
1 

 

Lisa 
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 
13. novembri  2012. a 
määruse nr  22  juurde 

 
   

 

 

 

 

 

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 

arengukava 

 
2010 – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

           I      SISSEJUHATUS 

 

          II      ÜLDANDMED 

 

         III     KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA -   VALDKONNAD 

 

1)  Kooliarenduse valdkonnad 

2)  Kooli missioon 

3)  Kooli visioon 

4) Õppe-kasvatustöö eesmärgid 

5)  Kooli tegevuse tugevused valdkonniti 

6)  Kooli parendusvaldkonnad ja õppeaastate prioriteedid 

 

        IV      TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS 

 

1) Tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks 

                  2) Õpetajate kvalifikatsioonitõstmise programm  

3) Lõimumine Eesti ühiskonda 

4) Ressursside  andmik 

5) Turvalisuse tagamine 

 

         V      ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  SISSEJUHATUS 
 

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis on koostatud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse ja hariduselu tööd reguleerivate õigusaktide, Kohtla-Järve linna arengukava, 

Ahtme gümnaasiumi põhimääruse alusel ja tugineb gümnaasiumi sisehindamise tulemustele, 

nõustamise tulemustele (2008), teenindusliku järelevalve tulemustele (2008) ja riikliku järelevalve 

tulemustele (2010). 

 

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse 

põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja  arengukava uuendamise korra. 

 

II  ÜLDANDMED 
 

KOOLI   PASS 

 

Asutuse nimi: Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 

Aadress: Altserva 6, Kohtla-Järve 31021 (6.-12.kl.) 

Sõpruse 33, Kohtla-Järve 31021 (1.-5.kl.) 

Õppeasutuse nimi: üldhariduskool  

Asutamisaasta: 1962 

Kasulikku pinda: 10274,5 m
2 

5662,5 m
2
 (Altserva 6) 

4612 m
2
 (Sõpruse 33) 

Õpilasi: 665 

Personali arv: 125 

Pedagoogilise personali arv 74 

Materiaaltehniline baas 

Õppekabinetid: 44 

Laboratooriumid:  füüsika – 1, keemia – 1, bioloogia – 1 

Videoklassid: 1 

Loengusaal 2 

Lugemissaalid: 2 

Raamatukogu: 2 

Aktusesaalid: 2 

ÕOV tuba: 2 

Elava looduse tuba: 1 

Arvutiklassid: 2 

Tööõpetuse kabinetid: 1 puutööks, 1 metallitööks,  

1 tütarlaste tööõpetuseks 

Sööklad: 2 
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Puhvet: 1 

Baar: 1 

 

 

 

 

 

Spordibaas 

1. Võimlad:  

2. Tenniseruum: 

3. Staadion:  

 Kunstmuruga jalgpalliväljak, 

 Korvpalli-ja võrkpalliväljak, 

 Tennisiväljak, 

 Jooksurajad, 

 Kaugushüppekast 

4. Maadlussaal 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Koolimuuseum 1 

Metoodika- ja teadusliku uurimistöö keskus 1 

Õpetajate tuba 2 

Arendusõppekeskus 1 

Pikapäevarühma klass 1 

Tugiklass 1 

BOS – tervisliku hingamise kabinet 1 

Seire- ja nõustamiskeskus 1 

 

 Kooli asutamisaasta ja kuupäev: 17.oktoobril 1962.a. 

 

 Kooli omanik: Kohtla-Järve Linnavalitsus 

 

 Andmed kooli õpetajate ja õpilaste arvu kohta u.10-a tsükliga: 

 

1962 - õpilasi 242,  õpetajaid 32 

1972 - õpilasi 823,  õpetajaid 38 

1982 - õpilasi 878,  õpetajaid 47 

1992 - õpilasi 819,  õpetajaid 54 

2002 - õpilasi 1034,   õpetajaid 86 

2007 -  õpilasi 688,     õpetajaid 79 

2010 -       õpilasi 629,     õpetajaid 70 

2011 -       õpilasi 633,     õpetajaid 80 

2012 -       õpilasi 665,     õpetajaid 74 

 

 Teated kooli staatuse ja õppesuundade kohta: 

1962 - 8-klassiline eriinternaatkool 

1966 -  keskkool 

1993 -  gümnaasium 

1992 - majanduse ja reaalainete süvaõpe, inglise ja saksa keele süvaklassid 

1993 - eesti keele süvaklassid 
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1996 -  perioodõppe 

1997 -  informaatika süvaõpe, Hea Alguse klassid, Õpilaste Teadusuuringute Selts 

1999 - keelekümbluse klassid 

2001 -  tasemerühmad, algkooli koor 

2002 - kasvatusraskustega 7.-9. klassi õpilaste klasside avamine 

2004 -  koostööleping Rakvere Kutsekooliga, turismikorraldus 

2006 -  koostööleping TTÜ Virumaa Kolledziga, tehniline suund 

2010 -       reaalsuund, loodusõpetuse õppesuund, teatriõpetuse õppesuund, eelkutseõpe- 

turismikorraldus, müügiesindaja  

2011 -         multimeedia ja reaalsuund, loodusteaduste õppesuund, humanitaar- ja teatriõpetuse 

õppesuund, sotsioloogia ja majanduse õppesuund,  eelkutseõpe- turismikorraldus 

2012 -  multimeedia ja reaalsuund, loodusteaduste ja meditsiini õppesuund,  sotsioloogia ja 

majanduse õppesuund,  eelkutseõpe- turismikorraldus 

 

 

 Kokkuvõte põhikooli arendamisest (I – IX) (2007-2010): 

- töö projektides «KEAT» «Ettevõtlik kool», «Üleminek eestikeelse õppele», 

«Infotehnoloogiad õppeprotsessis» jt. 

- 3. kooliastme arendamine, 7. klasside üleminek perioodõppele, õppeprogrammide 

täiustamine, õppesuunad 7. klaasides jne. 

- tasemerühmad  matemaatikas ja inglise keeles  

- eesti keele kasutamine õppeprotsessis 

- ettevõtlikkus koolis (ettevõtlikkuse rakendamine ainetundides ning   huvitegevuses)  

- infotehnoloogia õppeprotsessis (Projektipaun, Digitiiger  jt) 

- tervisehingamise kabinet, mis aitab õpilaste tervist parandada 

 

 Kokkuvõte gümnaasiumiosa arendamisest (X-XII) (2007-2011): 

- osaline eestikeelne aineõpe; 

- õppesuuna valikuvõimalus (reaalsuund, loodusõpetuse õppesuund, teatriõpetuse 

õppesuund,  loodusõpetuse õppesuund) 

- tasemerühmad  matemaatikas, vene keeles ja inglise keeles 

- töö projektides; 

- ökoloogiline haridus Eestis; 

- infotehnoloogia õppeprotsessis; 

- ettevõtlik kool; 

- koostöö TTÜ Virumaa kolledžiga; 

- koostöö TÜ täppisteaduste kooliga; 

- koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuurüksusega;  

- eelkutseõpe – koostöös RKK, VKK;  

- koostöö huvikoolide ja spordiklubidega 
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Õppetulemused aastati 

 

 

 
 

 

 

 

Edukad tulemused (auhinnalised kohad) linna aineolümpiaadides 
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Tulemused spordis 
 

Kompleksarvestus kõigil osaletud spordialadel linna koolide hulgas  

                                            2008/2009  

4. – 5. klassid       I-II  koht 

6. -  7. klassid      III    koht 

8. -  9. klassid       II     koht 

10.-12.klassid       IV   koht 

                                            2009/2010 

3. -  5. klassid       I    koht 

6. -  7. klassid       I    koht 

8. -  9. klassid       IV  koht 

10.-12.klassid       II   koht 

                                            2010/2011 

3. -  5. klassid       II    koht 

6. -  7. klassid       II  koht 

8. -  9. klassid       VII  koht 

10.-12.klassid       V   koht 

                                           2011/2012 

3. -  5. klassid       II    koht 

6. -  7. klassid       I  koht 

8. -  9. klassid       II-III  koht 

10.-12.klassid       II   koht 

 
 

