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SISSEJUHATUS 
 
Arengukava koostamise lähtekohad 
 
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest § 67 lõikest 1 on arengukavas määratletud kooli 
arengukava eesmärgid ja põhisuunad aastani 2019, et tagada kooli toimimine ja jätkusuutlik areng. 
 
Arengukava on koostatud nii, et see seaks kooli tegevusele eesmärgid ja põhisuunad, mis tagaksid 
jätkusuutliku tasakaalustatud arengu, aitaksid tulla toime kooli ees seisvate strateegiliste 
eesmärkide ja muutustega ning tagaksid kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses, 
mida eeldatakse põhikoolilt ja gümnaasiumilt. 
 
Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel oleme lähtunud sisehindamise tulemusena 
välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides kooli õppe- ja 
kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. Sisehindamisel lähtuti 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest § 78 lõikest 1, haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009. a 
määrusest nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise 
küsimustes", haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määrusest nr 49 „Koolieelsete 
lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad". 
 
Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja 
põhisuundade realiseerimine konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste elluviimise kaudu. 
Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide 
saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste 
saavutamise eest vastutavad isikud. 
 
Arengukavast lähtutakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas piirkonna vajadusi, kooli 
töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse. 
 
Arengukava elluviimine tugineb kooli liikmeskonna initsiatiivil, saavutustahtel ning muutustega 
kohanemisvõimel, mistõttu arengukava kirjeldab koostamise ajal koostajatel olnud ettekujutust 
kooli strateegilistest eesmärkidest, tegevustest ja arengusuundadest järgnevateks aastateks. 
Arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi kontekstis ja arvestades, et tulevikus toimuvad 
muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus regulatsioonis võivad mõjutada ja muuta meie 
prioriteete eesmärkide ja põhisuundade osas. 
 
Arengukava loob ettekujutuse sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus 
pürgida. Arengukavas ei ole kavandatud õpilaste ja vanemate arengut, kuna selleks puudub koolil 
volitusnorm. Arengukava väljendab seda, millisena näevad kooliorganisatsiooni liikmed enda 
kooli tulevikus ning milliseid eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada toimiv õppe- ja 
kasvatusprotsess. Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse endale. 
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Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli töötajatel ning eesmärkide 
saavutamist toetab hoolekogu. 
 
Arengukava koostamise protsess 
 
Arengukava koostamiseks moodustas direktor töörühma, kelle ülesandeks oli korraldada 
arengukava terviku koostamine algusest lõpuni kindlaks määratud tähtajaks. Koostamise protsessi 
juhtis direktor. Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik isikud, kes arengukava elluviimise 
eest vastutavad. 
 
Arengukava koostamisele eelnes sisehindamine. Sisehindamise kaudu selgusid kooli tegevuse 
eesmärgid ja põhisuunad. 
 
Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja esitlemine kooliperele, 
hoolekogule ning kooli pidaja esindajatele, toimus arengukava arutelu. Arutelud arengukava 
teemal tagasid avatud diskussiooni kooli tuleviku visioonist ja ühetaolise arusaama kujunemise 
kavandamisest. Arengukava koostamise etapis analüüsiti kooli tänast olukorda tuginedes 
sisehindamisele ja sõnastati mõõdetavad eesmärgid ning põhisuunad järgnevateks aastateks. 
 
Kooliarenduse valdkonnad ja seire 
 
Arengukavas luuakse kooli tasandil tulevikuvisioon ja sõnastatakse eesmärgid ning põhisuunad 
2019. aastani. Arengukava annab suunised jätkusuutliku arengu saavutamiseks viies 
tegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkonnad on kooli põhifunktsioonide kogum, mille lõikes seatakse 
strateegilised eesmärgid ja põhisuunad. Kooli tegevusvaldkonnad hõlmavad kokkuvõetult kogu 
kooli tegevust. Eristame viit tegevusvaldkonda: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, 
koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe- ja kasvatusprotsess. Nendele viiele 
eesmärkide teostamist hõlbustavatele ning protsesse arendavatele omavahel seotud 
tegevusvaldkondadele rajaneb käesolev arengukava. Viiest tegevusvaldkonnast lähtumine on 
kooli juhtkonna strateegiline otsus. See otsus kinnitab suhet mõjusa juhtimise ning jätkusuutliku 
arengu tagamise vahel. Järjekindel, süsteemne lähenemine, tuginedes viiele tegevusvaldkonnale 
sisehindamisel, arengukavas, üldtööplaanis ja õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, soodustab 
strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. 
 
Tegemist ei ole sõltumatute tegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva arengu 
kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu, mis võimaldab lõimida kaks 
olulist kooli põhitegevust – õppe- ja kasvatustegevuse ning seda toetavad tegevused. Kooli kui 
organisatsiooni tegevusvaldkondade kogumi tulemus on põhihariduse omandamise 
võimaldamine. Õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkus saavutatakse ressursside 
mõjusa juhtimise ning kooliorganisatsiooni üldiste väärtuste ja heaolu parandamiseks 
kohaldatavate protsesside elluviimise kaudu. 
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Arengukava koostamise aluseks olnud lähenemisviis ja metodoloogia 
 
Strateegiline juhtimine koolis põhineb alates 2010. aastast protsessikesksel lähenemisviisil ning 
Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogial. Planeerimine kajastub arengukavas, elluviimine 
üldtööplaanis, kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine sisehindamise 
aruandes. Sisehindamine on omakorda sisendiks arengukavale. Käesolev arengukava on üks osa 
protsessikesksest lähenemisviisist ja Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogiast. 
 
