

- eÕppe kasutamine töövõttena 
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III. Kooliarenduse tulemused valdkonniti 

3.1. Strateegiline juhtimine  

Järva-Jaani Gümnaasiumi juhtimise põhimõte on kvaliteedijuhtimine , mis põhineb kõikide töötajate 
osalusel ja on suunatud pikaajalisele edukusele: 

• hea mikrokliima loomine ja hoidmine; 
• loovõpetaja kui õppeprotsessi juhi, iga konkreetse õpilase arengutaseme arvestaja, õpilase 

suunaja ja juhendaja arendamine ja tunnustamine;  
• materiaalse ja mittemateriaalse motivatsiooni tugevdamine;  
• kooli tegevuse vastavus huvigruppide vajadustele;  
• kooli tugevate külgede esitlemine;  
• koostöö vilistlastega;  
• õpilaste, lastevanemate ja õpilaste koostöö;  
• pidev koolisisene arendustöö, tulemuste kriitiline analüüs, hinnangute andmine. 

Kooli juhtkonna tööülesanded ja vastutusalad on fikseeritud Juhtkonna ametijuhendites (direktor, 
direktori asetäitja õppe-kasvatusalal, huvialajuht, majandusjuhataja, infojuht, õpilaskodu kasvataja). 
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3.1.1. Kooli töö planeerimine 

Kooli töö planeerimise aluseks on analüüsi tulemused, mis kajastuvad sisehindamises,  arenguvestlustes 
ja kooli arengukavas.   

Järva-Jaani Gümnaasiumis koostatakse igal õppeaastal üldtööplaan  ja plaanid kuude kaupa,  lähtudes 
arengukavast ja konkreetsetest vajadustest. Kuutööplaan koostatakse  kolmel tasandil:  

1. Kool kui sotsiaalne koht – tagada õpilase areng (tegevused õpilastega ja õpilastele). 
2. Kool kui õppimiskoht – tagada õpetamisprotsessi areng (õpetajate ja lastevanematega 

plaanitavad  tegevused) 
3. Kool kui organisatsioon – tagada organisatsiooni struktuuri areng (juhtkonna tegevused).  

3.1.2. Sisehindamine 

Sisehindamise läbiviimist koolis reguleerib Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42, millest tulenevalt on 
koostatud HTM poolt määrus nr 23 04.08.2006.a. Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused 
ja kord sisehindamise küsimustes.  

Sisehindamise eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, 
selgitades välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad. Eesmärgist tulenevalt analüüsitakse kooli 
õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.  

Kooli arengu edukuse, õppe-kasvatustöö, õppekava täitmise taseme kohta annab teavet monitooring - 
tagasiside kompleks. Monitooring eeldab, et iga koolis töötav õpetaja on võimeline uurimuslikuks 
tegevuseks oma igapäevase töö ja õpilaste töö arengu analüüsimisel ning järelduste ja üldistuste 
tegemiseks. 

Kooli õppe-kasvatustöö kontrollimise  vormid on: 

• Enesehindamine (õpetajate, õpilaste, lastevanemate küsitlused, analüüsid, arenguvestlused 
õpetajatega, tulemustasu rakendamine). 

• Sisekontroll on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist ja toimub õppeaastaks välja 
töötatud plaani alusel, mille märksõnadeks on faktikeskne otsustamine, personali osalus ja 
juhtkonna vastutus.  

 Juhtkonna poolt läbiviidav kontroll on protsessikeskne ja peab tagama 
õppeasutuse eesmärgikohase tegevuse ning ressursside otstarbeka ja 
sihipärase kasutamise.  

 Sisekontrolli käigus töötatakse välja kindlad reeglid koolielu sisehindamise 
valdkondades, hoidmaks ära probleemide teket ja tagamaks otsuste selgust 
ja läbipaistvust. 

 Õppeaasta jooksul toimub pidev seire ja andmete kogumine töökokkuvõtete 
tegemiseks 

 

3.2. Personalijuhtimine  

 
Personalijuhtimine hõlmab koolisisese personalivajaduse hindamist, personali värbamist, kaasamist, 
toetamist, arendamist, hindamist, motiveerimist ja tunnustamist.  
 
Kooli areng on oma süvaolemuselt organisatsiooni kultuuri uuenemine kõikidel selle tasanditel. Oluline 
valdkond on organisatsioonilise õppimisvõime tõstmine. Juhtimine tähendab inimeste kompetentsuse ja 
potentsiaali käsitlemist ressursina, mida on vaja planeerida ja arendada. 
 
Järva-Jaani Gümnaasiumis on välja töötatud Personalipoliitika KK 162/1.1-2  29.10.2004 

3.2.1. Personali arendamine 

Järva-Jaani Gümnaasiumi personalitöö aluseks on välja töötatud õpetajate ja kooli töötajatega  
Arenguvestluse läbiviimise kord.KK 58/1.1-2  29.04 2004.  Arenguvestlused, millele eelneb kirjalik 
eneseanalüüs,  toimuvad igal kevadel. Arenguvestluste tulemusena on selgunud koolielu korraldamiseks 
vajalikud meetmed, rahulolu juhtkonna tööga ning õppeprotsessi juhtimisega.  

Koolielu paremaks korraldamiseks on tegeldud kaadri komplekteerimisega. Noorte inimestena asusid 
tööle 2004.a Ede Bergmann sekretärina, Triin Tiisler klassiõpetajana, 2005.a.  Kairi Ainjärv infojuhi ja 
arvutiõpetajana, Kristjan Piirimäe geograafia ja füüsika õpetajana, Kadi Piirimäe kunstiklassi õpetajana, 
Jaana Kirs ja Sven Selge kehalise kasvatuse õpetajana, 2007.a. sekretärina Stella-Maria Endi ja 
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õpilaskodu öökasvatajana Leho Rohtla. 2006.aastast töötab koolis psühholoogina Ülle Alev. 2007.a. 
alustas kooliõpilastega tööd ka eripedagoogina Ede Bergmann.  

2008/2009.õa alguses oli koolile vajalik pedagoogiline kaader olemas. II poolaastast oli võimalik 
rakendada tsükliõppena riigikaitset 35 tunni ulatuses ning alustada majandusõpetuse I kursust X- XII 
klassi õpilastele.  

Koolis on välja töötatud Aineõpetaja ametijuhend; Klassijuhataja ametijuhend.  

 

3.2.2. Pedagoogide kutsealane pädevus  

Täiendkoolitus 

Järva-Jaani Gümnaasiumis on välja töötatud Koolituspoliitika.KK 158/8-5 29.10.2004 Koolitus on 
efektiivne, kui see on planeeritud, eesmärgistatud, süsteemne. Õpetajate poolt läbitud koolitused on 
fikseeritud kokkuvõttena koolituskaartidel ja EHISes. Koolituste planeerimisel arvestatakse iga õpetaja 
vajadust, et 4-aastase arvestusperioodi jooksul oleks läbitud 160 tundi täiendkoolitust. 

Õpetajate täiendkoolituse organiseerimisel ja korraldamisel lähtutakse kooli strateegilistest 
eesmärkidest, õpetajakoolituse raamnõuetega püstitatud nõudmistest õpetajale, 
kvalifikatsiooninõuetest, kooli sisehindamise tulemustest, SWOT analüüsist ja õpetajate soovidest. 

Koolituse planeerimisel lähtutakse Järva-Jaani Gümnaasiumis järgmistest võimalustest:  

1. sisekoolitus, millest võtavad osa kõik kooli õpetajad;  
2. koolituspäevad (kogemuste vahetamise päevad) ettevalmistatuna oma õpetajate poolt ;  
3. 4K koostöökoolitused;  
4. tutvumine teiste koolide tööga; ;  
5. õpetajate suunamine vabariigis ja maakonnas toimuvatele kursustele ja seminaridele;  
6. noortele õpetajatele vajalike koolituste leidmine; 
7. erinevatelt kursustelt saadud teadmiste vahendamine;  
8. (lahtiste) tundide külastamine, tunnianalüüsid;   

 

 

 

 

 

Prioriteetsed teemad, mida on läbitud eelneva kolme aasta jooksul:  

• kasvatusteaduslik: erivajadustega lapsed koolis, ainedidaktiline, juhtimisalane ja õigusteave;  
• uued lähenemised: meetodid ja vahendid pedagoogilise tegevuse rikastamiseks ja 

mõtestamiseks;  
• oma töö eesmärgistamine, jälgimine ja analüüs, oma oskuste ja teadmiste arendamine ja 

rakendamine;  
• uurimisalase töö suunamine kui õppevorm; 
• arenguvestlused õpilastega;  
• infotehnoloogilised oskused;  
• koostöö ja meeskonnatöö oskused;  
• õpikeskkonna ja õppe korraldamise eeskujud, sh infotehnoloogia alusel.  

Koolisisese enesetäiendamise õppemeetodiks on tunnianalüüs, mis võimaldab õppeprotsessi 
mõtestamist ja motivatsiooni kujunemist pöördumiseks teooria poole.  

Metoodiline töö 
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Metoodilise töö eesmärgiks on selgitada välja ja aidata võimendada edukat õpetamispraktikat, anda 
õpetajale konstruktiivset tagasisidet õpetamise tõhususest ja toetada õpetajate enesetäienduspüüdlusi 
ja ühendada õpetajaid. 

Metoodilise töö valdkonnad on  

• ainealane töö: (ainealase töö planeerimine ja korraldus, õpetajate koostöö ja osaluse 
korraldamine õppekava kujundamises,  õppematerjalide ja –vahendite kasutamise 
analüüs ja vajaduste rahuldamine, õpitulemuste saavutamiseks kasutatud meetodite 
otstarbekuse analüüs, ainetundide jälgimine ja analüüs, õpetajate vastavuse 
kehtestatud nõuetele, õpilastele õpiabi osutamise tagamine)  

• õpimiljöö jälgimine, ettepanekute tegemine koolidirektorile olukorra parendamiseks;  
• olümpiaadide ja õpilasvõistluste korraldamine ja õpilaste ettevalmistamine;  
• õpilaste hindamise jälgimine, hindamissüsteem, õpitulemused, tasemetööd, 

arvestused, eksamid;  
• metoodilise üritused: metoodikapäevad, näitused, edukate õpetajate tunnustamine.  

3.2.3. Personali kaasamine  
 
Koolitöö organiseerimisel kaasatakse pedagoogilist personali õppe-kasvatustöö korraldamisse ja 
koolikorralduslike dokumentide arutlustesse, korraldades töökoosolekuid, õppenõukogusid, luues 
töörühmi. Tähtsamates küsimustes tehakse kokkuvõtted nõukojas. 

3.2.3.1. Nõukoda 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õpetajad valivad igal õppeaastal enda hulgast 7-liikmelise nõukoja, kes 
toetavad pedagoogide ühistegevust õppe-kasvatustöö korraldamisel. Nõukoja kutsub kokku direktori 
asetäitja õppe- ja kasvatusalal või direktor. Nõukoja ülesandeks on juhtkonna nõustamine otsuste 
vastuvõtmisel. Koolitöö planeerimis- ja arenguküsimuste arutelu.  Nõukoja tööd reguleerib Järva-Jaani 
Gümnaasiumi nõukoja pädevused ja tegutsemise kord. KK 187/8-5.  15.11.2006 

3.2.3.2. Õppenõukogud ja töökoosolekud 
 
Õppenõukogu töökorralduses lähtutakse õigusaktidest (PGS § 40 lg 1  ja 2; HTM poolt kinnitatud  Kooli 
õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord määrus nr 14 29.05.2000, JJG õppenõukogu reglemendist  
110/1.1-2 16.05.2007). Õppeaasta jooksul keskendutakse  õppenõukogu otsuste täitmisele. 
Õppenõukogu põhifunktsioonid on  

a) kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine 
b) kooli õppe-ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine 
c) kooli õppe- ja kasvatustegevuse juhtimiseks vajalike 

otsuste tegemine 
Õppenõukogu tegevuse eest vastutab direktor. 

 
Töökoosolekud  viiakse läbi õppenõukogu ettevalmistamiseks ning õppe-kasvatustöös ilmnenud 
probleemide lahendamiseks. 
Nii õppenõukogud kui ka töökoosolekud planeeritakse iga-aastases üldtööplaanis. 
 

3.2.3.3. Personali motiveerimine  

 
Järva-Jaani koolis on hea tava toetada pedagoogilisi töötajaid, kes on huvitatud pidevast 
enesetäiendamisest ning rakendavad uusi teadmisi ja oskusi oma töös. Püütakse arvestada õpetajate 
soove õppevahendite  ning  töövahendite hankimisel. 
Tulemusliku töö eest motiveeritakse pedagooge  preemiatega. Iga õppeaasta lõpus tänatakse personali 
tulemusliku töö eest  direktori vastuvõtul 
Koolis on välja töötatud Tunnustamise kord.KK 11 / 1.1-2  17.01.2007 

3.2.4. Personali hindamine  

 
Personali hindamiskriteeriumid tulenevad õpetajakoolituse raamnõuetest, V kutsestandardist ning 
atesteerimisele esitatavatest nõuetest.  
Atesteerimisnõuded vaadatakse üle iga nelja aasta möödumisel, et esitada vajalikud dokumendid 
õigeaegselt atesteerimiskomisjonile. Kooli atesteerimiskomisjonile esitavad taotlusnõude need õpetajad, 
kes taotlevad vanempedagoogi  järku. Pedagoog- metoodiku ametijärk kinnitatakse REKKis.  
 
