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SISS1JUHATUS 
 
 
Arengukava koostamise lõhtekohad 
 
Arengukavas on mõõraÜleÜud kokkuleppelised arengusihid ja eesmõrgid aasÜaÜeks 2011 - 
2013, eÜ Üagada kooli jõrjepidev areng. 
 
Kõesolevas arengukavas kajasÜuvad ÜulenevalÜ kooli sÜraÜeegilisesÜ planeerimisesÜ 
kooliarenduse põhisuunad ning eesmõrgid ja nende saavuÜamiseks vajalikud meeÜmed, 
mille elluviimisÜ korraldab direkÜor. 
 
Arengukava koosÜamisel oleme arvesÜanud sise- ja võliskeskkonna muuÜujaid ning oleme 
lõhÜunud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesÜ ning selle alusel anÜud mõõrusÜesÜ, 
üldharidussüsÜeemi arengukavasÜ aasÜaÜeks 2007 - 2013, hariduse ja kooliÜuse alal 
üleeuroopalises raamisÜikus esiÜaÜud sÜraÜeegilisÜesÜ eesmõrkidesÜ aasÜaks 2020. Seoses 
eesÜikeelsele õppele üleminekuga  gümnaasiumiasÜmel oleme arengukava koosÜamisel 
juhindunud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikusÜ õppekavasÜ. 
 
Arengukava Üegevuskava koosÜamisel oleme lõhÜunud sisehindamise Üulemusena võlja 
selgiÜaÜud kooli Üegevuse parendusvaldkondadesÜ, mis leiÜi analüüsides õppe- ja 
kasvaÜusÜegevusÜ ja juhÜimisÜ ning hinnaÜes nende ÜulemuslikkusÜ. Tegevuskava koosÜamisel 
ÜoeÜusime sisehindamise Üulemusena leiÜud ÜugevusÜele kooli Üegevuses ning jõrgisime, eÜ 
jõrgmiseks kolmeks aasÜaks kavandaÜavad Üegevused ÜoeÜaksid kehÜivaÜ õiguslikku 
regulaÜsiooni. Kooli arengu planeerimisel lõhÜusime põhimõÜÜesÜ - kool kui ühÜne Üervik ja 
kool kui üks osa Üerviklikus EesÜi üldhariduses. 
 
Arengukava on koosÜaÜud nii, eÜ see Üagaks kooli Üegevuses jõÜkusuuÜliku ÜasakaalusÜaÜud 
arengu, aiÜaks Üulla Üoime kooli ees seisvaÜe sÜraÜeegilisÜe muuÜusÜega ning Üagaks kooli 
senisesÜ parema Üoimimise ja õppekvaliÜeedi paranemise.  
 
Kooli jõrjepidev areng ÜagaÜakse eesmõrkide saavuÜamise, saavuÜamise Üeede ja olukorra 
hindamiseks mõõdikuÜe mõõraÜlemise kaudu arengukava Üegevuskavas. Arengukava 
Üegevuskavas esiÜaÜud eesmõrkide Üulemuslikkuse mõõÜmiseks on sõnasÜaÜud mõõdikud 
ehk indikaaÜorid, mille kaudu iseloomusÜaÜakse, hinnaÜakse ja analüüsiÜakse saavuÜaÜud 
Üulemusi arvesÜades sise- ja võliskeskkonna Üegureid. 
 
Arengukava on aluseks üldÜööplaanile, milles esiÜaÜakse arengukavas olevaÜe eesmõrkide 
realiseerumine lõbi konkreeÜseÜe ÜegevusÜe ja nende ÜegevusÜe rakendamise. ÜldÜööplaanis 
kavandaÜakse üheks õppeaasÜaks deÜailsemad Üegevused meeÜmeÜe saavuÜamiseks, 
sõnasÜaÜakse mõõdeÜavad Üulemused, esiÜaÜakse ÜegevusÜe ÜõhÜajad ja ÜegevusÜe saavuÜamise 
eesÜ vasÜuÜavad isikud. 
 
ArengukavasÜ lõhÜuÜakse kooli õppekava koosÜamisel, pidades silmas piirkonna vajadusi, 
kooli ÜööÜajaÜe, vanemaÜe ja õpilasÜe soove ning vaimseid ja maÜeriaalseid ressursse. 
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Arengukava elluviimine Üugineb kooli liikmeskonna iniÜsiaÜiivil, saavuÜusÜahÜel ning 
muuÜusÜega kohanemisvõimel, misÜõÜÜu arengukava ei esiÜa miÜÜe niivõrd fikseeriÜud 
eesmõrkide saavuÜamiseks sõnasÜaÜud ÜegevusÜe loeÜelu ajaperioodiks 2011 - 2013, vaid 
pigem koosÜamise ajal koosÜajaÜel olnud eÜÜekujuÜusÜ kooli sÜraÜeegilisÜesÜ eesmõrkidesÜ, 
ÜegevusÜesÜ ja arengusuundadesÜ jõrgnevaks kolmeks aasÜaks. Arengukava Üuleb vaadelda 
muuÜuva õigusruumi konÜeksÜis ja arvesÜades, eÜ Üulevikus Üoimuvad muudaÜused 
majanduskeskkonnas ja õiguslikus regulaÜsioonis võivad mõjuÜada ja muuÜa meie 
prioriÜeeÜe eesmõrkide ja ÜegevusÜe osas. 
 
Arengukava loob eÜÜekujuÜuse sellesÜ, kuhu kooliorganisaÜsiooni liikmed Üahavad oma 
arengus pürgida. Arengukavas ei ole kavandaÜud õpilasÜe ja vanemaÜe arenguÜ, kuna selleks 
puudub koolil voliÜusnorm. Arengukava võljendab seda, millisena nõevad 
kooliorganisaÜsiooni liikmed enda kooli kolme aasÜa põrasÜ ning milliseid eesmõrke nad 
soovivad saavuÜada selleks, eÜ Üagada senisesÜ Üoimivam õppe- ja kasvaÜusproÜsess. 
Arengukava on koosÜaÜud põhimõÜÜel, eÜ arenguÜ kavandaÜakse endale. Arengukavas 
esiÜaÜud eesmõrkide saavuÜamise kohusÜus on ainulÜ kooli ÜööÜajaÜel ning eesmõrkide 
saavuÜamisÜ ÜoeÜab hoolekogu. 
 
 
Arengukava koostamise protsess 
 
Arengukava koosÜamiseks moodusÜaÜi direkÜori poolÜ algaÜusrühm ja Üöörühmad, kelle 
ülesandeks oli korraldada arengukava Üerviku koosÜamine algusesÜ lõpuni kindlaks 
mõõraÜud ÜõhÜajaga. KoosÜamise proÜsessi juhÜis direkÜor. Arengukava koosÜamisse olid 
kaasaÜud õpilasÜe, vanemaÜe, vilisÜlasÜe ja kooli ÜoeÜavaÜe organisaÜsioonide esindajad nende 
esindajaÜe kaudu, kõik kooli pedagoogid ja Üeised koolis ÜööÜavad isikud. 
 
Arengukava koosÜamisele eelnes sisehindamine. Sisehindamise kaudu selgusid parendamisÜ 
vajavad valdkonnad. Töörühmad analüüsisid parendamisÜ vajavaid asjaolusid kasuÜades 
erinevaid meeÜodeid. Põhjus-Üagajõrg seosÜe leidmise meeÜod võimaldas mõõraÜleda 
Üöörühmades põhjuslikud parendamisÜ vajavad valdkonnad ning sõnasÜada prioriÜeeÜsed 
eesmõrgid ja seada sihid jõrgnevaks kolmeks aasÜaks. Parima lahenduse leidmise meeÜodi 
abil leiÜi Üöörühmades prioriÜeeÜse eesmõrgi saavuÜamiseks peamised Üegevused jõrgnevaks 
kolmeks aasÜaks, mis oleksid rakendaÜavad olemasolevaÜe inimesÜega, kaasaksid erinevaid 
huvigruppe, oleksid ÜeosÜaÜavad kindlaks ÜõhÜajaks, eeldaksid minimaalselÜ Üõiendavaid 
rahalisi kuluÜusi ja Üagaksid kooli jõÜkusuuÜliku arengu. 
 
Arengukava sisulisele koosÜamisele jõrgnes algaÜusgrupi poolÜ arengukava vormisÜamine ja 
esiÜlemine kooliperele, Üoimus arengukava avalik aruÜelu. 
 