Valitud Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogia võimaldab hinnata koolile seatud 
nõudmisi, planeerida tegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu viia pideva parendamise 
tegevusi ning mõõta mõjususe määramise eesmärgil tulemusi. Nimetatud metodoloogia 
võimaldas jõuda põhjendatud otsusteni, mis on arengukavas väljendatud prioriteetsete 
eesmärkidena ja määratletud arengustrateegiatega.  
 
Hüved, mida soovime käesoleva arengukava elluviimisel saavutada on järgmised: senisest suurem 
konkurentsivõime, otsuste langetamise suurenenud mõjusus, kooli tegevusnäitajate paranemine, 
olemasolevate ressursside optimaalsem kasutamine, töötajate suurem vastutusvõime, 
intellektuaalse kapitali suurenemine, optimeeritud, mõjusad ja tõhusad protsessid, suhtlemisahela 
paranenud toimivus, usaldusväärsus, jätkusuutlik areng, huvigruppide lojaalsus ja ühtse koolipere 
tunde tekkimine, õpimotivatsiooniga õpilaskond,  õpilaskonna paranenud õppeedukus, õpinguid 
jätkavate gümnaasiumi lõpetajate suurem osakaal, teadlikult nõudlikud vanemad ja nende 
tihedam koostöö kooliga. 
 
Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 
 
Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arengukava koostamisel arvestanud. 
 
Oluliseks väliskeskkonna teguriks, mis lähiaastatel mõjutab õppeasutuse tegevust, on: 
• hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil; 
• institutsionaalse hindamise põhimõtete kandumine kooli arengu kavandamisse; 
• laste sündivuse vähenemine. 
 
Oluliseks sisekeskkonna teguriks, mis mõjutab õppeasutuse tegevust, on: 
• kooli töötajate senisest suurem kaasamine põhikooli ja gümnaasiumi tegevusse panustamisel; 
• säästev hoiak, mis eeldab säästvat käitumist; 
• protsessi- ja tulemuskeskne üldtööaja kasutamine. 
 
Tegevuskava koostamise põhimõtted 
 
Kooli arengukava on üks olulisi strateegilise juhtimise alusdokumente, mille tegevuskavas on 
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kirjas prioriteetne sihiseade väljendatuna eesmärkides. Tegevuskavas kajastub see, millist 
strateegilisel tasemel kvalitatiivset muutust koolielus me soovime järgneva kolme aasta jooksul 
saavutada ning milliste meetmete ja tegevuste kaudu me kavatseme muutuse teostada. 
Tegevuskavas esitatud tegevused on suunatud mingi tulevikus toimiva pideva protsessi 
käivitamiseks. 
 
Arengukava tegevuskava on koostatud tegevusvaldkonnapõhisena. Igas tegevusvaldkonnas on 
esitatud strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused, mille elluviimist 
korraldab vastutav isik. Strateegilised eesmärgid on koostatud sisehindamise tulemuste ja 
arenguvisiooni alusel ning väljendavad tegevusvaldkonnas taotletavat mõju, mille saavutamine on 
mõõdetav või hinnatav. Iga eesmärgi saavutamiseks on esitatud tegevused, mis on erinevate 
tegevuste kogumid strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.  
 
Tegevuskavas kasutatavad mõisted 
 
Eesmärgina käsitleme käesolevas arengukavas reaalset, teatud ajaks taotletavat mõõdetavat 
tulemust. Eesmärk tuleneb tegevusvaldkonna sisehindamise tulemuse analüüsist. Eesmärgi 
täitmine on mõõdetav ja väljendatud indikaatorina. Eesmärk on sõnastatud mõjupõhiselt ja selle 
täitmine on kooli pädevuses. 
Tegevused on meetmete rakendamiseks kavandatavad olulisemad tegevused. 
Teostamise tähtaeg määratleb ajaperioodi, kuna tegevus teostatakse. 
Vastutav isik peab enda tegevuste ja erinevate isikute kaasamise kaudu tagama meetme 
saavutamise. 
 
Tegevuskava struktuur 
 
Tegevuskavas on esitatud viis tegevusvaldkonda. Igas valdkonnas on esitatud eesmärgid, 
indikaatorid, eesmärkide saavutamiseks suunatud meetmed, meetme elluviimist korraldav 
vastutav isik, tegevused meetme rakendamiseks ning tegevuse läbiviimise tähtaeg aastates, mis on 
esitatud sulgudes tegevuste järel. Käesoleva arengukava sisu koostamisel on arvestatud asjaoluga, 
et arengukava alusel koostatakse üldtööplaan, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta 
tegevuskava vormistatuna alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele ning igas alapunktis 
määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. 
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KOOLI ÜLDANDMED 
 
Nimetus: Narva Kreenholmi Gümnaasium  
Tegutseb Narva Kreenholmi Gümnaasiumi põhimääruse alusel, mis on kinnitatud Narva 
Linnavalitsuse 29.12.2010. a määrusega nr 1693.  
Registrikood: 75008605 Rahandusministeeriumi otsus 11.03.2005.a nr 12-4.5/1685  
Koolitusluba: Koolitusluba nr 3492 HTM on välja antud „Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse” § 53¹ 
ja 03.12.2004. a ministri käskkirja nr 1138 alusel.  
Kooli aadress: Vassili Gerassimovi 2, Narva linn 20105, Ida-Viru maakond, Eesti; veebileht 
www.kreenholmi.edu.ee; e-post: mail@kreenholmi.edu.ee  
Kooli pidaja: Narva Linnavalitsus Peetri 3, Narva 20308  
Territooriumi üldpind: 24556 м2  
Õppehoone pind: 5870 м2  
Asutamise aeg: 01.09.1945.a  
Kooli staatus:  
1945. a – 4. algkool 
12.06.1952. a – 4. seitsmeaastane kool 
23.08.1955. a – 4. keskkool 
01.09.1960. a – 4. kaheksa-aastane kool 
1968. a – Narva 4. keskkool 
1994. a - Kreenholmi Kool 
2003. a - Narva Kreenholmi Gümnaasium 
Seisuga 10.01.2016.a õpib Narva Kreenholmi Gümnaasiumis 730 õpilast.  
Klassikomplekte on 31.  
Koolis on 79 töötajat, neist 53 õpetajat.  
Narva Kreenholmi Gümnaasiumis tegutseb eelkool.  
2015/2016. õa õpib eelkoolis 76 last.  
Gümnaasiumiastmes toimub õpe humanitaar- ja reaalsuunitlusega ning Riigikaitse programmi 
järgi.  
Gümnaasiumis korraldatakse tunnivälist tegevust õppekava täitmise toetamiseks. 
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NARVA KREENHOLMI GÜMNAASIUMI MISSIOON JA ARENGUVISIOON 
 