Hindamise mõõdupuuks on: teadmised ja oskused, aga ka isikuomadused, millele lisanduvad käitumis-  
ja  tegutsemisviiside tulemuslikkus, mille näitajaks on õpetamise kvaliteet ja edukus. 
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Keskseks hindamise vahendiks on eneseanalüüsi ja arenguvestluste käigus esile toodud püstitatud 
eesmärkide vastavus oma töö tulemustele, võrdlusanalüüsid, arengulised muutused ja saavutused 
kolme aasta analüüsi tulemusena, aga ka õpilaste juhendamisest tulenevad saavutused osalemisel 
maakondlikel või vabariiklikel võistlustel- olümpiaadidel. 
 

3.2.5. Personalivajaduse hindamine ja värbamine 
 
Personalivajadus on otseselt seotud organistasiooni struktuuriga.  
 
Personalivajaduse määratlemisel tuleb lähtuda kooli õppekava tunnijaotusplaanist, klassikomplektide 
arvust, koolis õpetatavatest valikainete tundidest, samuti õppekorralduslikest eripäradest ja 
tunniplaanist. 
 
Personalivajadust aitab analüüsida 

- kvalifitseeritud pedagoogide % pedagoogide üldarvust; 
- pedagoogide jaotamine vanusegruppidesse 
- vabade ametikohtade olemasolu ja nende asendamine kolme aasta 

arvestuses; 
- õpetajate ja õpialste suhtarvu võrdlemine 
- prognoos tulenevalt personalipoliitikast (asendusõpetajate vajadus, 

olemasolevate õpetajate jõudmine pensioniikka, pensionieas õpetajate 
lahkumine töölt jms) 

- personali liikuvuse analüüs viimase kolme aasta jooksul 
 
Personali värbamisel kasutatakse mitmeid võimalusi. Noortega otsitakse kontakti kohtumistel 
kõrgkoolides; teavitatakse tööotsimiskuulutuste vahendusel. Üldjuhul on personali valikuga tegelevaks 
isikuks koolijuht (direktor), kaasates protsessi ka direktori asetäitja, kelle alluvuses töölevõetav isik 
hakkab töötama pedagoogina. 
 
Konkursi korral on aluseks põhiselt kolm esitatud dokumenti: elulugu või CV, haridust tõendavad 
dokumendid ja avaldus, võimalusel ka soovitused. Töötaja värbamisel kasutatakse vestlust või 
intervjuud.   
 
Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem seaduses sätestatud. 

 

3.3. Koostöö huvigruppidega 

 
Koostööd huvigruppidega aitavad kavandada vähemalt kahe aasta analüüsi tulemused, kus võrreldakse 
järgmisi valdkondi: 
1) koostöö kooli hoolekoguga 
2) lastevanemate rahulolu küsitluste tulemused ja nende võrdlus; vaiete ja kaebuste arv ning nende 
lahendamise tulemuslikkuse analüüs (dokumendiregistri alusel) 
3) õpilaste kaasamine otsuste tegemisse ÕOV vahendusel 
4) koostöö lasteaiaga 
5) ühisürituste korraldamine ja õpilaste osalemine huviringides kultuurimajas 

3.3.1. Kooli hoolekogu töö 

 
Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, lastevanemate ja kooli tegevust toetavate 
organisatsioonide kaasamine kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisele ning õppe- ja 
kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasa aitamine. Hoolekogu poolt vastuvõetud 
otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda. Hoolekogu korralised 
koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt 1 kord kolme kuu jooksul.  
Hoolekogu on kinnitatud vallavalitsuse poolt ning selle töö korraldamine toimub koostöös kooli 
juhtkonnaga, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Hoolekogusse kuuluvad  kooli õppenõukogu 
delegeeritud kaks esindajat, õpilasomavalitsuse esindaja, kohaliku omavalitsuse volikogu esindaja ja 5 
lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisastsioonide esindajat (PGS § 41 lg 4, 5, 8, 23). 
Hoolekogu töö korraldamise eest vastutab hoolekogu esimees. 
 
Hoolekogu koosolekutel osaleb kooli direktor ning vajadusel ka õppealajuhataja, huvijuht jt. kooli 
töötajad. 
Põhiprobleemidena on olnud tähelepanu all hindamine, kooli kodukorra täitmine, majandusküsimused, 
kooli arengukava muutmine, kooli eelarve ja koolitööd reguleerivate kordade heakskiitmine.  
Kooli hoolekogu töö aluseks on Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu tegutsemise kord.KK  

3.3.2. Õpilasomavalitsuse kaasamine 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilasomavalitsus (ÕOV) on kaasõpilaste poolt valitud nõuandev ja koolielu 
korraldav esindus, kelle kaudu edastatakse õpilaste probleeme ka juhtkonnale. 
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Kool on õppimise koht, kus kesksel kohal on õppija ja õpikeskkond: Nii osalevad õpilased koolielu 
korraldamisel. Neil on sõnaõigus töö kohta klassis ja koduste ülesannete osas, Õpilasi julgustatakse oma 
arvamusi avaldama.  

Kooli eesmärkideks on kujundada ÕOV koostööpartneriks erinevatele instantsidele, aitamaks luua 
positiivne miljöö noorte  mitmekülgseks arenguks. ÕOV ülesandeks on järgida ja edendada kooli 
traditsioone. 

ÕOV tööle on  aidanud kaasa  osalemine  erinevatel koolitustel koostöös 4K koolidega, kui on 
korraldatud ÕOV laagreid. On läbi viidud palju ülekoolilisi üritusi, kaasa aidatud paljudele ettevõtmistele.  

ÕOV on osalenud kooli juhtimises õpilasfoorumi näol, direktsiooni nõupidamistel ja õppenõukogus, ÕOV 
esindaja kuulub kooli hoolekogusse.  

3.3.3. Lastevanematega tehtav töö 
 
Eesmärgid koostööks lastevanematega:  

• tihendada sidet kooli ja kodu, lastevanemate ja õpetajate vahel,  
• kutsuda lapsevanemad osalema kooli üritustel,  
• pakkuda neile huvitavat koolitust. 

Lastevanemate rahuolu  mõõdetakse koolis küsimustikuga vastavalt sisehindamise korrale.  

Kool teavitab lapsevanemaid koolis toimuvatest tähtpäevadele pühendatud aktustest ning kutsub neid 
osalema. Koolis on algatatud ühisüritus-  pereõhtu lastevanematele, õpetajatele ja õpilastele. 

Klassijuhatajatel on soovitav korraldada individuaalseid vestlusi lastevanematega, selle 
läbiviimiseks on koostamisel Õpilaste ja lapsevanematega arenguvestluste läbiviimise kord. 
Lastevanemate üldkoosolekud toimuvad üks või  kaks korda õppeaastas. 

Avatud uste päevad toimusid 2004, 2005 ja 2006.aastal üks kord õppeaastas. Avatud uste päevadel 
oli lastevanematel võimalus külastada ainetunde, vestelda aineõpetajate ja klassijuhatajatega, kooli 
juhtkonnaga, saada konsultatsiooni psühholoogilt. 

Lastevanemate tunnustamiseks on välja töötatud kooli tänu- ja tunnustuskirjad.  

Lastevanemate informeerimiseks saadetakse koju teateid ja hinnetelehti, ülevaateid lapse 
koolikohustuse täitmise kohta, kui neil puudub võimlus kasutada E-kooli teabekeskkonda. 
Võrgustikutöösse on haaratud probleemsed õppurid koos vanematega, klassijuhataja, psühholoogi ja/või  
õppealajuhataja ja/või  kooli direktori juuresolekul. 

Kahel aastal on 86% lastevanemaist registreerinud end E-kooli kasutajaks, kust saadakse tagasisidet 
õpilaste edukuse, puudumiste ja märkuste kohta. E-kooli foorumi kaudu on võimalik suhelda ka kooli 
juhtkonna või õpetajatega. 

3.3.4. Koostöö lasteaiaga 
 
Koostöö lasteaiaga on suures osas  toimunud lasteaia algatusel. Õpilastepoolseid külastusi lasteaeda on 
pakkunud kool. Ühistegevuse arendamiseks on vaja leida võtmetegurid, mis tooks kasu eelkõige 
kasvatusvaldkonnas.  

• Järva-Jaani lasteaias „Jaanilill” töötab kooliks ettevalmistav rühm, kus õpetavad 
lasteaiaõpetajad.  

• Igal õppeaastal tehakse lasteaiast kooli tulevatele lastele koolimaja tutvustus. 
Võimalusel tutvutakse ka õpetajaga, kes alustab tööd I klassiga.  

• Uue I klassi õpetaja kohtub kooliaasta sees ka lastevanematega, kui toimub lasteaia 
lastevanemate koosolek. 

• Kooli raamatusõprade ring ja näitering  käivad lasteaias esinemas. 
 

3.3.5. Koostöö kultuurimajaga 

 
Senini kasutab kool kultuurimaja saali suuremate aktuste ja ürituste korraldamiseks. Koostöö toimib ka 
teisel tasandil: 
 

• Kultuurimaja ringides käivad meie kooli õpilased, kes tantsivad liikumisrühmades, 
käivad õppimas pillimängu.  

• Ühisüritustena toimuvad tavapäraselt kaks suuremat kontsertesinemist: jõulu- ja 
kevadkontsert. Kevadel on väljas ka õpilastööde näitus. 
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• Koostöös kultuurimaja töötajatega toimuvad I klassi tulijate suvelõpupeod augusti II 
poolel. 

 

 
3.4. Ressursside juhtimine 

 
Ressursside juhtimine toimub koostöös kohaliku omavalitsusorganiga. Kuna Järva-Jaani Gümnaasium on 
munitsipaalkool, siis teostatakse tema raamatupidamist vallamajas. 
 
Eelarveliste ressursside juhtimise analüüsil  
1) vaadeldakse õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta võrrelduna kolme 
aasta lõikes; 
2)põhikoolis õppivate koolikohustuslike õpilaste osa kohaliku omavalitsuse registris; 
3)põhikoolis õppivate koolikohustuslike õpilaste osa teistest omavalistustest (õpilaskodu, 
kaugõppeosakond); 
4) gümnaasiumis õppivate õpilaste osa kohaliku omavalitsuse registrist; 
5) gümnaasiumis õppivate õpialaste osa teistest omavalitsustest (sh õpilaskodus/ kaugõppeosakonnas) 
 
Materiaal-tehnilise baasi arendamisel on analüüsi all 
1) töökeskkonna analüüs 
2) infrastruktuuri vastavus nõuetele ( sh õpilaskodu, võimla) 
3) kooliraamatukogu töö toimimise analüüs 
4) IKT vahendite kasutamise analüüs (õpetajate varustatus arvutitega õhe õpetaja kohta; õpilasi ühe 
arvuti kohta jms) 
 
Inforessursside juhtimine on kaasaegsete õppetingimuste loomise vajadusel erilise tähelepanu all, mille 
kohta teeb iga õppeaasta lõpul kokkuvõtva analüüsi infojuht. 
 
Vt lisa Järva-Jaani Gümnaasiumi IKT arengukava 

 
3.5.Õppe- ja kasvatustegevus  

3.5.1. Õpilase areng 

Hariduse funktsioon on aidata indiviidil elus toime tulla: teha otsustusi, osata suhelda, loovalt mõtelda, 
kiiresti reageerida elumuutustele. Kasvatuse ülesanne on õpilaste sotsiaalse kompetentsuse 
kujunemisega arendada noorte initsiatiivi, eneseusaldust, oskust tunnistada oma vigu, käsitleda ebaedu, 
oodata, suhtlemisoskusi ja keelekasutust, valmisolekut ja oskust õppida enda peal, enesehinnangute 
andmise oskust, mis eeldab võimet teadvustada oma kogemusi, oma tegevust pidevalt jälgida, töö 
tulemusi kriitiliselt hinnata, määratleda järgneva tegevuse eesmärke. 

Õppeasutuse põhiprotsessiks on õppe- ja kasvatustegevus, mille põhisisusks on õppija areng ja selle 
toetamine. Raamistiku õppe-kasvatusprotsessile annab Riiklik õppekava (RÕK) ja Kooliõppekava. 
Õpilase arengu uurimisel viiakse läbi järgmisis analüüse: 

1. õpilaste edasijõudmine veerandite ja kooliastmete lõikes 
2. lapsevanemale tagasiside vahendamine õpilaste õpitulemustest, käitumisest arenguvestluste 

vahendusel 
3. tasemetööde analüüs III ja VI klaaside lõpus 
4. 9.kl lõpueksamite tulemused 
5. riigieksamite tulemused 
6. tugiõppesüsteemi rakendamise tulemuslikkus 
7. terviseedendus- õpilaste puudumine haiguse tõttu 
8. õpingute katkestamine enne põhihariduse omandamist 
9. gümnaasiumiastme õpilaste väljalangevus koolist kolme aasta jooksul 
10. põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste õpingute jätkamine 
11. huvitegevuse korraldamise analüüs 

Järva-Jaani Gümnaasiumis kasutatakse mitmeid võimalusi õpilast arendava õpikeskkonna 
mitmekesistamiseks:  

• aine õpetamine arvuti kaudu;  
• raamatukogutunnid;  
• osalemine projektides (sh projektõpe);  
• õpetamine rühmades 
• õpe erivajadustega lastele  
• õppekäigud loodusesse, muuseumitunnid, näituste külastamine;  
• uurimustööde koostamine gümnaasiumis (koolis on kasutusel Uurimustöö juhend);  
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Oluline on tunniväline ainealane tegevus: aineringid, ainepäevad, koolisisesed aineolümpiaadid ja 
võistlused, kooli mälumängud, projektipäevad, õpioskuste mängud  

3.5.1.1. Tugisüsteemid 2008/2009. õppeaastal 
 
Tugisüsteemid aitavad korraldada tööd hariduslike erivajadustega (HEV) ja õpi- ning kasvatusraskustega  
lastega. 
 

