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SISSEJUHATUS 

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arengu 

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

Tallinna Läänemere Gümnaasiumi arengukava lähtub:  

● Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 

● Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õppekavast, 

● Tallinna linna arengukavast, 

● Tallinna Läänemere Gümnaasiumi põhimäärusest, 

● töögrupi poolt analüüsitud 2009.-2013. aasta arengukava täitmisest, 2014.aasta 

tegevuskava täitmisest,  

● sisehindamise analüüsist, 

● ankeetküsitlustest,  

● erinevate töögruppide ettepanekutest. 

Ajalugu 

Tallinna Läänemere Gümnaasium (65.Keskkool) avati 1. septembril 1989. aastal. Esimesel 

õppeaastal oli koolis 34 klassikomplekti 1113 õpilasega. Kõige suurem õpilaste arv - 2311  

oli 1994/95. õppeaastal. 1995/96., 1996/97. õppeaastal oli koolis 75 klassikomplekti. 1991 – 

1995 töötas kool kolmes vahetuses. 1995. a. märtsist alates töötasid algklassid Kihnu 1 

asuvas lasteaia majas, mis oli kohaldatud tööks kooliklassidele. 2003. a. alates töötab kool 

ühes vahetuses. 1996. a. alates töötab koolis skautide klubi. 1997. a. avati koolis esimene 

arvutiklass, 2000. a. veel 2 klassi. 2012 .a. kool sai renoveeritud ja töötab ühes hoones.1 

september 2014. a. kooli asus õppima 1077 õpilast (42 klassikomplekti). 

Alates 1999. õppeaastast osales kool Kanada-Soome-Eesti ühises keelekümblusprojektis. 

2000/2001. õa avati 1.keelekümblusklass. Esimene keelekümblusklass lõpetas gümnaasiumi 
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2012. aastal (kuldmedaliga 1, hõbemedaliga 3 õpilast). Koolis jatkavad tööd keelekümbluse 

klassid. Tallinna Läänemere Gümnaasium sai SA Innove Keelekümbluskeskuse 

kvaliteediauhinna “Keelekümblusasutus 2014”  õpetuse ja kasvatuse valdkonnas.  

Tallinna Läänemere Gümnaasium ning toitlustusettevõte OÜ Bramos on saanud esimese 

koha konkursil Tallinnas „Sõbralik koolisöökla 2014“.  

 

ÕPPEASUTUSE HETKEOLUKORRA LÜHIKIRJELDUS. 

Õpilased 

Alates 2012. aastast kooli õpilaste arv pidevalt kasvab: 

 

 
 

 

Analüüs näitab, et õpilaste arv stabiliseerus ning hakkab isegi kasvama (iga aasta kool avab 

viis esimest klassi, 2014/15. õa isegi kuus):  
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Kusjuures nii tavaklasside  kui ka keelekümblusklasside õpilaste arv suureneb: 

Õpilaste arvu dünaamika: 

 

 

Õppeaasta 

Kokku 

klasskom

plekt 

sh KK 
klassikompl

ekt arv 

Kokku 
õpilaste arv 

sh KKK  
keskmine 

täituvus 

sh KK 
keskmine 

täituvus 

2009/2010 41 18 876 263 21,4 14,6 

2010/2011 41 18 856 320 21,2 17,7 

2011/2012 39 16 852 281 22,3 18,8 

2012/2013 39 14 894 297 23,5 21,2 

2013/2014 41 15 964 333 24,9 22,2 

2014/2015 42 15 1077 336 25,6 22.4 

 

*KKK- keelekümblusklassid 

Pedagoogid 

Koolis töötab 72 pedagoogi, sh 2 pedagoog-metoodikut, 7 vanempedagoogi.   

Kõik gümnaasiumis töötavad õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele ja enamus on oma 

töös edukad.  

Koolis töötab 1 psühholoog, 1 sotsiaaltöötaja, 1 logopeed, 2013/14. õppeaastast -  õpetajaabi; 

2014/15 - keelekümbluse koordinaator ja haridustehnoloog. 

2012. a  sai Tallinna Aasta Õpetajaks  Svetlana Logussova (huvijuht) 

2013. a. Gerhard Rägo medali sai   Marina Mets (matemaatika õpetaja). 

