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“Sa ei pea olema suurepärane, et alustada. Küll aga pead Sa alustama, et olla suurepärane.” 

/Zig Ziglar/ 

 

1. SISSEJUHATUS 
 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava on dokument, mis on koostatud põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduse alusel ning sisaldab strateegilisi kooliarenduse põhisuundi ja valdkondi 
ning tegevuskava, et tagada piirkonnas õpilastele võimalus eestikeelseks keskhariduse 
omandamiseks. 

Arengukava ülesehitus on järjepidevuse huvides sama eelmise perioodi arengukavaga, 
ülevaatlikud andmed on koondatud lisadesse ja keskendutud on arengusuundadele ning 
tegevustele. 

 

2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE 
PÕHIVALDKONNAD 

2.1. Kooliarenduse põhimõtted, arengukava koostamise aluseks olev lähenemisviis ja 
metoodika 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis põhineb kooli arendus ressursside ja tegevuste protsessikesksel 
juhtimisel eesmärgiga tagada kooli pidev ja jätkusuutlik areng. 

Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse endale ning Kilingi-Nõmmes 
keskhariduse omandamise võimalus on oluline vallale ning piirkonnale laiemalt. 

Arengusuunad, mida käesoleva arengukava elluviimisega soovitakse kindlustada, on 
järgmised: 

 protsesside tõhususe tõus ja seeläbi kooli tegevusnäitajate paranemine; 

 töötajate vastutusvõime suurendamine ja seeläbi intellektuaalse kapitali kasv; 

 tihe koostöö huvigruppidega ja seeläbi kooli usaldusväärsuse tõus; 

 ressursside optimaalne kasutamine ja seeläbi jätkusuutliku arengu tagamine; 

 õpilaskonna püsiv ja kasvav õpihuvi ning seeläbi konkurentsivõime püsimine. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava koostamisel on arvestatud kooli eelmise perioodi 
arengukava tulemuslikkusega, sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevuste ja 
parendusvaldkondadega, kohaliku omavalitsuse arengukavaga, üldharidussüsteemi ja 
hariduse ning koolituste valdkonna Eesti ja Euroopa raamdokumentides esitatud strateegiliste 
eesmärkidega. 

Eelmise arengukava täitmise tulemuslikkuse hindamisel ja uue perioodi arengukava 
koostamisel on kasutatud Pärnu Maavalitsuse, Eesti Hariduse Infosüsteemi ja e-kooli andmeid 
ning sisehindamise aruannet ja kooli dokumentatsiooni, mille põhjal on koostatud 
kvantitatiivne ja kvalitatiivne andmeanalüüs. Selline parendamise metodoloogia võimaldab 
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jõuda strateegilise juhtimise protsessis põhjendatud otsusteni, mis väljenduvad arengukavas 
prioriteetsete strateegiliste eesmärkidena ja nende saavutamist kindlustavate meetmetena. 

Arengukavast lähtuvalt koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan ja ajakohastatakse 
olemasoleva arengukava tegevuskava vastavalt toimunud muutustele välis- ja 
koolikeskkonnas ning õppeaasta analüütilise kokkuvõtte tulemuste põhjal. Seeläbi tagatakse 
strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. 

2.2. Kooliarenduse põhivaldkonnad 

 

Kooli arendussüsteemis jätkatakse eelmise arenguperioodi viie põhivaldkonnaga alljärgnevalt: 

 Tegevusvaldkond 1. Õppe- ja kasvatusprotsess; 

 Tegevusvaldkond 2. Eestvedamine ja juhtimine; 

 Tegevusvaldkond 3. Personalijuhtimine; 

 Tegevusvaldkond 4. Koostöö huvigruppidega; 

 Tegevusvaldkond 5. Ressursside juhtimine. 

Kooli arengukavas on esitatud eelpool toodud viie tegevusvaldkonna olukorra analüüs ja 
arengukava tegevuskava. Tegevusvaldkondi tuleb vaadelda kompleksis ja omavahelises 
tihedas seotuses, mis võimaldavad lõimida õppe- ja kasvatustegevuse ning seda toetavad 
tegevused. Viiele põhivaldkonnale lisanduvad veel füüsiliselt ja vaimselt turvalise 
koolikeskkonna tagamine ja terviseedendus. 

 

2.3. Arengukava koostamise protsess 

 

Arengukava koostamine toimus vahemikus veebruar – september 2015. a. Moodustatud 
töörühma juhtis direktor.  

Arengukava koostamisel lähtuti kõigi huvigruppide kaasatusest, avatud diskussioonist ning 
täpsest ajaplaanist. Märtsis toimunud arenduspäevadel osales kogu kooli personal. 
Tulemused olid arutlusel mais ja augustis kooliastmekodades ning metoodikanõukogus, 
septembris sidusgruppides. Mais toimus õpilaste ja juunis vanemate rahuloluküsitlus ning 
nende analüüs toimus augustis kõigis kooli struktuuriüksustes ja sidusgruppides. 
Rahuloluküsitluste kokkuvõtted on lisades 4 ja 5. 

Töörühm analüüsis sisehindamise tulemusi ja määratles põhjuslikud seosed ning parendamist 
vajavad valdkonnad. Sõnastati strateegilised eesmärgid järgnevaks viieks aastaks. Sõnastati 
eesmärkide saavutamiseks meetmed ja peamised tegevused, mis oleksid rakendatavad 
olemasolevate inimestega, kaasaksid erinevaid huvigruppe, oleksid teostatavad kindlaks 
tähtajaks, eeldaksid minimaalselt täiendavaid rahalisi kulutusi ja tagaksid kooli jätkusuutliku 
arengu. 

Arengukava on ette valmistatud koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga. 
Valdkondade ja alavaldkondade raames toimusid erinevate töörühmade nõupidamised, et 
suurendada kaasatust. Kogu personali ja kõigi huvipoolte kaasamine tagas avatud diskussiooni 
kooli tuleviku visioonist ja ühtse arusaama kujunemise kavandatavast. 
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Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja huvigruppidele 
esitlemine. Arengukava lõplikul vormistamisel on arvestatud kooli hoolekogu, õpilasesinduse 
ja õppenõukogu arvamusega. 

2.4. Kooli moto, missioon, visioon ja väärtused 

 

Moto: 

Teadmised, koostöö, loovus! 

 

Missioon: 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi missiooniks on luua kõikidele õpilastele elus toimetulekut 
tagavad hariduse omandamise võimalused ning õppe- ja loomekeskkond, kus on võimalik 
areneda terviklikuks isiksuseks, kes lähtub üldinimlikest väärtushinnangutest. 

 

Visioon: 

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on õpilaste arengupotentsiaali realiseerimist toetava ja turvalise 
õpikeskkonnaga kool, usaldusväärne ja lugupidav partner lastele, vanematele ning 
koostööpartneritele. 

 

Väärtused 

 Inimväärikus. Oleme tolerantsed ja lugupidavad enda ja teiste suhtes, väärtustame 
inimestevahelistes suhetes ausust ja õiglust, oleme heasoovlikud ning avatud 
koostööks. 

 Usaldusväärsus. Oleme õppe- ja kasvatusvaldkonna asjatundjad ning teeme oma tööd 
pühendumusega ja vastutustundega, olles partneritele positiivseks eeskujuks. 

 Loomevabadus. Oleme avatud arengule, õpime kogemusest ja hindame neid, kes 
otsivad uusi ideid. Mõistame ja oskame arvestada otsuste tegemisel muutusi 
haridussüsteemis ja ühiskonnas. 

 Turvalisus. Elame austusega elu ees ja panustame vaimse ning füüsilise koolikeskkonna 
turvalisusse, et tagada isiklike ja kollektiivsete huvide harmooniline ja stabiilne areng 
muutuvas ühiskonnas. 