Missioon 
Aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast 
täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valmistada gümnaasiumi õpilased ette 
toimimiseks erinevates eluvaldkondades. 
 
Visioon 
Oleme loonud õpilastele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava õpikeskkonna, mis 
toetab õpilaste õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja 
tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi 
kujunemist ning gümnaasiumi õpilastele õpikeskkonna, mis toetab isiksuse kujunemist, kes oleks 
loov, mitmekülgne, sotsiaalselt küps, usaldusväärne ning oma eesmärke teadvustav ja saavutada 
oskav isiksus. 
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KOOLI ARENGU EESMÄRGID, PÕHISUUNAD JA TEGEVUSKAVA VALDKONNITI 
 
Esimene tegevusvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine  
 
Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Eestvedamine ja juhtimine" järgmised 
kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 
1. Sisehindamisel välja selgitatud parendusvaldkondade, arengukava, üldtööplaani ja 
õppeaasta kokkuvõtte vahel on sidusus. 
2. Arengukavas on määratletud prioriteetsed kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 
3. Arengukava tegevuskava koostamisele eelneb riskihindamine, mille tulemusi 
arvestatakse. 
4. Määratletud on võtmetulemused: üldtööplaanis on määratletud sihtväärtused (eesmärgid, 
numbriliste näitajate kaudu, milleni soovitakse jõuda) ja sisehindamise aruandes on esitatud 
tulemusnäitajad (hetkeseisu ja trende iseloomustavad numbrilised näitajad). 
5. Toimub perioodiline arengukava ja üldtööplaani seire, võtmetulemusi mõõdetakse ja 
analüüsitakse ning vajadusel viiakse arengukavasse ja üldtööplaani sisse muudatusi, arengute 
kavandamine on tõenduspõhine. 
6. Kooli arengukava koostamist ning elluviimist juhib direktor kooli üldtööplaani kaudu ning 
kaasab kooli töötajaid ja erinevaid huvigruppe. 
7. Huvigruppide panus arengukava koostamisse on märgatav ning üldtööplaani on kaasatud 
huvigrupid, kes peavad kavandatut ellu viima. 
8. Vastutus kõikidel tasanditel on määratletud ja kirjeldatud töölepingutes ning see toetab 
eesmärkide saavutamist ja põhiprotsesside sidusat toimimist. 
9. Koolisisene ja -väline kommunikatsioon on eesmärgistatud ja juhitud, tegeletakse sihipäraselt ja 
tulemuslikult. 
10. Töötajad ja õpilased on teadlikud eesmärkidest ja põhisuundadest ning oma rollist nende 
saavutamisel. 
11. Kooli dokumentatsioon on asjakohane, kooskõlas kehtiva õigusega ja sellest juhindutakse 
igapäevases tegevuses. 
12. Kooli tegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, kooli põhimäärusest, kooli arengukavast, kooli 
õppekavast ja kooli asjaajamiskorrast. 
13. Toimib tõhus protsessi- ja tulemusjuhtimine, mis on kooskõlas eesmärkide, 
põhisuundade, prioriteetide ja tegevuse põhimõtetega. 
14. Välis- ja sisehindamise tulemusi kasutatakse sihtide seadmisel kooli jätkusuutliku arengu 
tagamisel. 
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Tegevuskava  
Eesmärk  Tegevused 2016 2017 2018 2019 Vastutajad Partnerid 
1.Kooli staatuse 
säilitamine või 
muutmine 

Alustpanevate dokumentide korrigeerimine 
või uuendamine 

* * * * Kooli juhtkond 
Hoolekogu esimees 
Ametiühingu 
usaldusisik 

 

Personali hõivatuse küsimuste lahendamine * * * * Kooli juhtkond 
Ametiühingu 
usaldusisik 

 

2. Kooli 
juhtimissüsteemi 
täiustamine 

Kooli tegevus lähtub kehtivatest õigusaktidest, 
kooli põhimäärusest, kooli arengukavast, kooli 
õppekavast ja kooli asjaajamiskorrast. 

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid 
Hoolekogu liikmed 
Õpilasesinduse 
liikmed 

 

Kooli dokumentatsioon on asjakohane, 
kooskõlas kehtiva õigusega ja sellest 
juhindutakse igapäevases tegevuses. 

* * * * Kooli juhtkond 
 

 

Toimib tõhus protsessi- ja tulemusjuhtimine, 
mis on kooskõlas eesmärkide, põhisuundade, 
prioriteetide ja tegevuse põhimõtetega. 

