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1. ARENGUKAVA KOOSTAMINE   
 
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest § 67 lõikes 1 on arengukavas määratud kooli 
arengu eesmärgid ja põhisuunad, tegevuskava  aastani 2019, et tagada kooli toimimine ja 
jätkusuutlik areng. 
 
Arengukava koostamisel oleme arvestanud sise- ja väliskeskkonna muutujaid ning oleme 
lähtunud haridust puudutavatest õigusaktidest, Tapa valla arengukavast, kooli põhimäärusest, 
kooli õppekavast,  Tapa Vene Gümnaasiumi arengukava 2010-2014 täitmise  analüüsi 
tulemustest, sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest. 
 
Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja 
põhisuundade realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. 
 
Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide 
saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste 
saavutamise eest vastutavad isikud.  
 
Arengukava koostamiseks moodustas direktor töörühma, kelle ülesandeks oli korraldada 
arengukava terviku koostamine algusest lõpuni kindlaks määratud tähtajaga. Koostamise 
protsessi juhtis direktor. Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja 
esitlemine hoolekogule, õpilasesindusele, õppenõukogule. 
 
1.1 Kooliarenduse valdkonnad, põhimõisted ja seire 
Arengukava annab suunised jätkusuutliku arengu saavutamiseks viies tegevusvaldkonnas: 
eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine 
ning õppe- ja kasvatusprotsess. 
 
Strateegiline juhtimine koolis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning Planeeri – Tee – 
Kontrolli – Parenda metodoloogial. Planeerimine kajastub arengukavas, tegemine üldtööplaanis, 
kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine sisehindamises. 
 
Arengusuundade ellurakendamisel peab kool oluliseks toetuda järgmistele põhimõtetele: 

• igapäevategevus ja otsuste vastuvõtmine lähtub kehtivast õigusest;  
• olemasolevate ressursside optimaalsem kasutamine;  
• töötajate suurem vastutusvõime;  
• ühtse koolipere tunne;  
• jätkusuutlik areng;  
• huvigruppide lojaalsus ja ühtekuuluvustunne;  
• õpimotivatsiooniga õpilaskond;  
• õpilaskonna paranenud õppeedukus;  
• väljalangevuse puudumine; 
• tihedam koostöö lastevanematega ja teiste huvigruppidega. 

 
1.2 Põhimõisted 
Missioon on kooli tegevuse lühike ja selge kirjeldus, millega määratleb oma koha 
üldharidusmaastikul. 
Visioon on kooli tegevuse lühike kirjeldus tulevikku vaatavalt, mis näitab, mille poole 
püüeldakse. 
Eesmärk tuleneb sisehindamise käigus läbiviidud hetkeolukorra analüüsi tulemustest, on 
mõõdetav ja reaalselt saavutatav tulemus, mille poole püüeldakse. 
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Indikaator on mingi nähtuse olemasolu näitaja, vahend mingi suuruse ligikaudseks mõõtmiseks. 
Meede on abinõude kogum eesmärgi saavutamiseks. 
Tegevus on ette nähtud meetmete rakendamiseks, on juhitav, mõõdetav ja sellele on võimalik 
määrata kindel teostamise tähtaeg. 
 
1.3 Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 
Oluliseks välis- ja sisekeskkonna teguriteks, mis lähiaastatel mõjutavad õppeasutuse tegevust on: 

• Eesti kiire integreerumine Euroopa ja kogu maailma kogukonda, mis toob esile vajaduse 
pöörata suurt tähelepanu õpilaste keeleoskuse arendamisele ning teiste kultuuride 
mõistmisele; 

• hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil; 
• informatsiooni mahu suurenemine ning tehniliste vahendite kiire areng; 
• säästev hoiak, mis eeldab säästvat käitumist;  
• erivajadustega laste osakaalu suurenemine, mis toob kaasa senisest suurema vajaduse 

toetada kõigi kooli vastu võetud õpilaste arengut ja kindlustada neile normaalne 
kasvukeskkond õpiväljundite saavutamiseks; 

• kooli töötajate senisest suurem kaasamine kooli tegevusse panustamisel. 
 