 

 

3. KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA KOOLIARENDUSE 
PÕHISUUNAD TEGEVUSVALDKONNITI 

 

Kooli hetkeolukorra analüüsi aluseks on sisehindamise tulemused, õppeaastate kokkuvõtted 
ning arenduspäevade töörühmades esitatu, mille põhjal on koostatud olulisemad 
parendusvaldkonnad ning määratletud kooliarenduse strateegilised põhisuunad lähiaastateks. 
Järgnevalt on esitatud olulisemad kooli tugevused ja kooliarenduse põhisuunad viie 
tegevusvaldkonna lõikes. 
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3.1. Tegevusvaldkond 1. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“: 

 Paindlik õppesüsteem võimaldab arvestada õppija individuaalsete vajadustega ning 
tagatud on vajalike tugistruktuuride tegevus; 

 Tugevad traditsioonid, lai huviringide valik ja aktiivne osalus ainevälistes projektides 
võimaldab realiseerida õpilastel oma huve ja võimeid; 

 Turvaline ja õppevahenditega varustatud õpikeskkond, mis võimaldab mitmekülgsete 
metoodikate kasutamist õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks; 

 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 
„Õppe- ja kasvatusprotsess“: 

 Parandada ainetevahelist lõimingut õpikoormuse vähendamiseks, laiendada 
uurimuslikku õpet ja muuta hindamispõhimõtteid õpimotivatsiooni tõstmiseks 

 Arendada süsteemselt digipädevusi erinevate õppetöö vormide abil, kaasaegsete 
meetodite ja õppevahendite; 

 Keskenduda muutunud õpikäsitluse raames erinevatele koostöövormidele, 
väärtuskasvatusele ja üldpädevustele sidudes huvitegevuse tihedalt ainealase tööga. 

 

3.2. Tegevusvaldkond 2. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Olulisemad kooli tugevused on tegevusvaldkonnas „Eestvedamine ja juhtimine“: 

 Kooli tegevustes kajastub eelmise perioodi arengukava visioon ja missioon – oleme 
maakonnas tunnustatud ja arenev organisatsioon, kus on õpilastele mitmekülgsed 
arenguvõimalused; 

 Sisehindamise käigus läbiviidud tagasisideküsitluste (lisa 2) põhjal paranevad näitajad, 
mis iseloomustavad töötajate poolt ühiselt kokkulepitud väärtuste omaksvõttu ja 
nende järgimist; 

 Toimib protsessikeskse strateegilise planeerimise süsteem ja viie tegevusvaldkonna 
sidus arendamine ning kooli struktuuriüksused annavad võimaluse osaleda 
otsustusprotsessides ja seeläbi ka kooli juhtimises; 

 Toimib sisekontrollisüsteem, mille põhjal korrigeeritakse õigeaegselt kooli õppe-
kasvatustegevuse protsesse. Ajakohastatud on kooli põhimäärus, arengukava, 
õppekava ning teised õigusaktidest ja vajadustest tulenevad kooli tegevusi 
reguleerivad dokumendid. 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 
„Eestvedamine ja juhtimine“: 
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 Keskenduda uuendatud „Põhikooli riikliku õppekava“ ja „Gümnaasiumi riikliku 
õppekava“ rakendamisel ühtsete arusaamade kujundamisele kolmes valdkonnas. 
Need on: 

o üldpädevused; 

o muutuv õpikäsitlus; 

o hindamine. 

 Sisehindamise paremaks toimimiseks sõnastada konkreetsed võtmenäitajad ja 
mõõdikud kooli, klassi ja õpetaja tasandil; 

 Kujundada jätkuvalt koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla 
konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. 

 

3.3. Tegevusvaldkond 3. Personalijuhtimine 

 

Olulisemad kooli tugevused on tegevusvaldkonnas „Personalijuhtimine“: 

 Sisehindamise ja ressursside ümberjaotuse alusel on optimeeritud personali koosseis 
ning kaasajastatud töösuhteid reguleeriv dokumentatsioon; 

 Personalile on loodud võimalused ametialaseks arenguks erinevate täienduskoolituste, 
projektides osalemiste ja konkursside kaudu; 

 Toimib personali tunnustamine koolis sees ja väljapool kooli, mis aitab tõsta töötajate 
enesehinnangut ja aktiivsust; 

 Kooli arendustegevusse on kaasatud kogu personal. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 
„Personalijuhtimine“: 

 Võtta personali järjepideva ametialase arengu tagamise aluseks kutsestandardi 
süsteem ja koolitusplaan; 

 Toetada kogu personali ametialast arengut reflekteerivate eneseanalüüside, 
arenguvestluste ja individuaalsete koolituskavade alusel; 

 Toetada motiveeritud ja pädevate töötajate arengut, täiendada personali 
tunnustamise ja motivatsioonisüsteemi suurendamaks selle mõjusust. 

 

3.4. Tegevusvaldkond 4. Koostöö huvigruppidega 

 

Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas „Koostöö huvigruppidega“: 

 Personal on kogukonnas ürituste algataja ja traditsioonide hoidja ning maakonnas 
ürituste eestvedaja. Selline töö on tõstnud kooli mainet ja suurendanud personali 
kogemusi. 
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 Kool on jõudnud partneri tasandilt mitmes valdkonnas koordineerivaks kooliks ja on 
tunnustatud mitmes tegevusvaldkonnas (liikluskasvatus, kaasav kool, IKT valdkond). 

 Huvigrupid on töörühmade, projektide, lapsevanemate õhtute ja rahuloluküsitluste 
kaudu kaasatud parendustegevuste planeerimisse. 

 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 
„Koostöö huvigruppidega“: 
 

 Jätkata traditsioonilisi üritusi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks; 

 Parandada tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, nende läbiviimise korraldust, 
analüüsimist ja tagasiside andmist; 

 Toetada vilistlaskogu loomist ning olla aktiivne partner kogukonna, Eesti ja 
välisprojektides; 

 Kaasata õpilasesindus aktiivselt kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide 
saavutamiseks. 

 

3.5. Tegevusvaldkond 5. Ressursside juhtimine 

 

Olulisemad kooli tugevused tegevusvaldkonnas „Ressursside juhtimine“: 

 kooli hoonestu on kompaktne, kaunis keskkonnas ja heade sportimisvõimalustega ning 
selle tõhus kasutamine on koolile märkimisväärne omatulu allikas; 

 kool osaleb aktiivselt erinevates projektides millega kaasnevad täiendavad ressursid 
koolitusteks, õppevahendite soetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide 
saavutamiseks (Kaasav kool, Huvitav kool, eesti2.ee, KIK, Erasmus+ jmt); 

 koolis on tagatud õigusaktidest tulenevate turvalisusnõuete täitmine õppe- ja 
kasvatustegevuse korraldamiseks ja töötingimusteks; 

 koolis väärtustatakse säästliku eluviisi ja kokkuhoiu põhimõtted. 