* * * * Kooli juhtkond, 
Pedagoogid 
Hoolekogu liikmed 
Õpilasesinduse 
liikmed 

 

3. Kooli järjepideva 
tegevuse ja arengu 
kavandamine ja 

Kooli stabiilse arengu tagamine ja 
sisehindamise analüüsi otstarbekas kasutamine 
erinevate valdkondade tegevuste 

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid 
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tagamine parendamisel, samuti motivatsioonisüsteemi 
põhimõtete täpsustamine ja selgitamine 
Arengukava täitmise korraldamine, jälgimine 
ja analüüsimine (arengukava on igal aastal 
analüüsitud ning sisehindamise tulemuste 
alusel täiendatud) 

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid 
Hoolekogu liikmed 
Õpilasesinduse 
liikmed 

 

Üldtööplaani koostamine, rakendamine ja 
täitmise analüüsimine.  

* * * * Kooli juhtkond, 
Pedagoogid 

 

Tegevuse pidev analüüs, hindamine ja 
korrigeerimine 

* * * * Kooli juhtkond  

Sisehindamisel välja selgitatud 
parendusvaldkondade, arengukava, 
üldtööplaani ja õppeaasta kokkuvõtte vahel on 
sidusus. 

* * * * Kooli juhtkond 
 

 

Arengukava elluviimiseks kooli üldtööplaanis 
detailse arengukava tegevusplaani koostamine 

* * * * Kooli juhtkond 
 

 

Kooli sisekontrolli läbiviimine * * * * Kooli juhtkond  
4. Väärtuskasvatuse 
edendamine ja 
kasvatustöö 
tõhustamine 

Kooli põhiväärtustes kokkuleppimine, nende 
teadvustamine ja nendest lugupidamine kooli 
töötajate, õpilaste ja lapsevanemate seas 

* * * * Kooli töötajad 
Õpilased 
 

Lapsevanemad 

Kooli põhiväärtuste ja traditsioonide toetamine 
ja arendamine 

* * * * Kooli töötajad, 
õpilased 
 

Lapsevanemad 

3. Turvalise vaimse, Ohutus- ja turvanõuete tagamine iga * * * * Kooli juhtkond  
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füüsilise ja sotsiaalse 
koolikliima tagamine 

koolipäeva jooksul. 
Juhtumite ennetamine, oskus ohuolukordades 
käituda vastavalt väljatöötatud kriisiolukorra 
lahendamise plaanile 

* * * * Kooli juhtkond, 
Kriisikomisjoni 
liikmed, 
Kooli töötajad 

 

4. Õppijate arvu 
säilitamine kaotamata 
seejuures kõrget 
haridustaset 

Õppijate arv jääb samale tasemele nagu 
eelmistel aastatel  

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid, huvijuht 

 

5. Kooli positiivse 
maine kujundamine 

Kooli esindamine ja tegevuse tutvustamine 
asjakohastel foorumitel, üritustel ja  
komisjonides 

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid 

 

Kooli esindamine ja tegevuse tutvustamine 
meedias 

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid 

 

Kooli veebilehel kooli tegevusest 
informatsiooni  kajastamine, informatsiooni 
õigeaegne uuendamine ja korrastamine 

* * * * Kooli juhtkond 
Pedagoogid 
Infojuht 

 



 

14 
 

Teine tegevusvaldkond: Personalijuhtimine 
 
Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Personalijuhtimine" 
järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad: 
1. Kooli töötajate värbamise ja arendamise põhimõtted ja protseduurid lähtuvad riiklikus 
ja kooli õppekavas esitatud eesmärkidest ning kindlustavad kooli jätkusuutliku arengu. 
2. Koolitöötajate kvalifikatsioon vastab nõuetele ning kooli vajadustele. 
3. Pedagoogilise personali valimisel ja atesteerimisel arvestatakse lisaks 
kvalifikatsiooninõuetele ka varasemat tegevust, sh õpetamise arendamist, õpilaste 
tagasisidet jms. 
4. Töötasustamise ja töötajate tunnustamise põhimõtted on selgelt määratletud, nad 
toetavad töötajate jätkusuutlikku arengut, nad on kõigile töötajatele kättesaadavad ning 
neid järgitakse. 
5. Töötajate rahulolu uuritakse küsitluse kaudu ning monitooringu tulemusi kasutatakse 
parendustegevustes. 
6. Õpetajate töökoormuse jaotus õppe- ja kasvatustegevuse, juhendamistegevuse ning 
muude ülesannete vahel on selgelt fikseeritud töölepingutes. 
7. Õpetajad osalevad rahvusvahelistes mobiilsusprogrammides, koostööprojektides, 
võrgustikes jms. 
8. Kool kaasab kõikide õppeastmete õpetajaid õpilaste loovtöö, õpilasuurimuse ja 
praktilise töö juhendamisse. 
9. Juhendajate professionaalsus, efektiivsus ja koormus on mõistlikus tasakaalus, mis 
tagab loovtöö, õpilasuurimuse või praktilise töö kvaliteedi ja õpilaste kooli lõpetamise 
efektiivsuse. 
10. Õpetajad lähtuvad oma tegevuses hariduselu reguleerivatest õigusaktidest, mh on 
olemas selged reeglid loomevargusjuhtumite menetlemiseks. 
11. Kool on määratlenud „hea töötaja" kompetentsid ning töötajad saavad nendele 
vastavalt seada enda arengusihte ning tegeleda enesearendusega. 
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Tegevuskava  
Eesmärk  Tegevused 2016 2017 2018 2019 Vastutajad 
1. Personali 
vajaduste 
hindamine ja 
värbamine 

Personali vajaduste analüüs ja planeerimine * * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja 

Vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimine * * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja 

Töölepingute uuendamine ja sõlmimine  * * * * Direktor 
2. Personali 
hindamine 

Sisekontrolli teostamine * * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja 

Aasta õpetaja konkursi läbiviimine (kooli tasandil) * * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad, 