Arengukava koosÜamisel oli oluliseks asjaolu, eÜ arengukava koosÜamisse olid kaasaÜud kõik 
asjassepuuÜuvad huvipooled, eelkõige need, kes arengukava ellu viivad. HuvipoolÜe 
kaasamine Üagas avaÜud diskussiooni kooli Üuleviku visioonisÜ ja üheÜaolise arusaama 
kujunemise kavandaÜavasÜ. Arengukava koosÜamise eÜapis said erinevad kooliga seoÜud 
isikud võimaluse analüüsida kooli ÜõnasÜ olukorda Üuginedes sisehindamisele ja sõnasÜada 
mõõdeÜavaid eesmõrke jõrgnevaks arenguperioodiks. 
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Kooliarenduse valdkonnad ja seire 
 
Arengukavas luuakse kooli Üasandil visioon aasÜani 2013 ja kavandaÜakse arengueÜapid 
kolmeks aasÜaks. ArengueÜapid on võljendaÜud ÜegevusÜena. Arengukava annab suunised 
jõÜkusuuÜliku arengu saavuÜamiseks viies Üegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkonnad on kooli 
põhifunkÜsioonide kogum, mille lõikes seaÜakse sÜraÜeegilised eesmõrgid. Kooli 
Üegevusvaldkonnad hõlmavad kokkuvõeÜulÜ kogu kooli ÜegevusÜ. ErisÜame viiÜ 
Üegevusvaldkonda: eesÜvedamine ja juhÜimine, personalijuhÜimine, koosÜöö huvigruppidega, 
ressursside juhÜimine ning õppe- ja kasvaÜusproÜsess. Nendele viiele eesmõrkide ÜeosÜamisÜ 
hõlbusÜavaÜele ning proÜsesse arendavaÜele omavahel seoÜud Üegevusvaldkondadele rajaneb 
kõesolev arengukava. ViiesÜ ÜegevusvaldkonnasÜ lõhÜumine arengukava Üegevuskava 
ülesehiÜamisel on kooli juhÜkonna sÜraÜeegiline oÜsus. See oÜsus kinniÜab suheÜ mõjusa 
juhÜimise ning jõÜkusuuÜliku arengu Üagamise vahel. Jõrjekindel, süsÜeemne lõhenemine, 
Üuginedes viiele Üegevusvaldkonnale, sisehindamisel, arengukavas, üldÜööplaanis ja 
õppeaasÜa analüüÜilises kokkuvõÜÜes soodusÜab sÜraÜeegilise juhÜimise kaudu eesmõrkide 
saavuÜamisÜ. 
 
TegemisÜ ei ole sõlÜumaÜuÜe Üegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva arengu 
kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu võimaldab lõimida kaks 
olulisÜ kooli põhiÜegevusÜ - õppe- ja kasvaÜusÜegevus ning seda ÜoeÜavad Üegevused. Kooli 
kui organisaÜsiooni Üegevusvaldkondade kogumi Üulemus on põhi- ja gümnaasiumihariduse 
omandamise võimaldamine. Õppe- ja kasvaÜusÜegevuse ja juhÜimise Üulemuslikkus 
saavuÜaÜakse ressursside mõjusa juhÜimise ning kooliorganisaÜsiooni üldisÜe võõrÜusÜe ja 
heaolu parandamiseks kohaldaÜavaÜe proÜsesside elluviimise kaudu.  
 
Igal aasÜal ajakohasÜaÜakse olemasolevaÜ Üegevuskava vasÜavalÜ Üoimunud muuÜusÜele võlis- 
ja koolikeskkonnas ja õppeaasÜa analüüÜilise kokkuvõÜÜe ÜulemusÜe põhjal, millega ÜagaÜakse 
sÜraÜeegilises planeerimises pidev arengukava ajakohasÜamine. Iga õppeaasÜa lõpul 
hinnaÜakse saavuÜaÜud Üulemusi ja fikseeriÜakse saavuÜaÜu, kusjuures hinnang anÜakse 
augusÜi viimasel õppenõukogul. TulemusÜe analüüsi põhjal võeÜakse vasÜu oÜsused 
arengukava ajakohasÜamiseks. AjakohasÜaÜud Üegevuskava peab adekvaaÜselÜ kajasÜama 
eesmõrkide ÜõiÜmisÜ ja meeÜmeÜe elluviimisÜ mõjuÜavaid proÜsesse. 
 
 
Arengukava koostamise aluseks olnud lõhenemisviis ja metodoloogia 
 
SÜraÜeegiline juhÜimine koolis põhineb alaÜes 2010. aasÜasÜ proÜsessikesksel lõhenemisviisil 
ning Planeeri m Tee m KonÜrolli m Parenda meÜodoloogial. Planeerimine kajasÜub arengukavas, 
Üegemine üldÜööplaanis, konÜrollimine õppeaasÜa analüüÜilises kokkuvõÜÜes, parendamine 
sisehindamise aruandes. Sisehindamine on omakorda sisendiks arengukavale. Kõesolev 
arengukava on üks osa proÜsessikesksesÜ lõhenemisviisisÜ ja Planeeri m Tee m KonÜrolli m 
Parenda meÜodoloogiasÜ. 
 
ValiÜud Planeeri m Tee m KonÜrolli m Parenda meÜodoloogia võimaldab hinnaÜa koolile seaÜud 
nõudmisi, planeerida Üegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu rakendada pideva 
parendamise Üegevusi ning mõõÜa mõjususe mõõramise eesmõrgil Üulemusi. NimeÜaÜud 
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meÜodoloogia võimaldas jõuda põhjendaÜud oÜsusÜeni, mis on arengukavas võljendaÜud 
prioriÜeeÜseÜe eesmõrkidena ja mõõraÜleÜud arengusÜraÜeegiaÜega.  
 
Hüved, mida soovime kõesoleva arengukava elluviimisel saavuÜada on jõrgmised: senisesÜ 
suurem konkurenÜsivõime, oÜsusÜe langeÜamise suurenenud mõjusus, kooli ÜegevusnõiÜajaÜe 
paranemine, olemasolevaÜe ressursside opÜimaalsem kasuÜamine, ÜööÜajaÜe suurem 
vasÜuÜusvõime, inÜellekÜuaalse kapiÜali suurenemine, opÜimeeriÜud, mõjusad ja Üõhusad 
proÜsessid, suhÜlemisahela paranenud Üoimivus, usaldusvõõrsus, jõÜkusuuÜlik areng, 
huvigruppide lojaalsus ja ühÜse koolipere Üunde Üekkimine, õpimoÜivaÜsiooniga õpilaskond,  
õpilaskonna paranenud õppeedukus, õpinguid jõÜkavaÜe gümnaasiumi lõpeÜajaÜe suurem 
osakaal, ÜeadlikulÜ nõudlikud vanemad ja nende Üihedam koosÜöö kooliga. 
 
 
Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lõhiajal 
 
Oluliseks võliskeskkonna Üeguriks, mis mõjuÜab õppeasuÜuse ÜegevusÜ, on: 

· 1. sepÜembril 2010. aasÜal kehÜima hakkavad põhikooli riiklik õppekava ja 
gümnaasiumi riiklik õppekava. Üleminek uuÜele riiklikele õppekavadele lõppeb 2013. 
aasÜal. 

· Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse meneÜlemine riigikogus. Seaduse 
vasÜuvõÜmine Üoob kaasa koolisisesed muudaÜused ja mõjuÜab õppeasuÜuse ÜegevusÜ. 

· GümnaasiumiasÜmesse asÜuvaÜe õpilasÜe arvu võhenemine Narva linnas. 
· SoÜsiaalne ja majanduslik olukord ning erivajadusÜega õpilasÜe osakaalu 

suurenemine, mis Üoob kaasa senisesÜ suurema vajaduse ÜoeÜada kõigi kooli vasÜu 
võeÜud õpilasÜe arenguÜ ja kindlusÜada neile normaalne kasvukeskkond õpivõljundiÜe 
saavuÜamiseks, luues Üõhusa koolisisese ÜugivõrgusÜiku ja õpinõusÜamise süsÜeemi, 
ÜoeÜamaks nii õpilasi kui ka nende vanemaid, eÜ nad saaksid lapse arenguÜ 
asjaÜundlikulÜ ÜoeÜada. 

· Tehnoloogia kiire areng, mis eeldab asjakohasÜe õppemeeÜodiÜe kasuÜamisÜ, üha 
enam panusÜamisÜ e-õppe kasuÜamise võimalusÜe suurendamisele igapõevases 
kooliÜöös, õppe paindlikkuse suurendamisÜ, paremaÜe ÜingimusÜe loomisÜ 
erivajadusÜe ja koolisÜ eemal olevaÜe õpilasÜega, õpiku ja Üöövihiku rolli 
ümbermõÜesÜamisÜ. 

 
Oluliseks sisekeskkonna Üeguriks, mis mõjuÜab õppeasuÜuse ÜegevusÜ, on: 

· Kooli ÜööÜajaÜe Üegeliku keeleoskuse vasÜavusse viimine riiklikulÜ kehÜesÜaÜud 
nõueÜega. Keeleoskuse omandamisele keskendumine on iga ÜööÜaja jaoks sedavõrd 
pinguÜusÜ nõudev ja olulise prioriÜeeÜsusega asjaolu, millega kaasneb vajadus Üeha 
Üõiendavaid pinguÜusi ja Üegevusi kooli juhÜkonna Üasandil, eÜ ühildada üksikisiku 
isikliku Üasandi prioriÜeeÜne eesmõrk kooli Üasandi sÜraÜeegilisÜe eesmõrkidega. 

· SõõsÜev hoiak, mis eeldab üleminekuÜ koolisisesele paberivabale asjaajamisele. 
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KOOLI H1TK1OLUKORRA A0ALÜÜSI TUL1MUS1D JA KOOLIAR10DUS1 
PÕHISUU0AD 

 
Eestvedamine ja juhtimine 
 
Reageerimine probleemseÜele olukordadele õpilasÜe ja vanemaÜe kaasamise kaudu 
KaebusÜe ja vaieÜe meneÜlemise Üeema on muuÜunud viimasel ajal akÜuaalseks, sesÜ 
sidusgruppide nõudlikkus ja Üeadlikkus oma õigusÜesÜ on suurenenud. SeeÜõÜÜu on 
suurenenud ka kaebusÜe ja vaieÜe arv. PrakÜikas on esinenud juhÜumeid, mis on nõidanud, eÜ 
avalikkuseni ja meediasse jõudnud negaÜiivseÜ maineÜ ÜekiÜavad probleemid on põhjusÜaÜud 
ebapõdevasÜ vaieÜe ja kaebusÜe meneÜlemisesÜ. Jõrgneva kolme aasÜa jooksul soovime Üagada 
vaieÜe ja kaebusÜe kõsiÜlemise proÜsessi Üoimivuse. Mõjus ja Üõhus vaieÜe ja kaebusÜe 
kõsiÜlemise proÜsess peegeldab kooli küpsuse ÜaseÜ ning on suunaÜud õpilasÜe ja vanemaÜe 
rahulolu suurendamisele. VaieÜe ja kaebusÜe kõsiÜlemise proÜsessi kaudu saadav 
informaÜsioon viib õppe- ja kasvaÜusÜegevuse ja koolijuhÜimise parendamiseni ning avaÜud ja 
reageerimisvõimelise koolikulÜuuri Üekkimiseni. Võimaluse andmine õpilasÜele ja vanemaÜele 
vaieÜe ja kaebusÜe esiÜamiseks suurendab õpilasÜe ja vanemaÜe lojaalsusÜ kooli suhÜes ning 
suurendab heakskiiÜu koolis ÜehÜavale Üegevusele. ÕpilasÜe ja vanemaÜe lojaalsuse ja 
heakskiidu sõilimine või suurenemine Üagab kooli jõÜkusuuÜlikkuse.  
 