 

RIIGIEKSAMITE  TULEMUSED  
  

 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Gümnaasiumi  

lõpetanute arv 71 44 50 26 

 AG Vabariigi 
keskmine AG Vabariigi 

keskmine AG Vabariigi 
keskmine AG Vabariigi 

keskmine 

Eesti keel   63,7 56,3 68,5 57,6 80,5 69,4 73,12 59,06 

Vene keel   51,9 56,3 54,3 59,7 55,2 59,2 63,91 70,2 

Matemaatika 44,7 52,2 62,9 58,4 80,25 60,5 73,67 58,54 

Inglise keel 61,4 69,9 61,1 69,3 65,3 72,6 66,3 68,6 

Keemia 75 68,1 68,8 59,4 76,5 66,2 74,5 65,13 

Ajalugu 74,8 62,6  -  65,6 66,6 65,7 70,3 62,99 

Bioloogia 58,2 62,6 45,5 59,2 55,7 60,2 45,75 61,47 
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Geograafia 40,7 62,4 52,8 59,3 41,75 59,4 40,18 56,13 

Saksa keel - 76,6 - 78 81 77,4 70 74,24 

Ühiskonnaõpetus 57,2 62,0 55,6 64 - 68,1 -  

Füüsika 95 66,3  -  63,9  -  65,6  -   

Prantsuse keel 74 75,8  -  72,4  -  79  -   

 

 

Põhikooli lõpueksamite tulemused 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

Põhikooli 

lõpetanute arv 

48 76 50  

 AG Vabariigi 

keskmine 
AG Vabariigi 

keskmine 
AG Vabariigi 

keskmine 
AG Vabariigi 

keskmine 

Eesti keel   3,19 3,34 3,4 3,39 3,5 3,43 3,6  

Matemaatika   3,3 3,35 3,46 3,17 3,75 3,37 3,8  

Vene keel ja 

kirjandus  

(eksami sooritanute arv) 

3,66 

(41) 

3,63 3,8 

(64) 

3,58 3,65 

(43) 

3,66 4,1 

(18) 

 

Inglise keel 

(eksami sooritanute arv) 

5 

(1) 

4,04 3,3 

(7) 

4,28 4,25 

(8) 

4,26 3,6 

(8) 

 

Keemia 

(eksami sooritanute arv) 

5 

(2) 

4,18 5,0 

(4) 

4,19 4,7 

(3) 

4,41 3,0 

(1) 

 

Ajalugu 

(eksami sooritanute arv) 

3 

(1) 

3,53 3,0 

(3) 

3,99 4,4 

(5) 

4,06 5,0 

(1) 

 

Füüsika 

(eksami sooritanute arv) 

4 

(1) 

3,93 4,0 

(1) 

3,59 4 

(1) 

3,91 4,0 

(2) 

 

Bioloogia 

(eksami sooritanute arv) 

-   3,57 3,7 

(3) 

3,49 3,5 

(8) 

 

Geograafia 

(eksami sooritanute arv) 

3 

(1) 

  3,5 3,6 

(10) 

3,66 4,0 

(3) 
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Saksa keel 

(eksami sooritanute arv) 

4 

(1) 

  4 4 

(2) 

3,93 4,0 

(3) 

 

Ühiskonnaõpetus 

(eksami sooritanute arv) 

    4 

(1) 

3,67 3,5 

(2) 

 

 

 

 

Tasemetööde tulemused 

 2008/09 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 AG Vabariigi 
keskmine AG Vabariigi 

keskmine AG Vabariigi 
keskmine AG Vabariigi 

keskmine 

Emakeel   3. kl 4,3 4,0 - - 4,5 3,8 4,05  

Matemaatika  3. kl 4,1 4,1 4,5 - 4,4 4,4 3,8  

Emakeel   6. kl 4,06 3,6 3,9 - 4,1 - 4,2  

Matemaatika  6. kl 3,0 3,2 - - 3,3 - 3,5  

Eesti keel  6. kl - - - - - - - - 

Ajalugu  6. kl - - - - - - - - 

Ühiskonnaõpetus 6. kl 3,5 4,1 - - - - - - 

Loodusõpetus 6.kl - - 3,8 - - - - - 

Kunst 6. kl - - - - 3,8 - - - 

Inglise keel 6.kl - - - - - - 3,5  

 

Alustanute ja lõpetanute suhe 

 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

12. kl 69 44 50 26 

10. kl 71 52 58 32 

% 97,18% 84.62% 86,2% 81,3% 
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Põhikooli lõpetanute edasine tegevus 
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    arv % arv % arv % arv % arv % 

2008/09 48 24 50 22 46 1 2 47 98 1 2 

2009/10 76 41 54 26 34 9 12 76 100 0 0 

2010/11 50 31 62 17 34 2 4 50 100 0 0 

2011/12 46 25 54 18 39 3 4 46 100 0 0 

 

 

 

 
 

 

AHTME GÜMNAASIUMI LÕPETANUTE  EDASINE TEGEVUS 
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  arv % arv % arv % arv % arv % arv % 

2008/09 69 48 69.6 7 10 0 0 7 10 2 2.9 4 5.8 

2009/10 44 36 82 2 4.5 0 0 3 6.8 0 0 1 2.2 

2010/11 50 41 82 3 6 0 0 8 16 0 0 4 8 

2011/12 26 24 92 2 7,7 0 0 3 11,5 0 0 1 3,8 
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III KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA- 

VALDKONNAD 

 
1) Kooliarenduse valdkonnad 

 
Ahtme Gümnaasiumi kooliarenduse põhisuunad määratletakse kindlaks kooli arengukavas viies 

põhivaldkonnas ja nende alavaldkondades: 

 

Eestvedamine  

o Eestvedamine 

o Strateegiline juhtimine 

 

Personalijuhtimine  

o Personalivajaduse hindamine 

o Personali värbamine 

o Personali kaasamine ja toetamine 

o Personali arendamine 

o Personali hindamine ja motiveerimine 

 

Koostöö huvigruppidega  

o Koostöö kavandamine 

o Huvigruppide kaasamine 

o Huvigruppidega koostöö hindamine 

 

Ressursside juhtimine  

o Eelarveliste ressursside juhtimine 

o Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

o Inforessursside juhtimine 

o Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess  

o Õpilase areng 

o Õppekava 

o Õppekorraldus ja – meetodid 

o Väärtused ja eetika 

o Liitumine hilise keelekümblusprogrammiga 

 

Turvalisuse tagamine 

o Füüsiline keskkond 

o Vaimne keskkond 



 

13 

Kooliarenduse põhisuunad 
 

- Oskusainete õpetamine eesti keeles põhikoolis 

- Liitumine hilise keelekümblusprogrammiga 

- Õpilaste teadmiste kvaliteedi  tõstmine läbi isikliku potentsiaali arendamise 

- Integreeritud aineõppe rakendamine õppe-kasvatustegevuses 

- Õpilase individuaalse arengu tagamine 

- Õpilaste ettevõtluse arendamine 

- Kaasaegsete võimaluste laiendamine infotehnoloogia kasutamisel õppe-kasvatustegevuses 

- LAK-meetodite aktiivne kasutamine 

- Uute meetodite kasutuselevõtt kutsesuunitluses 

- Heatahtliku ja turvalise õhkkonna loomine õppe- kasvatustöös 

- Lastevanemate ettevalmistamine kasvatusküsimustes 

- Õpetajate õpilaskeskse ettevalmistamise täiustamine 

- Õpilaste täiendava õppe stimuleerimine linna- ja vabariigi asutustes koostöö loomise kaudu  

- Õpetajate eesti keele oskuse kaasajastamine 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
RESSURSID DOKUMENDID 

 

1. õpilased 

2. õpetajad 

3. materiaal-tehniline baas 

4. teenindav personal 

 

1. gümnaasiumi õppekava 

2. põhikooli õppekava  

3. ainekavad 

4. kodukord 

5. sisehindamise aruanne 
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2) Kooli missioon 
 

Ahtme Gümnaasium on põhiharidust ja keskharidust andev üldhariduskool, kus õpivad lapsed  

1.- 9. ja 10. - 12. klassini. 