Linnakonkursile „Aasta õpetaja“ kandidaadi 
iseloomustuse esitamine 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
pedagoogid 

3. Personali 
arendamine 

Õpetajate koolituskava koostamine, selle täitmise 
jälgimine ja koolituse tulemuslikkuse hindamine 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
ainesektsioonide juhatajad, 
pedagoogid 

Kogemuste jagamine, tundide külastamine, ainenädalate 
läbiviimine 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
ainesektsioonide juhatajad, 
pedagoogid 

Õpetajate IT oskuste täiendamine * * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
IT-spetsialist 

Riigikeele valdamise parandamiseks erinevate 
võimaluste kasutamine koolis ja väljaspool kooli 
(tutvumine informatsiooniga ning koolisiseste 
dokumentidega eesti keeles, koolitus eesti keeles, ühine 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
eesti keele õpetajad 
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tegevus õpilastega eesti ja vene keeles jne) 
4. Personali 
kaasamine, 
motiveerimine ja 
toetamine 

Töötajatega arenguvestluste läbiviimine (eneseanalüüsi 
alusel) 

* * * * Direktor 

Kõikide pedagoogide meeskonnatöösse kaasamine * * * * Direktor, õppealajuhatajad 
Kõikide õpetajate kaasamine kooli ja linna õppeainete 
metoodiliste ühenduste, temaatiliste töögruppide, 
temaatiliste konverentside ja ürituste tegevusse. 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
õpetajad 

Pedagoogide tunnustamine (konkurss “Aasta õpetaja”, 
preemiad, lisatasud, toetused) 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad 

Personali rahulolu küsitluse läbiviimine ja tulemuste 
analüüsimine 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja 

Personali ametijuhendite uuendamine (vajadusel) * * * * Direktor 
Kooli personalikultuuri kujundamise arendamine 
(probleemide äramärkimine suhtlemises ning tegevuses 
aastase personalitöö hindamise kaudu. Personalikultuuri 
olukorra läbiarutamine arenguvestluste tasemel, üldistel 
aruteludel, kooli juhtkonna koosolekutel. Täiendusõpe, 
mis on seotud pedagoogilise eetika ja silmaringi 
laiendamisega) 

* * * * Direktor, õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja 

Nooremate õpetajate toetamine. Mentorlus * * * * Õppealajuhatajad, mentorid 
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Kolmas tegevusvaldkond: Koostöö huvigruppidega 
 
Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Koostöö huvigruppidega" 
järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad: 
1. Kooli põhitegevusi ja koolis toimuvat tegevust populariseeritakse ja tutvustatakse 
huvigruppidele ning avalikkusele. 
2. Kooli töötajad osalevad koolivälistes tegevustes, kogudes ja nende töös, osalevad 
rahvusvahelises koostöös. 
3. Kooli töötajad ja õpilased osalevad ühiskondlikus diskussioonis, sh läbi avaliku 
meedia, on nähtavad. 
4. Kool pakub erinevat teavet huvigruppidele avalike ürituste ning infolehtede kaudu. 
5. Huvigruppidele suunatud tegevusi kavandatakse vastavalt huvigruppide vajadustele 
ning kooli võimalustele ja eesmärkidele. 
6. Huvigruppidele suunatud tegevus on eesmärgistatud, selle tulemusi hinnatakse 
perioodiliselt ning selle põhjal viiakse sisse parendusi. 
7. Huvigruppide kooliga rahulolu uuritakse ja analüüsitakse ning tulemusi arvestatakse 
arendustegevuste kavandamisel. 
8. Kool panustab huvigruppide heaolu arendamisse, jagades oma ressursse 
(raamatukogu, spordirajatised jms) ja/või korraldades kontserte, näitusi, etendusi, 
konverentse, jm üritusi. 
9. Kool toetab õpilasesindust õpilaselu kujundamisel. 
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Tegevuskava  
Eesmärk  Tegevused 2016 2017 2018 2019 Vastutajad 
1.Koostöö 
huvigruppidega  

Huvigruppidega koostöö kavandamine ja läbiviimine * * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
majandusalajuhataja, 
klassijuhatajad 

Lepingute sõlmimine * * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
pedagoogid 

Ühisprojektide (riigi, maakonna ja linna tasandil) loomine ja 
ellu viimine 

* * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
pedagoogid 

Partnerkoolide leidmine ja koostöö arendamine * * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
pedagoogid 

Oluliste huvigruppidega rahulolu-uuringute läbiviimine * * * * Direktor, 
õppealajuhataja 

Rahulolu-uuringute tulemuste põhjal koostööplaani 
korrigeerimine 

* * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
majandusalajuhataja, 
klassijuhatajad 

2. Koostöö 
lasteaedadega 

Lasteaedadega koostöökava planeerimine ja arutamine * * * * Õppealajuhatajad, 
algklasside õpetajad, 
huvijuht 

Ühisprojektides ja üritustes osalemine * * * * Õppealajuhatajad, 
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algklasside õpetajad, 
huvijuht 

Eelkooli töö kajastamine * * * * Õppealajuhatajad, 
algklasside õpetajad, 
huvijuht 

Kooli avatud uste päeva läbiviimine * * * * Õppealajuhatajad, 
algklasside õpetajad 

Lasteaedades ettevalmistusrühma tundide külastamine * * * * Õppealajuhatajad, 
algklasside õpetajad 

3. Koostöö 
toetusfondidega 

Toetusfondide koostöö abil lisarahastamise saamine  * * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
õpetajad, IT-spetsialist 

4. Kooli positiivse 
maine kujundamine 

Tihe koostöö meediaga ja kooli tegevuse valgustamine 
meedias nii kohalikul kui ka riiklikul tasemel 