 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 
„Ressursside juhtimine“: 

 Rajada toote- ja tehnoloogiaarenduskeskus koostöös ettevõtjatega viimaks ellu 
Euroopa Komisjoni direktiive COM2012 795, COM1012 669 ja COM2013 654 (Lisa 3); 

 Tuua koolikeskkonda energia- ja keskkonnasäästul põhinevad tehnoloogiad ja siduda 
need õppe- ning kasvatustegevuse eesmärkidega; 

 Uuendada järjepidevalt IKT materiaal-tehnilist baasi tagamaks töökindlus ja 
tehnoloogia innovaatilisus loovuse arendamiseks. 
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4. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

Arengukava strateegiliste eesmärkide elluviimisel ja tegevuskava rakendamisel tuleb 
arvestada oluliste välisteguritega, mis mõjutavad kooli tegevust lähiajal. Need on: 

 Euroopa integreeritud areng ja globaliseerumine toob esile vajaduse pöörata suurt 
tähelepanu õpilaste keeleoskuse arendamisele ning teiste kultuuride mõistmisele; 

 Digiühiskonna ülikiire areng muudab jätkuvalt ühiskonda, tööhõive struktuuri ja esitab 
suuremaid nõudeid sotsiaalsete oskuste ning loovuse arendamisele ja rakendamisele; 

 Kiirelt muutuvad majanduslikud olukorrad tekitavad ebakindlust ja vajadust senisest 
enam järgida säästliku ja paindliku majandamise põhimõtteid; 

 Kiired arengud ja muutused ühiskonnas loovad uusi võimalusi õppeprotsessi 
paindlikumaks korraldamiseks ja esitavad väljakutse õpetajate ametialasele arengule; 

 Riiklike õppekavade uuenduste jõustumine esitab koolile tõsise väljakutse uue 
õppimiskäsitluse rakendamiseks ja haridussüsteemis konkurentsis püsimiseks; 

 

4.1. Arengukava tegevuskava koostamise põhimõtted 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava tegevuskavas on väljendatud kooli prioriteetsed 
sihiseaded strateegiliste eesmärkidena. Tegevuskava kirjeldab seda, millised on oodatavad 
kvalitatiivsed muutused õppeasutuses järgneva viie aasta perspektiivis ning milliste 
tegevusete kaudu need kavatsetakse saavutada. Tegevuskavas on esitatud viis 
tegevusvaldkonda: 

 Õppe- ja kasvatusprotsess; 

 Eestvedamine ja juhtimine; 

 Personalijuhtimine; 

 Koostöö huvigruppidega; 

 Ressursside juhtimine. 

Igas tegevusvaldkonnas on esitatud strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud 
meetmed, mille elluviimisest korraldab vastutav isik. Meetmed sisaldavad endast erinevaid 
tegevusi, mis on vajalikud meetme rakendamiseks. Igale tegevusele on kindlaks määratud 
kindel lõpptähtaeg ja oodatud tulemus. 

Arengukava tegevuskavas on kasutatud järgmiseid lühendeid: 

E – eelarvelised vahendid, mille moodustavad kohaliku omavalitsuse, riikliku haridustoestuse, 
kooli omatulu ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvad projektipõhised finantsvahendid; 

MPR – meetmete põhised rahalised vahendid, mida taotletakse erinevatest 
struktuurifondidest, samuti sponsorlus; 

HEVKO – hariduslik erivajadustega õpilaste komisjon; 

KAK – kooliastme nõukoda. 



 

 

4.2. Arengukava tegevuskava 

 

4.2.1 Tegevusvaldkond 1. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk 1.1. Kõrged õppetöö tulemused 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on saavutatud olukord, kus kõikidele õpilastele on tagatud nende võimetest ja isikupärast lähtuv õpikeskkond ning tugi- ja 
toetusmeetmed, mille tulemusena: 

 kokkuvõtvate „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete protsent on 0; 

 õppeperioodi jooksul saadud „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete osakaal ühe õppeaine piires on alla 1%; 

 kokkuvõtvate „heade“ ja „väga heade“ hinnete osakaal on vähemalt 60%. 

 

Eesmärgi saavutamiseks kavandatavad meetmed 

Meede 1.1.1 Õppekava arendus 

Tegevus Aasta Teostajad Vastutaja Rahastus 

Uuendatakse kooli õppekava, mis tuleneb riiklike 
õppekavade korrigeerimisest 

2016     Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Uuendatakse ainekaardid ja avaldatakse eKoolis 2016 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Aineõpetajad E 

Koostatakse ja uuendatakse õppekäikude kava, kus on 
sätestatud õppekäikude põhimõtted, eesmärgid ja sisu 

2016  2018  2020 KAK KAK juhid E 

Koostatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi õppekava 
üldosa 

  2018   Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Koostatakse I ja II kooliastme loov-, praktiliste- ja 
uurimistööde juhendmaterjalid 

2016     
I ja II KAK 

metoodikakomisjon 
Õppealajuhataja E 
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Uuendatakse gümnaasiumi koolilõpueksami eristuskiri 2016   2019  
Metoodikakomisjon, 

gümnaasiumi KAK 
Õppealajuhataja E 

Arendatakse gümnaasiumiastmes klassideta gümnaasiumi 
tunniplaani koostamise põhimõtet 

2016 2017 2018 2019 2020 Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 

Kohandatakse erinevaid hindamismeetodeid ja –mudeleid 
õpilastele, kes puuduvad kehalise kasvatuse tundidest üle 
15%. 

 2017    
KAK, kehalise 

kasvatuse õpetajad 
KAK juhid E 

Korraldatakse õpilaste loov-, praktiliste- ja uurimistööde 
konverentsid kõigis kooliastmetes. 

2016 2017 2018 2019 2020 KAK KAK juhid E 

Tulemus: kooli õppekavad on kooskõlas riiklike õppekavadega, ainekaardid on korrigeeritud ja õigeaegselt avalikustatud, rakendunud on aineid 
lõimiv loov-, praktiliste- ja uurimistööde süsteem kõigis kooliastmetes, õppekäigud on süstemaatiliselt planeeritud ning toetavad üldpädevuste 
saavutamist, väärtuskasvatust ja ainetevahelist lõimingut 

 

Meede 1.1.2 Digipädevuste arendus 

Rakendatakse digipädevuste prioriteeti õppekavade 
arendamisel 

2016  2018   Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Koostatakse digipädevuste saavutamise kava I kooliastmes 2016     I KAK I KAK juht E 

Koostatakse digipädevuste saavutamise kava II kooliastmes 2016     II KAK II KAK juht E 

Uuendatakse digipädevuste saavutamise kava I kooliastmes   2018   I KAK I KAK juht E 

Uuendatakse digipädevuste saavutamise kava II kooliastmes   2018   II KAK II KAK juht E 

Kajastatakse digipädevuste saavutamise tegevused 
ainekaartidel 

2016 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Aineõpetajad E 

Lõimitakse loov-, praktiliste- ja uurimistööde korraldamine 
digipädevustega 

2016     Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 
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Kajastatakse loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendites 
digipädevuste hindamine 

 2017    
KAK, 

metoodikakomisjon 
Õppealajuhataja E 

Kontrollitakse digipädevuste kujundamist ainetundides ja 
seostatust kooli väärtustega sisehindamise käigus 

2016 2017 2018 2019 2020 Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 

Toetatakse õpetajad VOSK (võta oma seade kaasa) 
õpistsenaariumite välja töötamisel 

2016 2017 2018 2019 2020 Haridustehnoloog 
Haridus-

tehnoloog 
E 

Osaletakse koostööprojektides tagamaks innovaatiliste 
tehnoloogia- ja IKT seadmete ning oskusteabe rakendamine 
koolis 

2016 2017 2018 2019 2020 Haridustehnoloog 
Haridus-

tehnoloog 

E 

MPR 

Kaasatakse õpilased kooli õppematerjalide, paberkandjal 
ajaloomaterjalide, fotode ja filmide digitaliseerimisse ning 
alustatakse kooli virtuaalmuuseumi loomist 

2016 2017 2018 2019 2020 Haridustehnoloog 
Haridus-

tehnoloog 

E 

MPR 

Kaasatakse õpilasesindus regulaarsete kooliraadio saadete 
läbiviimiseks 

2016 2017 2018 2019 2020 Õpilasesindus Huvijuht E 

Tulemus: digipädevused saavutatakse kõigi töötajate ühistööna, kõik klassid sõltumata õpetajast ja ainest rakendavad süstemaatiliselt IKT õppe- 
ja kasvatuseesmärkide saavutamiseks ning seeläbi väheneb õpikoormus, suureneb õpimotivatsioon ja kooli konkurentsivõime 

 

Meede 1.1.3 Kujundava hindamise rakendamine 

Kirjeldatakse kujundava hindamise põhimõtteid kooli 
õppekava ainekavades toodud õpitulemuste saavutamiseks. 

2016  2018   Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Viiakse läbi koolitus õpetajatele kujundava hindamise 
põhimõtete tutvustamiseks, mõistmiseks ja rakendamiseks. 