Kool tegutseb vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, valmistab  ette  

noori  saamaks  osaks linna ja vabariigi intellektuaalsest potensiaalist, arendab isiksuse vaimseid 

ja füüsilisi omadusi, valmistab õpilasi ette kesk- ja kõrghariduse omandamiseks ja loovaks tööks 

kõigis vabariigi eluvaldkondades ja teistes Euroopa riikides. 

 

3) Kooli visioon 

 
Ahtme Gümnaasium on loominguline laboratoorium, kus otsitakse, töötatakse välja ja  

kasutatakse igapäevatöös uut õppesisu, uusi õppevorme ja meetodeid selle realiseerimiseks, 

toetudes kooli õppekavale ning osaledes nii vabariiklikes kui rahvusvahelistes projektides. 

 

Ahtme Gümnaasiumi õppe-kasvatustegevust  iseloomustavad järgmised väärtused: 

- avatus, suhtlemisvalmidus, pidevõppele suunatus; 

- õpetajate innovatiivne meeskonnatöö; 

- õpetajate ja õpilaste vaheline loominguline usaldusel põhinev koostöö; 

- õpilase, õpetaja ja lapsevanema salliv ja lugupidav üksteisesse suhtumine; 

- turvaline õpikeskkond; 

- õpilaste individuaalseid võimeid  arendav diferentseeritud õpetamine ja kasvatamine; 

- traditsiooniliste õppevormide ühendamine gümnaasiumis kõrgkoolides kasutatavate 

õppevormidega; 

- traditsioonide säilitamine. 

 

4) Õppe-kasvatustöö eesmärgid  

 
Õpilaste haridustaseme tõstmine järjepideva õpilaskeskse lähenemise kaudu, mis tähendab:  

- õpetajate teoreetilis-praktiline  ettevalmistamine; 

- õpilaste teadmiste 1.-4. klassis 95% -lise, 5.-6. klassis 90%-lise, 7.-9. klassis 80%-lise; 10.-

12. klassis 60%-lise   kvaliteedi  saavutamine läbi isikliku potentsiaali arendamise; 

- lastevanematele pedagoogiliste teadmiste kooli loomine; 

- alates 01.09.2011 uue õppekava sisseviimise alustamine; 

- põhikooli osas oskusainete õpetamine eesti keeles;  

- järgmiste õppesuundade valiku võimaluste tagamine gümnaasiumiosas: 

 multimeedia ja reaalsuund, 

 teatriõpetuse õppesuund,  

 sotsioloogia ja majanduse õppesund,  

 turismikorralduse õppesuund, 

 loodusõpetuse õppesuund. 

Gümnaasium kindlustab õppeainete omandamise vastavalt riiklikule õppekavale, samuti 

vastavalt õppesuunale ja õpilaste valikule. 
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5) Kooli tegevuse tugevused valdkonniti 
SWOT analüüs (on tehtud sisehindamise põhjal)    

Tugevused 
 Eestvedamine ja juhtimine 

Eneseanalüüsi ja enesehindamise süsteem 

Kaasaegsete võtete rakendamine organisatsiooni juhtimise protsessis 

Süstemaatiline teadmiste taseme seire 

Koolikohustuse täitmise pidev seire 

Juhtkonna uuendusmeelsus ja kollektiivi motiveerimine uuenduste vastuvõtmisel ja 

rakendamisel 

 Personalijuhtimine 

Püsiv ja kõrge kvalifikatsiooniga õpetajate kaader 

Pidev tegelemine pedagoogilise personali kvalifikatsiooni taseme tõstmisega 

Õpetamise kvaliteedi pidev tõus seoses sisekoolitustega 

Aktiivne protsess eesrindlike kogemuste ja uute ideede jagamisel kolleegidega oma ja teistest 

vabariigi ja välismaa koolidest 

Loominguline  atmosfäär, valmisolek uueks ja enesearendamiseks 

Pühendumine visioonile ja eesmärkide saavutamisele 

Sisekoolitus, noorte õpetajate toetamine 

Hea atmosfäär, valmisolek uut vastu võtma ning ennast täiendama 

Õppekogemuste jagamine kolleegide vahel 

 Koostöö huvigruppidega 

Avatus, koostöö teiste õppeasutustega Eesti Vabariigis ja välismaal 

Koostöö õpetajate, õpilaste ja lastevanemate vahel 

Aktiivne õpilasomavalitsus 

Asjalik hoolekogu 

HTM,  MEISi ja tuntav materiaalne toetus eestikeelsele aineõppele 

Avatud kool 

Projektitegevus 

Lisaharidus valikkursuste ja klassivälise töö kaudu 

Meediakajastused 

Maletunnid 

 Ressursside juhtimine 

Kaasaegne õpikeskkond  

Tasemel materiaal-tehniline baas 

Piirkondlik seire- ja nõustamiskeskus 

Lugemis-, loengu-, videosaalid, kooliraamatukogud 

Kaasaegne koolistaadion 

Tervisehingamise kabinet 

Heal tasemel toitlustamine  

Eelarveliste vahendite otstarbekas kasutamine 

Säästlik majandamine 

Paigaldatud ja töökorda pandud tuletõrje- ja häiresüsteem 

Algkooli- ja peahoones kõigil korrustel plastikaknad 

IKT-vahendite ja kaasaegsete õpimeetodite kasutamine õppeprotsessis  

Materiaal-tehnilise baasi plaanipärane ja süsteemne arendamine   

Kooliruumidel kaasaegne esteetiline kujundus 

 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Õpilaskeskne õpetamine ja kasvatamine  

Individuaalne töö erivajadustega õpilastega  

Traditsioonide säilitamine ja edasiarendamine 

Õpimotivatsiooni ja konkurentsivõime tõstmine  

Projektides osalemine 
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Täiendava õppetöö võimalused (pikapäevarühm, aine- ja huviringid, koor, konsultatsioonid, 

lisatunnid jm) 

Heade õpitulemuste saavutamine 

Heade tulemuste saavutamine aineolümpiaadidel ja konkurssidel 

Head riigieksami tulemused riigikeeles, matemaatikas, keemias 

Täiustatud hindamissüsteem  

Tegutsev õpilasakadeemia 

Sisse seatud pidevalt uuendatavad blogid õpilaste ja õpetajate tegevuse kajastamiseks 

Õpilaste ja õpetajate tegevuse kajastamine kooli koduleheküljel  

Enamiku õpilaste õppimaasumine kõrgkooli 

Õpilaste ja õpetajate tervist edendav tegevus  

Õpilaste head sportlikud tulemused 

Liitumine hilise keelekümblusprogrammiga 

Toimiv tugisüsteem (HEV-koordinaatorid, sotsiaalpedagoog, tugiõpetaja, logopeed) 

 Turvalisuse tagamine 

Kooli meditsiiniõde 

Kool teostab regulaarselt riske ennetavaid meetmeid: 

Konkreetsete riskianalüüside läbiviimine 

Regulaarne tuleohutuse kontroll 

Maja tehnosüsteemide  aja- ja asjakohane hooldamine 

Evakueerimiskoolitused vähemalt üks kord aastas 

Kooli sotsiaalse atmosfääri pidev jälgimine 

Koolis tegeldakse regulaarselt vaimse vägivalla ennetamisega 

Esmaabivahendite kättesaadavuse tagamine 

Ilmastikumõjude jälgimine eriti talvisel perioodil 

Õpilaste päevakava koostatakse tervisekaitse nõuetest lähtuvalt  

Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides (temperatuur, valgustus) 