 

2. KOOLI MISSIOON, VISIOON, JA VÄÄRTUSED 

Missioon   
Kooli eesmärgiks on kujundada positiivset suhtumist keelekümblusesse, rõhutada  keelteoskuse 
kasulikkust, luua õppijate vajadustele vastav ja valikuid võimaldav õppekava ja õppekorraldus 
ning turvaline ja kaasaegne õppekeskkond. 
 
Visioon  
Tapa vene põhikool arendab õpilasi mitmekülgselt, hoiab ja väärtustab õpilaste emakeelt ja 
kultuuri ning tagab alates algkoolist õpilaste sujuva ja järjepideva ettevalmistuse eestikeelseks 
õppeks. 
 
Põhiväärtused 
Turvalisus ja koolirõõm 
Ühtekuuluvus ja meeskonnatöö 
Lugupidamine enese ja kaasinimeste vastu 
Rahvakultuuri traditsioonide hoidmine 
 
 

3. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE 

3.1 Koolis on:  
• ruumide pind 1285 m₂;  

• ruumide arv 25;  

• õpilaskohti 514;  

• m₂/ õpilasele 6,9;  
• arvutiklass 19 arvutit;  
• õpetajate, teiste töötajate kasutuses 29 arvutit;  
• interaktiivseid tahvleid 6;  
• DATA projektoreid 15;  
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• dokumendilugejaid 2; 
• raamatukogu, kooli muuseum, mängudetuba, võimla, jõusaal, töökoda, õppeköök, aula, 

söökla, kooliajaleht. 
 

3.2 Õpilaste arv põhikoolis 
 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
I kooliaste 52 55 54 61 
II kooliaste 86 60 50 47 
III kooliaste 57 72 63 69 
Kokku 195 187 167 177 
 

3.3 1. klassi tulevate õpilaste arvu prognoos rahvastikuregistri andmete põhjal 
aasta 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
õpilasi 26 25 24 

 

3.4 Personal 
Seisuga 17. aprill 2015 töötas Tapa Vene Gümnaasiumis 41 töötajat.  

 
 
41 töötajast 7 on mehed (neist 4 õpetajad), naisi  34 (neist 21 õpetajad). 
 

KESKMINE 
seejuures 
õpetajate 
keskmine 

 noorim 
õpetaja 

vanim 
õpetaja 

seejuures 
töötajate 
keskmine 

noorim 
töötaja 

vanim 
töötaja 

Vanus 49 51 39 71 47 29 67 
        

KESKMINE 
seejuures 
õpetajate 
keskmine 

lühima 
staažiga 
õpetaja 

pikima 
staažiga 
õpetaja 

seejuures 
töötajate 
keskmine 

lühima 
staažiga 
töötaja 

pikima 
staažiga 
töötaja 

Staaž 12 16 2 33 7 1 25 
 
Personalivajadus sõltub koolis olemasolevast kaadrist, selle vanuselisest koosseisust, kooli 
tunnijaotusplaanist ning arengueesmärkidest. Koolis töötab püsiv kaader. See aga tähendab, et 
iga aastaga tõuseb pedagoogide keskmine vanus. Vajadus uute õpetajate järele tekib siis, kui 
pensionieas õpetaja teatab töösuhte lõpetamisest. 
 

3.5 Õpetajate kvalifikatsioon 
Järgnevast tabelist 2012/13 õa kohta nähtub erinevates kooliastmetes õpetavate õpetajate 
kvalifikatsiooni vastavus ametikohale protsentides. Andmed on võetud EHISe (Eesti hariduse 
infosüsteem) registrist. Kooli eesmärk on, et 100 % õpetajaid vastaksid oma ametikohal 
kvalifikatsiooninõuetele.   