2016 2017    Õppealajuhataja Direktor 
E 

MPR 

Kirjeldatakse kujundava hindamise kriteeriumid 
ainekaartidel toodud õpitulemuste saavutamiseks 

 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Õppealajuhataja E 
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Koostatakse õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu 
andmiseks kujundava hindamise põhimõtted ja 
hindamismudelid klassijuhatajatele.  

 2017    
Metoodikakomisjon 

KAK 
Õppealajuhataja E 

Rakendatakse õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu 
andmisel kujundava hindamise hindamismudelid 

  2018   Klassijuhatajad Õppealajuhataja E 

Koostatakse ja rakendatakse hindamismudelid loov-, 
praktiliste- ja uurimistööde hindamiseks. 

2016     Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Tulemus: õpetajad tunnevad kujundava hindamise põhimõtteid, mõistavad motiveeriva tagasiside olulisust, analüüsivad oma tööd ja kasutavad 
saadud teavet õppeprotsessi kavandamisel 

 

Meede 1.1.4 Õppija individuaalsuse arendamine 

Kontrollitakse ja analüüsitakse õpiabisüsteemi  
keskendudes ennetavate tegevuste rakendamisele õpilaste 
õpijõudluse tagamisel. 

2016 2017 2018 2019 2020 HEVKO Õppealajuhataja E 

Tagatakse täiendkoolituste võimalused õpetajatele 
hariduslike erivajadustega ja õpiraskustega õpilaste 
õpetamise metoodika paremaks tundmiseks 

2016 2017 2018 2019 2020 Õppealajuhataja Direktor 
E 

MPR 

Rakendatakse õppijat toetavad õppekavad ja vajadusel teisi 
tugistruktuure. 

2016 2017 2018 2019 2020 Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 

Toetatakse õpilaste osalemist Teaduskoolis, kõrgkoolide 
kursustel ning olümpiaadidel ja konkurssidel 

2016 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Direktor E 

Täidetakse kaks korda aastas põhikooli õpilaste 
individuaalseid arengukaarte 

2016 2017 2018 2019 2020 Klassijuhatajad Klassijuhatajad E 

Analüüsitakse kaks korda aastas põhikooli õpilaste 
individuaalseid arengukaarte 

2016 2017 2018 2019 2020 HEVKO Õppealajuhataja E 
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Tagatakse koolisiseste tugistruktuuride töö jätkusuutlik 
areng 

2016 2017 2018 2019 2020 HEVKO Direktor E 

Tehakse koostööd kooliväliste struktuuridega tagamaks 
õppijale vajalikud tugiteenused. 

2016 2017 2018 2019 2020 HEVKO Õppealajuhataja E 

Tulemus: õppijatele on tagatud ea- ja võimetekohased motiveerivad arenguvõimalused 

 

Meede 1.1.5. Üldpädevuste ja väärtuskasvatuse toetamine 

Kaasatakse õpilased põhikooli jooksul vähemalt ühte 
võõrkeeleoskust arendavasse projekti. 

 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad KAK juhid 
E 

MPR 

Kaasatakse vähemalt 25% õpilastest gümnaasiumi jooksul 
võõrkeeleoskust arendavasse projekti. 

 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad KAK juhid 
E 

MPR 

Jätkatakse projektide algatamist koordineerimaks õpilas- ja 
noortevahetuse projekte välisriikidega 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aineõpetajad 

Huvijuht 
Direktor 

E 

MPR 

Jätkatakse partnerlussidemete loomist õpilasvahetuste 
koostööpartnerite leidmiseks 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aineõpetajad 

Huvijuht 
Huvijuht 

E 

MPR 

Jätkatakse partnerlussidemete loomist personali 
koolitusprojektide realiseerimiseks 

2016 2017 2018 2019 2020 Majandusalajuhataja Direktor 
E 

MPR 

Kaasatakse võõrkeeles andekad õpilased kooli 
veebilehekülje võõrkeelsete versioonide loomiseks 

2016     Aineõpetajad 
Haridus-

tehnoloog 
E 

Töötatakse välja mudel kogukonna hüvanguks tehtava töö 
väärtustamiseks. 

 2017    Metoodikakomisjon Huvijuht E 

Väärtustatakse kogukonna hüvanguks tehtavas töös 
vanemate kaasamist, osalemist individuaalselt ja klassi 

 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Huvijuht E 
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ühistegevuse kaudu Klassijuhatajad  MPR 

Koostatakse ja antakse välja raamat õpilaste koduloo 
alastest uurimistöödest 

  2018   Aineõpetajad Huvijuht 
E 

MPR 

Korraldatakse õpilaste loov- ja praktiliste tööde ning 
kunstitööde näitused 

2016 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Huvijuht 
E 

MPR 

Tähistatakse kogukonna ajaloolisi sündmusi sidudes need 
ainealaste pädevuste ja kooli väärtustega 

2016 2017 2018 2019 2020 
KAK 

Huvijuht 
Huvijuht 

E 

MPR 

Korraldatakse õpilaskonkursse kooli ja kogukonna huvides 
(meened, logod, heategevusüritused) 

2016 2017 2018 2019 2020 
KAK 

Huvijuht 
Huvijuht 

E 

MPR 

Viiakse läbi temaatilisi päevi ja nädalaid väärtustamaks 
keskkonda, säästlikkust, turvalisust ja koostööd 

2016 2017 2018 2019 2020 KAK Huvijuht 
E 

MPR 

Rakendatakse ainealaste ja kooliastmete digitaalstendide 
süsteem üldpädevuste toetamiseks ja väärtuskasvatuseks 

  2018 2019  
Aineõpetajad 

KAK 
KAK juhid 

E 

MPR 

Toetatakse õpilaskodus elavate õpilaste omaalgatust 
sotsiaalsete oskuste arendamiseks 

2016 2017 2018 2019 2020 Õpilaskodu töötajad Direktor 
E 

MPR 

Luuakse kooli muuseumis püsiekspositsiooni osa ning 
kasutatakse seda õppe- ja kasvatustöös 

  2018   
Aineõpetajad 

Huvijuht 
Õppealajuhataja 

E 

MPR 

Tulemus: õppe- ja kasvatustegevuses on õppijatele tagatud individuaalsust arvestavad väljundid ja huvitegevus on tihedalt seotud õppekavadega 

 

Meede 1.1.6. Turvalisuse ja terviseedenduse tagamine 

Koostatakse hädaolukorra lahendamise plaan 2016     Majandusalajuhataja Direktor E 
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Korraldatakse hädaolukorra lahendamise koolitus 2016  2018  2020 Majandusalajuhataja Direktor E 

Korraldatakse hädaolukorra lahendamise õppused  2017  2019  Majandusalajuhataja Direktor E 

Kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna füüsilised ohud  2017  2019  Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna vaimse tervise ohud ja 
koostatakse vaimse tervise profiil 

2016 2017    Tervisenõukogu 
Tervisenõukogu 

juht 
E 

Paigaldatakse õpilaskodusse turvakaamerad 2016     Õpilaskodu töötajad 
Majandusala-

juhataja 
E 

Paigaldatakse õpilaskodusse täiendavad 
evakuatsioonitrepid 

 2017    Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E  

MPR 

Koostatakse kooli kinnistu liiklusohutuse tagamise kava  2017    Majandusalajuhataja Direktor 
E 

MPR 

Projekteeritakse liikluskorralduse muudatused 
liiklusohutuse tagamiseks 

  2018   Majandusalajuhataja Direktor 
E 

MPR 

Tehakse liikluskorralduse projekti põhiselt muudatused jalg- 
ja sõiduteede ning parklate osas 

   2019 2020 Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Tervisenõukogu koostab iga-aastase tegevusplaani ja 
aruande 

2016 2017 2018 2019 2020 Tervisenõukogu 
Tervisenõukogu 

juht 
E 

Tervisenõukogu tööd analüüsitakse ja hinnatakse igal aastal 
sisehindamise käigus 