On koostatud riskianalüüs ja sellele vastav tegevuskava 

Kooliruumide puhastamisel kasutatakse ohutuid pesuvahendeid 

 

   6) Kooli parendusvaldkonnad ja õppeaastate prioriteedid 
 

SWOT analüüs   (on tehtud sisehindamise põhjal)  
Prioriteedid 

 Eestvedamine ja juhtimine 

Sise- ja enesehindamise ning tunnustamise süsteemi täiustamine  

Arengukava, kooliõppekava igal õppeaastal korrigeerimine (täpsustamine)  

Kooli juhtimise täiustamine 

Õpetajate ebapiisava riigikeeleoskuse parandamine 

Mentorite rakendamise kaasajastamine koolis 

Õpetajate tunnustamise süsteemi täiustamine 

Tulemustasu süsteemi loomine 

„Aasta õpetaja“ valimissüsteemi täiustamine 

Uue õppekava rakendamine põhikoolis ja gümnaasiumis 

Ainekavade koostamine ja täiendamine  

LAK-õpe rakendamine 

 Personalijuhtimine 

Personali arendamine: sise- ja väliskoolituste kaudu 

Õpetajate ebapiisava riigikeeleoskuse parandamine 

 Koostöö huvigruppidega 

Uute õppesuundade sisseviimine 

Osalus projektides 

Partnerlussuhete laiendamine 
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Diagnostikameetodite kaasajastamine lastevanemate ja õpilaste anketeerimisel 

Õpilaste psühholoogiateenistuse  kaasajastamine 

Sidemete laiendamine kõrgharidust omandavate üliõpilastega 

Kodukoha tundmaõppimise laiendamine 

Õpilaste keeleklubi loomine 

Õpilasesinduse töö arendamine 

Muuseumi- ja ekskursiioniõppe süsteemi arendamine 

Jalgrattaõppe jätkamine koolis 

Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel 

Meediaringi avamine 

Klubide „Noor Meedik”, „Noor Arheoloog”, „Noor Ökonomist” loomine 

Liitumine programmiga „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ 

 Ressursside juhtimine 

Materiaalse baasi täiustamine 

Laste mänguväljaku väljaehitamine algkoolihoone juurde 

Algkoolihoone fassaadi värvimine 

Peahoone siseviimistlus: uste väljavahetamine õppekabinettides, elektrisüsteemi 

väljavahetamine, ühiskasutatavate ruumide remontimine, 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Fuajee kapitaalremont 

Elektrisüsteemide väljavahetamine 

Kunstkattega staadioni puhastamiks vajaliku tehnika soetamine 

Kööginõude väljavahetamine algkooli- ja peahoone sööklas 

Kodunduse ja käsitöö kabineti sisustamine ja täiustamime 

 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Uue õppekava ja ainekavade koostamine 

Individuaalsete õppekavade koostamine 

Hariduslike erivajadustega laste toetamissüsteemi tõhustamine 

e-õppe muutmine igapäevase õppetöö osaks 

Eestikeelse aineõppe laiendamine põhikoolis  

Riigieksamite  tulemuste tõstmine kõikides ainetes 

Kõnearenduse õpetamine algklassides 

Aineringide loomine algkoolis andekate õpilaste jaoks 

Süstemaatiline kodukoha tundmaõppimine 

Süsteemse kutsesuunitluse ja karjääri planeerimise alase tegevuse sisseseadmine 

Koolimeedia klubi asutamine ja töö korraldamine 

Õuesõppe aktiivsem kasutamine  

Õpilasomavalitsuse töö tõhustamine 

Projektitegevuse laiendamine 

Tervistedendava tegevuse laiendamine   

Tähelepanu pööramine  ja toetuse osutamine õpetajatele, kellel õppekvaliteet on alla 80% 

Terminoloogiasõnastikega töö aktiviseerimine 

Funktsionaalse lugemisoskuse arendamine ja lugejakonverentsi läbiviimine  

Liitumine varase keelekümblusprogrammiga 

Õpilaste ettevõtluse arendamine 

 Turvalisuse tagamine 

Tööohutuse nõuete järgimise ja ohutusreeglite täitmise tagamine tundides ja koolis 

Erinevate kontrollivate tervisekaitseametite nõuete ja soovituste järgimine ja täitmine 

Kasvatustöö korraldamine teadliku distsipliini kujundamisel ja konfliktide ennetamisel õpilaste 

seas 

Tugispetsialistide individuaal- ja rühmatöö riskigruppidega 

Füüsilise keskkonna täiustamine 
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IV TEGEVUSKAVA 2010-2013 

 
1)Tegevused prioriteetsete eesmärkide saavutamiseks 

 
Valdkond: Eestvedamine ja juhtimine 

Prioriteetsed eesmärgid:  

Sise- ja enesehindamise ning tunnustamise süsteemi täiustamine ja rakendamine 

 

N

r 

Tegevused Tulemus Ipa 

2010/

2011 

IIpa 

2010/

2011 

Ipa 

2011/

2012 

IIpa 

2011/

2012 

Ipa 

2012/

2013 

IIpa 

2012/

2013 

Kokku 

kulud 

Finantseerimi

se allikas 

Vastutaja 

1 Õppekava 

koostamine 

Kooli õppekava ja 

ainekavad 

* * * * * *   Õppealajuhatajad 

2 Uue õppekava 

rakendamine 

põhikoolis js 

gümnaasiumis 

Hariduskvaliteedi 

tõusmine 

* * * * * *   Õppealajuhatajad 

3 Pideva sise- ja 

enesehindamis

e teostamine 

Hariduskvaliteedi 

tõusmine 

* * * * * *   Õppealajuhatajad 

4 Koolielu 

reguleerivate 

dokumentide 

korrigeerimine 

Põhikooli – ja  

gümnaasiumiosa   

põhiväärtuste ja 

tegutsemispõhimõtet

e kooskõlla viimine 

* * * * * *   Direktor 

5 Õpetajate 

tunnustamise 

süsteemi 

täiustamine 

  

 

Efektiivne õpetajate 

tunnustamise süsteem 

    * *   Direktor 

Õppealajuhatajad 

6 Tulemustasu Kehtiv tulemustasu     * *   Direktor 
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süsteemi 

loomine 

 

süsteem Õppealajuhatajad 

7 „Aasta õpetaja“ 

valimissüsteem

i täiustamine 

Täiustatud „Aasta 

õpetaja“ 

valimissüsteemi 

olemasolu 

    * *   Direktor 

Õppealajuhatajad 

Kateedrijuhatajad 

8 Uue õppekava 

rakendamine 

põhikoolis ja 

gümnaasiumis 

 

Õpetamine uue 

õppekava järgi 1, 2, 

4, 5, 7, 8, 10, 11 

klassis 

  * * * *   Direktor 

Õppealajuhatajad 

Kateedrijuhatajad 

9 Ainekavade 

koostamine ja 

täiustamine 

 

Täiustatud ainekavad 

kõikides õppeainetes 

  * * * *   Direktor 

Õppealajuhatajad 

Kateedrijuhatajad 

Õpetajad 

10 LAK-õpe 

rakendamine 

 

LAK-õpe metoodika 

pidev kasutamine 

* * * * * *   Direktor 

Õppealajuhatajad 

Kateedrijuhatajad 

Õpetajad 
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Valdkond: Personalijuhtimine 

Prioriteetsed eesmärgid:  

Personali arendamine, hindamine ja motiveerimine  

 