I ka II ka III ka 

Arv Arv Arv 

 

Ametikoht 

T P T P T P 
Logopeed 1 (vallas) Lapsehoolduspuhkusel 
Eripedagoog 1 (vallas) Lapsehoolduspuhkusel 
        
Pikapäevarühm 1 8 5 6 4 - - 
Koduõpe  - -  - 1     1 
Individuaalõppekava  - 2    2 
Parandusõpe  5 12 9 17 2      2 
Koolipsühholoog 
(II pa asendaja 
sotsiaalpedagoogi 
ülesannetes) 

 
 
1 

 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
5 

 

    
 
 
   3 

Lihtsustatud 
õppekavaga 
liitklass- 
kasvatusraskustega 
õpilaste klass 

 - - 1 2 3 3 

Kasvuraskustega 
õpilaste liitklass-  
8+9b 

 - - - - 5 4 

Töö erivajadustega lastega on 2008/2009.õa Järva-Jaani Gümnaasiumis jaotunud  järgmiselt: 
 
Lastevanematega läbiviidud vestluste tulemusena ja avalduste alusel toimub õpetamine 
kasvatusraskustega õpilaste liitklassis 6+7 B (klassijuhataja Helga Pommer).  Õpiprotsessi käigus 
on peatähelepanu õpilaste õpisuutlikkusel ning jõukohaste ülesannete sooritamisel. Enamus õpilastest 
on lihtsustatud õppekava alusel õppivad lapsed. 
 
VIII+IXB klass (klassijuhataja Tiiu Adler) on moodustatud samuti õpi- ja kasvatusraskustega lastest,   
kujundamaks neis õpioskusi eesmärgiga põhikooli lõpetamiseks. Õpilased õpivad riiklikust õppekavast 
tulenevate ainekavade alusel kasvatusraskustega laste klassis. 
 
Õpilaskodus elavad üldjuhul sotsiaalsete probleemidega peredest pärit lapsed, kes on suutelised 
õppima tavakooli programmi alusel, kuid pere toimetulekuraskuste tõttu või muudel sotsiaalsetel 
põhjustel  pole seda seni suutnud teha. 2008/2009.õppeaastal on õpilaskodus 21 õpilast. 
Õpilaskodus elavate õpilaste toimetulekust ja õpitulemustest informeeritakse lapse elukohajärgset 
kohalikku omavalitsust  regulaarselt kahel korral õppeaastas (jaanuar, juuni). 
 
Õpilaskodu töö eesmärgid: 

- aidata kaasa eluoskuste kujunemisele 
- õpetada hügieeninõuetest kinnipidamist 
- abistada koduste ülesannete tegemisel 
- tagada ühtsete nõudmiste täitmine ja järelvalve õpilaskodus 
- koostöö KOV sotsiaaltöötajate, klassijuhatajate ja aineõpetajatega, 

vajadusel lastevanematega 
- toetada laste arengut ning õpioskuste kujundamist. 

 
Algklassides (I – VI klass) ja VII- VIII klassis (matemaatika) oleme rakendanud töösse 
parandusõpperühmad, kuna vajadus õpilaste toetamiseks õppekava nõuete täitmise suunas on 
suurenenud.  
Kõik klassiõpetajad on saanud väljaõppe parandusõpperühmaga töötamiseks. 
 
Koduõpet võimaldatakse  1 lapsele 7.klassist. 2007.a. lõpetas põhikooli üks koduõppel olev noormees 
(Lihtsustatud õppekava (LÕK)  alusel), kes õpib Järvamaa kutsehariduskeskuses ja omandab seal temale 
sobivat eriala. 2008/09.õppeaastal on õppepraktikal meie koolis juures.  
 
Individuaalõppekava järgi õpivad 1 õpilane II klassist ja 1 IX klassi õpilane (LÕK) 
 
Tavaklassi juures õpivad 1 õpilane V klassis, 1 õpilane VII klassis ja  1 õpilane IX klassis, kellele on 
määratud LÕK või individuaalne lähenemine. 
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Pikapäevarühm on eeskätt algklasside õpilastele mõeldud õpiabi ja vaba aja sisustamise vorm, 
aitamaks õpilastel teha koduseid ülesandeid ja täita aega kasulikult vanemate tööloleku ajal, kuid mitte 
kauem kui busside väljumiseni kell 15.00. 
   
Õpilaste ja nende vanemate nõustamisega on tegelenud koolipsühholoog  alates 1. septembrist 
2006.a.  
Koolis töötas 2007/08.õppeaastal eripedagoog, kes tegeles erivajadustega lastega ja nende õpptöö 
suunamisega. Kuna eripedagoog  jäi lapsehoolduspuhkusele ja ka koolipsühholoog haigestus pikemaks 
ajaks, siis 2008/09.õppeaasta II poolest võeti tööle TÜ Pärnu kolledži kaugõppe üliõpilane 
sotsiaalpedagoogi ülesannetesse, kes aitaks lahendada nende kahe inimese puudumisest tingituid  
puudujääke koolielus. 
 
 

3.5.1.2. Haridusliku erivajaduse väljaselgitamine 

Õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine toimub mitmel erineval tasandil: 

• aineõpetajad selgitavad välja andekad õppurid ja tegelevad nendega aineolümpiaadiks 
ettevalmistamise eesmärgil 

• klassijuhataja või aineõpetajad selgitavad välja õpiraskustega õpilased 

• püsiva õpiraskuse põhjuste väljaselgitamisest võtavad osa eripedagoog ja/või laste psühholoog, 
psühhiaater 

• maakondlikus nõustamiskomisjonis määratakse õpilase vajalik õppekava (lihtsustud õppekava - 
LÕK või soovitatakse rakendada individuaalõppekava- IÕK)  

• korrigeeritakse õpiraskusi ja koostatakse  individuaalõppekavu   

• Suunatakse nõustamiskomisjoni eriarsti tõendi alusel ja  lapsevanema nõusolekul erikooli; 

• Erialaarsti või perearsti tõendi alusel on lapsevanemal õigus taotleda koduõpet; 

• vastavalt vajadusele kutsutakase erivajaduste väljaselgitamiseks vähemalt kord aastas 
psühhiaater kooli 

3.5.2. Kooli õppekava 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava on koostatud Riikliku õppekava (RÕK) alusel ja kinnitatud Järva-
Jaani Gümnaasiumi direktori käskkirjaga 120/3.1- 13 01.09.2004 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava on Järva-Jaani Gümnaasiumi õppe- ja kasvatustegevuse 
alusdokument, mis koosneb üldosast  ja ainekavadest kooliastmete lõikes. 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava üldosas esitatakse:  

1. õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;  
2. läbivad teemad, nende käsitlemise põhimõtted;  
3. traditsioonilise aineõppe ja gümnaasiumiklassides kursusõppe rakendamine;  
4. tunnijaotusplaan klassiti ning õppe- ja kasvatustöö korralduse alused;  
5. valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted;  
6. ülekooliliste, koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted;  
7. hindamise korraldus;  
8. nõuded õpetaja töökavale;  
9. õpilaste nõustamine, õpiabi osutamine;  
10. õppekava uuendamise ja täiendamise kord.  

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava koostamisel on arvestades piirkondlikke vajadusi, lastevanemate ja 
õpilaste soove ning vaimseid ja materiaalseid ressursse. 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava ülesanne on toetada kõigi õpilaste integreerumist Eesti ühiskonnas, 
arvestades nende vajadusi, kultuuritraditsioone ning õpilaste rahvuslikku identiteeti. 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õppesuund põhikoolis on üldhariduslik, mis loob võimalused jätkamiseks 
gümnaasiumis. Süvendatud õpetamine toimub lisatundide kaudu, mis on määratud tunnijaotusplaaniga 
ning kinnitatakse iga õppeaasta algul õppenõukogu poolt. Lisatundidega ei kaasne riiklikus õppekavas 
esitatud õpitulemustele ja õppesisule täiendavaid õpitulemusi ja õppesisu. Lisatunnid võimaldavad 
klassi- või aineõpetajal integreeritud õppe kaudu saavutada vajalikke õpitulemusi, kasutades erinevat  
meetodite valikut ja süvendatud tähelepanu. 
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Gümnaasiumiastme õppesuund on samuti üldhariduslik ning kujundatakse valikainete vahendusel 
nädalatundidele täiendavaid valikkursusi pakkudes. Gümnaasiumis pakutakse kohustuslike 
valikkursustena joonestamist, perekonnaõpetust, organisatsioonikäitumist, uurimistöö aluseid, 
filosoofiat, autoõpetust, informaatikat. Lisatunde on antud kõige enam inglise keele õppimiseks. 

I kooliastmel ja II kooliastmel on 2006.aastast alates võimalik lapsevanema nõusolekul osaleda 
kultuuriloo tundides (II ja V klass). Alates III klassist on võimalik õppida arvutikasutamise oskusi.  III 
kooliastmes võimaldatakse kutsealast eelkoolitust koostöös Paide Kutsekeskkooliga ja Türi 
Maamajanduskooliga. 

 

3.5.2.1.Õpetajate töökavad 

Õpetaja koostab Järva-Jaani Gümnaasiumi õppekava üldosa ja ainekava alusel igal õppeaastal töökava 
kõikidele klassidele, kus ta õpetab. Klassi töökavas täpsustatakse kooli ainekavas esitatut, arvestades 
konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning ainetevahelist integratsiooni. 

Töökavad koostatakse  klassiti kas kogu õppeaastaks, poolaastaks või veerandite lõikes. Töökavas 
esitatakse:  

1. aineõppe eesmärgid;  
2. õppesisu, sh õppekava läbivate teemade käsitlemine, integratsioonivõimalused teiste 

õppeainetega, ainealased, ainetevahelised, klassidevahelised, ülekoolilised projektid ning 
pikemaajalised koolidevahelised projektid;  

3. õpitulemused;  
4. õppemeetodid, kasutatav õppekirjandus ja õppevahendid.  

 
Töökava on õpetaja  õpetamistegevuse  korraldamise alus. 

 

 

3.5.3.Õppetöö korraldus 
 
Õppe- ja kasvatustegevus on Järva-Jaani Gümnaasiumis korraldatud järgmiselt:  

• 1.-9. klassini toimub õppetöö üldõpetus Riikliku õppekava järgi koostatud 
Kooliõppekava alusel; 

• Õppetöö toimub kooliastmetesse jaotunult vastavalt tunnijaotusplaanile. Kooliastmed 
on jaotatud järgmiselt: 

I kooliaste   1.-3. klass 
II kooliaste   4.-6. klass 
III kooliaste   7.-9. klass 
Gümnaasiumiaste  10.-12. klass 

• Koolis on võimalik õppida võõrkeeltest 
A – võõrkeelena   inglise keelt; 
B – võõrkeelena:  vene keelt või  saksa keelt. 

• Erivajadustega laste õpetamine toimub vastavalt HTM määrustele. 
• Järva-Jaani Gümnaasiumi juures töötab kaugõppeosakond, kus toimub õppetöö üle 

17-aastastele noortele. Õppetöö toimub õhtuses õppevormis.  2003. - 2006.a. õpiti  
kahel õppepäeval nädalas, kuid tööpäevale järgnevad koolipäevad venisid liiga pikaks 
ega soosinud aktiivset õppetööd. Alates 2006/2007.õa-st on tunnid kolmel õppepäeval 
nädalas. 

 
Õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.  Õppetunni pikkus on üldjuhul 45 minutit. 
Õppe-kasvatuslike ettevõtmiste korral lühendatakse ainetunde direktori ja/või õppealajuhataja otsusega.  
 

Õpilaste nädalakoormus gümnaasiumiastmes on vähemalt 32 tundi, põhikooli klassides on 
nädalakoormus  määratud RÕKiga:  

1) 1. klass - 20 õppetundi; 
2) 2. klass - 23 õppetundi; 
3) 3. ja 4. klass - 25 õppetundi; 
4) 5. klass - 28 õppetundi; 
5) 6. ja 7. klass - 30 õppetundi; 
6) 8. klassis - 32 õppetundi; 
7) 9. klass - 34 õppetundi. 
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Õppeaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat. Õppeaasta jaguneb põhikoolis neljaks 
õppeveerandiks. Gümnaasiumiosas rakendatakse kursuseõpet ja kursuste lõpuajad määratakse  igal 
õppeaastal direktori käskkirjaga, arvestades et kursuse pikkus on kuni 35 tundi. 

Õpilaste hindamise aluseks on Eesti Vabariigi Haridus- Teadusministri 10.augusti 2005.a. määrus nr 
24 Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, 
tingimused ja kord  ning selelst tulenev  Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilaste hindamise kord. KK 12/1.2.- 
2 17.01. 2007 

Põhikoolis hinnatakse õpilaste õpitulemusi veerandi ja aasta kokkuvõtva hindega. Gümnaasiumis 
saadakse iga kursuse kokkuvõttev hinne. Gümnaasiumi lõpetamiseks saadakse kooliastme kokkuvõttev 
hinne kõikide kursuste hinnete alusel ning see kantakse gümnaasiumi lõputunnistusele. 

Õppeaasta koolivaheajad on haridus- ja teadusministri määrusega  kinnitatud aegadel. 