2016 2017 2018 2019 2020 Tervisenõukogu juht Direktor E 

Korraldatakse vanematele koolitused tervislikust 
toitumisest ja toitumishäiretest 

2016 2017 2018 2019 2020 Tervisenõukogu 
Tervisenõukogu 

juht 

E 

MPR 

Tagatakse täiendkoolituste võimalused klassijuhatajatele 2016 2017 2018 2019 2020 Klassijuhatajad Direktor E 
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märkamaks kohe koolikiusamist, sh küberkiusamist MPR 

Uuendatakse koolisöökla menüüd 20 % ulatuses aastas 2016 2017 2018 2019 2020 Söökla personal 
Majandusala- 

juhataja 
E 

Korraldatakse süsteemselt turvalisuse ja tervise-
edendusega seotud teemanädalaid ja -üritusi kogu koolile. 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aineõpetajad, KAK, 

huvijuht 
Õppealajuhataja E 

Tulemus: õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks on kooli ruumides ja kinnistul ning õpilaskodus turvaline õpi- ja elukeskkond 

 

Meede 1.1.7. Tunnustamine ja motiveerimine 

Kasutatakse õpilase käitumise ja hoolsuse 
tagasisidestamisel kujundavat ja kirjeldava hinnangu 
andmist 

  2018   Klassijuhatajad Klassijuhatajad E 

Uuendatakse õpilaste tunnustamise kord 2016   2019  
Metoodikakomisjon 

Õpilasesindus 
Direktor E 

Suurendatakse õpilaste igapäevast tunnustamist ja kiitmist 
eKooli vahendusel aineõpetajate ja klassijuhatajate poolt 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aineõpetajad 

Klassijuhatajad 
Õppealajuhataja E 

Kajastatakse õpilaste saavutusi ja aktiivsust suuremal 
määral eKoolis ja kooli koduleheküljel 

2016 2017 2018 2019 2020 
Aineõpetajad 

Huvijuht 
Huvijuht E 

Leitakse uued võimalused tunnustamaks õpilasi kogukonna 
hüvanguks tehtud tööde eest 

2016 2017 2018 2019 2020 Huvijuht Huvijuht 
E 

MPR 

Tulemus: kasvanud on õpilaste rahulolu nende märkamise ja tunnustamise osas, suurenenud on lugupidamine enda ja teiste suhtes, 
väärtustatakse ausust ja õiglust ning koostööd 
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4.2.2. Tegevusvaldkond 2. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk 2.1. Kilingi-Nõmme Gümnaasium on hästi juhitud kool 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamisel jõutud ühtsete arusaamadeni, mida väljendavad õpilaste, vanemate ja 
töötajate rahuloluküsitluste tulemused, kus: 

 õpilaste rahuloluküsitluse keskmine tulemus võrreldes 2015. aastaga on kasvanud 20%; 

 vanemate rahuloluküsitluse keskmine tulemus võrreldes 2015. aastaga on kasvanud 15%; 

 töötajate rahuloluküsitluse keskmine tulemus võrreldes 2015. aastaga on kasvanud 10%; 
 

Meede 2.1.1. Juhtimise parandamine 

Viiakse läbi rahuloluküsitlused õpilaste, vanemate ja 
töötajate seas 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Arvestatakse rahuloluküsitluste tulemustega üldtööplaani 
koostamisel ning arengukava tegevuskava realiseerimisel 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Arvestatakse rahuloluküsitluste tulemustega 
juhtimisotsuste tegemisel 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Moodustatakse halduspersonali nõukoda 2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Viiakse sisse halduspersonali rahuloluküsitlus 2016     Majandusalajuhataja Direktor E 

Rakendatakse halduspersonalile teabe edastamiseks kindel 
infokanal 

2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala 

juhataja 
E 

Korraldatakse kooliastmekodade juhtide ja juhtkonna 
ühisnõupidamised vähemalt kord kuus 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Uuendatakse kooli kodukord  2017   2020 Direktor Direktor  



KiNG 2016-2020 arengukava 

19 

 

Uuendatakse töötajate tunnustamise kord  2017  2019  
KAK 

direktor 
Direktor E 

Korrigeeritakse ja viiakse sisehindamise tulemustega 
vastavusse töötajate koosseis 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Korrigeeritakse ja viiakse sisehindamise tulemustega 
vastavusse õpiabi ja huvitegevuse struktuurid 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Täiendatakse töölepinguid ja ametijuhendeid sisehindamise 
analüüsist tulenevate vajaduste põhjal 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Tagatakse vähemalt kord aastas igale töötajale võimalus 
läbi arutada töölepingu tingimused 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Rakendatakse e-uudiskiri eKoolis töötajate paremaks 
teavitamiseks 

2016     Direktor Direktor E 

Tulemus: rahuloluküsitlustes kajastuvad positiivsed suunad kooli juhtimise ja tegevuse planeerimise osas ning on saavutatud kõrge huvigruppide 
rahulolu juhtimise erinevates valdkondades 

 

Meede 2.1.2. Sisehindamise korraldamine 

Ajakohastatakse sisehindamise kord 2016     Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 

Parandatakse õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside vorme 2016   2019  Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 

Täiendatakse ametijuhendid sisehindamise analüüsist  
tulenevate vajaduste põhjal 

 2017 2018   Direktor Direktor E 

Vaadatakse üle kooliastme kodade ja metoodikakomisjoni 
vastutusvaldkonnad 2016  2018  2020 

KAK 

Metoodikakomisjon 
Direktor E 

Viiakse sisse täiendkoolituste tulemuslikkuse hindamine 2016     Direktor Direktor E 
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Koostatakse õppeaasta tulemuslikkuse hinnang ja 
üldtööplaan, mis lähtuvad sisehindamise analüüsist 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Koostatakse sisehindamise aruanne   2018   Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 

Tulemus: sisehindamise kord on kaasajastatud, tööülesannetele esitatavad nõuded on korrastatud ja optimeeritud, sisehindamisel on rakendatud 
õpetaja kutsestandardis sätestatud nõuded 

 

4.2.3. Tegevusvaldkond 3. Personalijuhtimine 

Eesmärk 3.1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis töötavad õppe- ja kasvatusvaldkonna asjatundjad 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on töötajate järjepideva ametialase arengu tagamisega saavutatud olukord kus: 

 õpetaja ametikohal töötavatest töötajatest on kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid 100 %; 

 õpetaja kutsestandardi tase 7 (vanemõpetaja) on omistatud 35 % õpetajatele; 

 õpetaja kutsestandardi tase 8 (meisterõpetaja) on omistatud 15 % õpetajatele; 

 

Meede 3.1.1. Personaalse arengu toetamine 

Korraldatakse vähemalt üks kord aastas kõigi töötajatega 
personaalsed vestlused töötaja individuaalse arengu 
toetamiseks 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Rakendatakse kutsestandarditel põhinev 
motivatsioonisüsteem 

 2017    Direktor Direktor E 

Toetatakse kutse omistamisega kaasnevate kulude tasumist 
100 % ulatuses 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Viiakse sisehindamises sisse kirjalik reflekteeriv eneseanalüüs 2016     Õppealajuhataja Õppealajuhataja E 
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kutsestandardi põhjal 

Viiakse sisehindamises sisse elektroonse õpimapi põhine 
reflekteeriv eneseanalüüs 

 2017    Õppealajuhataja Õppealajuhataja  

Toetatakse kõikide kooli töötajate loomingulisust ja 
ettevõtlikkust 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor 
E 

MPR 

Tulemus: töötajate rahuloluküsitlustes kajastuvad positiivsed suunad mikrokliima, töötaja märkamise ja toetamise ning enese tööga rahulolu osas 

 

Meede 3.1.2. Täiendkoolituste korraldamine 

Rakendatakse täiendkoolituste kord 2016     Direktor Direktor E 

Koostatakse ja iga-aastaselt uuendatakse täiendkoolituste 
kava 

2016 2017 2018 2019 2020 
KAK, metoodika-

komisjon, direktor 
Direktor E 

Toetatakse töötajaid lisaerialade omandamisel ja 
tasemeõppes õppimisel 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor E 

Toetatakse koolide vahelisi töötajate täiendkoolitusi  
kogemuste vahetamise põhimõttel. 2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor 

E 

MPR 

Korraldatakse õpetajatele üldharivaid koolitusi Eestis ja 
välisriikides võimaldamaks arendada keeleoskust ja 
omandada kultuuriloolisi pädevusi. 