Kollegiaalse oÜsusÜusproÜsessi ÜõhusÜamine 
Jõrgneva kolme aasÜa jooksul püüame saavuÜada olukorra, kus kõik kooli ÜööÜajad osaledes 
kollegiaalses oÜsusÜusproÜsessis, oskavad kasuÜada erinevaid probleemilahendamise 
meeÜodeid, mis võimaldavad saavuÜada oÜsusÜusproÜsessis Üulemusi ning kõik kollegiaalselÜ 
vasÜuvõeÜud oÜsused on kõigile üheselÜ arusaadavad ja oÜsused viidaks ellu oÜsusÜajaÜe endi 
poolÜ. Tõna ei saa olla rahul olukorraga, kus sageli kollegiaalses oÜsusÜusproÜsessis on 
Üulemuseni jõudmine ajamahukas ning vasÜuvõeÜud oÜsused on suunaÜud ÜõiÜmisele kellegi 
Üeise poolÜ. 
 
EesÜvedamise põhimõÜeÜe jõrgimine muuÜusÜe elluviimisel 
Pidevad muuÜused koolis, mis suurendavad organisaÜsiooni efekÜiivsusÜ ja Üagavad 
jõÜkusuuÜliku arengu, eeldavad ÜeaÜud eesÜvedamise põhimõÜÜeid jõrgivaÜ juhÜimissüsÜeemi. 
MuuÜusÜe elluviimine aga eeldab sisukaÜ sÜraÜeegilisÜ planeerimisÜ, ÜoimivaÜ ÜeaviÜamise, 
nõusÜamise ja ÜagasisidesÜamise süsÜeemi.  Tõnases muuÜusÜe keerises ÜunneÜame selgelÜ, eÜ 
vajame eesÜvedamise põhimõÜÜeid jõrgivaÜ juhÜimissüsÜeemi, mis Üagaks hõsÜi kavandaÜud, 
korrekÜselÜ juhiÜud ja ÜagasisidesÜaÜud muudaÜused koolielus. 
 
 
Personalijuhtimine 
 
TööÜajaÜe professionaalse arengu ÜoeÜamine 
PersonalijuhÜimise valdkonnas on meie suurimaks võljakuÜseks olukord, kus iga ÜööÜaja 
oleks oma Üasandil edukas, suheÜes oleks selgus ning valiÜseks koolipere Üunne. Tõna võib 
koolis kohaÜa ÜööÜajaÜ, kes on veendunud, eÜ kolmas isik saab Üagada Üema ÜööülesanneÜe 
ÜõiÜmise. Pürgime selles suunas, eÜ kooli ÜööÜajaid ei ÜajuÜaks miÜÜe Üöö õraÜegijaÜena vaid 
isikuÜena, kes on heaÜahÜlikud, abivalmid ja ÜoeÜavad, kellel on sõra silmades, kes on 
sisemiselÜ moÜiveeriÜud ning adekvaaÜse enesehinnanguga. ÕpeÜajaÜele soovime luua 
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Üingimused nende professionaalseks arenguks enesehindamissüsÜeemi rakendamise kaudu, 
eÜ meie kooli õpeÜajaid ÜajuÜakse Üulevikus ennasÜ armasÜavaÜe, õpilasi ausÜavaÜe õpeÜajaÜena, 
kes mõisÜavad enda funkÜsiooni õpeÜajana ning kelle sihiks on ÜoeÜada õpilasÜ Üema arengus 
ning vanemaÜ Üema lapse arengu ÜoeÜamisel. MiÜÜepedagoogilise personali osas soovime 
saavuÜada olukorra, kus nad Üunneksid ennasÜ koolipere liikmeÜena ning nende Üöö- ja 
suhÜlemiskulÜuur jõrgiksid põhimõÜeÜ m kasvaÜamine eeskuju kaudu. 
 
 
Koostöö huvigruppidega 
 
Õpilasesinduse muuÜumine oluliseks koolielu kujundavaks koosÜööparÜneriks 
Hoolekogu kujunemine põdevaks ja usaldusvõõrseks insÜiÜuÜsiooniks  
Õppe ja kasvaÜuse valdkonnas ÜeadlikulÜ nõudlikke vanemaÜe kujunemine nende ÜoeÜamise ja 
nõusÜamise kaudu 
Olulisi muudaÜusi soovime ka õpilasesinduse ja hoolekogu Üegevuses ning suheÜes 
vanemaÜega. LõhiaasÜaÜel on suurenemas õpilasesinduse roll igapõevases koolielus, kuna 
põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava kohaselÜ Üuleb kooliõppekava 
enne muuÜmisÜ või kinniÜamisÜ esiÜada õpilasesindusele arvamuse saamiseks. Õpilasesinduse 
mõju suurendamise eelduseks on Üoimiv õpilasesindus. Kooli hoolekogu mõjususe 
saavuÜamise eelduseks on avaÜus ja avalikkussuhÜed erinevaÜe sidusgruppidega, ning 
hoolekogu Üegevuse kooskõlas olemine kehÜiva õigusega. SamuÜi püüame jõrgnevaÜe 
aasÜaÜega saavuÜada hoolekogu liikmeÜe kompeÜenÜsuse hoolekogu ÜoiminguÜes. VanemaÜega 
koosÜöö suurendamiseks püüame igal Üasandil selles suunas, eÜ ÜoeÜada ja nõusÜada 
vanemaid nende püüdlusÜes ÜõiÜa eesÜkosÜe funkÜsiooni ning Üagada neile vajalik 
informaÜsioon. 
 
Kooli Üegevuse ÜuÜvusÜamine avalikkussuheÜe kaudu 
SÜraÜeegiliselÜ oluliseks peame ka avalikkussuheÜele orienÜeerumisÜ, mis Üõna on olnud liialÜ 
Üagasihoidlik. Kool on sisulÜ muuÜunud ja arenenud Üoimivaks ja jõÜkusuuÜlikuks 
organisaÜsiooniks, kuid avalikkussuhÜed on jõõnud senini Üahaplaanile. 
 
 
Ressursside juhtimine 
 
E-õppe keskkonna kasuÜamise võimalusÜe suurendamine igapõevases kooliÜöös 
SenisesÜ suurem ÜehnoloogiaÜe kõÜÜesaadavus eeldab koolilÜ panusÜamisÜ e-õppe kasuÜamise 
võimalusÜe suurendamisele igapõevases kooliÜöös. Erinevad e-õppe võimalused ja e-õppe 
võrgusÜik võimaldavad senisesÜ paindlikumaÜ õppe korraldamisÜ ning aiÜavad kaasa 
paremaÜe ÜingimusÜe loomisele erivajadusÜega ja koolisÜ eemal olevaÜe õpilasÜega. E-õppe 
keskkonnale üleminek laiendaks ka ÜeadusandekaÜe õpilasÜe arenguvõimalusi. 
 
Üleminek koolisisesele paberivabale asjaajamisele 
OhuÜuse ja Üurvalisuse Üagamine koolis ja ÜerriÜooriumil 
Keskendumine kooli keskkonna parendamisele on võimaldanud meil mõõraÜleda kaks 
olulisÜ sÜraÜeegilisÜ sihÜi ressursside juhÜimise Üegevusvaldkonnas, mille elluviimine on 
võimalik olemasolevaÜe eelarvelisÜe vahendiÜega. Selleks on esiÜeks üldine keskkonnahoid ja 
sõõsÜev hoiak, mis on mõjuÜanud meid mõõral, eÜ oleme senisesÜ enam mõÜlemas ja 
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panusÜamas koolisisesele paberivabale asjaajamisele. Teise sihina soovime saavuÜada enda 
ÜegevusÜega olukorra, kus koolis ja selle ÜerriÜooriumil oleks ÜagaÜud ohuÜus ja Üurvalisus 
sellisel mõõral, eÜ erinevaÜe juhÜumiÜe esinemine oleks ülimalÜ harv sündmus. Mõlemad 
sÜraÜeegilised sihid ÜoeÜavad meie jõÜkusuuÜlikku arenguÜ. 
 
MiljöövõõrÜusliku koolikeskkonna kujundamine 
KõesolevasÜ arengukavasÜ oleme võlja jõÜnud eesmõrgid, mis oleksid seoÜud 
miljöövõõrÜusliku koolikeskkonna kujundamisega, kuna need eesmõrgid eeldaksid 
eelarvevõliseid Üõiendavaid rahalisi vahendeid. NõiÜeks vajaksid korrasÜamisÜ liigirikas kooli 
aed, piiramaÜa kooliÜerriÜoorium, Üõna enda funkÜsioone miÜÜeÜõiÜev kooli sÜaadion, 
korrasÜamaÜa keldriruumid, millele on olemas projekÜ jms. Püüame anda endasÜ kõik 
oleneva, eÜ kunagi saavuÜada olukord, kus Narva Kreenholmi Gümnaasiumis õppivaÜe 
õpilasÜe arenguÜ ja kasvaÜuseesmõrkide saavuÜamisÜ ÜoeÜab miljöövõõrÜuslik koolikeskkond. 
Usume, eÜ meie unisÜus miljöövõõrÜuslikusÜ õpi- ja kasvaÜuskeskkonnasÜ saab kunagi 
Üulevikus ka reaalselÜ Üeoks. 
 