Nr Tegevused Tulemus Ipa 

2010/ 

2011 

IIpa 

2010/ 

2011 

Ipa 

2011/ 

2012 

IIpa 

2011/ 

2012 

Ipa 

2012/ 

2013 

IIpa 

2012/ 

2013 

Kokku 

kulud 

Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1 Personalivajaduse 

hindamine 

Vastava 

kvalifikatsiooni ga 

õpetajate 

värbamine  

 *  *  *   Direktor 

2 Koolisisene projekt 

“Õpin riigi keelt 

koos kolleegiga” 

Riigi keeleoskuse 

paranemine  

* * * * * *  MISA, HTM, 

Kultuuri 

ministeerium, 

projektid 

Õppealajuhatajad 

3 Noortele õpetajatele 

tugisüsteemi 

kasutamine 

Õpetajate kiire ja 

edukas 

kohanemine 

kooliga  

* * * * * *  KOV, HTM Õppealajuhatajad, 

metoodika 

keskuse juhataja 

4 Koolituste 

kavandamine 

Pidevõppeks 

motiveeritud 

personal 

* * * * * * 60000EUR KOV, HTM Direktor, metoo-

dika keskuse 

juhataja 

5 Arenguvestluste 

läbiviimine 

personaliga  

Personali rahulolu * * * * * *  HTM Direktor, 

õppealajuhatajad 

6 Personali  

eneseanalüüs 

Personali 

arenemine 

* * * * * *  HTM Õppealajuhatajad 

7 Keelekümblusalased 

koolitused 

Kvalifitseeritud 

keelekümblusklassi 

õpetajad 

   * * *  HTM Õppealajuhatajad 
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2) Õpetajate kvalifikatsioonitõstmise programm aastateks 2010-2013 
 

Õpetajate kvalifikatsioonitõstmise programmi eesmärk: Iga gümnaasiumi õpetaja  edu, 

kõrgete tulemuste poole püüdlemine, akmeoloogilise keskkonna loomine ning tippude 

saavutamine gümnaasiumi õpilaste õpetamisel ja arendamisel läbi õpetaja professionaalse 

akmeoloogilise eneseteadvuse kujundamise. Õpetajate loomingulise potentsiaali realiseerimine  

kollektiivis, õpetaja ja tema tegevuse akmeoloogilise kvaliteedi süntees. 

Eesmärgid:  

 Iga õpetaja professionaalse edukuse ja edutuse väljatoomine. 

 Õpetaja professionaalsete teadmiste  täiendamine. 

 Õpetaja loomingulise tegevuse suunamine kaasaaegse tunni loomiseks ja õpilase isiksuse 

arendamiseks. 

 Progressiivse pedagoogilise kogemuse uurimine ja levitamine. 

 Õpetaja professionaalse küpsuse suurendamine. 

 Õpetajate kaasamine teaduslik-uurimuslikku tegevusse. 

 

Õpetajate kvalifikatsioonitõstmise programm põhineb järgmistel printsiipidel: 

 loomisele ja individuaalsusele orienteerumise printsiip (pedagoogilise kaadri 

igakülgne uurimine ja selle põhjal individuaalse lähenemise kujundamine, 

organiseerimine ja õpetajatega töömeetodite teostamine; pedagoogilise kollektiivi kui 

tegevussubjekti igakülgne uurimine: inimese subjektiivse ümberkujundusaktiivsuse 

teoreetilise postulaadi kindlakstegemine, sellise aktiivsuse mõjurite põhjendamine ja selle 

mehhanismide avaldumine, sealhulgas, kriisitingimustes); 

 saavutuste motivatsioonid (vajadus innovatiivsuse, edu, kõrgete tulemuste järele, kui 

hariduse kvaliteet muutub pedagoogilise kollektiivi väärtuslikuks orientatsiooniks, kui 

kollektiivse subjekti administratiivtegevus); 

 sünergeetika (pedagoogilise kollektiivi  administratiivsubjektina enesearendamise ja 

eneseorganiseerimise orientatsioon); 

 pedagoogi ja õpilase vastastikune üksteise täiendamine; 

 metodoloogiliste lähenemiste ja metoodiliste võtete vastastikune täiendamine; 

 terviklikkus (täiskasvanud inimese– pedagoogi olemuslike külgede tervikliku arenemise 

suunitlus) 

 kreatiivsus (suunitlus õpetaja loomingulisele isikupärale, kreatiivsuse kui aktiivsuse ning 

indiviidi ja kollektiivi tegevuse arendamine); 

 perspektiivsus, orientatsioon (suunitlus) lõplikule  tulemusele – 

gümnaasiumilõpetajates sotsiaalse küpsuse kujundamine, õpilaste hariduse kvaliteedi 

tõstmine integratsiooni tingimustes, nende kohanemine EL uute tingimustega. 

 integratsioon (õppekava väljatöötamine integratsiooniprintsiibi alusel; õpetamine 

läbivate teemade ja lõimingu põhimõtete alusel, gümnaasiumisiseste, riigisiseste, 

rahvusvaheliste projektide alusel; õpetamise integratiivsete moodulite ja õppe-

metoodiliste kompleksite konstrueerimine); 

 teaduslikkus (pedagoogilise kollektiivi kui administratiivobjekti tegevuse teaduslik 

põhjendus); 

 plaanikindlus ja järjekindlus töös;  

 kvalifikatsiooni tõstmise sisu ja meetodite ühtsus; 

 teooria ja praktika ühtsus. 
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Programmi ülesehitus 

 
М

о
o
d

u
li

d
 

Eesmärgid Теmaatika 

K
o
o
li

h
a
ri

d
u

se
 õ

p
il

a
sk

es
k

n
e 

k
o
n

ts
ep

ts
io

o
n

 

1. Uut tüüpi haridusasutuste 

kaasaegsetest pedagoogilistest 

printsiipidest ja kaasaegsetest 

lähenemistest teoreetiliste 

materjalide uurimine. 

2. Õpetaja kui professionaali 

komplekse diagnostika ja 

kvalifikatsiooni ning isiklikke 

omaduste enesediagnostika 

programmi väljatöötamine. 

3. Õpetajate väljaõpe ebastandartsete 

tundide modelleerimiseks järgneva 

õpilaskesksete tehnoloogiate 

kasutamisega. 

4. Õpilase isiksuse igakülgne 

uurimine, teoreetilise diagnostilise 

tegevuse aluste uurimine 

õpilaskeskse õppe- ja 

kasvatamismudeli raames. 

5. Teadusuurimusliku töö võtete 

õpetamine läbi praktiliste 

tegevuste, tundide külastamise, 

ettevõtlike mängude, metoodiliste 

praktikumide, õpetaja 

loomingulise aktiivsuse 

väljendamiseks tingimuste 

loomine. 

 Hariduse kui inimeseloo sisu. 

Elektilised kursused psühholoogias, 

tervisekultuuris. 

 Õpetaja isiksuse ja tema 

pedagoogiliste võimete uurimine.  

 Süsteemne diagnostika. 

 Tulemuslik teadusuuringuline töö 

õpilastega. Loominguline 

individuaalsus. 

 Individuaalsete korrektsiooni-

metoodiliste programmide koostamine 

õpetajate abistamiseks. 

 Pedagoogilise tegevuse tüübid ja 

struktuur.  

 Õpilaskesksedsed 

õpetamismetoodikad. 

 Pedagoogiline koostöö õpetamise 

protsessis. Integratsiooniprintsiibid. 

 Suhtlemine haridusprotsessis. 

„Barjäärid” pedagoogilises koostöös ja 

õppe-pedagoogilises tegevuses. 

 Professionaalne küpsus. 

 Lõpetajate sotsiaalne küpsus 

 Kooli õpilaskeskne hariduskeskkond. 

 Pedagoogilise tegevuse hinnangulised 

orientatsioonid integratsiooni 

tingimustes.  
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H
a
ri

d
u

se
k

v
a
li

te
ed

i 
ju

h
ti

m
in

e
 

1. Hariduse kvaliteedi juhtimise 

probleemide uurimine. 