0

10

20

30

40

Mehed Naised

Muud

töötajad

Õpetajad



7 
 

 
 I kooliaste II kooliaste III kooliaste 
TVG  81,6 99,1 96,8 

 
 

4. KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA 
KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD 

Kooli hetkeolukorra analüüs on esitatud lähtuvalt kooli sisehindamise tulemustest. Järgnevalt on 
esitatud olulisemad kooli tugevused ja kooliarenduse põhisuunad. 
 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 
Tugevused  

• Eestvedamine on loonud koolis eesmärkide selguse ja ühtsuse.  
• Juhtide ülesanne on eesmärkide saavutamisse kaasata kõik huvitatud osapooled. 

Põhisuunad  
• Sisehindamisel välja selgitatud parendusvaldkondade, arengukava, üldtööplaani ja 

õppeaasta kokkuvõtte vahel on sidusus. 
• Arengukavas on määratletud prioriteetsed kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 
• Toimub perioodiline arengukava ja üldtööplaani seire, võtmetulemusi mõõdetakse ja 

analüüsitakse ning vajadusel viiakse arengukavasse ja üldtööplaani sisse muudatusi. 
• Kooli dokumentatsioon on asjakohane, kooskõlas kehtiva õigusega ja sellest juhindutakse 

igapäevases tegevuses. 
• Kooli tegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, kooli põhimäärusest, kooli arengukavast, 

kooli õppekavast ja kooli asjaajamiskorrast. 
 

4.2 Personalijuhtimine 
Tugevused  

• Koolis valitseb töötajate vahel usalduslik õhkkond, kõikidesse töötajatesse suhtutakse 
lugupidavalt.  

• Töötajate arengule aitab kool oluliselt kaasa koolituspoliitika kujundamise ja elluviimise 
kaudu.   

Põhisuunad 
• Kooli töötajate arendamise põhimõtted lähtuvad riiklikus ja kooli õppekavas esitatud 

eesmärkidest ning kindlustavad kooli jätkusuutliku arengu. 
• Koolitöötajate kvalifikatsioon vastab nõuetele ning kooli vajadustele. 
• Töötasustamise ja töötajate tunnustamise põhimõtted on selgelt määratletud, nad toetavad 

töötajate jätkusuutlikku arengut, nad on kõigile töötajatele kättesaadavad ning neid 
järgitakse. 

• Töötajate rahulolu uuritakse küsitluse kaudu ning tulemusi kasutatakse 
parendustegevuses. 

• Õpetajate töökoormuse jaotus õppe- ja kasvatustegevuse, juhendamistegevuse ning 
muude ülesannete vahel on selgelt fikseeritud töölepingutes. 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 
Tugevused 

• Koostöö huvigruppidega toimib.  
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• Tagasiside kogumine ja rahulolu uuringud võimaldavad koostööplaane korrigeerida ja 
koostööd arendada. 

Põhisuunad 
• Kooli põhitegevusi ja koolis toimuvat tegevust populariseeritakse ja tutvustatakse 

huvigruppidele ning avalikkusele. 
• Huvigruppidele suunatud tegevus on eesmärgistatud, selle tulemusi hinnatakse 

perioodiliselt ning selle põhjal viiakse sisse parendusi. 
• Huvigruppide rahulolu uuritakse ja analüüsitakse, mille põhjal viiakse sisse parendusi. 
• Juhtkond toetab õpilasesindust õpilaselu kujundamisel. 

 

4.4 Ressursside juhtimine 
Tugevused  

• Ressursside juhtimine on suunatud nii õppeasutuse igapäevaste kui ka pikaajaliste 
eesmärkide saavutamiseks s.h. materiaal-tehnilise baasi eesmärgistatud arendamiseks. 

Põhisuunad 
• Ressursside juhtimine toetab arengukava eesmärkide ja põhisuundade ning õppekava 

eesmärkide ja pädevuste saavutamist. 
• Personali töötingimused ning õpilaste õppekeskkond vastavad kooli spetsiifikast 

tulenevatele vajadustele ning kehtestatud nõuetele. 
• Kool analüüsib oma varade kasutamise efektiivsust ning arvestab analüüsitulemusi 

parendustegevustes. 
• Ümbritsev vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslus toetab töötajate ning õpilaste 

arengut ja innovatsiooni. 
 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 
Tugevused  

• Õppe- ja kasvatusprotsessis taotletakse nii isikute kui kogu meeskonna omaalgatuslikku 
ja iseseisvat tegutsemist, mille eesmärgiks on iga õpilase areng. 