2014. a. sai Tallinna Aasta Õpetajaks Tatjana Baum-Valgma (eesti keele õpetaja). 

Juhtimine 

Kooli juhtkonda iseloomustab demokraatlikkus, direktori ja tema asetäitjate vahelise koostöö 

täpsus ja sujuvus. Kooli tegevuse parendamiseks on kasutusel erinevad meetmed: infotunnid, 

uuringud, arutelud. Kooli kollektiiv on kaasatud otsuste tegemisse läbi ainesektsioonide 

tegevuse. 
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Töö lastevanematega  

Koostöös hoolekoguga on loodud MTÜ TLG Abi Pluss (avalikes huvides tegutsev 

organisatsioon). Ühingu eesmärgiks on Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpilaste 

abistamine. 

Kooli ja lastevanemate koostöö parendamiseks toimuvad 2 korda õppeaastas lahtiste uste 

päevad (1 kord algkoolis, 1 kord põhikoolis ja gümnaasiumis), lastevanemate üldkoosolekud, 

kontserdid lastevanematele (jõulukontserdid, emadepäeva kontsert), viiakse läbi 

ankeetküsitlusi.  Igal õppeaastal korraldatakse ühisüritusi  lastele ja nende vanematele 

(tervisepäev, tagasi kooli). 

E-kooli kaudu on võimalik tihe suhtlemine aineõpetajate, klassijuhataja, juhtkonnaga.  

Keelekümblusprogrammi teaduslike uurimuste tulemustest teavitatakse  regulaarselt ka 

lastevanemaid. 

Kogu informatsiooni kooli üritustest, tegemistest, tulemustest, eesmärkidest, klassivälisest 

tööst on võimalik saada kooli koduleheküljel http://www.laanemere.tln.edu.ee/index.php/et/, 

kooli ajalehes. 

Õppetöö 

Märkimisväärne on medalistide arvu kasvutendents koolis. 

õa 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

kuldmedal 8 2 1 3 1 

hõbemedal 5 1 3 4 3 

 

Viimastel aastatel 90-96% põhikooli lõpetajatest  jätkavad õpinguid meie kooli 

gümnaasiumiastmes ning 80-90% gümnaasiumi lõpetajatest jätkavad õpinguid kõrgkoolides, 

tehnikumides, kutsekoolides. 

Kooli õpilased võtavad igal aastal aktiivselt osa aineolümpiaadest, konkursidest, võistlustest. 

On märgata õpilaste tulemuste parenemist spordivõistlustel. Õpilaste hulgas on neid, kes on 
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saavutanud auhinnalisi kohti erinevatel spordivõistlustel (iluvõimlemine, maadlus, male, 

jalgpall).  

Vabariiklikul eesti keele (teise keelena) olümpiaadil kooli esindatakse viimastel aastatel 

tulemuslikult. 2011/12 - Aleksandr Tkatšjov 12. koht; 2012/13 Ilja Zebergs I koht; Alissa 

Podrez - 8. koht ja Natalja Han - 13.koht; 2013/2014 -Aleksandr Tkatšjov - 12. koht.  

Vabariiklikul olümpiaadil keemias Aleksei Murohh - 2012.aastal 4.koht; 2013.a - Aleksei 

Murohh 6. koht , Ilja Zebergs 16.koht. 

Füüsika riiklikul olümpiaadil 2013.a saavutas Ilja Zebergs 11. koha. 

Koolilõpetajad saavad regulaarselt häid tulemusi  riigikeele riigieksamitel. 2013.-2014.õa  

koolilõpetajad said  häid tulemusi  laia matemaatika   riigieksamil. 

Häid tulemusi saavutavad 1. kooliastme õpilased riiklikes tasemetöödes - vene keeles 89%, 

matemaatikas 88%, eesti keeles  emakeelena 66%. 

Häid tulemusi saavutavad 2. kooliastme õpilased riiklikes tasemetöödes -  eesti keeles  ema- 

keelena 66%. 

Väheneb koolist väljalangevate õpilaste arv seoses koolikohustuse mittetäitmisega. 