Õpiabi tunnid HEV lastele toimuvad aineõpetaja poolt määratud konsultatsiooniaegadel, 
parandusõppevormis või eritunniplaani alusel.  

Hariduslike erivajadustega lapsed jagunevad sõltuvalt oma individuaalsetest erisustest viide gruppi: 

- eriliselt andekad lapsed 
- õpiraskustega lapsed 
- käitumisraskustega lapsed 
- terviserikke  või puudega lapsed 
- pikemaajaliselt õpikeskkonnast eemal viibinud lapsed 

 

3.5.4. Huvitegevus 

Huvitegevuse orbiidis on õpilaste vaba aja sisustamine ja ühisürituste korraldamine seoses 
tähtpäevadega, suunamaks õpilasi omaalgatuslikule tegevusele, koolilehe toimetamisele 1 kord 
õppeveerandis jms. Huvijuht  reguleerib huviringide tööd. 

Huvitegevuses jälgitakse  
o projektides osalemist 
o huvitegevuses osalevate õpilaste % õpilaste üldarvust 
o koolivälistes huviringides osalevate õpilaste % õpilaste üldarvust 
o õpilaste % õpilaste koguarvust, kes ei osale õppeasutuse ega koolivälistes huviringides 
o õpilaste osalemist õpivõistlustel ja konkurssidel 

 
 

Klassivälise töö peamiseks organisaatoriks ja vastutajaks on huvialajuht koostöös klassijuhatajate ja 
aineõpetajatega ning õpilasomavalitsusega (ÕOVga) 

3.5.4.1.Traditsioonilised üritused  

Järva-Jaani Gümnaasiumi traditsioonilised üritused: 

• Tarkusepäev 
Aktus kultuurimajas, I klass saab aabitsa, süüdatakse küünlad endiste direktorite kalmudel, 
rongkäik koolimajja, klassijuhatajatund 

• Sügise sünnipäev 
Sügisandide näitus, kompositsioonid sügismaterjalidest, maastikumäng, disko jm 

• Oinapäev- igal oinal oma mihklipäev 
Kümnenda klassi õpilaste vastuvõtt gümnasistideks 

• Õpetajate päev 
Koolipäeva algul  annab direktor pidulikult õpetajate ametid ja direktori võimu üle 
gümnaasiumiõpilastele 

• Isadepäev- mardipäev 
Laste ja isade- vanaisade (vahel ka perepäevadena) tegevused koolimajas või võimlas 

• Kadripäev 
Emade-laste õhtu koolis 

• Advendiaeg 
Kooliastmeti viiakse läbi advendihommikuid, süüdatakse advendiküünal, kaunistatakse  
koolimaja, töötab  päkapikukohvik. 

• Jõulud 
Toimub laste jõululaat, kus lapsed müüvad omavalmistatud esemeid või küpsetisi. 1.-5. klassi 
jõulupidu, 6.-12. klassi jõuluball, vastutajaks 10. klass. Eelnevalt toimuvad 
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seltskonnatantsutunnid. Valitakse balli printsess ja prints. Veerandi viimasel päeval toimub 
kirikus jõulujumalateenistus kogu koolile.  

• Sõbrapäev 
Sõbrapostkast, avatud on sõbrabaar, kus müüakse omavalmistatud küpsetisi ja kingitusi. 

• Vastlapäev 
Läbiviijaks 11. klass. Lastakse liugu, korraldatakse võistlusi, süüakse vastlasuppi ja –kukleid. 

• Naljanädal või naljapäev 
Toimuvad omaloomingulised etteasted. 

• Emadepäev 
Kontsert, õpilastööde näitus, avatud uste päev koolis, emade ja tütarde ettevõtmised koolis. 

• Viimane koolikell 
Aktus, 12. klass istutab oma puu, teeb ringkäigu alevis, 11. klass valmistab kohvilaua 

• Õppeaasta viimane koolipäev 
Aktus, lõpupiknik või sportmängud 

• Olümpiamängud 
Toimuvad üle aasta 

• Oma kooli päev 
Vilistlaste kokkutulek, kontsert, sportlikud mängud 

• Liikumisrühmade pidu 
Kultuurimajas tegutsevate õpilaste liikumisrühmade kontsert 

 
 
 

3.5.4.2. Huviringide töö 

 
Huvialaringide juhid on saanud üldjuhul vastava erialase hariduse. Oma teadmiste ja oskuste 
edasiandmine õpilastele on õpetaja- ringijuhendaja suurim mission oma igapäevatöö kõrvalt.   
 
Huviringide töö väljundiks on  osalemine kooli ühisüritustel, kooli esindamine mitmesugustel 
maakondlikel ja vabariiklikel võistlustel ning olümpiaadidel.  
 
 
2008/2009.aastal töötavad koolis järgmised huviringid: 
    
Kunstiklassi tunnid I-II  Maie Telg   
Kunstiklassi tunnid III-IV  Maie Telg   
Kunstiklassi tunnid V- VII  Maie Telg   
Kunstiklassi tunnid VIII-XII Maie Telg   
Puidutöö ring   Mati Tamm      
Näitering   Heli Kark   
Jalgpall 1.-6. kl   Arto Saar 
Pallimängud (I- V)  Teele Idavain 
Luuleringring   Malle Last 
Korvpall    Sven Selge 
Liikumisrühmad    Ülle Vaas 
Kodu- uurimisring  Helgi Veemaa 
 

3.5.5. Väärtused ja eetika 

 
Kogu kollektiivi arengu aluseks on õppeasutuse kultuuri süvatasand, kus  on  ühiselt aktsepteeritud 
kutsehoiakud ja väärtushinnnagud;  kutsekäitumise  normid, müüdid  ja tabud;  motivatsioon 
pedagoogiliseks tööks; meeskonna integreeritus, meie- tunne ja identiteet; missiooni ja strateegia 
ühtmoodi tõlgendamine; ühtne kasvatustegevus, suhtlemiskultuur ja töökultuur. 
 
Koolikultuuri aluseks on  

o väärtused ja normid , mida kõik teavad ja tunnustavad ning millele vastavalt 
käituvad:  

o asjaajamise viis,  
o meeskonnatöö laialdane kasutamine, tegevuse planeerimise tase. 

 
Õpetajate kutse-eetika aluseks on 
   

o oskus hinnata kõlbeliselt nii enda kui teiste toiminguid;  
o õpetaja väärikus, sallivus, taktitundelisus ja heasoovlikkus;  
o usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus;  
o õpetaja kui positiivsete muutuste eestvedaja;  
o õpetaja emotsionaalselt tasakaaluka , positiivse ja rõõmsameelse õhkkonna looja;  
o õpetaja kui eeskuju;  
o õpetaja lojaalsus oma kolleegide ja õpetajaameti ees; 
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o õpetaja kui pidev õppija) 
 
Kooli kodukorra aluseks on  

o vastavus üldtunnustatud käitumisnormidele 
o vastavaus tervisekaitse normidele 
o koolitöö reguleerivad seadusandlikud dokumendid 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV. LISAD: SWOT analüüsid kooli senise arengu kohta 

L1. Pedagoogilise personali SWOT  analüüs 

• tugevused 

Olemasoleva personali teadmised, oskused ja motivatsioon on sobivad kooli eesmärkide elluviimiseks 

Õpetajate kaader on kvalifikatsioonile vastav, professionaalselt kõrgel tasemel, püsiv, töökas ja huvitatud 

enesetäiendamisest 

Noored õpetajad on kollektiivi hästi sulandunud, aktiivsed ja innovaatilised 

Koolis töötab psühholoog 

Olemas õpetajad, kes soovivad tegeleda õpilastega ka väljaspool õppetööd, huviringides, treeningutel  

• nõrkused  

Vähe meesõpetajaid 

Vähe vanemõpetajaid 

Puudub logopeed 

Tundides ei tagata alati õppimist soodustavat olukorda 

Ollakse veel liiga ainekesksed, õpetajakesksed 

Ei osata veel iga lapse pingutusi väärtustada, teda tunnustada  
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Stressi tekitav, pingeline töö 

Vähene motiveeritus (madal palk)  

• võimalused  

Luua harmooniline sümbioos õpetajate kogemustest ja uuendusmeelsusest kedagi solvamata 

Tellida logopeedi teenust 

Parandada õpetajate emotsionaalset intelligentsust  

Korraldada psühholoogilisi koolitusi ka aineõpetajatele mõistmaks õpilaste üha süvenevat hüperaktiivsust ja 

erivajadusi (algklassiõpetajate iga-aastaste koolitustel käsitletakse ka õpilaste arengut ja erivajadusi) 

Vähendada tööstressi 

Ühineda koolidele mõeldud Euroopa Liidu projektidega 

• ohud  

Üha laienev bürokraatia varjutab igasuguse loomingulisuse õpetaja töös ja tekitab asjatuid pingeid 

töökeskkonnas 

Kaadri vananemine 

Ületöötamine, läbipõlemine 

Gümnaasiumi kadumisel lahkuvad võimekad õpetajad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
L2. Õpilaskonna SWOT analüüs 

• tugevused  

Motiveeritud õppijal võimalik saada konkurentsivõimeline haridus 

Algklassid väga edukad 

Õpilased võtavad aktiivselt osa kooli esindamisest 

Head tulemused nii riigieksamitel kui olümpiaadidel 

Lapsed tahavad olla head ja edukad, aktiivsed ning algatusvõimelised 

Väikesearvulised klassid annavad õpilastele rohkem enesekindlust ja turvatunnet 

Kutsealase eelkoolituse võimalus Paides ja Türil 

Võimalus õppida vastavalt õpilaste arengutasemele (eriklassid, individuaalõppekava) 

Autojuhtide koolitus 

Kooli lõpetanute hea läbilöögivõime 

• nõrkused  

Tublimad 9. klassi lõpetanud lahkuvad 

Suureneb õpilaste arv, kelle vanemad ei huvitu laste käekäigust, on  lükanud vastutuse koolile 

Süveneb kodune kasvatamatus ja vastutustunde puudumine  

Kasvab  suitsetamine ja joomine õpilaste seas 

Suureneb HEV-õpilaste arv 
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Tulenevalt hariduspoliitikast ei ole motiveeritud õppima tahtejõuetud õpilased 

Väikesest kogukonnast tingitud kitsarinnalisus, ksenofoobia (võõrapelgus) ja sallimatus 

Õpilaskodusse satuvad tihti ka käitumisraskustega lapsed 

• võimalused  

Tugevdada koostööd vilistlastega  

Koolitada süsteemselt lastevanemaid 

Märgata õigel ajal õpilaste vajadusi ja korraldada abi 

Osaleda vabariiklikes ja EL-i  projektides 

Toetada individuaalset arengut huvialaringide ja treeningute kaudu 

Taaselustada õpilastes huvi spordi vastu 

Tuua kooli külalisõpetajaid ja vahetusõpilasi 

Teha tihedamat koostööd õpilasomavalitsusega 

• ohud  

Linnade lähedus – tublimad õpilased lahkuvad                                                                                      

Kuna vallas ei ole arenenud ettevõtlus, lahkuvad paljud noored ja tulevikus on oht, et  suuremate vaimsete 

võimetega õpilaste arv väheneb 

Gümnaasiumiosa kadumine, mistõttu madalamad kooliastmed jäävad ilma tugevatest aineõpetajatest 

Kõlblusnormide eiramine peredes   

Maakool saab üha enam sotsiaalhoolekande asutuseks 

Sagenevad distsipliiniprobleemid 

Õpilaskodu õpilaste halb õpihoiak mõjutab ka teiste suhtumist õppetöösse 

 
 
 
 
L3.  Kooli juhtimise ning õppe- ja kasvatustegevuse SWOT analüüs 

• tugevused  

Koolitraditsioonide hoidmine. Jätkusuutlikkus 

Asjalikud, kogemustega ja meedialembesed juhid, orienteeritud uuendustele ja probleemide lahendamisele 

Kooli ühtsustunde ja selge eesmärgi loomine  

Soov jätkata gümnaasiumina 

Õpetajate kaasamine koolielu korraldamisse 

Aktiivne osalemine erinevates projektides 

Ühinemine Vabariikliku ja Järvamaa Mõisakoolide Ühinguga, arendamaks Orina mõisa kui koolikultuurilist osa 

Kooli ja kodukoha ajalugu talletatud muuseumis 

E-kooli kasutuselevõtt 

HEV-laste vajadustega arvestamine – eriklassid ja individuaalne õppekava 

4-K koostöö uute võimaluste leidmine  

Motiveeritud õppijal võimalik saada konkurentsivõimeline haridus    

Head riigieksamite tulemused  

Head tulemused aineolümpiaadidel   

Palju häid ja professionaalseid õpetajaid – võimalus omandada hea haridus kodu lähedal 

Töötab psühholoog, eripedagoog 

Õpilasomavalitsuse kaasamine koolielu puudutavate tähtsate otsuste vastuvõtmisel ja elluviimisel. Õpilaste 

omaalgatuslike ideede toetus ja usaldus                                                                                           

Toetav tunnustussüsteem 

Info kiire edastamise võimalus  infominutite, E-posti ja postkastide kaudu õpetajate toas 
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Soe ja puhas kool                                                                                                                        

Remonditud klassiruumid ning söökla 

Suhteliselt turvaline keskkond 

Autoõpetus 

Aula ehitamine tööõpetusemaja II korrusele 

Võimla olemasolu  

Võimalus jätkata poolelijäänud kooliteed kaugõppevormis 

Õpilaskodu olemasolu 

• nõrkused  

Üldise käitumiskultuuri halvenemine 

Leebe suhtumine käitumisraskustega õpilastesse, tekitab karistamatuse tunde 

Ei suudeta väärtustada ja tunnustada iga lapse pingutusi  

Puudub logopeed  

Puudused kooli sisehindamissüsteemis ja juhtimisstruktuuris 

Õpetajatepoolne vähene huvi klassivälise tegevuse vastu 

Õpilasomavalitsuse töö vähemärgatav  

Huvitegevusega seotud õpilaste arv väike  

Igas klassis ei ole arvutit, vähe kaasaegseid õppevahendeid 

Napib ajakohaseid õpikuid, teatmeteoseid, ilukirjandust  

Vajadus mitme multimeediaprojektori järele 

Probleemiks suitsetamine ja joomine õpilaste seas (koolivälisel ajal) 

Kool ei tegele piisavalt piirkonna kultuuritraditsioonide tutvustamisega 

Koostöö lastevanematega vajab järjekindlamat ja eesmärgistatud tööd 

Vägivallailmingud koolis 

Väljatöötatud tunnustussüsteem ei toimi soovitud määral  

Kooli koduleheküljel vananenud andmed 

Kooli ajaleht ilmub ebaregulaarselt 

• võimalused  

Valida kõige sobivam ja põhjendatum tegevussuund 

Korraldada ühisüritusi lastevanematega 

Korraldada vanematele laste vanusest lähtuvalt huvipakkuvate teemadega koolitusi vähemalt  2x aastas 

Saavutada ÕOV tõhusam sekkumine kooli peaeesmärkide (õppetöö tulemuslikkus) saavutamisele . 