 
Õppe- ja kasvatusprotsess 
 
IndividuaalsusÜ arvesÜav võimeÜekohane õpe 
Õppe- ja kasvaÜusÜegevuses soovime kvaliÜaÜiivseÜ muuÜusÜ. Selleks rakendame pinguÜusi 
ning püüame praeguse olukorra muuÜmise kaudu jõuda Üasemele, mis ÜoeÜaks igaÜ õpilasÜ 
Üema püüdlusÜes saavuÜada vajalik Üeadmine, oskus ja vilumus, mis võimaldaks õpilasel 
sujuvalÜ jõÜkaÜa õpinguid jõrgneval haridusÜasemel. IndividuaalsusÜ arvesÜav võimeÜekohane 
õpe on meie mõrksõnaks jõrgneval kolmel aasÜal õppe- ja kasvaÜusÜegevuse valdkonnas. 
 
Progümnaasiumis Üeadusandekuse ÜoeÜamine 
Kuigi Narva Kreenholmi Gümnaasiumis, kus põhikool ja gümnaasium ÜeguÜsevad ühe 
asuÜusena, on viimasel neljal õppeaasÜal olnud õpilasÜe arv sÜabiilne (2005/06  m 666; 2006/07 m 
709; 2007/08 m 637; 2008/09 m 755; 2009/10 m 751) ja klassikomplekÜide arv on võrreldes 2005/06 
õppeaasÜaga kasvanud 6 klassikomplekÜi võrra, on suurimaks võljakuÜseks gümnaasiumi 
kooliasÜme jõÜkusuuÜliku arengu Üagamine olukorras, kus gümnaasiumiealisÜe õpilasÜe arv 
Narva linnas on pidevalÜ võhenev. GümnaasiumiealisÜe õpilasÜe arvu võhenemine 30% võrra 
viimase nelja õppeaasÜa jooksul sunnib senisesÜ enam Üõhelepanu pöörama progümnaasiumi 
kooliosa õppe kvaliÜeedile. Oleme seadnud endale oluliseks prioriÜeediks progümnaasiumis 
senisesÜ enam Üeadusandekuse ÜoeÜamise. Selleks, eÜ saavuÜada kvaliÜaÜiivseid muuÜusi õppe- 
ja kasvaÜusÜegevuses oleme kavandanud muudaÜused ka kooli raamaÜukogu Üegevuses ning 
õppekavavõlises Üegevuses. 
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0ARVA KR110HOLMI 3ÜM0AASIUMI MISSIOO0 JA AR103UVISIOO0 
 
Missioon 
AidaÜa kaasa põhikooli õpilasÜe kasvamisele loovaÜeks, miÜmekülgseÜeks isiksusÜeks, kes 
suudavad ennasÜ ÜõisvõõrÜuslikulÜ ÜeosÜada erinevaÜes rollides ning valmisÜada gümnaasiumi 
õpilased eÜÜe Üoimimiseks erinevaÜes eluvaldkondades. 
 
Visioon 
Oleme loonud põhikooli õpilasÜele eakohase, Üurvalise, posiÜiivselÜ mõjuva ja arendava 
õpikeskkonna, mis ÜoeÜab õpilasÜe õpihimu ja õpioskusÜe, eneserefleksiooni ja kriiÜilise 
mõÜlemisvõime, ÜeadmisÜe ja ÜahÜelisÜe omadusÜe arenguÜ, loovaÜ enesevõljendusÜ ning 
soÜsiaalse ja kulÜuurilise idenÜiÜeedi kujunemisÜ ning gümnaasiumi õpilasÜele õpikeskkonna, 
mis ÜoeÜab isiksuse kujunemisÜ, kes oleks loov, miÜmekülgne, soÜsiaalselÜ küps, 
usaldusvõõrne ning oma eesmõrke ÜeadvusÜav ja saavuÜada oskav isiksus. 
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T131VUSKAVA AASTAT1KS 2011 - 2013 
 
 
Tegevuskava koostamise põhimõtted 
 
Kooli arengukava on üks olulisi sÜraÜeegilise juhÜimise alusdokumenÜe, mille Üegevuskavas 
on kirjas prioriÜeeÜne sihiseade võljendaÜuna eesmõrkides. Tegevuskavas kajasÜub see, millisÜ 
sÜraÜeegilisel Üasemel kvaliÜaÜiivseÜ muuÜusÜ koolielus me soovime jõrgneva kolme aasÜa 
jooksul saavuÜada ning millisÜe meeÜmeÜe ja ÜegevusÜe kaudu me kavaÜsema muuÜuse 
ÜeosÜada. Tegevuskavas esiÜaÜud Üegevused on suunaÜud mingi Üulevikus Üoimiva pideva 
proÜsessi kõiviÜamiseks. 
 
Arengukava Üegevuskava on koosÜaÜud Üegevusvaldkonnapõhisena. Igas Üegevusvaldkonnas 
on esiÜaÜud sÜraÜeegilised eesmõrgid ja nende saavuÜamiseks vajalikud meeÜmed, mille 
elluviimisÜ korraldab vasÜuÜav isik. SÜraÜeegilised eesmõrgid on koosÜaÜud sisehindamise 
ÜulemusÜe ja arenguvisiooni alusel ning võljendavad Üegevusvaldkonnas ÜaoÜleÜavaÜ mõju, 
mille saavuÜamine on mõõdeÜav või hinnaÜav. Iga eesmõrgi saavuÜamiseks on esiÜaÜud 
meeÜmed, mis on erinevaÜe ÜegevusÜe kogumid sÜraÜeegilisÜe eesmõrkide saavuÜamiseks. 
MeeÜme selgiÜuses kirjeldaÜakse kavandaÜavaid olulisemaid Üegevusi. 
 
 
Tegevuskavas kasutatavad mõisted 
 
Eesmõrgina kõsiÜleme kõesolevas arengukavas reaalseÜ, ÜeaÜud ajaks ÜaoÜleÜavaÜ mõõdeÜavaÜ 
ÜulemusÜ. Eesmõrk Üuleneb Üegevusvaldkonna sisehindamise Üulemuse analüüsisÜ. Eesmõrgi 
ÜõiÜmine on mõõdeÜav ja võljendaÜud indikaaÜorina. Eesmõrk on sõnasÜaÜud mõjupõhiselÜ ja 
selle ÜõiÜmine on kooli põdevuses. 
IndikaaÜor on eesmõrgi ÜõiÜmisÜ iseloomusÜav kvaliÜaÜiivne või kvanÜiÜaÜiivne nõiÜaja. 
IndikaaÜor on võljendaÜud ajas. 
MeeÜmed on abinõude kogum eesmõrgi saavuÜamiseks ja meeÜmeÜel Üervikuna on mõõraÜud 
vasÜuÜaja. MeeÜmeÜe rakendamine Üoob kaasa konkreeÜsed, mõõdeÜavad, asjakohased ja 
reaalselÜ saavuÜaÜavad Üulemused. Meede on mõõraÜleÜud ja sõnasÜaÜud ÜegevuspõhiselÜ. 
Tegevused on meeÜmeÜe rakendamiseks kavandaÜavad olulisemad Üegevused. 
TeosÜamise ÜõhÜaeg mõõraÜleb ajaperioodi, kuna Üegevus ÜeosÜaÜakse. 
VasÜuÜav isik peab enda ÜegevusÜe ja erinevaÜe isikuÜe kaasamise kaudu Üagama meeÜme 
saavuÜamise. 
 
 
Tegevuskava struktuur 
 
Tegevuskavas on esiÜaÜud viis Üegevusvaldkonda. Igas valdkonnas on esiÜaÜud eesmõrgid, 
indikaaÜorid, eesmõrkide saavuÜamiseks suunaÜud meeÜmed, meeÜme elluviimisÜ korraldav 
vasÜuÜav isik, Üegevused meeÜme rakendamiseks ning Üegevuse lõbiviimise ÜõhÜaeg aasÜaÜes, 
mis on esiÜaÜud sulgudes ÜegevusÜe jõrel. Kõesoleva arengukava sisu koosÜamisel on 
arvesÜaÜud asjaoluga, eÜ arengukava alusel koosÜaÜakse üldÜööplaan, milles mõõraÜleÜakse 
kooli ühe õppeaasÜa Üegevuskava vormisÜaÜuna alapunkÜidena vasÜavalÜ 
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Üegevusvaldkondadele ning igas alapunkÜis mõõraÜleÜakse ülesanded, Üegevused, vasÜuÜajad 
ja ÜõhÜajad. 
 
 
Tegevuskava tegevusvaldkonniti 
 
1. tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 
 
Eesmõrk 1.1. On loodud avaÜud ja reageerimisvõimeline koolikulÜuur, kus koolile esiÜaÜud 
vaided ja kaebused saavad kiirelÜ lahendaÜud. 
Indikaator 
AasÜal 2013 on olukord, kus kõik koolile esiÜaÜud vaided ja kaebused lahendaÜakse 
haldusmeneÜluse korras õigusakÜidega kehÜesÜud ÜõhÜaja jooksul ning ühÜegi vaideoÜsusÜ ega 
kaebeoÜsusÜ ei ole edasi kaevaÜud. 
 