* * * * Direktor, 
õppealajuhataja, 
ainesektsioonid, IT-
spetsialist, huvijuht 
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Neljas tegevusvaldkond: Ressursside juhtimine 
 
Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas «Ressursside juhtimine" 
järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad: 
1. Kooli rahaliste vahendite jaotus ning taristu haldamine ja arendamine on 
majanduslikult otstarbekas ning lähtub kooli arengukava eesmärkidest ja 
põhisuundadest, õppeaasta prioriteetidest ning õppekava eesmärkidest. 
2. Kool kasutab infosüsteeme, mis toetavad kooli juhtimist ja põhiprotsesside sidusat 
toimimist. 
4. Personali töötingimused ning õpilaste õppekeskkond vastavad kooli spetsiifikast 
tulenevatele vajadustele ning kehtestatud nõuetele. 
5. Kool analüüsib oma varade kasutamise efektiivsust ning arvestab analüüsitulemusi 
parendustegevustes. 
6. Ümbritsev vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna kooslus toetab töötajate ning 
õpilaste arengut ja innovatsiooni. 
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Tegevuskava  
Eesmärk  Tegevused 2016 2017 2018 2019 Vastutajad Partnerid 
1.Eelarveliste 
ressursside 
juhtimine 

Igal aastal koolieelarve eelnõu koostamine ja 
hoolekoguga läbirääkimine 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

 

Eelarve täitmine, eelarve täitmise kontrolli ja 
analüüsi teostamine  

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

 

Säästliku majandamise planeerimine ja 
rakendamine 

* * * * Direktor, pedagoogid 
majandusalajuhataja,  

 

2.Inforessursside 
juhtimine 

Infosüsteemi efektiivsuse jälgimine ja 
arendamine eelarve raames või projektide 
kaudu 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
infojuht, IT-spetsialist, 
pedagoogid 

 

Kooli arvutipargi uuendamine ja 
suurendamine eelarve raames või 
sihtfondide projektides osalemise kaudu 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
infojuht, IT-spetsialist, 
pedagoogid 

 

3. Materiaal-
tehnilise baasi 
arendamine 

Kooli territooriumi heakskorrastamine ja 
piiritlemine 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
õppealajuhatajad 

Narva 
Linnavalitsuse 
Kuultuuriosakond, 
linnapea, 
toetusfondid 

Kooli staadioni renoveerimine * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
õppealajuhatajad  

Narva 
Linnavalitsuse 
Kuultuuriosakond, 
linnapea, 
toetusfondid 
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Kooli sise- ja välisfassaadi remont * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

Toetusfondid, 
linna toetused 

Katuse osaline remont * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

Toetusfondid, 
linna toetused 

Kabinettide ja koridoride seinte osaline 
remont 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

Toetusfondid, 
linna toetused 

2. korruse tüdrukute tualeti remont – 
ettekirjutuse täitmine 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

toetusfondid, linna 
toetused 

Hoone keldri remont - ettekirjutuse täitmine * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

toetusfondid, linna 
toetused 

Pimendavate ruloode uuendamine * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

toetusfondid, linna 
toetused 

Internetiühendus (lokaalvõrgu uuendamine, 
juhtmevaba võrgu varustuse uuendamine) 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

toetusfondid, linna 
toetused 

Kooli materiaal-tehnilise baasi kohta 
arvestuse pidamine, säilitamine ja 
arendamine eelarve raames 

* * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja 

 

Kooli materiaal-tehnilise baasi kohta 
arvestuse pidamine, säilitamine ja 
arendamine sihtfondide projektides 
osalemise kaudu 

* * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
majandusalajuhataja, 
pedagoogid 

 

Raamatukogu elektroonilise kataloogi 
arendamine 

* * * * Raamatukoguhoidja  
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« Turvalisuse tagamine"  
 
1. Kool tagab õpilaste ja koolitöötajate koolis viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse. 
Eesmärk  Tegevused 2016 2017 2018 2019 Vastutaja, kaasatud 

inimesed 
1.Õpilaste ja 
koolitöötajate vaimset 
või füüsilist turvalisust 
ohustavate olukordade 
ennetamine 

Hädaolukorra lahendamise plaani ja kodukorra 
läbivaatamine ja vajadusel korrigeerimine 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
õppealajuhatajad, 
koolitöötajad 

Riskianalüüsi läbivaatamine * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 

2. Järelevalve 
teostamine vägivalla 
ennetamiseks  

Kooli hoones ja territooriumil jälgimisseadmestiku 
kasutamine ja võrgustiku laiendamine arvestades 
isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
infojuht 

Korrapidamine vahetundides * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja,  
koolitöötajad 

4. Praktiline tegevus 
ohuolukordades 
tegutsemiseks  

Tule- ja veeohutusalane koolitus, tule kustutamise ja 
tulekustuti kasutamise praktiline õppus kooli personalile  