Oluline on pöörata tähelepanu järgmistele aspektidele: 

● järjepidevusele  üleminekul 3.-st 4. klassi ja 9.-st 10. klassi; 

● teadmiste  taseme kindlustamisele 2. kooliastmes; 

● individuaalsete õppekavade koostamisele, mis toetavad  nõrgemaid õpilasi. 

Õpilase areng  

Huvitöös on saavutatud positiivne dünaamika. 

Huvitöö on eesmärgistatud ning hästi planeeritud. 
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Suur tähelepanu on pööratud koolisiseste ja -väliste projektide korraldamisele ning 

noorteprojektides osalemisele: rahvusvaheline projekt Unicef „Väike hea tegu", 

ravusvaheline projekt "Venelased Eestis",  rahvusvaheline joonistuste konkurss „Maa 

värvid“,  Soome-Eesti projekt "Minu aktiivne ja turvaline koolipäev". 

Huvitöös on kasutatud erinevaid töömeetodeid ning -vorme (võistlused, turniirid, 

konverentsid, kokkutulekud, rollimängud, reisimine). Õpilaste aktiivsus on väga kõrge, ning 

moodustab 98-100%. 

Huviringid on koolis väga populaarsed. Huviringitööle on ettenähtud kuni 40 tundi, mis 

moodustab 17-24 erinevat huviringi, millest võtab osa 63% õpilastest. 

Koolis on korraldatud stabiilne kooli õpilasomavalitsuse töö. Õpilasomavalitsuse liikmed 

osalesid noorteprojektides Saksamaal, Soomes, Suur-Britannias, Türgis. Uueks tegevuseks on 

kooliprojekt " Õpilase portfolio"  ning klassiparalleelide kaupa valitakse "Aasta õpilane". 

Õpilasomavalitsuse president 2012.-2013. a Ilja Samoilov oli väga tegus ka Tallinna linna 

tasandil - Tallinna linna noortevolikogu juhatuse liige, Tallinna Õpilasesinduse esimees, 2014 

"Tallinna Tegus Õpilane" laureaat. 

Tugisüsteemid  

Õpilaste individuaalsete vajaduste väljaselgitamine ja toetamine: 

● psühholoogi konsultatsioonid ja koostöö lastevanemate ning klassiõpetajatega; 

● logopeediline abi (1.-4. klass); 

● individuaalsed õppekavad; 

● õpiabirühmad; 

● tugiõppetunnid; 

● pikapäevarühmad; 

● sotsiaaltöötaja abi; 
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● konsultatsioonid; 

● õpetajaabid. 

Õpikeskkonna muutused  

Turvalise õpikeskkonna loomiseks on  

● eraldatud kabinetid sotsiaaltöötajale ja psühholoogile; 

● laiendatud lokaalne arvutivõrk; 

● koolis on kaks statsionaarset ja üks mobiilne arvutiklass, kõikides klassiruumides on 

projektorid ning 14 klassiruumis on smart-tahvlid; klassidesse on paigutatud 5 

dokumendikaamerat; 

● paigaldatud 7 videokaamerat kooliümbruse ööpäevaringseks valvamiseks; 

● igal aastal on läbi viidud osades ruumides sanitaarremont ja välja vahetatud koolimööblit. 

Kuna kool oli täielikult renoveeritud aastal 2012, põhiliseks tegevuseks on uue keskkonna 

korrashoid, hooldus ning vajadusel remont. 

Pideva kontrolli all on kõik tehnosüsteemid (kanalisatsioonisüsteem, vee- ja küttesüsteem, 

ventilatsioon). 

Igal aastal vajab väljavahetamist kulunud koolimööbel. Aastal 2014 planeeritud 50 mööbli 

komplekti (lauad ja toolid) ost. Igaks uueks õppeaastaks keskmiselt on vaja osta 20 

koolimööblikomplekti, mis on põhjustatud sellest, et õpilaste arv suureneb ning osa mööblist 

amortiseerub aasta jooksul. 

Igal aastal osades ruumides  viiakse läbi sanitaarremont. Aastal 2014 planeeritud kooli fuajee 

dekoreerimine ning sanitaarremont, treppide sanitaarremont, “Kooli au ja uhkuse” seina 

dekoreerimine. 