Meede 1.1.1. 
Luuakse Üoimiv Üerviklik vaieÜe ja kaebusÜe kõsiÜlemise süsÜeem. 
Tegevused 
1.1.1.1. Mõjusa ja Üõhusa vaieÜe ja kaebusÜe kõsiÜlemise proÜsessi planeerimine ja 
rakendamine. (2011) 
1.1.1.2. ÕpilasÜe ja vanemaÜe ÜeaviÜamine kõsiraamaÜu kaudu vaieÜe ja kaebusÜe esiÜamise 
võimalusÜesÜ ja ÜingimisÜesÜ ning vaidemeneÜlusesÜ. (2012) 
1.1.1.3. VaieÜe ja kaebusÜe kõsiÜlemise proÜsessi audiÜi lõbiviimine, selgiÜamaks võlja vaieÜe ja 
kaebusÜe kõsiÜlemise süsÜeemi Üoimivus. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
Eesmõrk 1.2. Kõik kooli ÜööÜajad, osaledes kollegiaalses oÜsusÜusproÜsessis, oskavad 
kasuÜada erinevaid probleemilahendamise meeÜodeid, mis võimaldavad saavuÜada 
oÜsusÜusproÜsessis Üulemusi ning kõik kollegiaalselÜ vasÜuvõeÜud oÜsused on kõigile üheselÜ 
arusaadavad ja oÜsused viiakse ellu oÜsusÜajaÜe endi poolÜ. 
Indikaator 
AasÜal 2013 on olukord, kus kõik kooli ÜööÜajad osalevad kollegiaalseÜe oÜsusÜe aruÜelus, 
kollegiaalsed oÜsused on avalikulÜ kõÜÜesaadavad, kõigile asjassepuuÜuvaÜele isikuÜele üheselÜ 
mõisÜeÜavad ning kõik kollegiaalsed oÜsused Üoimivad. 
 
Meede 1.2.1. 
Luuakse koosÜöökulÜuur, kus kollegiaalseÜe oÜsusÜe vasÜuvõÜmine Üoimub kollegiaalsel 
Üasandil ja vasÜuvõeÜud oÜsused viiakse ellu oÜsusÜajaÜe endi poolÜ. 
Tegevused 
1.2.1.1. TööÜajaÜele ÜuÜvusÜaÜakse erinevaid probleemilahendamise meeÜodeid. (2011) 
1.2.1.2. Probleemilahendamise meeÜodeid kasuÜaÜakse Üöörühmades oÜsusÜusproÜsessis. 
(2012) 
1.2.1.3. TööÜajad, kes peavad võÜma vasÜu ühise kollegiaalse oÜsuse, Üulevad iseseisvalÜ 
kokku, kasuÜavad asjakohaseid probleemilahendamise meeÜodeid, aruÜavad ja võÜavad vasÜu 
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oÜsuse ning esiÜavad oÜsuse vormisÜaÜuna kooli juhÜkonnale. VasÜuvõeÜud oÜsused viiakse 
ellu oÜsusÜajaÜe endi poolÜ. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
Eesmõrk 1.3. Kõik kooli ÜööÜajad on avaÜud muudaÜusÜele, mis Üulenevad kooli sisemisesÜ või 
koolivõlisesÜ vajadusesÜ ning on koheselÜ valmis leidma lahendusi Üarvilike muudaÜusÜe 
elluviimiseks, ÜoeÜades kooli sÜraÜeegilisÜ arenguÜ igapõevaÜöö senisesÜ Üõhusamaks 
muuÜmise kaudu. 
Indikaator 
AasÜal 2013 saavuÜaÜakse selline koolikulÜuur, kus muudaÜusÜe elluviimisega ei kaasne 
ühÜegi koolipoolse oÜsuse vaidlusÜamisÜ kooli ÜööÜajaÜe poolÜ kooli üle ÜeosÜavas jõrelevalve 
organis. 
 
Meede 1.3.1 
MuudaÜusÜe elluviimiseks arendaÜakse võlja eesÜvedamise põhimõÜÜeid jõrgiv 
juhÜimissüsÜeem. 
Tegevused 
1.3.1.1. KoosÜaÜakse ja rakendaÜakse eesÜvedamise põhimõÜÜeid jõrgiv sÜraÜeegilise 
planeerimise süsÜeem. (2011) 
1.3.1.2. KoosÜaÜakse ja rakendaÜakse ÜööÜajaÜe ÜeaviÜamise ja nõusÜamise süsÜeem. (2012) 
1.3.1.3. KoosÜaÜakse ja rakendaÜakse ÜööÜajaÜe ÜagasisidesÜamise süsÜeem. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
2. tegevusvaldkond: personalijuhtimine 
 
Eesmõrk 2.1. Iga ÜööÜaja on oma Üasandil edukas, suheÜes on selgus ning valiÜseb koolipere 
Üunne. Iga ÜööÜaja Üahab olla meie koolipere liige ning on veendunud, eÜ kolmas isik ei saa 
Üagada ÜööÜaja ÜegemisÜes Üulemusi Üema igapõevasÜe ÜööülesanneÜe ÜõiÜmise kaudu. Kooli 
ÜööÜajaid ÜajuÜakse miÜÜe Üöö õraÜegijaÜena vaid isikuÜena, kes on heaÜahÜlikud, abivalmid ja  
ÜoeÜavad, kellel on sõra silmades, kes on sisemiselÜ moÜiveeriÜud ning adekvaaÜse 
enesehinnanguga. 
Indikaator 
2013 aasÜal lõbiviidud ÜööÜajaÜe, õpilasÜe ja vanemaÜe küsiÜlused nõiÜavad kasvavaÜ Ürendi 
kolme aasÜa võrdluses. 
 
Meede 2.1.1. 
Pedagoogide professionaalse arengu ÜoeÜamiseks rakendaÜakse kompeÜenÜsuspõhisÜ arengu 
mudeliÜ. 
Tegevused 
2.1.1.1. Pedagoogide kompeÜenÜsuspõhise arengumudeli võljaÜööÜamine. (2011) 
2.1.1.2. ArenguvesÜlusÜe lõbiviimise kaudu kompeÜenÜsuspõhise arengumudeli rakendamine. 
(2012 - 2013) 
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Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
Meede 2.1.2. 
KujundaÜakse meeskond, kus iga meeskonnaliige Üeab enda rolli koolis ning Üõidab 
igapõevaselÜ Üööülesandeid iseseisvalÜ enda põdevuse raame. 
Tegevused 
2.1.2.1. Iga ÜööÜajaga rõõgiÜakse lõbi Üema Üööülesanded, eÜ saavuÜada olukord, kus iga ÜööÜaja 
mõisÜab üheselÜ enda Üööülesandid ja seda millisÜ ÜöökulÜuuri ÜemalÜ oodaÜakse. (2011) 
2.1.2.2. Sellise Üöökeskkonna loomine, kus ÜööÜajad Üõidavad Üööülesandeid kooskõlas kooli 
üldÜunnusÜaÜud võõrÜusÜega. (2012) 
2.1.2.3. Sellise Üöökeskkonna loomine, kus ÜööÜajad Üõidavad Üööülesandeid omavahelises 
lõimingus. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
Eesmõrk 2.2. Loodud on Üingimused õpeÜaja jõrjepidevaks professionaalseks arenguks. 
Koolis ÜööÜavad ennasÜ armasÜavad, õpilasi ausÜavad õpeÜajad, kes mõisÜavad enda 
funkÜsiooni õpeÜajana ning kelle sihiks on ÜoeÜada õpilasÜ Üema arengus ning vanemaÜ Üema 
lapse arengu ÜoeÜamisel. 
Indikaator 
AasÜaks 2013 vasÜavad kõik õpeÜajad nende ameÜikohale esiÜaÜavaÜele nõueÜele, 
ÜõiendkooliÜuse võimaldamine Üoimub kooskõlas arengukava eesmõrkidega, kõik 
pedagoogid kavandavad enda professionaalseÜ arenguÜ Üuginedes enesehindamisele. 
 
Meede 2.2.1. 
TõienduskooliÜuse võimaldamisel lõhÜuÜakse kooli arengukavas mõõraÜleÜud eesmõrkidesÜ 
ning pedagoogide enesehindamise ÜulemusÜesÜ, kus pedagoogid analüüsivad enda Üöö 
ÜulemuslikkusÜ ja kavandavad enda professionaalseÜ arenguÜ. 
Tegevused 
2.2.1.1. TõienduskooliÜusel osalemise ja Üulemuslikkuse analüüsimise meÜoodika 
ajakohasÜamine. (2011) 
2.2.1.2. Pedagoogide enesehindamise süsÜeemi ajakohasÜamine. (2012) 
2.2.1.3. KooliÜuspoliiÜika ajakohasÜamine. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
Eesmõrk 2.3. MiÜÜepedagoogilise personali ÜöökulÜuur põhineb lõhenemisviisil m 
kasvaÜamine eeskuju kaudu. MiÜÜepedagoogiline personal ÜunneÜab ennasÜ koolipere 
ÜõisvõõrÜusliku liikmena ja kaasaÜuna kooli arengusse. 
Indikaator 
2013 aasÜal võrreldes 2011 aasÜaga on suurenenud õpilasÜe ja vanemaÜe miÜÜepedagoogilise 
personaliga rahulolu mõõr, muuÜunud on miÜÜepedagoogilise personali ÜöökulÜuur ja 
õpilasÜe ning vanemaÜe suhÜumine miÜÜepedagoogilisse personali. 
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Meede 2.3.1. 
SuhÜlemiskulÜuur viiakse vasÜavusse kasvaÜuslike põhivõõrÜusÜega. 
Tegevused 
2.3.1.1. MiÜÜepedagoogilise personali jaoks Üöö- ja suhÜlemisvõõrÜusi kirjeldavaÜe juhendiÜe 
koosÜamine ning nende abil kasvaÜuslike põhivõõrÜusÜe viimine miÜÜepedagoogilise 
personalini. (2011) 
2.3.1.2. SuhÜlemisÜehnikaÜe omandamine miÜÜepedagoogilise personali poolÜ. (2012) 
2.3.1.3. Sellise Üöö- ja suhÜlemiskulÜuuri kasuÜusele võÜmine, mis vasÜab kasvaÜuslikele 
põhivõõrÜusÜele. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja majanduse alal 
 