Põhisuunad 
• Kool lähtub enda tegevuses õppekavas määratletud ja õppe- ning kasvatustegevusega 

seotud eesmärkidest, mõõdab nende täitmist, õppe- ja kasvatusprotsessi korraldus ja 
arendus toetab õppekavade eesmärkide saavutamist. 

• Õpilastele on loodud võimalused koolis õppimiseks nende erivajadustest sõltumata. 
• Õppetöö korraldamisel kasutatakse ajakohaseid tehnilisi ja haridustehnoloogilisi 

vahendeid. 
• Õpilastelt küsitakse perioodiliselt tagasisidet õppe- ja kasvatustegevuse toimimise kohta, 

analüüsi tulemusi arvestatakse parendustegevustes. 
• Keelekümblusmetoodika ja aktiivõppemeetodite kasutamine ainetundides. 

 

 

 

 

5. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNITI 
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5.1 Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk 5.1.1. Strateegiline juhtimine toetab kooli jätkusuutlikku arengut ja 
kvaliteetse hariduse andmist.  
 
Indikaator:  

• Otsuste ettevalmistamise protsessi on kaasatud kõik huvigrupid, otsused on avalikult 
kättesaadavad, kõigile asjassepuutuvatele isikutele üheselt arusaadavad ja mõistetavad 
ning toimivad. 

 
Meede:  

• Kaasata kõik kooli töötajad ja huvigrupid  otsustusprotsessi. 
 
Tegevused: 

• Huvigruppide kaasamise süsteemi väljatöötamine. (2015) 
• Huvigruppide kaasamine kooli olulisemate dokumentide välja töötamiseks läbi 

hoolekogu, õpilasesinduse, veebipõhiste arutelude ja muude kokkusaamiste. 
• Õppeaasta tulemuslikkuse analüüsi korraldamine ja koostamine. 
• Üldtööplaani koostamine arvestades analüüsi tulemusi ja arengukavas ettenähtud 

tegevusi. 
• Koolielu reguleerivate dokumentide avalikustamine kooli kodulehel. 

Teostamise tähtaeg: iga-aastane 
Vastutav isik: direktor 
 

Eesmärk 5.1.2. Haridusasutuse huvirühmad teadvustavad keelekümblusprogrammi 
nii kooli kui ka selle liikmete arenguvõimalusena. 
 
Indikaator:  

• Keelekümblus on integreeritud organisatsiooni ja toetab kooli kui terviku arengut. 
 
Meede:  

• Tutvustada huvirühmadele keelekümblusprogrammi ning lõimitud aine- ja keeleõppe 
(LAK-õppe) võimalusi kooli arengu toetamisel. 

 
Tegevused: 

• Keelekümblusprogrammiga seotud huvigruppide kaasamine dokumentide koostamisse, 
täiendamisse ja uuendamisse.  

• Keelekümbluse koordineerija tegevuste ja ülesannete määramine.  (2015) 
• Keelekümbluse tulemuste/tegevuste mõju ja mõõtmisviiside määratlemine. (2016) 
• Keelekümblusega seotud tegevuste kajastamine kooli kodulehel. 

Teostamise tähtaeg: iga-aastane 
Vastutav isik: õppealajuhataja, keelekümbluskoordinaator. 

5.2  Tegevusvaldkond: personalijuhtimine 

Eesmärk 5.2.1. Koolitöötajad on motiveeritud ning nende  kvalifikatsioon vastab 
nõuetele ning kooli vajadustele. 
 
Indikaator:  
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• Koolis töötavad kvalifikatsioonile vastavad õpetajad ja teised töötajad.  
 
Meede:  

• Luua  töökeskkond, kus töötajad saavad end realiseerida vastavalt oma oskustele ja 
huvidele. 