Intensiivistada õppenõukogu ja õpilasomavalitsusega koostööd 

Koostöö vilistlastega 

Projektide kirjutamine erinevatel eesmärkidel: rahataotlused, koostööprojektid jne 

4K koostöö jätkamine 

Aja ja tervise väärtustamine 

TORE tegevusvaldkonda võiks laiendada – see on organisatsioon ellu kutsutud märkama hädas olevat õpilast, 

teda toetama, olema vahelüliks õpetaja ja hädasoleva õpilase vahel 

Tugevdada kontrolli koolikohustuse täitmise üle 

Kindlustada kooli kodukorra täitmine nii koolis kui ka kooli territooriumil  

Kooli kodulehekülje ajakohastamine 

Kaasaegsete õppemeetodite kasutamine koolitunnis 

Korraldada kooli konverentse, kus osaleksid nii õpilased kui ka õpetajad 

Rohkem tegelda andekate õpilastega  

Võimalikult vara märgata õpilaste probleeme 

Teadvustada koole õppimis- ja elamisvõimalustest Järva-Jaanis  

Jätkata  suusabaasi arendamist, võimlasse kaasaegse varustuse soetamist ning korraldada heal tasemel 

spordiüritusi 
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Alustada aula saali ehitusega 

Varustada klassid arvutite, kaasaegse õppekirjanduse ja õppevahenditega 

 

• ohud  

Raske kohaneda pidevalt muutuva hariduskorraldusega 

Koolivõrk korrastatakse vabariiklikul tasandil kohapealseid jõupingutusi arvestamata 

Massimeedia ja -kultuuri negatiivne roll õpilaste moraalse palge kujundamisel. Arenev laps võtab sealsed mallid 

eeskujuks, andmata  aru, et tegelikkus toimib teisiti 

Väheneb huvi kirjanduse ja kultuuriväärtuste vastu.  

Kuritegevus.  Alkoholism 

Vanemate pealiskaudsus ja ükskõiksus laste rõõmude ja murede suhtes 

Sagenevad distsipliiniprobleemid 

Laste suhtumine õpetajatöösse ja õpetajatesse halveneb 

Gümnaasiumiosa kadumine – võimekate õpetajate lahkumine 

Õpilaskodusse suunatud kasvuraskustega lapsed viivad kooli maine alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L4.  Õpikeskkonna kujundamise SWOT analüüs  

• tugevused  

Soe puhas ja ajakohane koolihoone 

Arvutiklass, raamatukogu, võimla 

Kaasaegselt remonditud klassiruumid ning söökla 

Suhteliselt turvaline keskkond 

Aula valmimine 

Orina mõisa kasutamine ja uus projekteerimine 

Kaugõppeosakonna olemasolu 

Õpilaskodu kaasaegsed tingimused 

Vastavalt õpilaste arengutasemele on loodud võimalused õppimiseks 

võimla 

• nõrkused  

Osaliselt vana koolimööbel 

Õueala ei ole õpilassõbralik 

Kitsad vanad garderoobid 

Koolis puudub nõuetekohane ventilatsioon 

Ruumikitsikus  

Vähe arvuteid, projektoreid, kaasaegseid õpikuid ja õppevahendeid 

Rahaliste võimaluste piiratus õpikeskkonna laiendamiseks 

Klassides puudub vee kasutamise võimalus 
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Raamatukogus vähe ilukirjandust 

• võimalused  

Arendada suusabaasi, muretseda võimlasse kaasaegset spordivarustust 

Koridoridesse puhkenurkade loomine 

Ventilatsiooni väljaehitamine 

Infotehnoloogia arendamine 

Paigaldada ajakohane koolikell-raadio 

Õpikeskkonna laiendamine väljapoole, enam õuesõpet, õppeekskursioone, projekte 

Vana koolimööbli väljavahetamine 

Orina mõisa kasutusvõimaluste suurendamine 

Garderoobide uuendamine 

• ohud  

Kui kooli finantsressursid jäävad nõrgaks, on raske teostada kooli renoveerimisplaane 

Kaasaegsete õppevahendite puudumine seab ohtu nõuetekohaste õpitulemuste saavutamise 

Kooli küttesüsteem töötab tõrgetega, oht välja langeda 

Üha suurenev erivajadustega õpilaste arv nõuab enam klassiruume 

 

 

 

 
  

 V. Tegevuskava viieks aastaks  

A. JUHTIMINE JA KOOLI ARENDAMINE  

5.1. Strateegiline juhtimine 

5.1.1.Kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine 

 
 

     Tegevussuunad  Vastutaja  

1.    Professionaalne juhtimine igal tasandil; Direktor, Dir aset õp-kasv-
alal, Huvijuht 

2.    Keskendumine olulistele probleemidele, leida põhjusi ning võimalikke 
lahendusi, mis viivad positiivsetele otsustele 

Direktor, Dir aset õp-kasv-
alal, Huvijuht 

3.    Nõustamistegevuse kvaliteedi tõstmine Direktor, Dir aset õp-kasv-
alal, 

4.    Turvalisuse kasvu tagamine Direktor 

5.    Õpikeskkonna paremustamine  Direktor 

6.    Koolielu korraldamiseks kehtestatud kordade vastavus kooli põhiväärtustele Iga valdkonna juht 

7.    Haldusaktides sisalduvate faktiliste ja õiguslike põhjenduste analüüs Sekretär 

      

II
.  

Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013  Tulemus/ Indikaator  Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  
Organisatsiooni 
kultuuri arendamine x  x  x 

X X  Töökorralduse lihtsus, 
selgus, mõistetavus 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 

2.  

Süsteemi loomine 
kooli tähtsamate 
tegevuste 
dokumenteerimiseks  

x  x  x  

X X  
Dokumenteerimist vajavate 
tegevuste loetelu ja 
säilitamise vorm 

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht,  

3.  Õpilaste, õpetajate x  x  x  X X  Korrigeeritud Eelarve  Direktor, 



Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2009-2013 
 

 34

ja muu personali töö 
stimuleerimine 
koostöös KOViga 

tunnustamissüsteem Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

4 

Kooli strateegiliste 
eesmärkide kooskõla 
riiklike  ja kooli 
pidaja 
prioriteetidega 

x x x 

X X  
Vastavus õppiva 
organisatsiooni 
kriteeriumidele 

Pole 
määratud 

Direktor 

5. 
Kaugõppeosakonna 
töö arendamine  x x x 

X X  Täiskasvanud õppija 
tulemuslikkus Eelarve 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

6. 
Koolivägivallavastase 
strateegia 
rakendamine 

x x x 
X X  Õpilaste, õpetajate ja 

lastevanemate rahulolu kasv 
Pole 
määratud 

Direktor 

7.  

Töötajate 
tuleohutuse-, töö- ja 
tervisekaitsealane 
instrueerimine 

x x x 

X X  
Ohutusnõuete tundmine ja 
oskus käituda vastavalt 
olukorrale 

Pole 
määratud 

Direktor 

8. 

Õpilaste 
tuleohutusalane 
instrueerimine ja 
evakueerimise 
harjutamine 

x x x 

X X  
Ohutusnõuete tundmine ja 
oskus käituda vastavalt 
olukorrale 

Pole 
määratud 

Direktor 

 

 

 

 

 

5.1.2.Kooli maine kujundamine 

 

  Tegevussuunad     Vastutaja  

1.  
Toetumine piirkonna 
eelnevale kultuurile ja 
haridusele 

   Direktor, Dir.aset. õp.kasv-alal, Huvijuht 

2.  
Koostoimiva, arengule 
avatud eesti koolikultuuri 
säilitamine 

   Direktor, Dir.aset. õp.kasv-alal, Huvijuht 

3.  Kogukonda arvestav 
osalemine piirkonna elus 

   Direktor, Huvijuht, Dir.aset. õp.kasv-alal 

4.  Kooli tugevate külgede 
esitlemine 

   Direktor, Dir.aset. õp.kasv-alal, Huvijuht 

5.  

Kooli õpilaste, 
lastevanemate ja töötajate 
rahulolu tõstmine 
õppetegevust paremini 
korraldades 

   Direktor, Dir.aset. õp.kasv-alal, Huvijuht 

6.  

Kooli informatsiooni 
turvalisus, ajakohasus, 
terviklikkus - 
huvigruppidele info 
kättesaadavaks tegemine 

   Direktor, Dir.aset. õp.kasv-alal, Huvijuht, Infojuht 

7. Kaugõppeosakonna töö 
väärtustamine 

   Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal 

8.  
Töös õpilaskodu lastega 
saavutatavad positiivsed 
tulemused 

   Direktor, Dir aset õp-kasv-alal, 
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9. 
Kooli tervisenõukogu 
tegevuse arendamine 

   Direktor, dir aset õp-kasv-alal 

I.  Tegevused  2009  2010  2011 2012 2013  Tulemus/ 
Indikaator  

Finantseerimine Vastutaja  

1.  

Kooli almanahhi 
ettevalmistustöö, 
materjali kogumine 
kahe aasta 
parimatest 
kirjutistest, 
joonistustest ja  
fotovalik kooli 
üritustest. 

x  x   

   

Kooli almanahhi 
ilmumine 

Eelarve, projektid 

Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

Direktor  

2.  

Õpilaste põhjalik 
ettevalmistamine 
olümpiaadideks, 
konkurssideks ja 
spordivõistlusteks 

x  x  x  

X X X 
Edukas esinemine 
maakondlikel 
olümpiaadidel 

Eelarve  

Dir.aset. õp-
kasv.alal, 
Huvijuht  

3.  
Kooli ajalehe 
väljaandmise 
jätkamine  

x x  x  
X X X 

Ajalehe  ilmumine  Eelarve  
Huvijuht 

4.  

Õpilaste 
isamaalisuse 
kasvatamine ja 
arendamine 
(traditsioonid, 
tähtpäevade 
tähistamine) 

x  x  x  

X X X 

Rahvustunde 
süvenemine õpilastes 

Eelarve, projektid 

Huvijuht  

5.  
Kooli siseilme 
kujundamine ja 
uuendamine 

 x x  x  

X X X Kooli sisekujunduse 
kavandamine ja 
järkjärguline 
teostamine: 
õpilastööde näitused; 
püsistendid; koolile 
antud auhindade 
püsiväljapanek; 
korruste kujundus 

Eelarve, projektid 

Direktor, 
Huvijuht  

Dir.aset. õp-
kasv.alal 

6.  
Kooli atribuutika 
väljakujundamine 
ja kasutamine 

  x  x  

X X X 

Kooli logoga meened Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-alal, 
Huvijuht  

7.  
Koolikroonika 
kujundamine ja 
laiem tutvustamine 

x  x  x  
 
x 

 
x 

 Koostada kroonikad 
iga õppeaasta kohta 
eraldi 

Eelarve  
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

8.  
Kooli näiteringi 
tegevuse 
arendamine  

x  x  x  
 
x 

 
x 

 Kooli näiteringi 
etendused Eelarve  

Huvijuht  

9.  
Kooli ajaloo 
püsiekspositsiooni 
komplekteerimine  

x  x  x  
 
X 

 
X 

X Kooli muuseum Orina 
mõisas Eelarve  

Dir.aset. õp-
kasv.alal, 
Direktor 

10. 

Kooli auraamatu 
„Tähtede raamat” 
(TR) statuudi 
koostamine 

x X  

   
Saavutuste 
jäädvustamine kooli 
kroonikana 

Eelarve 

Huvijuht, 
sekretär Dir. 
aset. õp-
kasv.alal,   

11. 

Positiivsete 
kogemuste 
jagamine 
koostööpartneritele 

x  x  x  

 
X 

 
X 

X 
Kool tegeleb 
eneseanalüüsiga  Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

12. Kohaliku võimu 
laiem kaasamine  

x  x  x  

 
 
x 

 
 
x 

 Õpetajate ja õpilaste  
tunnustamine, üldsuse 
teavitamine kooli 
probleemidest ja 
edust 

Valla eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. õp-
kasv.alal, 
Huvijuht,  

13. 
Koostöö 
korraldamine 
vilistlastega 

 x  x  
X   Vilistlaskogu 

kaasamine kooli 
probleemide 

Eelarve  
Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-alal  
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lahendamisse 

14. 