2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor 
E 

MPR 

Korraldatakse töötajatele koolitusi Eestis ja välisriikides 
väärtuskasvatuse ja üldpädevuste toetamiseks 2016 2017 2018 2019 2020 Direktor Direktor 

E 

MPR 

Rakendatakse veebipõhine süsteem õppematerjalide, 
õppeprotsessi toetavate materjalide jms tarbeks kus 
kajastatakse IKT ja tehnoloogiavahendite kasutamise 
kogemusi ja metoodikaid 

 2017    Haridustehnoloog Haridustehnoloog E 
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Korraldatakse IKT ja tehnoloogia kasutamise koolitusi 
halduspersonalile 

2016 2017 2018 2019 2020 Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Korraldatakse õpetajate poolt osaletud koolituste ülevaade 
kooliastme kodades üks kord veerandis 

2016 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad KAK juhid E 

Korraldatakse õpetajate poolt osaletud koolituste põhjal 
sisekoolitus üks kord aastas 

2016 2017 2018 2019 2020 Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Toetatakse õpetajate initsiatiivi Erasmus+ õpirände raames 
rahvusvaheliste koolituste ja töövarju osas 2016 2017 2018 2019 2020 Aineõpetajad Direktor 

E 

MPR 

Tulemus: töötajate rahuloluküsitlustes kajastuvad positiivsed suunad koolituste ja enesearengu võimaluste osas 

 

Meede 3.1.3. Tunnustamise ja motiveerimissüsteem 

Kaardistatakse töötajate ootused ja ettepanekud tunnustus- 
ja motivatsioonisüsteemi uuendamise osas 

2016     

Ametühingu 
usaldusisik 

Direktor 

Direktor E 

Uuendatakse õpetajate tunnustussüsteem  2017    Direktor Direktor E 

Koostatakse ja rakendatakse halduspersonali tunnustamise 
süsteem 

 2017    Majandusalajuhataja Direktor E 

Esitatakse töötajaid järjepidevalt tunnustamiseks 
kogukonna, maakonna, vabariigi ja rahvusvahelisel tasandil 

2016 2017 2018 2019 2020 KAK juhid Direktor 
E 

MPR 

Luuakse töötajate tunnustamiseks stend kus kajastuvad 
kogukonna, maakonna, vabariigi ja rahvusvahelised 
tunnustused 

 2017    Õppealajuhataja Õppealajuhataja 
E 

MPR 

Tulemus: töötajate rahuloluküsitlused kajastavad kasvavat trendi koolitöötajate tunnustamisel ja saavutuste märkamisel ning õpetajaid on 
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tunnustatud kogukonnas, maakonnas ja üleriigiliselt 

 

4.2.4. Tegevusvaldkond 4. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk 4.1. Kilingi-Nõmme Gümnaasium on usaldusväärne ja eeskujulik partner 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on rahuloluküsitluste tulemuste põhjal kooli maine, usaldusväärsuse ja koostöövalmiduse hinnangud: 

 õpilastel võrreldes 2015. aastaga kasvanud 20%; 

 vanematel võrreldes 2015. aastaga kasvanud 15%; 

ja  

 õpilaste kaasatus huvitegevusse on vähemalt 70 % 

 

Meede 4.1.1. Koostöö hoolekogu ja vanematega 

Hoolekogu kaasatakse kooli dokumentide väljatöötamisse, 
otsustusprotsessidesse ja kooli arendustegevusse 

2016 2017 2018 2019 2020 Hoolekogu liikmed Direktor E 

Hoolekogu kaudu edastatakse kooli ettepanekud, mis 
kajastavad suurema hulga vanemate arvamust 

2016 2017 2018 2019 2020 Hoolekogu liikmed 
Hoolekogu 

esimees 
E 

Kaasatakse vanemaid läbi erinevate töörühmade kooli 
erinevate valdkondade arendustöösse 

2016 2017 2018 2019 2020 Kooli töötajad Direktor E 

Kaardistatakse vanemate kooliga seonduvad koolitussoovid  2017    Hoolekogu liikmed 
Hoolekogu 

esimees 
E 

Koostatakse koostöös hoolekoguga vanemate koolituskava  2017    Hoolekogu esimees Direktor E 

Korraldatakse vähemalt kord aastas vanematele koolitus   2018 2019 2020 KAK juhid Direktor 
E 

MPR 
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Kaardistatakse õpilaskodu kasutavate õpilaste vajadused ning 
ollakse valmis tagama õpilastele turvaline elukeskkond 
nädalavahetustel 

2016 2017 2018 2019 2020 Õpilaskodu töötajad Direktor E 

Tulemus: vanemate ettepanekute ja hoolekogu aktiivsuse kaudu on tagatud kogukonna kaasatus kooliarendusse 

 

Meede 4.1.2. Koostöö partneritega 

Koostatakse kaasava hariduse printsiibi rakendamiseks 
koostöökava erinevate huvigruppidega 

2016     
Huvijuht 

HEVKO 
Direktor 

E 

MPR 

Kaardistatakse huvigruppide koostööootused ja -vormid 2016     Huvijuht Huvijuht E 

Kaardistatakse piirkonna erasektori ettepanekud valikainete, 
koostööürituste ja tegevuste osas 

 2017    
Metoodikakomisjon 

Huvijuht 
Direktor E 

Ollakse aktiivne partner praktikavõimaluste loomisel 2016 2017 2018 2019 2020 Metoodikakomisjon Direktor E 

Korraldatakse koostöös ametühingu usaldusisikuga töötajate 
õigusi ja kohustusi käsitlevad koolitused 

2016   2019  
Ametühingu 
usaldusisik 

Direktor E 

Koostatakse 1. ja 10. klassi astumiseks eeltaotluste 
veebipõhine vorm 

2016     Haridustehnoloog Haridustehnoloog E 

Ollakse avatud koostööks Pärnu- ja Viljandimaa kohalike 
omavalitsuste sotsiaaltöötajatega 

2016 2017 2018 2019 2020 HEVKO Direktor E 

Ollakse aktiivsed partnerid asutustele, ettevõtetele ja 
organisatsioonidele (Maanteeamet, politsei, päästeamet, 
Kaitseliit, Kultuurkapital, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
Lastekaitseliit jt) tagamaks õpilastele igakülgsed 
arenguvõimalused 

2016 2017 2018 2019 2020 Huvijuht Huvijuht 
E 

MPR 

Korraldatakse vähemalt kord aastas temaatilised ümarlauad 2016 2017 2018 2019 2020 Huvijuht Huvijuht E 
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koos huvigruppidega (treenerid, juhendajad, muusikakool, 
päevakeskus jt) 

Rakendatakse õpilasesinduse töös kooliastme eestseisuste 
põhimõte 

 2017    Huvijuht Huvijuht E 

Kaasatakse erinevate valdkondade vilistlased külalistundide 
läbiviimisel 

2016 2017 2018 2019 2020 Huvijuht Õppealajuhataja E 

Valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist  2017 2018   Huvijuht Huvijuht E 

Toetatakse vilistlaskogu vilistlaste kokkutuleku korraldamisel   2018   Huvijuht Huvijuht 
E 

MPR 

Kasutatakse erinevaid meediakanaleid kooli tegevuse 
kajastamiseks, innustatakse õpilasi kaastööde saatmisele. 