Tegevused: 
• Töötajate motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi täiustamine. 
• Personalipoliitika väljatöötamine. (2015) 
• Professionaalset arengut toetava ja kaasaja nõuetele vastava koolituskava väljatöötamine 

ja rakendamine. 
• Personali hindamissüsteemi väljatöötamine, rakendamine ja rahuoluküsitluste süsteemne 

läbiviimine. 
• Arenguvestluste läbiviimine kõigi kooli töötajatega. 
• Ümberõppe võimaldamine keelekümbluse õpetajaks. 

Teostamise tähtaeg: iga-aastane 
Vastutav isik: direktor, õppealajuhataja 
 

5.3 Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega 

Eesmärk 5.3.1. Toimub tulemuslik koostöö  lastevanematega kooli arengu ja 
õppeprotsessi toetamiseks. 
 
Indikaator:  

• On välja töötatud  koostööstrateegia. 
 
Meede:  

• Kaasata vanemad kooliellu vastavalt strateegiale. 
 
Tegevused:  

• E-võrgustiku loomine kooliga suhtlemiseks ja koolilt info saamiseks. 
• Vanemate nõustamisvõrgustiku loomine ja rakendamine. 
• Arenguvestluste süsteemi täiustamine. 
• Loengute korraldamine lastevanematele. 
• Lastevanematele  rahuloluküsitluste läbiviimine.  
• Lapsevanemate  kaasamine kooliellu lasteaiast alates. 
• Hoolekogu liikmete kaasamine kooli arengut mõjutavatesse töörühmadesse. 
• Hoolekogu liikmete koolitamine ja nõustamine. 

Teostamise tähtaeg: iga-aastane 
Vastutav isik: direktor, hoolekogu esimees 
 

Eesmärk 5.3.2. Juhtkond toetab õpilasesindust õpilaselu kujundamisel. 
 
Indikaator:  

• Õpilasesindus on esindatud kooli arengut mõjutavates töörühmades ning avaldab oma 
arvamust. 

 
Meede:  

• Teadvustada õpilasesinduse  liikmetele nende õigusi, kohustusi ja  rolli koolis. 
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Tegevused: 
• Õpilasesinduse liikmete tegevusvaldkondade kindlaks määramine. 
• Õpilasesinduse liikmete koolitamine. 
• Õpilasesinduse rolli tähtsustamine kooli tegevuse korraldamises. 
• Õpilasesinduse töö analüüsimine.  
• Õpilasesinduse tegevuste kajastamine kooli kodulehel. 

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: juhtkond, huvijuht 
 

5.4 Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine 

Eesmärk 5.4.1. Rahalisi ressursse kasutatakse säästlikult. 
 
Indikaator:  

• Ressursside jaotuskava on tasakaalustatud, eelistused tulenevad arengukava 
prioriteetidest. 

 
Meede:  

• Analüüsida kõikide ressursside kasutamist. 
 
Tegevused:  

• Olemasoleva ja vajaliku materiaaltehnilise baasi analüüsimine. 
• Ressursside kasutamise efektiivsuse hindamine. 
• Rahaliste ressursside kokkuhoiu võimaluste kaardistamine. 

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: direktor 

 

Eesmärk 5.4.2. Koolis on loodud kaasaegne õppekeskkond.  
 
Indikaator:  

• 2019. aastaks kaasajastatakse füüsiline õppekeskkond ning õppimis- ja töötingimused 
vastavad tervisekaitse nõuetele.  

 
Meetmed:  

• Viia füüsiline õppekeskkond vastavusse põhikooli riiklikus õppekavas kehtestatud 
nõuetele. 

 
Tegevused:  

• Koolimaja elektrisüsteemi renoveerimine. (2019) 
• Koolimaja soojustamine ja välisfassaadi renoveerimine. (2019) 
• Ventilatsioonisüsteemi väljaehitamine. (2019) 
• Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine. (2019) 
• Klassiruumide renoveerimine. (2019) 
• IKT-vahendite (info- ja kommunikatsiooni) uuendamine. 
• Õppekirjanduse tellimise vajaduste ja võimaluste analüüs. 
• Veebipõhiste õppevahendite ja IKT-vahendite kasutamise rakendamine.  