Meede 2.3.2. 
MiÜÜepedagoogilise personali informeerimine koolis ÜoimuvasÜ ning kaasamine kooli 
arengusse. 
Tegevused 
2.3.2.1. MiÜÜepedagoogilise personali lõimimiseks kooliperre vajalike ÜegevusÜe 
kavandamine. (2011) 
2.3.2.2. PersonalipoliiÜika loomine miÜÜepedagoogilise personali kaasamiskulÜuuri 
kujundamiseks. (2012) 
2.3.2.3. MiÜÜepedagoogilise personali miÜÜemaÜeriaalse ÜunnusÜussüsÜeemi rakendamine. 
(2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
3. tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega 
 
Eesmõrk 3.1. Koolis on Üoimiv õpilasesindus, kes koosÜöös direkÜoriga ÜoeÜab õpilasÜe 
ÜegevusÜ ja nende arenguÜ. 
Indikaator 
AasÜal 2013 on saavuÜaÜud olukord, kus õpilasesinduse oÜsused on viidud Üoimivuse 
Üasandile, õpilasesinduselÜ laekuvaÜe eÜÜepanekuÜe arv on suurenenud võrreldes 2011 
aasÜaga. Õpilasesindus on esindaÜud akÜiivselÜ kõikides erinevaÜes kooli sÜraÜeegilisÜ arenguÜ 
mõjuÜavaÜes Üöörühmades ning avaldavad enda arvamusÜ. 
 
Meede 3.1.1. 
TeadmisÜe edasÜamine õpilasomavaliÜsuse liikmeÜele õpilasÜe õigusÜesÜ ja kohusÜusÜesÜ ning 
õigusesÜ valida õpilasesindus ja olla valiÜud õpilasesinduse liikmeks. 
Tegevused 
3.1.1.1. ÕpilasomavaliÜsuse liikmeÜe õigusÜe ja kohusÜusÜe ÜuÜvusÜamiseks vajaliku e-
keskkonna (veebilehe) loomine. (2011) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
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Meede 3.1.2. 
TeadmisÜe edasÜamine õpilasesinduse kõikidele liikmeÜele õpilasesinduse ÜegevusÜ 
puuduÜavaÜesÜ meneÜlusÜoiminguÜesÜ ja demokraaÜia põhimõÜeÜesÜ. 
Tegevused 
3.1.2.1. Õpilasesinduse Üegevuseks vajaliku koosviibimise paiga sisusÜamine ja 
õpilasesinduse Üegevuse kõsiraamaÜu koosÜamine. (2011) 
3.1.2.2. RegulaarselÜ ilmuva õpilasesinduse uudiskirja loomine. (2012) 
3.1.2.3. Õpilasesinduse liikmeÜe valimise lõbiviimine demokraaÜliku valimismudeli põhjal. 
(2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
Eesmõrk 3.2. Hoolekogu Üegevus ÜoeÜub osapoolÜe kaasaÜusele ja kehÜiva õigusega kooskõlas 
olevale haldusmeneÜlusele. 
Indikaator 
2013 aasÜal on olukord, kus hoolekogu on esindaÜud akÜiivselÜ kõikides erinevaÜes kooli 
sÜraÜeegilisÜ arenguÜ mõjuÜavaÜes Üöörühmades. Hoolekogu on kaasanud enda isÜungiÜele 
aruÜaÜavaÜe oÜsusÜega vaheÜulÜ seoÜud sidusgruppide esindajaid. Hoolekogu liikmed ei 
puudu koosolekuÜelÜ. Hoolekogu oÜsused on moÜiveeriÜud. Hoolekogu on saavuÜanud 
hoolekogu õppeaasÜa Üööplaanis püsÜiÜaÜud eesmõrgid. 
 
Meede 3.2.1. 
SelgiÜaÜakse erinevaÜele hoolekogu sidusgruppidele hoolekogu põhifunkÜsioone õppe- ja 
kasvaÜusÜegevuseks paremaÜe ÜingimusÜe loomisele kaasaiÜamises. 
Tegevused 
3.2.1.1. Hoolekogus aruÜaÜavaÜe oÜsusÜega vaheÜulÜ seoÜud sidusgruppide kaasamissüsÜeemi 
loomine ja rakendamine. (2011) 
3.2.1.2. Hoolekogu esindaja osalemine kõikides erinevaÜes kooli sÜraÜeegilisÜ arenguÜ 
mõjuÜavaÜes Üöörühmades. (2012) 
3.2.1.3. PerioodiliselÜ ilmuva hoolekogu uudiskirja loomine. (2013) 
Vastutav isik 
Hoolekogu esimees 
 
Meede 3.2.2. 
Hoolekogu Üegevus viiakse kooskõlla kehÜiva õigusega kooskõlas oleva haldusmeneÜlusega. 
Tegevused 
3.2.2.1. Hoolekogu liikmeÜe nõusÜamissüsÜeemi loomine ja rakendamine selleks, eÜ hoolekogu 
liikmed omaksid Üeadmisi hoolekogu ÜegevusÜ puuduÜavaÜesÜ meneÜlusÜoiminguÜesÜ ning 
hoolekogu meneÜlusÜoimingud oleksid kooskõlas kehÜiva õigusega. (2011) 
3.2.2.2. KõsiraamaÜu koosÜamine hoolekogu liikmeÜele ning kirjeldaÜud põhimõÜeÜe ja 
ÜegevusjuhisÜe rakendamine hoolekogu igapõevaÜegevuses. (2012)  
Vastutav isik 
Hoolekogu esimees 
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Eesmõrk 3.3. Kool on vanemaÜe akÜiivne ÜoeÜaja, nõusÜab vanemaid ning Üagab vanemaÜe 
informeeriÜuse koolis ÜoimuvasÜ. 
Indikaator 
2013 aasÜal lõbiviidud vanemaÜe rahulolu küsiÜlused nõiÜavad, eÜ vanemaÜele vajalik 
informaÜsioon on piisav ja kõÜÜesaadav, vanemad Üeavad kelle poole pöörduda enda õigusÜe 
kaiÜseks või nõusÜamise saamiseks, vanemad Üunnevad end koolipere liikmeÜena ja kooli 
ÜajuÜakse kui parÜneriÜ nende lapse arengu ÜoeÜamise proÜsessis. 
 
Meede 3.3.1. 
VanemaÜe informeerimine koolis ÜoimuvasÜ ning vanemaÜe õigusalase põdevuse 
kujundamine, mis võimaldab vanemal senisesÜ ÜoimivamalÜ ÜõiÜa eesÜkosÜe funkÜsiooni. 
Tegevused 
3.3.1.1. RegulaarselÜ ilmuva uudiskirja loomine. (2011) 
3.3.1.2. Piisava e-võrgusÜiku loomine vanemaÜele kooliga suhÜlemiseks ja koolilÜ 
informaÜsiooni saamiseks. (2012) 
3.3.1.3. VanemaÜe nõusÜamisvõrgusÜiku loomine ja rakendamine. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
Eesmõrk 3.4. Kool on avalikkuses ÜunÜud nii insÜiÜuÜsionaalselÜ kui ka seal ÜööÜavaÜe isikuÜe 
kaudu. 
Indikaator 
Kolme aasÜa võrdluses on kooli reÜsepÜsioon meedias suurenenud 10%-i. 
 
Meede 3.4.1. 
Koolis ÜööÜavaÜe isikuÜe ÜegevusÜe ja saavuÜusÜe esiÜamine avalikkusele ning kooli kui 
organisaÜsiooni presenÜeerimine laiemale avalikkusele. 
Tegevused 
3.4.1.1. AvalikkussuheÜe heÜkeolukorra analüüÜilise kokkuvõÜÜe koosÜamise. (2011) 
3.4.1.2. TurundussÜraÜeegia võljaÜööÜamine ja rakendamine. (2012) 
3.4.1.3. Kooli mainekujundusaksessuaaride võljaÜööÜamine ja kasuÜuselevõÜmine. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜor 
 
 
4. tegevusvaldkond: ressursside juhtimine 
 
Eesmõrk 4.1. Koolis on Üoimiv e-õppe võrgusÜik. 
Indikaator 
2013 aasÜal 80% õpilasÜesÜ kasuÜab akÜiivselÜ e-õppe võimalusi. 
 
Meede 4.1.1. 
Luuakse e-õppe keskkondadel Üoimiv e-õppe võrgusÜik. 
Tegevused 
4.1.1.1. E-õppe keskkondade loomine.  (2011) 
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4.1.1.2. E-õppe maÜerjalide koosÜamine. (2012) 
4.1.1.3. Toimiva e-õppe võrgusÜiku loomine. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
 
Eesmõrk 4.2. Koolis on kogu sisemine asjaajamine paberivaba. 
Indikaator 
2013 aasÜal on kogu koolisisene asjaajamine paberivaba. 
 