Süsteemi loomine 
õpilaste ja 
lastevanemate 
informeerimiseks 

x  x  x  

X X X 
Toimiv infosüsteem, 
E-kool,E-õpe (VIKO) 
rahuloluhinnangute 
kinnitusel 

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-
alal,Huvijuht, 
Infojuht  

15. 

Kooli tuntuse 
tõstmine positiivse 
info levitamise 
kaudu, info ja 
reklaami 
väljatöötamine 

x  x  x  

X X X Tutvustada kooli 
meedias. Artiklite 
kirjutamine õpilaste 
vastuvõtust, 
uuendustest; õppe-
kasvatustööst, 
huvitegevusest  

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-alal, 
Huvijuht 

16. 

Kooli traditsioonide 
arendamine,  
kirjelduste 
koostamine 

X x  

X X X 
Ürituste korraldamine,  
stsenaariumide 
kogumine  

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

17. 

Töövihiku „Minu 
kodakoha 
kultuurilugu“  
koostamine I 
kooliastmele 

   x X 

 
 
X 

  
Valikaine Kultuurilugu 
õppematerjali 
olemasolu 

 Eelarve, projekt 

Dir.aset. 
õp.kasv.alal , 

Kultuuriloo 
õpetaja 

18. 

Kunstiklasside 
tegevuse 
organiseerimine 
Orina mõisas 

x x x 

   
Kunsti- ja 
käsitööalane koolitus Eelarve, projektid 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-alal, 
kunstiõpetajad 

19. 
Kaugõppeosakonna 
töö korraldamine  x x x 

X X X Osades õppeainetes 
minnakse  üle  E-
õppele 

Projektid 
Direktor, Dir 
aset õp-kasv-
alal, 

20. 

Õpilaskodus 
positiivse 
mikrokliima 
säilitamine, 
positiivsete 
tulemuste 
saavutamine 

x x x 

X X X 

Kokkuvõtete analüüsid 
kohalikele 
omavalitsustele 

Eelarve, projektid 

Direktor, Dir 
aset õp-kasv-
alal, 

Õpilaskodu 
kasvataja 

21 

Tervisenõukogu 
loomine ja 
tegevuskava 
koostamine 

x x x 

x x  Olla eeskujuks ja teha 
koostööd teiste TE 
koolidega ning viia 
ellu oma tegevuskava 

Eelarve 

Tervise-
nõukogu 

 

 
 

5.1.3. Kooli sisehindamise korraldamine 

 
     Tegevussuunad  Vastutaja  

1.    Pidev koolisisene arendustöö, tulemuste kriitiline analüüs, hinnangute andmine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

2.    Sisehindamise süsteemi arendamine: Jätkusuutlik areng Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

3.    Pidev monitooring Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

4.    Õppe-kasvatusprotsesside analüüs Direktor, dir aset õp-kasv-alal, 
huvijuht 

II
.  

Tegevused   2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1 

Haridusuuringute, 
perioodiline 
korraldamine kooli 
seisundi 

 x  x  

X X X Analüüsile toetuv ja 
eesmärgistatud 
kavandamine kõigis 
juhtimisvaldkondades 

Pole 
määratud  

Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal,psühholoog 
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määratlemiseks 

2 
Kooli sisehindamise 
süsteemi arendamine   x  X 

X X X Kooli sisehindamise 
süsteemi 
vormistamine ja 
avalikustamine.  

Pole 
määratud  

Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal, Huvijuht,  

3. 

Sisehindamise seire 
süsteemi  
väljatöötamine ja 
rakendamine 

 x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Sisehindamise 
pidevust tagava 
süsteemi loomine 

Pole 
määratud 

Iga valdkonna juht, 

Dir aset õp-kasv-alal 

4 
Sisehindamise 
läbiviimine  x X 

x x x Seire ja analüüs 
kolme õppeaasta 
lõikes 

Pole 
määratud 

Dir.aset. õp.kasv-alal,   

5. 

Sisehindamise seire 
süsteemi  
väljatöötamine ja 
rakendamine 

 x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

Sisehindamise 
pidevust tagava 
süsteemi loomine 

Pole 
määratud 

Iga valdkonna juht, 

Dir aset õp-kasv-alal 

4. 
Õppetöö tulemuste 
analüüsimine 
kokkuvõtete tegemine 

 x  x  
X X X Klasside tulemuste 

analüüsid 
õppeveerandite lõpul 

Pole 
määratud  

Dir.aset. õp.kasv.alal  

6. 

Eksami-ja 
tasemetööde 
tulemuste 
analüüsimine 

 x  x  

X X X Tulemuste analüüs 
ainekomisjonides  

Tulemused võrreldes 
teiste koolidega 
maakonnas ja 
vabariigis 

Analüüs 
õppenõukogus  

Pole 
määratud  

Dir.aset. õp.kasv.alal  

7. Huvitegevuse analüüs   x x 
X X X Huvitegevuse 

osakaalu hindamine 
õpilaste üldarvust 

Pole 
määratud 

Huvijuht, dir aset õp-
kasv-alal 

 
B.  PERSONALIJUHTIMINE 

5.2. Töö personaliga 

5.2.1. Personali hindamine ja värbamine 

 
    Tegevussuunad  Vastutaja  
1.   Personalijuhtimise kaasaegsete põhimõtete 

rakendamine; tervise tähtsustamine 
Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

2.   Personalivajaduse hindamine Direktor, Dir aset õp-
kasv-alal 

IV. Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Uute töötajate 
individuaalvestlused 
kollektiivi 
sulandumiseks 

x  x  x  

x x Mentorid 
esimese aasta 
õpetajatele ja 
klassijuhatajatele 

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

2.  

Uute õpetajate 
vajaduse 
väjaselgitamine 
(võimalikud 
muutused kolme 
aasta perspektiivis) 

x x x 

x x Matemaatika, 
vene keel, kunst 
ja tööõpetus, 
ajalugu- 
õpetajad jõuavad 
pensioniikka 

Eelarve 

Direktor 

3.  

Täiendkoolituse 
prioriteetide 
kujundamine ja 
plaanide 
koostamine 

x  x  x  

x x Kooli vajadusi 
arvestava üldise 
koolituskava 
väljatöötamine 
igaks 
õppeaasteks 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal  

4.  

Kogu personalile 
üks üldist silmaringi 
laiendav koolitus 
õppeaasta jooksul 
väljaspool kooli 

x  x  x  

x x 

Stressiga 
toimetulek  Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  
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koos pingete 
maandamise 
võimalusega 

5. Personalipoliitika 
täiustamine x x x x x Toimiv 

personalipoliitika 
Pole 
määratud 

Direktor 

 

5.2.2.Personali arendamine, kaasamine, toetamine ja motiveerimine 

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  

1. Personali töö tulemuslikkuse väärtustamine Direktor 

2. Kollektiivisiseste koolituste osatähtsuse tõstmine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, Huvijuht, 

3. Koolikultuuri  ja traditsioonide väärtustamine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, Huvijuht, 

4. Õpetaja innovaatilisuse  toetamine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, Huvijuht, 

5. Ühtsete nõuete aktsepteerimine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, 

IV. Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1. 

Õpetajate 
kaasamine 
huviringide 
juhendamisse 

x x x 

x x Õpetajaskonna 
potentsiaalsete 
väärtuste 
kasutamine 
õpilaste 
mitmekülgseks 
arendamiseks  

Eelarve 

Direktor, 

huvijuht 

2.  

Õpetajate 
enesearenduse ja 
täienduskoolituse 
süsteemi 
kujundamine ja 
tulemuslikkuse 
hindamine  

x  x  x  

x x Õpetajate 
metoodilised 
materjalid, 
esinemised koolis 
ja väljaspool kooli, 
publikatsioonid, 
kraadiõpe 

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht,  

3.  
Ühtsete 
nõudmiste 
täitmise tagamine 

x  x  x  

x x Eesmärgistatud 
sisekontrolliplaani 
koostamine igaks 
õppeaastaks 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

 4. 
Õpetajate 
kutsemappide 
ettevalmistamine 

 x   x 
x  Metoodiline 

enesetäeiendamine 
Eelarve, 
projekt  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal  

 5. 
Koostöökoolituse 
korraldamine 

  x  x 

x x Koostööle 
suunatud 
lähenemise ja 
enesekehtestamise 
sisekoolitus  

Eelarve  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal  

6. 
Kooli 
õppenõukogu 
tegevuse analüüs 

x x x 

x x Vastavus 
normidele, 
toimivus, mõjusus, 
tõhusus  

Pole 
määratud 

Direktor 

8. 

Pedagoogide 
osalemine kooli 
arendustegevuses, 
projektides 

x x x 

x x 

Arenev keskkond 
Pole 
määratud 

Direktor, Dir 
aset õp-
kasv-alal, 
Huvijuht 
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C. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

5.3.Koostöö kavandamine huvigruppidega 

5.3.1. Lapsevanemad ja hoolekogu 

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  

1. Hoolekogu kaasamine kooli juhtimisse Direktor 

2. Kooli ja kodu järjepideva koostöö kujundamine Direktor, Dir aset õp-kasv-alal 

III. Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ Indikaator  Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Arenguvestluste 
läbiviimine 
lastevanemate, 
õpilastega 

x  x  x  

x x Õpilase õppimise 
toetamine lapsevanema 
poolt, õpitulemuste  
paranemine 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht,  

2.  

Õpilaste, 
õpetajate ja 
lastevanemate 
koostegevuse 
planeerimine 

x  x  x  

x x 
Lastevanemate 
osalemine kooli ja oma 
laste tegemistes 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

3.  

Info ajakirjanduse 
kaudu,  kooli 
tutvustavad 
infovoldikud  
õpilastele ja 
vanematele  
Kooli tutvustavad 
infopäevad  
 

x  x  x  

x x 

Täiustunud infosüsteem Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht 
Infojuht 

4. Toimiv E-kool ja  x x x x Ülevaade koolis   
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E-õpe toimuvast 

5.  

Lastevanemate 
üldkoosolekute 
korraldamine,  
klassikoosolekute 
korraldamine 

x  x  x  

x x 
Lapsevanemate 
kursishoidmine kooli 
eesmärkide ja 
arendustegevusega 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

6.  

Lastevanemate 
rahulolu 
küsimustike 
analüüsimine 

   x  

x  
Tagasiside saamine 
lastevanematelt 

Pole 
määratud  

Direktor, 
psühholoog  

7.  

Lastevanematele 
koolitus õpilaste 
õpioskuste 
arendamisest 

  x    

x  

Koolitus Projekt  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal  

8.  

Kooli astuvatele 
õpilastele ja 
nende vanematele 
kooliks 
ettevalmistumise 
õppepäevade ja 
ürituste 
korraldamine 

x   x x  

x x 
Üritused koos lasteaia 
vanema rühmaga, 
suvelõpupeod I klassi 
tulijatele- teave 
koolipoolsetest  
nõudmistest ja koolis 
toimuvast 

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht, I kl 
õpetaja  

5.3.2. Õpetajaskond ja nõukoda 

 
    Tegevussuunad  Vastutaja  

1.    Õpetajaskonna  kaasamine kooli 
juhtimisse 

Direktor 

2.  
  Traditsioonide arendamine, 

ajastukohaste uuenduste 
sissetoomine 

Direktor, Huvijuht 

3.    Koostöö 4K koolidega Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

4.    Õpetaja elukutse tähtsustamine  Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

5.   Liitumine  EL õpilasvahetuse 
projektidega 

Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

III. Tegevused  2009 2010 2011  2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  
Arenguvestluste 
läbiviimine  kooli 
töötajatega 

x 

x  x  x  

x Kooli töötajad 
lähtuvad oma töös 
kooli arengukavast, 
õppekavast ning 
kooli juhtkonna, 
hoolekogu, 
õppenõukogu ja 
omavalitsuse 
otsustest 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht,  

2.  
Soodsa mikrokliima 
loomine   

x 

x  x  x  

x Rahulolu-uuringute 
ja arenguvestluste  
tulemused, 
ühisüritused 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

3. 

Nõukoja 
koosolekute 
korraldamine 
koolielu 
korraldamiseks 

x 

x x x 

x 
Hea koostöö 
õpetajaskonna ja 
juhtkonna vahel 

Pole 
määratud 

Dir aset õp-
kasv.töö alal 

4.  
Aineõpetajate 
koostöö 
tihendamine 

x 

x  x  x  

x Ainetevaheline 
integratsioon, 
metoodikapäevad, 
aineõpetajate 
ühenduse loomine 
(klassiõpetajad) 

Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal  

5.  
Süsteemne 
koostöö loomine  
klassijuhatajate ja 

x 
x   x  x 

x Õpitulemuste 
paranemine 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal   
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aineõpetajatega  

6. 

Kogemusõppe, 
ühiskoolituste, 
ühisekskursioonide 
korraldamine 

x 

x x x 

x Suhete säilitamine 
4K koolidega; 
kogemuste 
vahetamine; 
enesetäiendamine 

Eelarve 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal  
, Huvijuht 

7. 