2. Koolihariduse juhtimissüsteemi 

kvaliteedi täiustamine. 

3. Gümnaasiumisiseste 

hariduskvaliteedi juhtimise 

süsteemi väljatöötamine. 

4. Organisatoor-õigusliku 

hariduskvaliteedi uurimine. 

5. Gümnaasiumi rahvusvaheline 

koostöö kui hariduse parendamise 

tegur. 

6. Õpetaja edukuse diagnostika kui 

hariduse kvaliteedi oluline 

tingimus. 

7. Õpetaja metoodiline toetamine kui 

tema töö kvaliteedi tõstmine. 

 

 

 Hariduslikud tehnoloogiad ja nende 

mõju haridusprotsessi kvaliteedi 

tõstmisele 

 Lapse tervis  kui hariduse kvaliteedi 

näitaja 

 Integreeriv (lõimuv) lähenemine 

 Areneva õpetamise tehnoloogiad – 

kvaliteetse hariduse tõstmise alus 

 Hariduse kvaliteedi tõstmine 

õpilaste uurimistegevuse kaudu 

 Pedagoogilise kollektiivi 

korporatiivne kultuur 

 Kaasaegsete haridustehnoloogiate  

kui teadmiste kvaliteedi tõstmise, 

tervisesäästliku õppe- ja 

kasvatusmeetodite tähendus 

 Hariduslikke programmide ja 

tehnoloogiate projekteerimine  

 Hariduse kvaliteedi juhtimise 

uurimuslik lähenemine 

 Hariduse kvaliteedi juhtimise 

õpilaskeskne lähenemine 

 Õpetajatekollektiivi pedagoogilise 

tegevuse juhtimis-pedagoogiline 

tegevus 

 Integratsiooni moodulid kui 

haridusprotsessi kvaliteedi 

juhtimise vahendid 

 

Akmeoloogiline moodul „mina” - pedagoogi kontseptsioon 
„Mina” -kontseptsioon kui pedagoogi ja õppijate eduka käitumise tegur 

“Mina” -kontseptsioon ja enesehinnang (hindamine) 

Kujundite „Mina” -reaalne ja „Mina” -ideaalne võrdlemine 

„Mina” -kontseptsiooni professionaalse seisukoha ja pedagoogi isikliku potentsiaali arenemine 

Arenev pedagoogi „Mina” - kontseptsioon 

Enesearendamise viisid 

Eneseaktualiseeriva isiksuse  teooria 

Edu-pedagoogika põhilisemad ideed 

Loomingulise eneseväljendamise ja professionaalse enesearendamise vahendite otsimine 

Pedagoogi loomingulise tegevuse võime 

Professionaalne ideaal 

Isiklik professionaal-pedagoogiline positsioon kui pedagoogi loomingulise enesearendamise alus 

Akmeoloogiline positsioon 

Õpetaja loominguline labor (praktiline kursus „õpetaja ja pedagoogilise kollektiivi kui 

juhtimis-pedagoogilise tegevuse subjekti integratsiooni tingimustes professionaalse tegevuse 

õpimapp“) 

Hariduse valeoloogia (terviseloov õpetamine) 
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Informatsioonilised õpemeetodid 

 

Projektitegevus 

 

Võõrkeele õppimise korraldamine 

riigikeel 

euroopa keeled (saksa ja inglise) 

 

Ahtme Gümnaasiumi pedagoogilise personali kvalifikatsiooni tõstmise kava on suunatud  kooli 

pedagoogides  professionaalse küpsuse kujundamiseks ja gümnaasiumi pedagoogilise personali 

tegevuse efektiivsuse tõstmisele.  
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Valdkond: Koostöö huvigruppidega 

Prioriteetsed eesmärgid:  

Partnerlussuhte tähtsustamine, õppesisu kaasajastamine 

 

N

r 

Tegevused Tulemus Ipa 

2010

/ 

2011 

IIpa 

2010

/ 

2011 

Ipa 

2011

/ 

2012 

Iipa 

2011

/ 

2012 

Ipa 

2012

/ 

2013 

Iipa 

2012

/ 

2013 

Kokk

u 

kulud 

Finantseerimis

e allikas 

Vastutaja 

1 Partnerlussuhete  

hoidmine ja 

laiendamine  

Valikuvõimaluste 

suurenemine ja  kooli 

suurem avatus 

* * * * * *  KOV, projektid Arengujuht 

2 Koostööplaani 

korrigeerimine ja 

elluviimine 

Kooli tegevus on  

mitmekülgsem  

* * * * * *   Direktor, 

Õppealajuhatajad 

3 Hoolekogu 

algatusvõime 

suurendamine 

Hoolekogu mõjusus * * * * * *   Direktor 

4 Kogemuste jagamine 

ja levitamine meedias 

Avatud kool * * * * * *  KOV Infojuht 

5 Projektide koostamine 

ja elluviimine 

Huvigruppide kaasatus * * * * * *   Arengujuht, 

õppealajuhatajad 

6 Uute õppesuundade 

elluviimine 

Meditsiinilise õppesuuna 

olemasolu 

   * * *   Arengujuht, 

õppealajuhatajad 

7 Diagnostikameetodite 

kaasajastamine 

lastevanemate ja 

õpilaste anketeerimisel 

Kaasaegsed 

anketeerimismeetodid 

 *  *  *   Õppealajuhataja, 

haridustehnoloog 

8 Õpilaste 

psühholoogiateenistus

e kaasajastamine 

HEV-koordinaatorite, 

sotsiaalpedagoogi ja 

eripedagoogide efektiivne 

koostöö 

* * * * * *   Direktor 

HEV-koordinaatorid 

9 Sidemete laiendamine 

kõrgharidust 

Regulaarne koostöö 

kõrgharidust omandavate 

* * * * * *   Arengujuht,  

huvijuht, 
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omandavate 

üliõpilastega 

üliõpilastega klassijuhatajad 

10 Kodukoha 

tundmaõppimise 

laiendamine 

Projektidest osavõtmine 

(RMK, KIK, 

kooliprojektid) 

* * * * * *   Klassijuhatajad, 

arengujuht 

11 Õpilaste keeleklubi 

loomine 

Toimiv keeleklubi     * *   Klassijuhatajad, 

õppealajuhatajad 

12  Õpilasesinduse töö 

arendamine 

Aktiivne ja 

vastutustundlik 

õpilasesindus 

    * *   Huvijuht 

13 Muuseumi- ja 

ekskursiooniõppe 

süsteemi arendamine 

Toimiv muuseumi- ja 

ekskursiooniõppe 

süsteem. Haritud ja laia 

silmaringiga õpilased. 