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
koolitöötajad 

Kooli õppeevakueerimise korraldamine koolitunni ja 
vahetunni ajal 

* * * * Direktor, 
majandusalajuhataja, 
koolitöötajad 

Koolisiseste süsteemide kontroll vastavalt seadusele * * * * Direktor, 
majandusalajuhataja 
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Viies tegevusvaldkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 
Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess" 
järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 
1. 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. 
2. Õppekava arendustegevus on süsteemne ja regulaarne ning õppekavaarendusse 
kaasatakse erinevad huvigrupid. 
6. Riikliku õppekava, kooli õppekava ja õpetaja töökava vahel on sidusus. 
7. Kool on loonud eeldused oma lõpetajate konkurentsivõime tagamiseks. 
5. Uuritakse ja analüüsitakse vilistlaste rahulolu õppe kvaliteediga ning tulemusi 
arvestatakse õppekavaarenduses. 
6. Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õpilase arengut 
õpitulemuste saavutamisel (sh õppemeetodite lähtumine õpitulemustest ning õpilaste 
vajadustest ja eripärast). 
7. Õpilaste akadeemilist edasijõudmist jälgitakse ja toetatakse. 
8. Õpilastele on loodud võimalused koolis õppimiseks nende erivajadustest sõltumata. 
9. Hariduslike erivajadustega õppijate toetamise süsteem ja selle arendus toetab õppijat. 
10. Andekatele õpilastele pakutakse lisaõpet. 
11. Õpilaste õppe- ja kasvatustegevus toimub selgete reeglite alusel, mis tagavad kõigi 
õpilaste võrdse ja õiglase kohtemise. 
12. Õpilaste pädevuste hindamiseks on koolis välja arendatud analüüsi-ja 
hindamissüsteem, mille tulemusi kasutatakse süstemaatiliselt õppekava ning õppe- ja 
kasvatustegevuse arenduses. 
13. Õpilaste hindamine on õppimist toetav ja õpitulemuste ning pädevustega kooskõlas. 
14. Hindamine toimub õppekavas sätestatud korra järgi ning on õppimist toetav, 
õpitulemustega kooskõlas ning arvestab õpilaskontingendi eripära. 
15. Toimub hindamise perioodiline ülevaatus ja arendamine: hindamine mõõdab 
oodatavate õpitulemuste ja õppekava eesmärkide ning pädevuste saavutamist, sisaldab 
selgeid ja õppekavas avaldatud hindamiskriteeriume, arvestab juhtumeid, kus õpilasel on 
vajadus olla vahetust õppe- ja kasvatustööst eemal. 
16. Hindamisprotseduur on läbipaistev ja tagab õpilase õiglase kohtlemise. 
17. On olemas toimiv hindamistulemuste vaidlustamise süsteem, vaidlustusi 
analüüsitakse ning hindamissüsteemi parendatakse. 
18. Koolis on toimiv õppekavavälise õppimise või tegevuse arvestamise ning varasemate 
õpi- ja töökogemuste arvestamise süsteem, mida regulaarselt seiratakse ja täiendatakse. 
19. Õppekorraldus loob õpilasele võimaluse õpingute lõpetamiseks nominaalajaga. 
20. Päevakava, sh tunniplaani koostamise põhimõtted toetavad õpilase ja õpetaja 
otstarbekat ajakasutust. 
21. Kool pakub õppe- ja karjäärialast nõustamist, sh kooli astujatele ning nende 
vanematele. 
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22. Kool toetab soovi avaldanud õpilaste rahvusvahelist mobiilsust. 
23. Õppetöö korraldamisel kasutatakse ajakohaseid tehnilisi ja haridustehnoloogilisi 
vahendeid. 
24. Õpilastelt küsitakse perioodiliselt tagasisidet õppe- ja kasvatustegevuse toimimise 
kohta, küsitluste tulemusi analüüsitakse ning tulemusi arvestatakse parendustegevustes. 
25. Koolis toimib õpilaste loovtöö, õpilasuurimuse ja praktilise töö teostamise toetamiseks 
tugisüsteem. 
26. Õpilaste loovtöö, õpilasuurimuse ja praktilise töö kvaliteet vastab nõutavale tasemele, 
parendustegevuses arvestatakse õpilaste ja juhendajate tagasisidega. 
27. Kool uurib süstemaatiliselt õpilaste rahulolu juhendamisega. 
28. Õpilaste juhendajad publitseerivad juhendatavatel teemadel artikleid või esinevad 
loovtöödega näitustel või üritustel. 
29. Koolil on õpilaste loovtöö, õpilasuurimuse ja praktilise töö teostamiseks vajalikud 
ressursid ja vahendid ning nende hankimist toetav strateegia. 
30. Kool osaleb erinevates koolivälistes projektides. 
31. Õppekeskkonna taristut ajakohastatakse ja kasutatakse efektiivselt. 
32. Õpilasi suunatakse loomevargust ära tundma ning sellest hoiduma, koolis toimib 
intellektuaalomandialane nõustamine. 
33. Koolis on loovtöö, õpilasuurimuse ja praktilise töö läbiviimisse ja juhendamisse 
kaasatud 
isikuid väljastpoolt kooli. 
34. Koolis on loodud tugisüsteem õpilaskontingendi mitmekesisuse tagamiseks ja 
astumiseks kooli, toimub tugisüsteemi analüüs, mille põhjal tegevusi korrigeeritakse ning 
võimalusi laiendatakse. 
35. Kooli vastuvõtu reeglid on läbipaistavad, vastavad kehtivale õigusele ning toetavad 
motiveeritud õpilaskonna kujunemist. 
36. Kooli töötajate tegevused toetavad motiveeritud õpilaskonna kujunemist. 
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Tegevuskava  
Eesmärk  Tegevused 2016 2017 2018 2019 Vastutajad Partnerid 
1.Kooli õppekava 
uuendamine ja 
täiendamine 

Kooli õppekava uuendamine ja täiendamine 
vastavalt seadusandluse muudatustele ja 
hetkeseisu vajadustele 

* * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
pedagoogid, 
õpilasesindus 

Hoolekogu 
liikmed 

Õpetajate töökavade koostamine ainekavade 
alusel 

* * * * Õppealajuhatajad, 
pedagoogid 

 

2.Keeleõppe 
toetamine ja 
arendamine 

Lisavõimaluste loomine eesti keele oskuse 
toetuseks ja tõstmiseks – keeleringid, 
õppekäigud, projektid 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad 

 

Põhikoolis osade ainete õpetamine eesti keeles   * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad  

 