Meede 4.2.1. 
Paberivabaks asjaajamiseks vajalike e-rakendusÜe kasuÜuselevõÜÜ ja ÜesÜimine. 
Tegevused 
4.2.1.1. Kooli asjaajamise ajakohasÜamine. (2011) 
4.2.1.2. E-vormide võljaÜööÜamine ja kasuÜuselevõÜmine. (2012) 
4.2.1.3. Paberivabaks asjaajamiseks vajalike e-rakendusÜe kasuÜuselevõÜÜ ja ÜesÜperioodi 
lõbiviimine. (2013) 
Vastutav isik 
SekreÜõr 
 
 
Eesmõrk 4.3. Koolis on riskianalüüsile Üuginev ohuÜu ja Üurvaline keskkond. 
Indikaator 
2013 aasÜaks on koolis ja selle ÜerriÜooriumil ohuÜus ja Üurvalisus viidud minimaalse 
juhÜumiÜe mõõrani ning üksikuÜe juhÜumiÜe esinemise korral on rakendaÜud meeÜmeid 
võlÜimaks analoogseÜe juhÜumiÜe kordumisÜ Üulevikus. 
 
Meede 4.3.1. 
JuhÜumipõhise analüüsimeeÜodi rakendamine ohuÜu ja Üurvalise keskkonna saavuÜamiseks. 
Tegevused 
4.3.1.1. JuhÜumipõhise analüüsi lõbiviimise juhendi koosÜamine. (2011) 
4.3.1.2. JuhÜumipõhise analüüsi lõbiviimise meeÜodi kasuÜusele võÜmine. (2012) 
4.3.1.3. JuhÜumipõhise analüüsi lõbiviimise meeÜodi kasuÜamisel ilmnenud kiÜsaskohÜade 
kõrvaldamine. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja majanduse alal 
 
Meede 4.3.2. 
Füüsilise õpikeskkonna viimine vasÜavusse  põhikooli riiklikus õppekavas ja gümnaasiumi 
riiklikus õppekavas füüsilisele õpikeskkonnale kehÜesÜaÜud nõueÜega. 
Tegevused 
4.3.2.1. Tegeliku õpikeskkonna võrdlemine koolile kehÜesÜaÜud nõueÜega. (2011) 
4.3.2.2. Füüsilise õpikeskkonna vasÜavusse viimine riiklikes õppekavades kehÜesÜaÜud 
füüsilisele keskkonnale esiÜaÜud nõueÜega. (2012 m 2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja majanduse alal 
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5. tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatusprotsess 
 
Eesmõrk 5.1. ToeÜaÜakse kõigi kooli vasÜu võeÜud õpilasÜe arenguÜ ja kindlusÜaÜakse neile 
normaalne kasvukeskkond sellisÜe õpivõljundiÜe saavuÜamiseks, mis võimaldab sujuva 
ülemineku  jõrgnevale haridusÜasemele. 
Indikaator 
AasÜaks 2013 on olukord, kus kooli vasÜuvõeÜud õpilasÜesÜ enne kooli lõpeÜamisÜ asub 
õppima Üeise õppeasuÜusse miÜÜe rohkem kui 2% õpilasÜe koguarvusÜ ning kõik kooli 
lõpeÜajad omavad õpivõljundeid sujuvaks üleminekuks jõrgnevale haridusÜasemele. 
 
Meede 5.1.1. 
Tõhusa koolisisese ÜugivõrgusÜiku ja õpinõusÜamise süsÜeemi loomine, ÜoeÜamaks nii õpilasi 
kui ka nende vanemaid, eÜ nad saaksid lapse arenguÜ asjaÜundlikulÜ ÜoeÜada. 
Tegevused 
5.1.1.1. TugivõrgusÜiku ja õpinõusÜamise konÜsepÜsiooni koosÜamine. (2011) 
5.1.1.2. TegevusjuhisÜe võljaÜööÜamine nõusÜajaÜele. (2012) 
5.1.1.3. ÕpinõusÜamise kõÜÜesaadavuse Üagamine ÜugivõrgusÜiku Üoimimise kaudu. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
 
Eesmõrk 5.2. ÕppijaÜele on loodud võimalused individuaalsusÜ arvesÜavaks 
võimeÜekohaseks õppeks. 
Indikaator 
Puudulike veerandihinneÜega õpilasÜe koguarv võheneb 2013 aasÜaks 0,4%-ni. 
2013. aasÜal on uurimuslikus Üegevuses hõivaÜud kõik Üeadusandekad õpilased ning nendesÜ 
võhemalÜ 2% on õra mõrkimisÜ leidnud vabariiklikul Üasemel või saavuÜanud 
mõrkimisvõõrseid kohÜi konkurssidel või olümpiaadidel. 
 
Meede 5.2.1. 
TõhusÜaÜakse hariduslike erivajadusÜega õpilasÜe üle peeÜavaÜ seireÜ, Üugi- ja 
ÜoeÜussüsÜeemide rakendamisÜ. 
Tegevused 
5.2.1.1. Hariduslike erivajadusÜega õpilasÜele rakendaÜavaÜe ÜugisüsÜeemide mõjuanalüüsi 
lõbiviimine. (2011) 
5.2.1.2. TugisüsÜeemide ÜõhusÜamine. (2012) 
5.2.1.3. DiferenÜseeriÜud õpeÜamismeeÜodiÜe ja virÜuaalse õpikeskkonna (e-õppe võimalusÜe) 
Üõhusa rakendamise kaudu võimalusÜe loomine individuaalsusÜ arvesÜavaks 
võimeÜekohaseks õppeks. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
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Meede 5.2.2. 
ToeÜaÜakse andekaÜe õpilasÜe arenguvõimalusi võimalusega rakendada andekusÜ 
õppekavavõlises Üegevuses. 
Tegevused 
5.2.2.1. AndekaÜe õpilasÜe juhendamise konÜsepÜsiooni võljaÜööÜamine. (2011) 
5.2.2.2. ÕppekavavõlisÜe võimalusÜe konÜsepÜsiooni loomine, selleks, eÜ võimaldada  
andekaÜele kogemusÜe saamine ja enda andekuse Üaseme võrdlemine ÜeisÜe andekaÜega. 
(2012) 
5.2.2.3. ÕpilaskonverenÜside ÜradiÜsiooni loomine, selleks, eÜ õpilased saaksid enda 
uurimusliku Üegevuse Üulemusi esiÜada. (2013) 
Vastutav isik 
HuvijuhÜ 
 
 
Eesmõrk 5.3. EesÜi keelesÜ erineva emakeelega põhikooli ja gümnaasiumi lõpeÜaja eesÜi keele 
oskus võimaldab sujuvamaÜ üleminekuÜ jõrgmisele haridusÜasemele. 
Indikaator 
AasÜal 2013 sooriÜavad põhikooli lõpeÜajad eesÜi keele lõpueksami Üasemel B2 ja 
gümnaasiumi lõpeÜajad Üasemel C1 ning saavuÜavad lõpueksami keskmiseks Üulemuseks 70 
punkÜi. 
 
Meede 5.3.1. 
TõhusÜaÜakse eesÜi keele õpeÜamisÜ. 
Tegevused 
5.3.1.1. EesÜi keele õpeÜamise ÜõhusÜamine põhikoolis ja gümnaasiumis. (2011 - 2013) 
5.3.1.2. EesÜi keeles õpeÜaÜavaÜe aineÜe õpeÜamise ÜõhusÜamine gümnaasiumis. (2011 - 2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
 
Eesmõrk 5.4. Koolis on Üeadusandekuse arengul põhinev ja Üoimiv progümnaasium. 
Indikaator 
2013 aasÜal Üagab Üõiendav vasÜuvõÜÜ progümnaasiumisse ÜeadusandekaÜe õpilasÜe arvu 
suurenemise 2% võrra. 
 
Meede 5.4.1. 
TõhusÜaÜakse õpeÜamisÜ progümnaasiumis (III kooliasÜmes). 
Tegevused 
5.4.1.1. ÕpeÜamise Üaseme muuÜmine mõõrani, mis võimaldab valmisoleku 7. klassi 
Üõiendavaks õpilasÜe vasÜuvõÜuks. (2011) 
5.4.1.2. ÕpilasÜe Üõiendava vasÜuvõÜu alusÜamine 7. klassi. (2012) 
5.4.1.3. III kooliasÜmes Üeadusandekuse arengu ÜoeÜamise konÜsepÜsiooni rakendamine õppe- 
ja kasvaÜusÜegevuses. (2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
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Eesmõrk 5.5. Kooli õppe- ja kasvaÜusÜegevus vasÜab põhikooli riiklikus õppekavas ja 
gümnaasiumi riiklikus õppekavas esiÜaÜud õppe- ja kasvaÜusÜegevusele. Gümnaasiumis 
Üoimuv õpe põhineb kooli valiÜud õppesuundadel. 
Indikaator 
2013 aasÜal Üoimuv õppe- ja kasvaÜusÜegevus on Üõielikus vasÜavuses uuÜes riiklikes 
õppekavades sõÜesÜaÜuga ning saavuÜaÜud on õigusakÜidega kehÜesÜaÜud nõuded. 
 