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: direktor, majandusjuhataja, IT-spetsialist 
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Eesmärk 5.4.3. Koolis on tagatud kõigile koolitöötajatele ja õpilastele vaimne ja 
füüsiline turvalisus. 
 
Indikaator:  

• Õnnetusjuhtumite ja hädaolukordade arv on viidud miinimumini. 
 
Meede:  

• Luua õpilaste ja kogu koolipersonali tervisele ohutu ja tervist tugevdav koolikeskkond. 
 
Tegevused: 

• Turvalisuse seire ja riskianalüüsi teostamine. 
• Hädaolukorra õppuste läbiviimine.  
• Videovalvesüsteemi paigaldamine. (2017) 
• Ohutust ja turvalisust puudutavate koolituste läbiviimine. 
• Kasvatustegevuses turvalist koolikeskkonda käsitlevate teemade osakaalu suurendamine 

läbi õppetundide ja klassivälise tegevuse.  
• Tervislike eluviiside edendamine. 
• Tervisenõukogu moodustamine. (2016) 

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: majandusalajuhataja, huvijuht 
 

5.5  Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatustegevus 

Eesmärk 5.5.1. Igale õpilasele  on tagatud õppekorraldus ja õppekava, mis 
võimaldavad avada ja arendada tema potentsiaali. 
 
Indikaator:  

• Koolis on õppija arenguks loodud soodne õppekeskkond (keelekümblus, õpiabi, LÕK-
klass [lihtsustatud õppekava], tugisüsteemid). 

 
Meede:  

• Toetada õpilaste arengut. 
 
Tegevused:  

• Õppekava arendamine. 
• Kaasaegsete õppemeetodite ja -vahendite kasutamine, õppimisvõimaluste 

mitmekesistamine. 
• Õpilaste individuaalse arengu toetamine. 
• Tugistruktuuride arendamine. 
• Karjäärinõustamise süsteemi väljatöötamine. (2016) 

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: õppealajuhataja 
 

Eesmärk 5.5.2. Põhikooli lõpetaja eesti keele oskus võimaldab üleminekut 
järgmisele haridustasemele. 
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Indikaator:  
• Eesti keele tase vastab nõutud tasemele. 

 
Meede:  

• Tõhustada ja toetada eesti keele õpetamist. 
 
Tegevused: 

• Lõimitud aine- ja keeleõpetuse ning keelekümblusmetoodika rakendamine. 
• Keeleõpet toetavates projektides osalemine. 
• Võimaluste pakkumine  keeleõppeks läbi klassivälise tegevuse. 
• Eesti keeles õpetatavate ainete kvaliteedi pidev kontroll. 

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: õppealajuhataja 
 

Eesmärk 5.5.3. Huvitegevus toetab lapse arengut, sh laste eneseväljendust, vene, 
inglise ja eesti keele arengut ning õppekava realiseerumist. 
 
Indikaator:  

• Huvitegevus toetab õppekava täitmist, mitmekesistab õppetegevust ja –kasvatust. 
 
Meede:  

• Kaasata huvitegevusse suurem osa õpilastest ning integreerida keelekümblus 
huvitegevusse, mis toetab keelelist arengut. 

 
Tegevused:  

• Eestikeelsete huviringide loomine. 
• Huviringide tegevuse ajakohastamine. 
• Õpilaste süstemaatiline suunamine huvitegevusse ja õppetööd toetavatesse projektidesse. 
• Õppekavavälise tegevuse analüüsimine ja parendamine. 

Teostamise tähtaeg: iga–aastaselt 
Vastutav isik: õppealajuhataja, huvijuht 
 
Meetmed, mida rakendatakse, et tagada õpilastele võimalus keskhariduse  ja kutsehariduse 
õpingute jätkamiseks eesti keeles 

• Vastavalt riiklikule õppekavale õpitakse eesti keelt teise keelena alates esimesest klassist. 
• Esimeses kooliastmes õpetatakse eesti keeles järgmisi õppeained: loodusõpetus, 

inimeseõpetus, muusikaõpetus, kunstiõpetus, tööõpetus. 
• Teises ja kolmandas kooliastmes toimub lisaks järgmiste ainete õpetamine eesti keeles: 

ühiskonnaõpetus, ajalugu, bioloogia, geograafia, matemaatika, füüsika, keemia, kehaline 
kasvatus. 