Õpetajate 
kaasamine 
ühistegevusse EL 
projektide 
rakendamisel 

x 

x x x 

x 
Õpetajaskonna 
osalemine koolielu 
arendamises 

Eelarve, 
projektid 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

 

5.3.3. Õpilasomavalitsus (ÕOV) 

 

    Tegevussuunad  Vastutaja  

1.    Õpilasomavalitsuse  kaasamine kooli 
juhtimisse 

Direktor, Huvijuht 

2.    Traditsioonide arendamine, 
ajastukohaste uuenduste sissetoomine 

Direktor, Huvijuht 

3.    ÕOV tegevuse aktiviseerimine Huvijuht 

4.    Õpilasomavalitsuslaagrites 
osaleminekoostöös 4K koolidega 

Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

5. 
  Liitumine EL õpilasvahetuse 

projektidega 
Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

III. Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Õpilasomavalitsuse 
osalemine koolielu 
probleemide lahendamisel 
ja otsuste vastuvõtmisel 

x  x  x  

x x Regulaarsed 
ÕOV 
koosolekud, 
regulaarsed 
kohtumised 
kooli 
juhtkonnaga 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht  

2.  
Süsteemne koostöö 
klassijuhatajate ja 
aineõpetajatega  

x   x  x 

x x Õpilasürituste 
planeerimine 
ja sisukas 
läbiviimine 

Pole 
määratud  

Huvijuht 

3. 
Õpilasvahetuse 
projektidega tutvumine ja 
võimalusel liitumine 

 x x 
x x Suhted EL 

koolidega Eelarve 
Direktor, 
huvijuht 

4. 

Ettevalmistumine 
osalemiseks 
õpilasesindusega 
haridusteemalistel messidel, 
kooli tutvustamisel 

x x x 

x x Kooli 
esindamine, 
kooli 
tegevuste 
tutvustamine 

Eelarve, 
projektid 

Huvijuht 

Direktor 

 

 

5.3.4.Koostöö teiste koolidega 

 
  Tegevussuunad     Vastutaja  

1.  Ajastukohaste uuenduste sissetoomine    Direktor, Huvijuht 

2.  Koostööpartnerite leidmine    Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

3. EL projektidega liitumine    Direktor ja dir aset 
õppe-kasv-alal 

III. Tegevused  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  Teabe hankimine   x  x x x x Õpilasvahetuste Pole Direktor, 
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erinevate EL 
projektidega 
ühinemiseks 

projektidega 
liitumine 

määratud  Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

2.  Partnerlussuhetest 
õppimine 

x   x x 

x x x 4K õppepäevad,  
Mõisakoolide 
Ühingu koolitused, 
Koostööprojektidest 
õppimine  

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-
alal  

3. 
Koostööpartnerite 
leidmine 
välisriigis;  

x x x 

x x x Suhete taastamine 
Kälviän- Ullavan  
kooliga; uute 
partnerite otsimine 
ja leidmine 

Eelarve 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-
alal 

5.3.5.Lasteaed 

 
  Tegevussuunad    Vastutaja  

1. 

Kooli tulevate laste 
vanemate 
teavitamine kooli 
nõuetest 

  Dir aset õp-kasv-alal; 
klassiõpetajad 

2. 

Kooli tutvustamine 
kooliks 
ettevalmistusrühmas 
õppivatele lastele 

  Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

III.  Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  
Esinemine 
lastevanematele x x x 

x x Lapsevanemad on 
teadlikud kooli 
nõuetest 

Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
klassiõpetajad 

2. 

Koolimaja ja 
koolikorra  
tutvustamine 
tulevastele 
koolilastele 

x x x 

x x 
Kooliks 
ettevalmistusrühma 
laste teavitamine 

Pole 
määratud 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

3.. 
Õpilaste 
esinemine 
lasteaias 

x x x 

x x Huviringi 
tegevusväljund, 
mis tutvustab 
lastele ka 
tunnivälise töö 
võimalusi 

Pole 
määratud 

Huvijuht 

 

5.3.6.Kultuurimaja 

 
  Tegevussuunad    Vastutaja  

1.  Ühisürituste korraldamine vallas   Huvijuht 

2.  Kultuuritraditsioonide arendamine koduvallas   Huvijuht 

3. Huviringides osalemine   Huvijuht 

III. Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ Indikaator  Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Suvelõpupeo 
korraldamine I 
klassi tulevatele 
lastele 

x x x 

x x Lapsed ja 
lapsevanemad 
kohtuvad õpetajaga, et 
omada täpset teavet 
kooli nõudmistest 
eelseisvaks perioodiks 

Pole 
määratud  

Huvijuht 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal  

2. 

Kevadkontserdi 
ja jõulukontserdi  
korraldamine 
kultuurimajas 

x x x 

x x 
Valla elanikkond saab 
näha õpilaste poolt 
omandatut  

Pole 
määratud 

Huvijuht, 
ringijuhid, 
õpetajad 

3. Õpilased 
osalevad 

x x x x x Esinemine valla 
üritustel 

Pole 
määratud 

Huvijuht  
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kultuurimaja 
ringides 

 

 

D. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

5.4. Keskkond ja materiaalne baas 

5.4.1.Kooli töökeskkond 

 

I. Tegevused 2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator 

Finantseerimine Vastutaja 

1. 

Investeeringuvajaduste 
täpsustamine ja 
investeeringuteplaani 
koostamine 

x x x 

 
x 

 
x Ülevaate omamine 

investeeringute 
vajadusest 

Pole määratud 

Direktor, 
Maj.juhataja 

2. Puhkenurkade loomine 
1. ja 2. korrusel 

  x   Õpilaste rahulolu Eelarve 
projektid 

Maj.juhataja 

3. Näitagitatsiooni 
uuendamine 

 x x  
x 

 Korrastatud 
stendid 

Eelarve , 
projektid 

Maj.juhataja, 
Huvijuht 

4. Aula sisustamine x x  

  Korrastatud 
töökeskkond 
huvitegevuseks ja 
õppe-
kasvatustööks 

Eelarve, projektid 

Direktor, 
Maj.juhataja 

5. 
Ventilatsiooni ehitamine 
lõuna-poolsetesse 
klassiruumidesse 

  x 
  Tervislik  füüsiline 

töökeskkond Eelarve. projektid 
Direktor, 
Maj.juhataja 

6. 
Klassiruumide 
asukohtade 
ümberplaneerimine  

 x x 

  Klassiruumid 
paigutuvad 
selliselt, et II 
korruse pikk 
koridor jääb 
enamasti 
vanemate õpilaste 
(III- IV ka) 
kasutusse 

Eelarve  

 
Direktor, 
Maj.juhataja 

 

5.5.2.Materiaaltehnilise baasi arendamine 

 

 Tegevussuunad Vastutaja 

1. Haridusinvesteeringute programmi koostamine Direktor 

2. Ruumikujunduse kaasajastamine Direktor 

3. Teabetahvlite ajakohastamine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal 

4. Otstarbekas klassiruumide hõivatus Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal 

  Tegevussuunad  Vastutaja  

1.  Haridusinvesteeringute programmi koostamine Direktor 

2.  Ruumikujunduse kaasajatamine Direktor 

3.  Õpetaja töökoha täiustamine ja kaasajastamine Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

4. Õpilaskodu renoveerimise lõpetamine 
Direktor, 
õpilaskodu 
kasvataja 
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5.4.3. Inforessursside juhtimine 

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  

1. Haridusinvesteeringute programmi koostamine Direktor 

2. Arvutiklassi  kaasajatamine Direktor, Infojuht 

3. Arvutite muretsemine igasse õppeklassi õpetaja töövahendina Direktor, Infojuht 

I.  Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Investeeringuvajaduste 
täpsustamine ja 
investeeringuteplaani 
koostamine 

 x x  x 

 
x 

 
x Ülevaate omamine 

investeeringute 
vajadusest 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Maj.juhataja  

2. 
Kaasaegse 
esitlustehnika 
muretsemine 

x x x 

 
 
x 

 
Ajakohane 
õppemetoodika 
kasutamine 

Eelarve 

Direktor, Maj-
juhataja 

Infojuht 

3.  Paljundustehnika 
uuendamine 

  x  x  Paremad 
paljundusvõimalused 

Eelarve  Direktor  

4.  
Õpetajatele 
lisaarvutitöökohtade 
loomine 

x   
 
 

 
 

Kõigil soovijatel 
loodud juurdepääs 
arvutitele 

Eelarve  
Direktor, 
Infojuht  

5. Arvutite ostmine igasse 
klassiruumi 

x x x 

  
Kaasaegsete 
õpetamistingimuste 
loomine 

Eelarve 

Direktor, 
Maj.juhataja 

Infojuht 

8. Arvutiklassi x x    Kaasaegsed Eelarve Direktor, Maj-

I.  Tegevused  2009 2010  2011  2012 2013 Tulemus/ Indikaator Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Investeeringuvajaduste 
täpsustamine ja 
investeeringuteplaani 
koostamine 

x   x  x 

 
 
x 

 
 
x 

Ülevaate omamine 
investeeringute 
vajadusest 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Maj.juhataja 

2.  Võimla renoveerimine x     Väga head sportimise 
tingimused 

Eelarve, 
projektid  

Direktor  

3.  Poiste tööõpetusmaja 
renoveerimine 

x   x     Kaasaegsed 
õpetamistingimused 

Eelarve, 
projektid  

Direktor, 
Maj.juhataja 

4.  
Sanitaarkorrastustööde 
teostamine 
klassiruumides 

x x x 
x x Puhas füüsiline 

keskkond Eelarve 
Direktor, 
Maj.juhataja 

5.  Koolimaja fassaadi 
renoveerimine 

  x  x    Koolimaja välisilme 
paranemine 

Eelarve, 
projektid  

Direktor, 
Maj.juhataja 

6.  Suusabaasi 
arendamine 

  x x   Head 
sportimistingimused  

Eelarve, 
projektid  

Direktor, 
Maj.juhataja 

7. 

Raamatukogu 
kaasajastamine 
õpikute ja 
teatmeteostega 

 X X 

X  
Õppimistingimuste 
parandamine Eelarve 

Direktor, 
Maj.juhataja 

8. 
Koolimööbli 
väljavahetamine x x  

  
x 

Kaasaegsed 
õppimistingimused Eelarve 

Direktor, 
Maj-
juhataja 

9. 
Metoodiliste vahendite 
ostmine õpetajatele x x x 

 
x 

 
x 

Kaasaegsed 
õpetamisvahendid Eelarve 

Direktor, 
Maj-
juhataja 

10. Mõisa projekteerimine, 
renoveerimine 

x x x 

 
 
x 

 
 
x 

Kultuuripärandi 
hoidmine ja säilitamine 
ning kasutamine 
õppeotstarbelistel 
eesmärkidel  

Eelarve, 
projektid 

Direktor, 
Maj-
juhataja, 
muuseumi 
juhataja 

11 
Õpilaskodu inventari 
soetamine x x x 

 
x 

 
x Kaasaegne elu- ja 

õppekeskkond 
Eelarve ja 
projektid 

Direktor, 
maj-juh, 
õpilaskodu 
kasvataja 
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renoveerimine õppimistingimused juhataja 

9 
Kooli kodulehekülje 
kaasajastamine x x x 

 
 
x 

 
 
x Ajakohane info  

Infojuht, 
direktor, dir 
aset õp-kasv-
alal, huvijuht 

10 E-kooli täiustamine  x x x 
x x Info kiire ja 

kaasaegne 
vahendamine 

Eelarve 
Direktor, 
Maj.juhataja 

11 
Meediaklassi 
arendamine x x  

  Kaasaegsed 
õpetamis- ja 
õppimistingimused 

Eelarve 
Direktor, 
Infojuht 

12. 
Projektorite 
muretsemine 
klassiruumidesse 

 x x 
 
x 

 Kaasaegsed 
õpetamis- ja 
õppimistingimused 

Eelarve 
Direktor, 
Infojuht 

Vt Järva-Jaani Gümnaasiumi IKT arengukava 2008- 2010 (lisatud) 

 
E. ÕPPE-KASVATUSTEGEVUSE  ARENDAMINE 

5.5. Õppe-kasvatustegevuse korraldamine 

5.5.1.Õpilase areng 

 

  Tegevussuunad  Vastutaja  

1. Anda  teadmisi lähtudes kooli ainekavadest Dir.aset. õp.kasv.alal, aineõpetajad 

2. Toetada õpilaste sotsialiseerimisprotsessi toimetulekuks 
ühiskonnas 

Dir.aset. õp.kasv.alal, õpetajad, 
huvialajuht 

3. Arenguvestluste läbiviimine Dir aset õp-kasv-alal; 
klassijuhatajad 

4. Õpilaste mitmekülgne arendamine õppe-
kasvatusprotsessis 

Aineõpetajad, klassijuhatajad 

5. Tugisüsteemide arendamine  Dir.aset. õp.kasv.alal, direktor 

I.  Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Arenguvestluste 
korraldamine 
õpilastega ja nende 
vanematega 

x  x  x 

x x Klassijuhatajatundide 
ja klassijuhatajatöö 
planeerimine ja 
elluviimine 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
klassijuhatajad 

2.  
Õpilaste õpioskuste 
arendamine 
ainetundides 

x  x  x 

x x Erinevaid 
teabeallikate 
kasutamine, sh 
töötamine interneti 
keskkonnas 

 

Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
aineõpetajad  

4.  
Eneseväljendus- ja 
suhtlemisoskuse 
arendamine 

  x  x 

x x 

Õpilaskonverentsi 
korraldamine 

Eelarve, 
projektid  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
Huvijuht , 
õpetajad 

5.  
Koostatakse 
uurimistöid õpilaste 
poolt 

x  x  x 

x x Konverentsid, 
uurimustööde 
kaitsmine 
Uurimustööde 
teemade loetelu 
koostamine  

Eelarve, 
projektid  

Dir.aset. 
õp.kasv-alal, 
aineõpetajad  

6.  
Tervisekaitsenõuetset 
kinni pidamine x  x  x 

x x Õpilaste, õpetajate  
ja lastevanemate 
rahulolu tagamine 

Pole 
määratud  

Direktor,  

 

7. Sotsiaalsete 
probleemidega 

x x x  
 

 
 

Õpilaskodu õpilased 
omandavad põhikooli 

Eelarve, 
projektid 

Dir aset õp-
kasv-
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perede lastele 
järelvalve ja õpiabi 
tagamine õpilaskodus 

x x hariduse ja 
toimetulekuoskused 

alal,Direktor 

Õpilaskodu 
kasvataja 

8. 
Tugisüsteemide 
toetamine x x x 

 
 
x 

 
 
x 

Õpilane saab oma 
võimetele vastava 
õpetuse ja õpiabi 
ning lõpetab klassi 

Eelarve  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv-alal, 
aineõpetajad 

9. 