Koostöö partnerkooliga eesti keele oskuse 
tõstmiseks (õpilaste ja õpetajate vahetus, 
partnerkooli õppeprotsessis osalemine, 
suvelaagrid) 

* * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
pedagoogid 

 

Eesti keelt ja eesti keeles õpetatavate ainete 
kvaliteedi pidev monitooring ning õpetamise 
kvaliteedi parandamine. 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad 

 

Lisavõimaluste loomine võõrkeele oskuse 
toetuseks ja tõstmiseks  – keeleringid, 
õpilasvahetus, projektid 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad 

 

Inglise keele õpetamise kvaliteedi pidev 
monitooring ning õpetamise kvaliteedi 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad 
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parandamine. 
3. Kooli positiivse 
maine säilitamine 
ning kooli stabiilne 
komplekteerimine 

Erinevate ressursside (kooli veebileht, 
sotsiaalvõrgustik, meediakanalid) kasutamine 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad, 
huvijuht  

 

Kooli traditsioonide säilitamine * * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
huvijuht, pedagoogid 

 

Eelkooli tegevus * * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

1. ja 10. klasside komplekteerimine * * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

Teiste klasside komplekteerimine ja klasside 
täituvuse piirnormi jälgimine 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad  

 

Õpilaste arvu suurendamine vabade kohtade 
arvelt vastuvõtu korra alusel. 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

4.Õppe- ja 
kasvatusprotsessi 
planeerimine 

Õppimise ja õppeedukuse kvaliteedi säilitamine * * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad  

 

Õpilaste teadus-, uurimus- ja praktilise tegevuse 
toetamine ja arendamine ning kooli 
uurimistööde konverentsi läbiviimise 
traditsiooni säilitamine 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

8. Metoodiliste 
ühenduste ja 
temaatiliste rühmade 
töö 

Metoodiliste ühenduste töö säilitamine ja selle 
tegevuse tulemuslikkuse hindamine ja analüüs 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   
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9. Projektialane 
tegevus 

Projektialase tegevuse laiendamine * * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

Koostöö säilitamine huvigruppidega ja uute 
kontaktide otsimine 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

Koostöö vanematega, tegevuse laiendamine 
vanemate kaasamiseks kooliellu 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad   

 

Koostöö õpilasomavalitsusega * * * * Direktor   
10.Töö HEV-
õpilastega 

Töö andekate õpilastega. Kooli võimaluste 
laiendamine töös andekate lastega. 

* * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
pedagoogid, 
klassijuhatajad, 
sotsiaalpedagoog, 
eripedagoog 

 

Õpilaste karjääri planeerimise tegevuse 
laiendamine 

* * * * Õppealajuhatajad, 
pedagoogid, huvijuht 

 

HEV laste toetamine vastavalt vajadusele 
(eripedagoogi abi, koduõpe, individuaalne 
õppekava) 

* * * * Õppealajuhatajad, 
aineõpetajad, 
eripedagoog 
sotsiaalpedagoog  

 

11.Õpivõimaluste 
mitmekesisus 

Õpilaste ettevalmistamine linna-, 
maakondlikuks, vabariiklikuks ja 
rahvusvahelisteks olümpiaadideks ja 
konkurssideks. 

* * * * Õppealajuhatajad, 
pedagoogid 

 

12.Andmete analüüs, 
statistika 

Proovieksamite, lõpueksamite ja tasemetööde 
korraldus ja analüüs 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad  
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Õppeedukuse analüüs veerandite ja õppeaasta 
tulemuste lõikes. 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad,   

 

Lõpetajate edasise tegevuse kohta andmete 
kogumine ja analüüs. 

* * * * Direktor, pedagoogid 
õppealajuhatajad, 
klassijuhatajad 

 

Õpilaste rahuloluküsitluste läbiviimine * * * * Direktor, 
õppealajuhatajad, 
klassijuhatajad 
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ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 
Arengukava on üldtööplaani koostamise aluseks. Üldtööplaanis täpsustatakse tegevused 
arengukava tegevuskava elluviimiseks üheks õppeaastaks. Iga õppeaasta lõpul koostatakse 
üldtööplaani põhjal õppeaasta analüütiline kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava 
elluviimise hetkeseisu. Analüütilise kokkuvõtte alusel vaadatakse üle kooli arengukava 
tegevuskava ning vajadusel ajakohastatakse. Tegevuskava ajakohastamise algatamine 
ajavahemikul 2016 - 2019, kui see ei too kaasa muutusi arengukavas esitatud eesmärkides, 
toimub direktori poolt kooskõlastatult hoolekogu ja õppenõukoguga. Kui arengukavas 2016 – 
2019 ajakohastatakse arengukava tegevuskavas esitatud eesmärke, siis on vajalik arengukava 
kinnitanud organi, kelleks on Narva Linnavalitsus, kooskõlastus muudatuste tegemiseks kooli 
arengukavasse. 
 
Aastal 2019 koostatakse sisehindamise aruanne, mis on uue arengukava tegevuskava koostamise 
aluseks. Sisehindamisel leitud parendusvaldkonnad on eelduseks uute eesmärkide sõnastamisel 
ning meetmete ja tegevuste kavandamiseks uues arengukavas. 
Arengukava uuendatakse ka seoses: 
1. muudatustega seadusandluses; 
2. kooli staatuse muutumisega; 
3. õppenõukogu/või kooli hoolekogu ettepanekutega; 
4. arengukava kehtivuse lõppemisega. 
 
Uuenenud tegevuskavaga arengukava aastateks 2019 – 2023, mis on eelnevalt läbi arutatud 
õppenõukogus, õpilasesinduses ja hoolekogus, esitatakse kinnitamiseks Narva Linnavalitsusele 
vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud arengukava kinnitamise korrale. 
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