  * * * *   Klassijuhatajad, 

õppealajuhatajad 

14 Jätkata jalgrattaõpet 

koolis 

Igaaastane jalgrattasõidu 

koolitus ja loade 

taotlemise võimalus 

  * * * *   Huvijuht, 

sotsiaalpedagoog 

15 Osalemine 

rahvusvahelistel 

konverentsidel 

Kogemustevahetus 

rahvusvahelistel 

    * *   Arengujuht, 

õppealajuhatajad, 

haridustehnoloog 

16 Meediaringi avamine Tegutsev meediaring      *   Huvijuht, infojuht, 

infolaborant 

17 Klubide „Noor 

Meedik”, „Noor 

Arheoloog”, „Noor 

Ökonomist” loomine 

 

Tegutsevad klubid „Noor 

Meedik”, „Noor 

Arheoloog”, „Noor 

Ökonomist” 

    * *   Direktor, 

õppealajuhatajad, 

huvijuht 

18 Liitumine 

programmiga 

„Karjääriteenuste 

süsteemi arendamine“ 

Karjääriplaneerimisalaste

s projektides osalemine 

     * *  Karjäärikoordinaator

, õppealajuhatajad 
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Valdkond: Ressursside juhtimine ja turvalisuse tagamine 

Prioriteetsed eesmärgid: 

Materiaal-tehnilise  baasi täiustamine  

 

Nr Tegevused Tulemus Ipa IIpa Ipa IIpa Ipa IIpa Kokku 

kulud 

Finantseerimis

e allikas 

Vastutaja 

1 Ajaloolise hoone 

säilitamine  

Renoveeritud 

algkoolihoone fassaad  

   *   200000 

EUR 

KOV, 

projektid 

Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

 Tervistkaitsva keskkonna arendamine          

2 Laste 

mänguväljaku 

väljaehitamine 

 

Tervislikumad  vaba aja 

veetmise võimalused 

  * *   6000 EUR KOV, 

projektid 

Direktori 

asetäitja 

majandus alal  

3 Põhihoone fuajee 

renoveerimine 

Esteetiline kaasaegne 

keskkond 

   *   20000EUR KOV, 

projektid 

Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

4 Üldkasutatavate 

ruumide 

renoveerimine 

põhihoones 

Esteetiline kaasaegne 

keskkond 

   *   90000EUR KOV, 

HTM 

Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

5 Ainekabinettide 

uste vahetamine 

peahoones 

Õppeprotsessi toetamine, 

Esteetiline kaasaegne 

keskkond 

   *   20000EUR KOV Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

6 Koolipinkide 

väljavahetamine 

Tervislik keskkond *      20000EUR KOV, 

projektid 

Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

7 Kabinettide 

valgustussüsteemide 

vahetamine 

Tervislik keskkond * * * * * * 30000EUR KOV, 

projektid 

Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

8 Ventiljatsiooni 

süsteemi 

Tervislik keskkond  *  *  * 3600EUR KOV, projektid Direktori 

asetäitja 
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korrastamine 

võimlas 

(algkoolihoones ja 

peahoones) 

majandus alal 

9 Soojussüsteemi 

puhastamine 

Tervislik keskkond  *  *  *  KOV Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

10 Elektrisüsteemide 

väljavahetamine 

Tervislik ja turvaline 

keskkond 

      *  Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

11 Kunstkattega 

staadioni 

puhastamiseks 

vajaliku tehnika 

soetamine 

Kunstkattega staadioni 

puhastamiseks vajaliku 

tehnika olemasolu 

      *  Direktori 

asetäitja 

majandus alal 

12 Kööginõude 

väljavahetamine 

algkooli- ja 

peahoone sööklas 

Tervislik keskkond       *  Direktori 

asetäitja 

majandus alal 
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Valdkond:  Õppe- ja kasvatusprotsess 

Prioriteetsed eesmärgid: 

Õppekava ja ainekavade arendustöö 

Eestikeelse aineõppe laiendamine põhikoolis  

Liitumine hilise keelekümblusprogrammiga 

Kaasaegsete võimaluste laiendamine infotehnoloogia  kasutamisel 

Õppetöö kvaliteedi tõstmine  

Õpilasomavalitsuse töö tõhustamine 

Ettevõtlikkuse kujundamine õpilastes 

Liitumine hilise keelekümblusprogrammiga 

Individuaalsete õppekavade koostamine 

Hariduslike erivajadustega laste toetamissüsteemi tõhustamine 

 

Nr Tegevused Tulemus Ipa IIpa Ipa IIpa Ipa IIpa Kokku 

kulud 

Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1 Õppekava ja ainekavade 

uuendamine 

Lõimitud õppe-ja 

ainekavad 

* * * * * *  KOV Õppealajuhatajad 

2 Uute õppesuundade 

sisseviimine 

Valikuvõimalused 

hariduse saamisel 

laienenud 

*  *  *   KOV, HTM, 

projektid 

Õppealajuhatajad 

3 Koostöö teiste 

õppeasutustega  

Konkurentsivõimeline 

koolilõpetaja  

* * * * * *  KOV, projektid Direktor  

4 Õpilaste tugisüsteemi 

säilitamine ja 

korrigeerimine 

80% õppetöö kvaliteet,  

100% koolikohustuse 

täitmine 

* * * * * *   Õppealajuhatajad 

5 Õpilaste uurimistöö alase 

tegevuse korraldamine 

Valmisolek õigete 

valikute tegemiseks 

* * * * * *  projektid Õppealajuhatajad 

6 Eestikeelne oskusainete 

õpetamine põhikoolis 

Valmisolek õpinguid 

gümnaasiumiosas 

edukalt jätkata  

* * * * * *  HTM, projektid Õppealajuhatajad 

7 Süstemaatiline kodukoha 

tundmaõppimine 

Kodanikutunnetusega 

õpilane 

* * * * * *  projektid Õppealajuhatajad 

8 E-kursuste loomine  Iga õpilase edukas * * * * * *  projektid Õppealajuhatajad 
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areng 

9 Õpilasomavalitsuse 

algatusel  projektide 

koostamine ja elluviimine 

Tõhus ja  mõjus 

õpilasomavalitsus 

* * * * * *  projektid Õppealajuhatajad 

10 Aineringide loomine 

algkoolis andekate õpilaste 

jaoks 

 

Mitmekülgne ja loov  

õpilane  

* * * * * *  KOV, 

projektid 

Õppealajuhatajad 

11 Ettevõtlikkusealane 

tegevus 

Ettevõtlik 

koolilõpetaja, 

ettevõtlikud õpilased 

* * * * * *  KOV, 

projektid 

Õppealajuhatajad 

12 Liitumine hilise 

keelekümblusprogrammiga  

Vähemalt üks 

keelekümblusklass 

  * * * *  HTM, KOV Õppealajuhatajad 

13 Individuaalsete 

õppekavade koostamine 

 

Tõhus töö 

individuaalõppekavade 

järgi 

* * * * * *   Õppealajuhatajad, 

klissijuhatajad, 

õpetajad 

14 Hariduslike erivajadustega 

laste toetamissüsteemi 

tõhustamine 

 

Efektiivne hariduslike 

erivajadustega laste 

toetamissüsteem 

 

  * * * *   Õppealajuhatajad, 

HEV-

koordinaatorid, 

sotsiaalpedagoog 
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3) Lõimumine Eesti ühiskonda 
 

Kõikide õppe- ja kasvatustöö suundade põhikohaks on lõimumine Eesti ühiskonda. 

Õppeprotsessis: 

-Eesti keeles õpetatavate ainete arvu kasv; 

-Keelekümblusklassis eestikeelse õppe mahu põhikooli lõpuni tagamine vähemalt 50% 

ulatuses; 

-Eesti kultuuriga seotud materjalide kasutamine ainetundides; 

-Eestikeelsete materjalide kasutamine ainetundides. 

Õppevälises töös: 

-Kodanikupäeva ja Sõltumatuspäeva tähistamine; 

-Muuseumide, kaitsealade, arhitektuurmälestiste, loodus- ja ajalooliste paikade külastamine; 

-Ekskursioonid Riigikokku; 

-Eoostöö eesti õppekeelsete koolidega; 

-Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine. 

 

Eestikeelsele õppele ülemineku lõimumisaspektid  

Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis pööratakse suurt tähelepanu üleminekule kakskeelsele 

õppele. 