Tasemetööde ja 
põhikooli 
lõpueksamite 
tulemusi 
analüüsimine 

x x x 

 
 
x 

 
 
x 

Õpilaste võimekuse 
analüüs, tagasiside 
õpitulemustest 

Pole 
määratud 

Dir.aset. 
õp.kasv-alal,  

10. Osalemine  
huviringides 

x x x  
x 

 
x 

Õpilase huvi 
rahuldamine 

Eelarve Huvijuht 

 
 

5.5.2.Kooli õppekava arendamine 

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  

1. Arendada kaasaegseid õppimiskäsitlusi kooli õppekava 
rakendamisel 

Dir.aset. õp.kasv.alal, Huvijuht 

2. Anda  teadmisi lähtudes kooli ainekavadest Dir.aset. õp.kasv.alal 

3. Erinevate õpikeskkondade loomine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal, 
Huvijuht 

  Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ Indikaator  Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1. (Uue) õppekava 
arendamine  

x  x  x  

 
 
x 

 
 
x 

Kooli  muudetud 
õppekava, kus  on  
läbivad teemad 
integreeritud 
ainekavadesse 

Pole 
määratud  

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

2. 

Arvutiprogrammide 
järkjärguline 
rakendamine 
õppetöös  

x  x  x  

 
 
x 

 
 
x 

Õpiprogrammide 
hankimine ja 
kasutamine 

Eelarve  

Direktor 

3. 
Õppekava 
tutvustamine kooli 
veebileheküljel 

x   x x  
 
x 

 
x 

Ainenõuete teatavaks 
tegemine 

Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal,  

5. 
Valikainetundide  
rakendamine 

x x x 
 
x 

 
x RÕKi nõuete täitmine Eelarve 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

 

5.5.3.Õppekorraldus ja – meetodid 

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  
1.  Anda teadmisi lähtudes kooli tunnijaotusplaanist Dir.aset. õp.kasv.alal, 

õpetajad 
2. Kaasaegsete õppemeetodite rakendamine ainetundides Dir aset õp-kasv-alal, 

õpetajad 

3.  Õpetaja kui professionaalsete teadmiste ja oskuste edastaja 
Dir aset õp-kasv-alal, 
õpetajad 

4.. Tugivõrgustiku loomine õpilaste õppetöö korraldamisel: psühholoog, 
logopeed, eripedagoog 

Dir aset õp-kasv-alal, 
Direktor 

I.  Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  Metoodilise tegevuse 
tagamine  x  x  x 

 
x 

 
x Positiivsed 

õpitulemused 
Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
aineõpetajad  
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2.  

IKT alaste  teadmiste 
kasutamine  
õppetundide 
läbiviimisel 

x  x  x 

 
x 

 
X Kaasaegsed 

õppemeetodid Eelarve  

Direktor, 
aineõpetajad 

3. E-õppele üleminek  x x x 

 
x 

 Kaasaegsed 
õppemeetodid, 
tulemuslikkus 
õppimisel 

Pole 
määratud 

Aineõpetajad, 
Dir aset õp-
kasv-alal 

4.  

Õppevara kasutamine 
lähtuvalt õpilaste 
hariduslikest 
erivajadustest 

x  x  x 

 
x 

 
x Võimetekohane 

õpetamine 

Eelarve  

Projektid 

Direktor , 
aineõpetajad 

5.  
Uurimistööde 
koostamine kõikides 
kooliastmetes 

x  x  x 

 
 
x 

 
 
x 

Uurimuslike tööde 
kasutamine 
õppetöös, 
kogemuste saamine 

Eelarve, 
projektid  

Dir.aset. 
õp.kasv-alal, 
aineõpetajad  

6.  
Ainealase raudvara 
väljatöötamine   ja   
selle omandamine 

x x x 
 
x 

 
x Õppemetoodilise 

materjali loomine 
Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal,  
aineõpetajad 

7.  
Metoodikapäevade 
korraldamine  
õpetajatele  

x  x x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

Metoodiliste 
materjalide 
valmistamine ja 
nende esitlemine 
kolleegidele 
kogemuste 
vahetamise 
eesmärgil 

Eelarve  

Dir aset õp-
kasv-alal, 
aineõpetajad  

8 
Õppematkade  ja –
ekskursioonide 
läbiviimine 

x x x 
 
x 

 
x Õpilaste teadmiste 

kinnistamine Eelarve 
Direktor, 
aineõpetajad 

10. Individuaalõppekava  
järgi õpetamine  x x x 

 
x 

 
x Võimetekohase õppe 

tagamine õpilasele Eelarve 

Direktor, Dir 
aset õp-kasv-
alal, 
aineõpetajad 

11. Psühholoogiline 
nõustamine x x x 

 
x 

 
x Õpilase 

motiveerimine Eelarve 
Direktor, Dir 
aset õp-kasv-
alal, 

12. Eripedagoogi abi ja  
logopeedilist abi  x x 

 
x 

 
x 

Õpiabi pakkumine 
õpilase arengu 
huvides 

Eelarve 
Direktor, Dir 
aset õp-kasv-
alal, 

13. 
Uute õppemeetodite 
rakendamine 
projektõppe põhiselt 

 x x 

 
x 

 
x 

Õpilased saavad 
selgeks õppekava 
teemad praktiliste 
tegevuste kaudu 

Projekt, 
eelarve 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal 

 
 

5.5.4.Huvitegevus 

5.5.4.1.Traditsioonid ja noorte  sotsiaalsed oskused  

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  
1. Sotsiaalsete oskuste,  ühistegevuse ja koostöökogemuse 

omandamine ja arendamine 
Direktor, Huvijuht, 
klassijuhatajad 

2. Kultuurialane kasvatustegevus 
Direktor, Dir aset õp-kasv-
alal, 
Huvijuht 

3. Ringide tegevus Huvijuht, ringijuhid 

4. Traditsioonide arendamine, ajastukohaste uuenduste sissetoomine 
Direktor, Dir aset õp-kasv-
alal, 
Huvijuht 

I. Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1. 

Õpilasürituste 
korraldamine 
koostöös 
ringijuhtide, 
klassijuhatajate 
ja 

x  x  x  x  x  Õpilasüritused Eelarve  

Huvijuht  
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aineõpetajatega 

2. 
Huvitegevuse 
alase info 
tutvustamine 
õpilastele  

x  x  x  x  x  Info kättesaadavus Pole 
määratud  

Huvijuht  

3. 
Õpilaste huvi 
suurendamine 
kooli üritustel ja 
kooli esindamisel 

x  x  x  x  x  
Õpilaste  ja kooli 
huvigruppide 
rahulolu 

Pole 
määratud  

Huvijuht, 
klassijuhatajad  

4. 

Tervislike 
eluviiside 
propageerimine, 
tervisepäevade 
korraldamine 

x  x  x  x  x  Üritused; spordi- ja 
orienteerumispäevad 

Eelarve, 
projektid  

Huvijuht, Dir 
aset õppe-kasv-
alal, kehalise 
kasvatuse 
õpetajad  

5. 
Traditsiooniliste 
ürituste 
jätkamine 

x  x  x  x  x  Traditsioonilised 
üritused 

Eelarve, 
projektid  

Direktor, 
Huvijuht  

6. 
Uute ringide 
loomine ja 
juhendajate 
leidmine 

x  x  x  x  x  Õpilaste suurem 
rahulolu 

Eelarve, 
omafin.  

Huvijuht  

7. 
Ringijuhtide 
nõustamine ja 
töö 
väärtustamine 

x  x  x  x  x  Ringijuhtide rahulolu Eelarve  
Direktor, 
Huvijuht  

8. 

Õpilaste 
ettevalmistamine 
valla, maakonna 
ja vabariiklikel 
üritustel 
osalemiseks 

x x x x x Rahvuskultuuri 
propageerimine Eelarve  

Muusikaõpetaja, 
huvijuht, 
direktor 

5.5.4.2.Projektid 

 
    Tegevussuunad  Vastutaja  
1.    Koostööpartnerite leidmine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal 

2.    Koolivälistes projektides osalemine Huvijuht, Dir aset. Õp-kasv-
alal, Direktor 

3.   Projekti kirjutamine erinevatest fondidest raha saamiseks  Direktor, Huvijuht, Dir aset. 
Õp-kasv-alal 

III.  Tegevused  2009  2010 2011 2012  2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  
Õpetajate kaastamine 
projektitegevusse ja projekti 
kirjutamisse 

x   x  x  x  x Projektialane 
kogemus 

Eelarve,. 
projektid 

Direktor, 
Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
huvijuht   

2.  
Kodanikukaitsealaste teadmiste 
suurendamine projektides 
osalemise kaudu 

x x x x x 

Kohtumine 
erinevate 
eluvaldkondade 
inimestega 

Projektid, 
eelarve 

Huvijuht 

3. 
Erinevate fondide leidmine 
õpilaste huvitegevuse 
mitmekesistamiseks 

x x x x x 
Uued projektid 
õpilaste 
arendamiseks 

Projektid, 
eelarve 

Huvijuht 

Direktor, dir 
aset õp-
kasv-alal 

4. 
Loodus- ja täppisteadusalaste 
tegevuste arendamine 
õppekava mitmekesistamiseks 

x 

 
x 

 
x 

x x 

Õpilastel tõuseb 
huvi loodus-
teaduslike ja 
täppisteaduslike 
ainete vastu 

Projektid, 
eelarve 

Direktor, dir 
aset õp-
kasv-alal 

 

5.5.5.Väärtused ja eetika 

 
  Tegevussuunad  Vastutaja  
1. Õpetaja kutse-eetika  järgimine Dir.aset. õp.kasv.alal, direktor, 
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õpetajad 
2. Õpetaja sotsiaalse intelligentsuse, empaatiavõime 

arendamine 
Dir.aset. õp.kasv.alal, Aineõpetajad 

3. Sallivuse ja konfidentsiaalsuse tagamine Direktor, Dir.aset. õp.kasv.alal 
5. Psühholoogilise abi kindlustamine Direktor 

  Tegevused  2009 2010 2011 2012 2013 Tulemus/ 
Indikaator  

Finantsee-
rimine  

Vastutaja  

1.  

Eetiliste 
tõekspidamiste 
järgimine õppe-
kasvatusprotsessis 

x  x  x  x  x  

Koolikultuuri 
hoidmine ja 
säilimine 
 

Pole 
määratud  

Dir.aset. 
õp.kasv.alal,Direktor 

2.  
Konfidentsiaalsuse 
tagamine 
klassijuhatajatöös 

x  x  x  x  x  
Usalduslikkuse 
saavutamine 
klassis 

Pole 
määratud  

Direktor, Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
klassijuhatajad  

3.  

Erivajadustega 
noortele 
psühholoogilise abi 
tagamine  

x x x x x 

Vastastikkuse 
mõistmise ja 
usalduslikkuse 
saavutamine 

Pole 
määratud 

Direktor 

4 

Sotsiaalsete 
probleemidega 
perede lastega 
töötamine 

x x x x x 

Konfidentsiaalsuse 
ja sallivuse  
tagamine, HEV 
õpilase turvalisus 

Pole 
määratud 

Dir.aset. 
õp.kasv.alal, 
direktor, õpilaskodu 
kasvataja(d), 
õpetajad 

5 
Õpilaste rahulolu ja 
motiveerituse 
analüüsimine 

x x x x x Tagasiside 
saamine 

Pole 
määratud 

Dir.aset. õp.kasv-
alal 

6. 
Esitatud kaebuste ja 
probleemide 
analüüsimine 

x x x x x Rahumeelne 
töökeskkond 

Pole 
määratud 

Direktor, dir aset 
õp-kasv alal, 
sekretär 
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VI. Arengukava uuendamise kord 

Arengukava tegevussuunad planeeritakse üldjuhul kolmeks järgnevaks aastaks. 

Kord õppeaastas vaadatakse arengukava üle. Vajadusel korrigeeritakse kooli arengusuundi ja täpsustatakse 
valdkondade arendamise eesmärke. Arengukava korrigeerimisel lähtub kool järjepideva sisehindamise 
tulemustest, sh arengukava elluviimise seire tulemustest. Tegevuskavasse lisatakse veel üheks kalendriaastaks 
arengusuundadest ja eesmärkidest tulenevad tegevused.  

Arengukava muudatused arutatakse läbi kooli õppenõukogus, õpilasomavalitsuses  ja hoolekogus.   

Uuendatud arengukava kinnitatakse kooli pidaja poolt määratud korras ja pannakse välja avalikuks tutvumiseks 
veebilehele. 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab direktor.  

 