Aastal 2014 oli organiseeritud ning varustatud kaks klassiruumi. Aastal 2015-2016 

planeeritud organiseerida ning varustada veel kolm eriklassiruumi. 
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Kool on hästi varustatud IKT tehnikaga. Koolis on kolm arvutiklassi ja mitu kaasaegse 

infotehnoloogiaga sisustatud klassiruumi. Vajadusel ostetakse uus tehnika ning remonditakse 

olemasolev.  

Partnerid 

Põhilisteks partneriteks on Tallinna Haridusamet ja Lasnamäe Linnaosa Valitsus, 

Haridusministeerium, SA Innove, Keelekümbluskeskus, Vabariigi valimiskomisjon. 

 

INFOTEHNOLOOGIA ARENDAMINE KOOLIS 

Aastast 2014 loodi koolis haridustehnoologi ametikoht. 

Haridustehnoloogi rolliks on arendada ja uuendada kooli informatsiooni liikumise süsteemi. 

Antud protsessi raames rakendatakse Google doks ja Google APS dokumentide 

haldussüsteemi. Eesmärgiks on koolisisene tööinformatsiooni jagamine Google süsteemis. 

Arendatakse kooli informatsiooni liikumise skeemi. 

Uuendatakse ja arendatakse sisevõrgu kasutamise võimalusi. Kõik vajalikud dokumendid 

paigutatakse sisevõrku.. 

Pidevalt arendatakse kooli veebilehte. Kooli vebelehel uuendatakse materjaalid pidevalt: 

tehakse  ülevaate tähtsamatest sündmustest ning antakse vajalikku infot eelolevatest 

üritustest/tegemistest.. 
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EELMISE ARENGUKAVA ELLUVIIMINE  

Kooli 2009.-2013. a. arengukavas ettenähtud eesmärgid on enamasti saavutatud: 

 koolis on loodud kaasaegne  ja turvaline keskkond; 2012.a. koolihoone  on 

renoveeritud; 

 kool   kasutas aktiivselt  koolisiseseid reserve  õpetajate nõustamiseks ja            

kvalifikatsiooni tõstmiseks (Keelekümbluse ABC koolitus, meeskonnatöö koolitus,     

eripedagoogika koolitused (160 ainepunkti), projekti koostamise seminar, tuleohutuse    

koolitus ja teised); 

 on väljatöötatud kujundava hindamise kriteeriumid; 

 kooli mainele antakse väga positiivne hinnang nii õpetajate, õpilaste kui 

lastevanemate poolt; 

 kool tõstis 2,5 korda omatulu (tasulised ringid, rent jm). 

 

Planeeritud tegevustest realiseerimata jäid: 

 kooli dokumentatsiooni  täielik korrastamine  ja viimine  need vastavusse põhikooli ja 

gümnaasiumi riikliku õppekava ja  uue  Põhikooli ja Gümnasiumi seadusega 

 individuaalsete õppekavade koostamine edukamatele õpilastele 

 muuta koolileht autentsemaks ja informatiivsemaks; 

 viia läbi temaatilised lastevanemate koosolekud. 
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KOOLI VISIOON 

 Õpime tuleviku jaoks. 

Kooli lõpetaja on igakülgselt harmooniliselt arenenud isiksus, kes on võimeline lõimuma 

Eesti ja Euroopa ühiskonda säilitades rahvusliku identiteedi, on  konkurentsivõimeline 

tööturul ja hariduse vallas. 

 

MISSIOON 

Tallinna Läänemere Gümnaasium on pidevalt arenev õppeasutus, kes kohustub: 

● kindlustama riiklikule õppekavale vastava hariduse andmise kas vene või eesti keeles; 

● võimaldama  õpilastel ja lastevanematel valida  varase keelekümbluse või vene õppekeelega 

klaasi vahel 

● võimaldama 9. klassi lõpetajal jätkata hariduse omandamist Tallinna Läänemere 

Gümnaasiumi gümnaasiumiastmes tema valikul; 

● kasutama efektiivseid õppemeetodeid saavutamaks riiklikus õppekavas eeldatavaid 

õpitulemusi; 

● austama õpilase isiksust, osutama talle igakülgset tuge, arendama tema võimeid;  