 

Koolis on välja töötatud  lõimumisprogramm, mille eesmärkideks on: 

1. Gümnaasiumi astme õpilaste valmisolek omandada haridus riigikeeles; 

2. Tulemuslik koostöö multikultuurses keskkonnas; 

3. Enda kui kodaniku määratlemine; 

4. Lõimumine Eesti ja Euroopa Liidu kultuuriühiskonda. 

 

Koolis on  koostatud ning viiakse täide lõimumisprogrammi  kava. Selle kava kohaselt  on 

ette nähtud: 

1. Õpetajate riigikeele oskuse parendamine; 

2. Õpetajate töö kvaliteedi tõstmine ning ümberõpe; 

3. Õppeainete õpetamine eesti keeles ; 

4. Kodanikutunde kasvatamine; 

5. Õpetajate ning õpilaste osalemine rahvusvahelistes lõimumisprojektides; 

6. Õpetajate ning õpilaste osalemine vabariiklikel- ja linnakonkurssidel ning projektides; 

7. Rahvusvahelised kontaktid; 

8. Koostöö eesti õppekeelega koolidega; 

9. Klassiväliste lõimumisalaste ürituste korraldamine; 

10. Lõimumistöö läbiviimine kaasaegse infotehnoloogia kaudu; 

11. Koostöö meediaga lõimumisprobleemide kajastamisel, 

 

Eestikeelsele õppele üleminekuks vajalikke ressursside olemasolu 

Ühine haridussüsteem soodustab erineva rahvusega noortel lõimuda eesti ühiskonda. Eesti 

seadusandlus annab võimaluse saada põhiharidus emakeeles. Üleminek eestikeelsele õppele ja 

õpetamisele on võimalik juhul, kui põhikoolis on loodud vajalikud tingimused eesti keele 

selgeksõppimiseks. 

Eestikeelsele õppele sujuvaks üleminekuks on olemas: 

 Üleminekut soodustav õpikeskkond 

 Kvalifitseeritud kaader 

 Tehniline varustus 

 Eestikeelsed õppevahendid 
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Kohtla – Järve Ahtme Gümnaasiumis on  välja töötatud  õpetajate eesti keele oskuse 

parandamise programm 01.01.2012 – 31.12.2012 
 

Eesmärgid:  

 Ahtme gümnaasiumi õpetajate eesti keele oskuse kaasajastamine 

 Kindlustada õpilastele eesikeeles õppimisel õpetajatepoolne tugi 

 

Tegevus Tähtajad Vastutajad Vastutajad 

1. Õpetajate individuaalne 

konsulteerimine 

regulaarselt Iga õpetaja J. Jakovleva,  

V. Valdmann, 

V. Tohver 

2. Rühmakonsultatsioonid 

ainevaldkondade kaupa 

1 kord kuus Aineõpetaja V. Valdmann 

3. Koostöö organiseerimine 

eesti õppekeelega koolidega 

(Toila, Avinurme, Antsla ja 

Võru Kreutzwaldi 

gümnaasiumid, Mäetaguse 

ja Kohtla põhikoolid) 

regulaarselt Klassijuhatajad V. Valdmann, 

J. Kovaltšuk, 

V. Tohver 

 

4. Eestikeelsed 

väljasõiduseminarid ja 

ekskursioonid 

2 korda aastas Iga õpetaja S. Sukhomyatnikova 

5. Oma koolis eesti keeles 

toimuvate ainetundide 

külastamine 

regulaarselt Iga õpetaja S. Sukhomyatnikova 

6. Eestikeelsed kohtumised 

huvitavate inimestega 

1 kord 2 kuu kohta Klassijuhatajad J. Kovaltšuk 

7. Eesti keele päev koolis 1 kord nädalas Iga õpetaja,  

klassijuhatajad 

J. Jakovleva,  

V. Valdmann, 

V. Tohver 

8.  Õpetajate Lehe jälgedes 1 kord kuus Iga õpetajad Kateedrijuhatajad,  

S. Sukhomyatnikova 

9. Kultuuriprogramm: 

eestikeelsete teatrietenduste 

ja loominguliste õhtute 

külastamine 

1 kord 3 kuus Iga õpetaja 

klassijuhatajad 

V. Valdmann 

10. Eesti keele õppimine 

kursustel 

regulaarselt Iga õpetaja S. Sukhomyatnikova 

11. Ümarlauad eesti keele 

kasutamisega 

1 kord kuus Iga õpetaja Kateedrijuhatajad,  

J. Kovaltšuk, 

V. Tohver 

12. KUMU muuseumi 

külastamine „Õpi keelt 

näitusel“. 

Haridusprogramm 

„Magistral“ 

märts, 2012 Iga õpetaja 

klassijuhatajad 

V. Valdmann 

13. Dokumetatsiooni ja 

aruandluse eesti keeles 

regulaarselt Iga õpetaja 

klassijuhatajad 

Kooli teenistused 
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täitmine 

14. Eestikeelse pressi jälgedes 1 kord kuus Klassijuhatajad V. Tohver, 

L. Sulina 

15. Eesti keele õppimine 

koolivaheaegadel 

Iga koolivaheaeg Iga õpetaja J. Jakovleva,  

V. Valdmann, 

V. Tohver 

16. Eesti keele kateedri 

koduleheküljel olevate 

õppematerjalide 

kasutamine.  

regulaarselt Iga õpetaja J. Jakovleva,  

V. Valdmann, 

V. Tohver 
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4) Ressursside andmik 
 

 

Nr Tegevused Ipa IIpa Ipa IIpa Ipa IIpa Kokku 

 

1 Koolituste kavandamine 10000 

EUR 

10000 

EUR 

10000 

EUR 

10000 

EUR 

10000

EUR 

10000 

EUR 

60000 

EUR 

2 Ajaloolise hoone säilitamine   200000 

EUR 

    200000  

EUR 

3 Laste mänguväljaku väljaehitamine 

 

3000 

EUR 

3000 

EUR 

    6000  

EUR 

4 Algkoolihoone esimese ja kolmanda 

korruse akende väljavahetamine 

15000 

EUR 

     15000 

EUR 

5 Põhihoone fuajee renoveerimine  20000 

EUR 

    20000 

EUR 

6 Üldkasutatavate ruumide 

renoveerimine põhihoones 

   90000 

EUR 

  90000 

EUR 

7 Ainekabinettide uste vahetamine 

peahoones 

   20000 

EUR 

  20000 

EUR 

8 Koolipinkide väljavahetamine 20000 

EUR 

     20000 

EUR 

9 Kabinettide valgustussüsteemide 

vahetamine 

5000 

EUR 

5000 

EUR 

5000 

EUR 

5000 

EUR 

5000 

EUR 

5000 

EUR 

30000 

EUR 

10 Ventilatsiooni süsteemi korrastamine 

võimlas (algkoolihoones ja peahoones) 

  30000 

EUR 

   30000 

EUR 

11 Ventilatsiooni süsteemi paigaldamine 

aulas (peahoones) 

 35000 

EUR 

    35000 

EUR 
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V ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

- Arengukava koostamisel osalevad kooli juhtkond, pedagoogiline kollektiiv, 

hoolekogu, õpilasomavalitsus. 

- Arengukava elluviimine toimub etapiviisilisena kooli aastaplaanide kaudu. 

- Arengukava elluviimise jälgimiseks ja vajaduse korral korrigeerimiseks 

moodustatakse alaline komisjon, kuhu kuuluvad õppenõukogu, õpilasomavalitsuse, 

hoolekogu ja kooli juhtkonna esindajad. 

- Komisjoni moodustamise ja tegutsemise eest vastutab kooli direktor. 

- Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab kooli direktor oma käskkirjaga. 

- Arengukava korrigeerimisel lähtutakse järjepidevalt sisehindamistulemustest.  

- Arengukava kinnitab Kohtla-Järve Linnavalitsus. 

 

 

 

 

 

Svetlana Skorobogatova 

Ahtme Gümnaasiumi direktor 

                                                                

                                                                   KOOSKÕLASTATUD: 

 

                                                                             Ahtme Gümnaasiumi hoolekoguga 

                                                                                   

                                                                          (7. veebruar 2012.a  hoolekogu koosoleku 

protokoll nr. 4)  

 

                                                                             Ahtme Gümnaasiumi õppenõukoguga 

        (12. jaanuar 2012.a õppenõukogu protokoll nr. 3)                                                                        