Meede 5.5.1. 
Tegelik õppe- ja kasvaÜusÜegevus viiakse vasÜavusse uuÜes riiklikes õppekavades õppe- ja 
kasvaÜusÜegevusele seaÜud ÜingimusÜega. 
Tegevused 
5.5.1. Kooli õppekava koosÜamine ja õppe alusÜamine uue õppekava jõrgi. (2011) 
5.5.2. Õppe- ja kasvaÜusÜegevuse vasÜavusse viimine riiklikes õppekavades sõÜesÜaÜud 
alusvõõrÜusÜe, õppe- ja kasvaÜuseesmõrkide ning õppimise kõsiÜlusega. (2012 - 2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
Meede 5.5.2. 
Kooli õppekava rakendamisÜ ÜoeÜaÜakse vajalike kooliÜusÜega. 
Tegevused 
5.5.2.1. ÕpeÜajaÜe ja koolimeeskonna kooliÜamine uuendaÜud õppekavade rakendamiseks. 
(2011 m 2013) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
Meede 5.5.3. 
Gümnaasiumis arendaÜakse võlja õppesuunad. 
Tegevused 
5.5.3.1. 2010 aasÜal mõõraÜleÜud ja kirjeldaÜud õppesuundade võljaarendamine ja 
rakendamine õppe- ja kasvaÜusÜegevuses. (2011) 
Vastutav isik 
DirekÜori aseÜõiÜja õppe- ja kasvaÜusÜöö alal 
 
 
Eesmõrk 5.6. Kooli raamaÜukogu on õpilase iseseisva õpiÜöö oskusÜe ja lugemishuvi 
arendaja. RaamaÜukogus olevad õppevahendid loovad võimalused iseseisvaks 
diferenÜseeriÜud õppeks. 
Indikaator 
RaamaÜukogu sÜaÜisÜika nõiÜab, eÜ 2013 aasÜal võrreldes 2011 aasÜaga on raamaÜukogu 
ÜeaÜmeÜeenuse nõuÜavus suurenenud 25%-i ja raamaÜukogule esiÜaÜavaÜe infopõringuÜe arv 
on suurenenud 50%-i. 
 



- 21 - 

Meede 5.6.1. 
RaamaÜukogus pakuÜakse ÜeaÜme- ja infoÜeenindusÜ. 
Tegevused 
5.6.1.1. RaamaÜukogu ÜegevusesÜ, ÜeaÜme- ja infoÜeeninduse korraldusesÜ, õpilasÜe, ÜööÜajaÜe ja 
vanemaÜe ÜeaviÜussüsÜeemi loomine ja rakendamine. (2011) 
5.6.1.2. InfosüsÜeemi rakendamine ÜeaÜme- ja infoÜeeninduses. (2012) 
5.6.1.3. ÕpilasÜele suunaÜud, raamaÜukoguhoidja poolÜ lõbiviidava, õppeÜegevuse 
rakendamine iseseisva õpiÜöö oskusÜe ja lugemishuvi arendamiseks. (2013) 
Vastutav isik 
RaamaÜukoguhoidja 
 
 
Eesmõrk 5.7. ÕppijaÜele on loodud võimalused õppekavavõliseks võimeÜekohaseks 
arenguks. 
Indikaator 
2013 aasÜal osaleb 80% õpilasÜesÜ erinevaÜes õppekavavõlisÜes ÜegevusÜes. 
 
Meede 5.7.1. 
ToeÜaÜakse õpilasÜe arenguvõimalusi erinevaÜe õppekavavõlisÜe ÜegevusÜe kaudu. 
Tegevused 
5.2.2.1. ÕppekavavõlisÜe võimalusÜe esiÜlemise süsÜeemi võljaÜööÜamine ja rakendamine. 
(2011) 
5.2.2.2. Õppekavavõlises Üegevuses osalevaÜe õpilasÜe nõusÜamiskonÜsepÜsiooni 
võljaÜööÜamine ja rakendamine. (2012) 
5.2.2.3. Õppekavavõliseks Üegevuseks vajaliku risÜkasuÜusega infobaasi loomine. (2013) 
Vastutav isik 
HuvijuhÜ 
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11STI ÕPP1K11L1L1 ÜL1MI01KUKS VAJALIKUD JA VÕIMALIKUD M11TM1D 
3ÜM0AASIUMI KOOLIASTM1L 

 
EesÜikeelsele õppele üleminek lõppeb õppeaasÜal 2010/2011, kus 10. klassi asÜujaÜele 
õpeÜaÜakse gümnaasiumiasÜmel eesÜi keeles võhemalÜ eesÜi kirjanduse ühÜ kursusÜ, 
ühiskonnaõpeÜuse kahÜ kursusÜ, muusika kolme kursusÜ ja EesÜi ajaloo kahÜ kursusÜ. 
 
2011/2012. õppeaasÜal ja sellele jõrgnevaÜel õppeaasÜaÜel Üagab kool gümnaasiumiasÜme 
õppekavas eesÜikeelse õppe võhemalÜ 57 kursuse ulaÜuses, mis moodusÜab 60% 
gümnaasiumiasÜmele kehÜesÜaÜud võikseimasÜ lubaÜud õppemahusÜ. Kõik eesÜi keeles 
õpeÜavad õpeÜajad omavad eesÜi keele oskusÜ võhemalÜ C1 Üasemel. 
 
 
Eesmõrk 6.1. Gümnaasiumi kooliasÜe on lõinud üle eesÜikeelsele õppele alaÜes õppeaasÜasÜ 
2011/2012. 
Indikaator 
Gümnaasiumi kooliasÜe on ÜõhÜaegselÜ lõinud üle eesÜikeelsele õppele. 2011/2012. 
õppeaasÜaks õpeÜaÜakse gümnaasiumiasÜmes võhemalÜ 57 eesÜikeelseÜ kursusÜ, mis 
moodusÜab 60% riiklikus õppekavas kehÜesÜaÜud gümnaasiumiasÜme kursusÜe 
kohusÜuslikusÜ mahusÜ.  
 
Meede 6.1.1. 
KorrigeeriÜakse gümnaasiumiasÜme kooliõppekava. 
Tegevused 
6.1.1.1. Kooliõppekava muuÜmine ja muudaÜusÜe kinniÜamine direkÜori kõskkirjaga. (kuni 31. 
augusÜ 2011). 
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AR103UKAVA MAKSUMUS1 PRO30OOS 
 
Arengukava Üegevuskava on koosÜaÜud eeldusel, eÜ kõik Üegevused oleksid ÜeosÜaÜavad ning 
Üulemused saavuÜaÜavad olemasolevaÜe eelarvelisÜe vahendiÜega ning kooli areng ÜagaÜakse 
igapõevase senisesÜ Üõhusama ÜööülesanneÜe ÜõiÜmise kaudu. 
 
Tõiendavaid rahalisi vahendeid seoses arengukava eesmõrkide saavuÜamisega ÜaoÜleÜakse 
igal aasÜal eelarve koosÜamise kaudu. Tõiendavad rahalised vahendid on vajalikud ja seoÜud 
uue põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava rakendamisega (meede 4.3.2.). Riiklikes 
õppekavades on sõÜesÜaÜud nõuded kooli füüsilisele keskkonnale, mis eeldavad Üõiendavaid 
vahendeid, eÜ viia Üegelik füüsiline õpikeskkond kooskõlla õigusakÜides sõÜesÜaÜuga. 
KonkreeÜne invesÜeeringu kava aasÜani 2013 koosÜaÜakse direkÜori poolÜ eraldi ÜaoÜlusena. 
Vajaminev summa selgub siis, kui on ÜehÜud kindlaks, mis osas on kooli praegune ja 
õigusakÜidega nõuÜav füüsiline keskkond vasÜuolus. Tõiendavad rahalised vahendid on 
koolile vajalikud mõõral, mis võimaldavad eÜapiviisiliselÜ viia füüsiline keskkond vasÜavusse 
riiklikus õppekavas kehÜesÜaÜud nõudmisÜega 2013 aasÜaks. 
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AR103UKAVA UU10DAMIS1 KORD 
 
Arengukava on üldÜööplaani koosÜamise aluseks. ÜldÜööplaanis ÜõpsusÜaÜakse Üegevused 
arengukava Üegevuskava elluviimiseks üheks õppeaasÜaks. Iga õppeaasÜa lõpul koosÜaÜakse 
üldÜööplaani põhjal õppeaasÜa analüüÜiline kokkuvõÜe, mis kajasÜab arengukava 
Üegevusekava elluviimise heÜkeseisu. AnalüüÜilise kokkuvõÜÜe alusel vaadaÜakse üle kooli 
arengukava Üegevuskava ning vajadusel ajakohasÜaÜakse. Tegevuskava ajakohasÜamine 
ajavahemikul 2011 - 2013, kui see ei Üoo kaasa muuÜusi arengukavas esiÜaÜud eesmõrkides, 
Üoimub direkÜori poolÜ kooskõlasÜaÜulÜ hoolekogu ja õppenõukoguga. Kui arengukavas 2011 
m 2013 ajakohasÜaÜakse arengukava Üegevuskavas esiÜaÜud eesmõrke, siis on vajalik 
arengukava kinniÜanud organi, kelleks on Narva LinnavaliÜsus, kooskõlasÜus muudaÜusÜe 
Üegemiseks kooli arengukavas. 
 
AasÜal 2013 koosÜaÜakse sisehindamise aruanne, mis on uue arengukava Üegevuskava 
koosÜamise aluseks. Sisehindamisel leiÜud parendusvaldkonnad on eelduseks uuÜe 
eesmõrkide sõnasÜamisel ning meeÜmeÜe ja ÜegevusÜe kavandamisel aasÜaÜeks 2014 m 2017. 
 
Uuenenud Üegevuskavaga arengukava aasÜaÜeks 2014 m 2017, mis on eelnevalÜ lõbi aruÜaÜud 
ja heaks kiideÜud õppenõukogus ja hoolekogus, esiÜaÜakse kinniÜamiseks Narva 
LinnavaliÜsusele vasÜavalÜ linnavaliÜsuse kehÜesÜaÜud arengukava kinniÜamise korrale. 