● laiendama õpilase maailmavaadet, kindlustama hea õpikeskkonna; 

● õpetama tegema koostööd ja olema tolerantne, aktsepteerima teiste inimeste seisukohti; 

● looma tingimused mitmekeelseks õppeks, mis arvestab parimaid pedagoogilisi tavasid. 
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TEGEVUSTE PLAAN 

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

1.1. Eestvedamine ja  strateegiline juhtimine 

Eesmärgid: 

 ohutus- ja turvanõuete tagamine igas koolipäevas; 

 tagada kooli stabiilne areng ja sisehindamise analüüsi otstarbekas kasutamine 

juhtimises ning tegevuste parendamises; 

 kaasaegse ja usaldusväärse õppe ja hariduse võimaldamine õppijale; 

 õpetajad ja koolitöötajad on kaasatud vajalike otsuste tegemisel eestveedamises ja 

juhtimises;  

  

Tegevus  Indikaator   2015 2016 2017 Vastutav isik 

1.1 Turvalise vaimse, füüsilise 

ja sotsiaalse koolikliima ja -

keskkonna tagamine 

Rahuloluküsitlused + + + Direktor 

Kooli juhtimise ja 

sisehindamissüsteemi 

täiustamine 

Õppeaasta 

eesmärkide täitmise 

ja tegevuse analüüs, 

arenguvestlused, 

küsimustikud. 

+ + + Direktor, 

juhtkond 

Töötada välja uued 

küsimustikud rahulolu 

uuringuks lastevanematele, 

õpilastele, töötajatele, kus 

kajastub täpsem tagasiside. 

 

Olemasolu  +   Juhtkond  

Kooli õppekava uuendamine. 

Viia läbi vajalikud parendused 

koolisiseses 

dokumentatsioonis 

Tagasisideküsitlused

, 

parandused tehtud  

+ + + Juhtkond ja 

ainesektsioonid 

Kasutada senisest enam 

infotehnoloogilisi võimalusi 

Uute 

infovahetussüsteemi

+ + + Juhtkond 
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eestvedamisel ja juhtimisel.  de juurutamine 

koolidokumentatsioo

ni pidamisel 

(google) 

Direktori töö eneseanalüüs Eneseanalüüs  +  + Direktor 

Koolipersonal on kaasatud 

erinevatesse töörühmadesse 

otsuste tegemisel ja täitmisel 

Töörühmade 

olemasolu 

+ + + Direktor 

 

 

2. PERSONALIJUHTIMINE 

2.1. Personalivajaduse hindamine 

2.2. Personali arendamine 

2.3. Personali tunnustamine ja motiveerimine 

Eesmärgid: 

 personalipoliitika optimiseerimine; 

 sisekoolituse plaanipärane ja vajaduspõhine läbiviimine; 

 õpetajate ameti  tunnustamine ja väärtustamine; 

 osalemine projektitegevuses ning kvalideediauhinna konkursidel; 

 

Tegevus Indikaator   2015 2016 2017 Vastutav isik 

2.1 Personalivajaduse analüüs Sisehindamise 

tulemused, 

arenguvestlused. 

+ + + Direktor 

2.2 Võimaldada kõikidel 

õpetajatel täiendkoolitustel 

osalemine 

Google süsteemi 

kasutamisoskus 

(dokumentatsiooni 

pidamine ja jms) ja 

ainevaldkonna  

põhiliste praktiliste 

koolituste läbimine 

+ + + Juhtkond, haridus- 

tehnoloog, kk 

koordinaator. 

Õpetajate anketeerimine Läbiviimine + + + Direktor 

Õpetajate enesehinnangu  ja - Tulemusvestlus + + + Direktor 
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analüüsi efektiivne rakendamine 

               

läbiviidud Õppealajuhatajad 

2.3 Õpetajate 

tunnustamissüsteemi 

täiendamine                

Süsteemi 

olemasolu ja 

toimimine 

+ +  Direktor 

Töörühma juht 

 

Ettepanekute tegemine õpetajate 

innustamiseks ja tunnustamiseks 

väljaspool kooli 

Esitatud taotluste 

arv 

 

+ + + Direktor 

Töörühma juht 

 

3. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

3.1. Õpilase areng              

3.2. Kooli õppekava        

3.3. Õppekorraldus ja -meetodid 

Eesmärgid: 

● õpilaste arengu tingimuste parendamine; 

● kooli õppekava kooskõlastamine riikliku õppekavaga; 

● õppetöö kvaliteedi ja õppetöö tulemuste parendamine;    

 

Tegevus  Indikaator   2015 2016 2017 Vastutav isik 

3.1.   Kooli õpilaste 

tunnustamiskorra muutmine ja 

täiendamine  

 

Tunnustussüsteem 

toimib 

+   Direktor 

Töörühma juht 

Koolisiseste aineringide 

korraldamine 

Aineringid 

töötavad ja 

õpilased võtavad 

aineringide tööst 

osa 

+ + + Ainesektsioonide 

juhid 

Huvijuht 

Koolisisesed 

olümpiaadid/ainevõistlused 

põhikooli klassides 

Olümpiaadid/ainev

õistlused on 

korraldatud 

+ + + Ainesektsioonide 

juhid 
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Kujundava hindamise süsteemi 

arendamine ja rakendamine 

Süsteem on loodud 

ja toimib 

+ + + Aineõpetajad 

Õppealajuhatajad 

 

 

Tervisepäevade korraldamine  Toimub 2 korda 

aastas 

+ + + Kehalise kasvatuse 

aine sektsioon 

3.2.   Kooli õppekava üldosa 

täiendamine ja arendamine 

Õppekavasse on 

sisse viidud 

täiendused  

+ + + Juhtkond 

Ainesektsioonide 

juhid 

Ainekavade revideerimine  Korrigeeritud 

ainekavade 

olemasolu  

+ + + Õppealajuhatajad 

3.3.Keelte õppimine 

gümnaasiumiastmes tasemeti 

Õpilased on 

jagatud rühmadesse 

tasemeti 

+ + + Aineõpetajad 

Õppealajuhataja 

Õppetööd toetavate tingimuste 

tõhustamine põhikoolis 

 

Toimivad 

pikapäevarühmad, 

õpiabirühmad, 

tugiõppetunnid, 

konsultatsioonid 

+ + + Õppealajuhatajad 

Klassiõpetajad 

Aineõpetajad 

 

Erinevate õppeainete 

nädala/päeva korraldamine 

Olemasolu kooli 

üldplaanis  

+ + + Aine sektsioonide 

juhid  

Keelekümbluspõhimõtete 

kasutamise aktiviseerimine 

põhikooli tavaklassides 

Tunnid põhikooli 

tavaklassides 

viiakse läbi 

keelekümbluspõhi

mõtted arvestades 

+ + + Õppealajuhatajad 

Keelekümbluse 

koordinaator, 

Aineõpetajad 
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4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

4.1. Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

4.2. Eelarveliste ressursside juhtimine 

4.3. Inforessursside juhtimine 

4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Eesmärgid: 

 materjaal-tehnilise baasi uuendamine; 

 teenuse maksimaalne rakendamine; 

 inforessursside uuendamine; 

 säästliku majandamine ja keskonnahoiu tagamine; 

 

Tegevus Indikaator   2015 2016 2017 Vastutav isik 

4.1. Raamatukogu fondi 

uuendamine ja 

komplekteerimine õppe-, 

metoodilise- ja muu 

kirjandusega vastavalt kooli 

õppekavale (kaasajastamine) 

Uuendatud  + + + Juhtkond, 

Ainesektsioonide 

juhid,  

Raamatukoguhoidja 

Koolimööbli komplektide arvu 

suurendamine (vähemalt ühe 

klassi jaoks mööbli soetamine 

aasta jooksul) 

 

Täiendatud + + + Majandusjuhataja 

Kooli territooriumi - parkla 

piiritlemine. 

Tõkkepuu 

paigaldatud 

 +  Majandusjuhataja 

Üldkasutatavate ruumide 

(fuajee, trepid, söögisaal, 

garderoob) sanitaarremondi 

teostamine 

Läbiviidud + + + Majandusjuhataja 
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4.2. Võimla, kooliruumide 

rentimine ning tasuliste ringide 

teenuste laienemine 

Teenused tagatud + + + Majandusjuhataja 

4.3.Riistvara ja tarkvara  

uuendamine. 