• Koolis korraldatakse  üritusi ka eesti keeles. 
• Loovtööde koostamine nii vene kui ka eesti keeles. 
• Osalemine koolivälistes projektides. 
• Varase keelekümbluse programmi baasil klasside avamine. 

 

6. ÕPETAJATE TÄIENDUSKOOLITUSKAVA 

Arengukavas esitatud täienduskoolituskava arvestab nii sisehindamise tulemuste kui 
konkreetsete õpetajate arenguvajadustega ning esitab kavandatavad koolitused õppeaastate 
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lõikes. Esitatud täienduskoolituskava on aluseks täienduskoolituste korraldamisel koolis. 
Detailsem õpetajate täienduskoolituse kavandamine toimub kooli üldtööplaanis. Vajadusel võib 
õppeaasta lõpus läbiviidud õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest tulenevalt kavandada 
täiendavaid koolitusi. 

6.1 Täiendkoolituse kava koostamise põhimõtted: 
• Koolitus on tervikprotsess, kus arvestatakse kooli kui terviku ja kogu personali vajadusi 

ning planeerimisel lähtutakse kooli prioriteetidest, vajadustest ja ressurssidest. 
• Õppeaasta lõpul esitataval eneseanalüüsi lehel ja toimuval arenguvestlusel analüüsib 

õpetaja õppeaasta vältel toimunud täiendkoolituste tulemuslikkust, kirjeldab enda 
arenguvajadusi ja täiendkoolituse soove järgmiseks õppeaastaks. 

• Õppeaastaringselt võib esitada täiendkoolituse soove ning neid rahuldatakse vastavalt 
kooli vajadustele, võimalustele ning õppeaasta täiendkoolituse prioriteetidele. 

• Õppeaasta täiendkoolituse prioriteedid tulenevad eelneva õppeaasta töö analüüsist, 
õppekava arenduse vajadustest, õpetajate ja ainekomisjonide ettepanekutest ning 
määratletakse õppeaasta üldtööplaanis. 

• Õpetaja annab tagasisidet täiendkoolitusest ja selle tulemuslikkusest ainekomisjonis, 
sisekoolitustel ja eneseanalüüsis. 

6.2 Koolitusvaldkonnad: 
• Õpetajate ainealane pädevus, metoodiline abi, tööprotsessi toetamine. 
• Keelekümbluse ja LAK-õppe (lõimitud aine- ja keeleõpe) koolitused. 
• Õppe-kasvatustöö korraldamine. 
• Juhtimiskoolitused. 
• IKT-alased (info- ja kommunikatsiooni) koolitused. 
• Seadustest tulenevad koolitused (esmaabi, tuleohutus, töökeskkonna ohutus jms) 

 

7. ARENGUKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE RAHALISTE VAHE NDITE 
KAVANDAMINE 

Arengukava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused 
saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning õppeasutuse areng tagatakse 
igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava elluviimiseks vajalike 
rahaliste vahendite kavandamine toimub kooli eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus 
tulenevalt kooli üldtööplaanist. 
 

8. ARENGUKAVA UUENDAMINE 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 
rakendusplaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist 
ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise 
hetkeseisu. Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab 
ettepanekud arengukava uuendamiseks. Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab kooli 
direktor õppenõukogu ettepanekute alusel käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused kooli 
hoolekogult, õpilasesinduselt ja õppenõukogult. 2019. aastal viiakse läbi sisehindamine, mille 
käigus välja selgitatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad on aluseks uute eesmärkide ja 
põhisuundade kavandamisel arengukava koostamisel. 
 
Arengukava kinnitab Tapa vallavalitsus. 
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