Kasutatakse tasuta 

tarkvara (Open 

Office ja jnt.), osa 

vanast riistvarast 

vahetatud. 

+ + + Majandusjuhataja, 

Infojuht 

 

4.4. Infotundide  läbiviimine 

tervishoiu, keskkonna 

säästmise ja turvalisuse  

teemadel 

Infotunnid läbiviidud + + + Klassijuhajad, 

Tervishoiukomisjon 

Gümnaasiumi töötajate ja 

õpilaste instrueerimine 

tuleohutuse, liikluseeskirjade 

ja sanitaar-epidemioloogilistes 

küsimustes. 

Õppeevakuatsiooni 

läbiviimine. 

Läbiviidud, täidetud + + + Juhtkond, 

Medõde 

 

Lasnamäe linnaosa ja 

gümnaasiumi territooriumi  

koristustalgud 

Läbiviidud  + + + Huvialajuht 

 

 

Aktsiooni „Hoia elektrit ja 

vett“ korraldamine 

Läbiviidud + + + Tervishoiukomisjon 
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5. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

5.1. Koostöö kavandamine, kaasamine, hindamine.  

Eesmärgid: 

 Erinevate huvigruppide laiem kaasamine gümnaasiumi arengutegevusse õpetajate, 

lastevanemate, õpilaste, vilistlaste ja muude  rühmade tasandil; 

 Partnerlus- ja sõprussuhete arendamine ja laiendamine erinevate rühmadega ( koolid, 

ühiskondlikud organisatsioonid jne); 

  

Tegevus Indikaator  (mõõtja) 2015 2016 2017 Vastutav isik 

5.1. Hoolekogu töö 

täiustamine 

Kaasatud erinevad 

huvigruppide 

liikmed 

gümnaasiumi 

tegevusse, toimib 

MTÜ TLG Abi Pluss 

+ + + Hoolekogu esimees, 

Juhtkond 

Lastevanemate tunnustamise 

korra välja töötamine 

Tunnustamise kord 

on välja töötatud ja 

realiseeritud 

+ +  Juhtkond 

Koostöö arendamine teiste 

haridusasutustega  

Partnerkoolide arv, 

olemasolu 

+ + + Direktor 

Koostöö jätkamine Kuristiku 

Gümnaasiumi ja Merekalda 

kooliga (õpilasvahetus, ühised 

üritused; kogemuste 

vahetamine, projektides 

osalemine, tundide külastused) 

Korraldatud  

 

+ + + Juhtkond 

Vilistlaste kaasamine 

erinevatesse kooliüritustesse  

Korraldatud 

vilistlaste 

kokkutulek 

+ + + Huvijuht, 

klassijuhatajad 

Laiendada osalemist 
erinevates koostööprojektides  

Osaletud  projektide 

arv 

+ + + Ainesektsiooni juhid 

Rahuloluküsitluste läbiviimine 

kaasatud huvigruppidele 

Korraldatud + + + Juhtkond 

Viia läbi temaatilised 

lastevanemate koosolekud 

astmeti 

Läbiviidud 1 kord 

aastas 

+ + + Juhtkond 
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Õpilasomavalitsuse ja 

õpetajate koostöö parendamine 

ühisüritused ja 

tegevused 

korraldatud 

+ + + Juhtkond, 

Huvijuht, Õpetajad 

 

 
 

ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Igal aastal analüüsitakse käesoleva arengukava täitmist, vajadusel tehakse arengukavasse 

muudatusi. 

Uueks perioodiks mõeldud arengukava ettevalmistamine toimub järgnevalt: uue arengukava 

jaoks materjalide kogumine ning planeerimine (laiapõhjalised analüüsid olemasoleva 

arengukava täitmisest ning uue arengukava prioriteetide piiritlemine kaasates õpilasi, 

lastevanemaid, hoolekogu, vilistlasi, kooli õpetajaskonda ning juhtkonda); uue arengukava 

projekti väljatöötamine, projekti läbiarutamine ning kooskõlastamine õpilasesinduse, 

õppenõukogu ning hoolekoguga; Uue arengukava vastuvõtmine november  2014.a. 

 