2016 2017 2018 2019 2020 Eesti keele õpetajad Huvijuht E 

Tulemus: kooli kajastamine meedias on stabiilselt positiivne ja seeläbi on kasvanud kooli usaldusväärsus ning maine 

 

4.2.5. Tegevusvaldkond 5. Ressursside juhtimine 

Eesmärk 5.1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on säästlik ning vaimselt ja füüsiliselt turvaline koolikeskkond 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

 2020. aastaks on saavutatud olukord, kus kooli õpi- ja töökeskkond, õpilaskodu ning kooli kinnistu vaimne ja füüsiline turvalisus on 
tagatud vähemalt õigusaktides tulenevate nõuete piires, kusjuures: 

 kooli püsikulude kasv ei ületa elukalliduse kasvu; 

 omavalitsuse poolt etteantud eelarve piires tagatakse õpikeskkonna kaasajastamine õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmiseks 

 

Meede 5.1.1. IKT ja tehnoloogiaarendus 

Projekteeritakse toote- ja tehnoloogiaarenduskeskus 2016     Direktor Direktor E 
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MPR 

Ehitatakse toote- ja tehnoloogiaarenduskeskus  2017 2018   Direktor Direktor 
E 

MPR 

Rajatakse interneti lairibaühendus peahoonesse 2016     Direktor Direktor 
E 

MPR 

Rajatakse interneti lairibaühendus algklasside majja  2017    Direktor Direktor 
E 

MPR 

Renoveeritakse peahoone IKT sisevõrk 2016 2017 2018   Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Paigaldatakse peahoone fuajeesse digitaalne teabetabloo  2017    Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Uuendatakse järjepidevalt IKT alaseid vahendeid 2016 2017 2018 2019 2020 Haridustehnoloog  Direktor 
E 

MPR 

Koostatakse temaatiline tegevuskava e-õppematerjalide 
aktiivseks kasutuselevõtuks 

2016     Haridustehnoloog Haridustehnoloog E 

Minnakse üle vabavaralisele kontoritarkvarale    2019  Haridustehnoloog Haridustehnoloog 
E 

MPR 

Leitakse õpikeskuse ja arvutiklasside tõhusaks rakendamiseks 
täiendavaid tehnoloogilisi vahendeid ja tegevusi. 

 2017    Metoodikakomisjon Õppealajuhataja E 

Alustatakse koolitelevisooni saadetega.   2018   Meediaõpetaja Haridustehnoloog 
E 

MPR 

Tulemus: õppijate tehnoloogia- ja digipädevuste saavutamiseks on tagatud õpikeskkond ja –vahendid 
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Meede 5.1.2. Töökeskkonna arendus 

Koostatakse inventari soetamise ja paigutamise kava 2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Koostatakse valla arengukavast lähtuv kooli ruumiprogramm 
võimalikke huvigruppe kaasates 

 2017    Direktor Direktor E 

Renoveeritakse kooli söökla ja köögi ventilatsioonisüsteem 2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Tellitakse peahoone küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekt 2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Rekonstrueeritakse peahoone idapoolse osa küttesüsteem  2017    Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Rekonstrueeritakse peahoone lõunapoolse osa küttesüsteem   2018   Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Rekonstrueeritakse peahoone uue tiiva küttesüsteem    2019  Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Teostatakse peahoone fuajee sanitaarremont  2017    Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Teostatakse peahoone lõunapoolse osa sanitaarremont   2018   Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Teostatakse peahoone uue tiiva sanitaarremont    2019  Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Teostatakse kooli hoonete energiaaudit     2020 Majandusalajuhataja Majandusala- E 
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juhataja MPR 

Alustatakse säästlike valgustite paigaldamist kooli ruumides 2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Alustatakse klassiruumidesse ja koridoridesse põrkepiirete 
paigaldamist töökeskkonna säästliku hoidmise eesmärgil 

2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Korraldatakse kooli ruumidest jäätmete kogumisel 
sorteerimine 

 2017    Õpilasesindus Huvijuht E 

Ehitatakse peahoone III korrusele tualettruumid  2017    Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Remonditakse kooli söökla abiruumid   2018   Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Koostatakse kooli kinnistul säästliku valgustuse plaan   2018   Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Koostatakse peahoone soojustagastusega 
ventilatsioonisüsteemi projekt 

   2019  Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Tellitakse kooli kinnistu parkmetsa keskkonnahoidlik 
uuendamise kava  

2016     Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Uuendatakse keskkonnahoidlikult kooli kinnistu parkmetsa  2017 2018 2019 2020 Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Tulemus: turvaline töökeskkond on loodud säästlikult ja arendamine on toimunud omavalitsuse finantsstrateegiat järgides 

 

Meede 5.1.3. Õpikeskkonna arendus 
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Ehitatakse füüsikaklassi baasil välja nõuetele vastav 
laboriklass füüsika, keemia ja loodusainete õpetamiseks 

2016     Majandusalajuhataja Direktor E 

Kuulutatakse välja ideekonkurss algklasside maja õueala 
kujundamiseks õuesõppe alaks 

2016     
I KAK 

Huvijuht 
I KAK juht E 

Renoveeritakse õpilaskodu puhkeruum  2017    Õpilaskodu töötajad 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Renoveeritakse õpilaskodu õpituba   2018   Õpilaskodu töötajad 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Projekteeritakse aula akustika, valgustus ja ventilatsioon koos 
lava rekonstrueerimisega ning saali funktsionaalsemaks 
muutmisega 

 2017    Majandusalajuhataja Direktor 
E 

MPR 

Uuendatakse infostendid koridorides  2017 2018   Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Sisustatakse keeleõppeks klass vastava inventariga     2020 Aineõpetajad 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Suurendatakse puhkekohtade arvu õpilastele raamatukogu-
õpikeskuses. 

  2018 2019  Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 
E 

Projekteeritakse algklasside majja sisemänguväljak   2018   Õpilasesindus I KAK juht MPR 

Soetatakse koolimuuseumisse ekspositsioonide jaoks 
inventar 

 2018 2018 2019  Majandusalajuhataja Õppealajuhataja MPR 

Võetakse kasutusele info- ja kataloogisüsteem 
õppekirjanduse haldamiseks  

2016     Haridustehnoloog Haridustehnoloog 
E 

MPR 

Süstematiseeritakse ja viiakse info- ja kataloogisüsteemi  2017    Haridustehnoloog Haridustehnoloog E 
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õpilaste loov-, praktilised- ja uurimistööd 

Ehitatakse välja õpilaskodu kaabeltelevisiooni võrk 2016 2017    Majandusalajuhataja 
Majandusala-

juhataja 

E 

MPR 

Koostatakse kooli halduses olevate kultuurimälestiste 
restaureerimiskava ja alustatakse nende turvalist 
eksponeerimist 

 2017 2018   Kunstiõpetajad Direktor 
E 

MPR 

Tulemus: turvaline ja arendav õpikeskkond on loodud säästlikult ning arendamine on toimunud omavalitsuse finantsstrateegiat järgides 

 



 

 

4.3. Töötajate täiendkoolitused 

 

Arengukava lisas 9 on esitatud täiendkoolituskava aastateks 2015 – 2018. Koolituskava 
arvestab nii sisehindamise tulemuste kui konkreetsete õpetajate arenguvajadustega ning 
esitab kavandatud koolitused õppeaastate lõikes kolmeks aastaks. Esitatud täiendkoolituskava 
on aluseks täiendkoolituste korraldamisel koolis. Detailsem õpetajate täiendkoolituse 
kavandamine toimub kooli üldtööplaanis. Vajadusel võib õppeaasta lõpus läbiviidud 
õppeaasta analüütilisest kokkuvõttest tulenevalt kavandada täiendavalt koolitusi. 

Arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on koolituskava suunatud: 

 õpetaja kutsestandardi nõuete täitmisele; 

 töötajate toetamisele tagamaks turvaline ja kaasaegne õpikeskkond; 

 töötajate toetamisele tehnoloogia rakendamiseks õppe- ja kasvatustöös; 

 töötajate toetamisele rakendamaks enesehindamist ja reflektsiooni oma töö 
parandamiseks; 

 töötajate toetamisele lähtumaks töös väärtuskasvatusest ja kaasava hariduse 
põhimõtetest; 

 töötajate toetamisele tõhusalt panustamaks meeskonnatöösse ja kooli eesmärkide 
täitmisesse muutuva ühiskonna tingimustes; 

 töötaja toetamisele seoses uute tööülesannete või ametikoha nõuetega. 

 

5. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIKE RAHALISTE VAHENDITE 
KAVANDAMINE 

 

Arengukava ja tegevuskava on koostatud kooskõlas omavalitsuse arengukava ja 
finantsstrateegiaga ning on teostatavad ja tulemused saavutatavad eelarveliste vahenditega. 
Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub kooli 
eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus. 

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse õppeaasta 
kokkuvõte, milles kajastub arengukava elluviimise hetkeseis. Õppeaasta kokkuvõte arutatakse 
läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks. 
Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab kooli direktor õppenõukogu ettepanekute alusel 
käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused kooli hoolekogult ja õpilasesinduselt. 
Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks üldtööplaanis ja kuu 
kalenderplaanides tegevused. 
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7. Lisad 

 



 

 

Lisa 1 Õpilaste arv ja prognoos 

 

Tabel 1. KiNG 2012-2015 arengukavas õpilaste arvu prognoos aastatel 2011 – 2016 
 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

  Prognoositi Tegelik Prognoositi Tegelik Prognoositi Tegelik Prognoositi tegelik 

1 klass 25 25 26 27 23 27 33 29 16 

2 klass 30 27 27 25 27 27 26 27 33 

3 klass 25 35 32 27 26 25 28 27 27 

4 klass 21 29 29 35 29 27 27 25 28 

5 klass 33 24 24 29 29 35 32 27 25 

6 klass 20 38 38 24 25 29 29 35 33 

7 klass 37 23 29 38 39 24 26 29 29 

8 klass 33 46 44 23 28 38 41 24 26 

9 klass 37 46 38 46 44 23 28 38 41 

põhikool 261 293 287 274 270 255 270 261 258 

10 klass 32 36 28 35 29 36 29 25 22 

11 klass 34 32 28 36 27 35 29 36 29 

12 klass 38 34 32 32 27 36 26 35 29 

gümnaasium 104 102 88 103 83 107 84 96 80 

KOKKU 365 395 375 377 353 362 354 357 338 
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Tabel 2. KiNG 2016-2020 prognoositav õpilaste arv 

 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

 
tegelik Prognoos Prognoos Prognoos Prognoos 

1 klass 16 28 26 26 26 

2 klass 33 16 28 26 26 

3 klass 27 33 16 28 26 

4 klass 28 27 33 16 28 

5 klass 25 28 27 33 16 

6 klass 33 25 28 27 33 

7 klass 29 33 25 28 27 

8 klass 26 29 33 25 28 

9 klass 41 26 29 33 25 

põhikool 258 245 245 242 233 

10 klass 22 32 22 26 28 

11 klass 29 22 32 22 26 

12 klass 29 29 22 32 22 

gümnaasium 80 83 76 80 76 

KOKKU 338 328 321 322 311 

 

 

 



 

 

 

Lisa 2 Õpetajate rahuloluküsitluste 2012-2015 tulemused 

Tabel 1. 2012.-2015. a õpetajate rahuloluküsitluste tulemused. 

 

 
2015. a 2014. a 2013. a 2012. a 

õppeasutuse juhtimisstiil 4,32 4,15 4,16 4,10 

õppeasutuse eesmärkide arusaadavus 4,51 4,64 4,46 4,30 

kaasamine otsustamisse 4,16 4,00 3,89 4,10 

aruandluse asjakohasus 4,41 4,42 4,25 4,60 

koosolekute päeva ja kodukord 4,73 4,73 4,52 4,60 

asjakohase info kättesaadavus 4,24 4,12 3,91 4,10 

õppeasutuse maine 4,32 4,18 4,08 3,90 

mikrokliima 3,81 3,45 3,72 4,00 

ühistunde loomine 4,05 3,88 3,84 4,00 

meeskonnatöö rakend. 4,27 4,03 3,91 4,10 

võrdne kohtlemine 4,19 4,03 3,89 4,00 

töö tasustamine 4,24 3,97 3,73 3,40 

töötingimused 4,62 4,45 4,16 4,40 

olmetingimused 4,65 4,52 4,32 4,50 

tööalane nõustamine 4,19 4,15 4,00 4,30 

täiendkoolituse võimalused 4,32 4,21 3,67 4,50 

enesearengu võimalused 4,65 4,58 4,19 4,50 

tagasiside tööle 4,24 4,24 4,02 4,10 

minu enda suhtumine töösse 4,59 4,55 4,35 4,40 

koostöö lastevanematega 4,14 4,21 4,28 4,10 

koostöö kolleegidega 4,38 4,36 4,38 4,40 

kooliümbruse olukord 4,78 4,79 4,75 4,80 

suhted õpilastega 4,54 4,55 4,38 4,30 

minu märkamine meeskonnas 4,51 4,39 4,33 4,40 

minu töö tulemused 4,27 4,18 4,11 4,10 

tööga rahulolu 4,46 4,47 4,19 4,30 

koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 4,41 4,33 4,24 4,20 

On olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi 4,46 4,18 4,14 4,30 

On olemas õppevahendid, et teha oma tööd hästi 4,51 4,15 3,86 4,10 

Tööaja korraldus annab võimaluse oma aega planeerida 4,59 4,76 

küsimust ei esitatud 

Koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, 
oskusi ja võimeid 4,70 4,67 

Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja 
arenguvõimalustest 4,57 4,58 

Meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi 4,14 4,15 

Meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond 3,81 3,61 

Meie kooli töötajate suhted juhtkonnaga on head 3,92 4,00 

Kooli õpetajate ja lastevanemate suhted on valdavalt head 4,19 4,15 

Kooli õpilaste ja õpetajate suhted on valdavalt head 4,16 4,03 

Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,14 3,97 

Koolis omandatav haridus võimaldab  hästi hakkama saada 4,62 4,45 

Tööga rahulolu: Mulle meeldib minu töö 4,78 4,73 

kooli ressursse kasutatakse efektiivselt 4,38 4,21 
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Lisa 3. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava toetavad arengukavad ja strateegiad: 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava toetavad arengukavad ja strateegiad: 

 Arengustrateegia Pärnumaa 2030+; 

 Saarde Valla arengukava; 

 Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ (Eesti VV 08.05.2014); 

 Eesti elukestva õppe strateegia 2020; 

 Euroopa Komisjon. Tegevuskava „Ettevõtlus 2020“ (COM2012 795 final); 

 Euroopa Komisjon. „Hariduse ümbermõtestamine: investeerimine oskustesse 
paremate sotsiaalmajanduslike tulemuste nimel“ (COM1012 669 final); 

 Euroopa Komisjon. „Avatud haridusruum“ (COM2013 654 final) 

 Saarde valla arengukava aastani 2028 

 Saarde valla arengukava tegevuskava aastaks 2028 tegevuskava 

 Pärnumaa noorsootöö arengukava 2015 – 2023 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4181/0201/2058/Arengukava_muudatused_2_september_2011_valmis.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4101/0201/2013/Arengukava_tegevuskava_muudatused_2_september_2011_valmis.pdf
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Lisa 4 Õpilaste 2015. aasta rahuloluküsitluste tulemuste kokkuvõte 

2015. a õpilaste rahuloluküsitlusele vastas 89 õpilast, valimis 86, sh poisse 31 ja tüdrukuid 55. Koolis 
354 õpilast. Hindamine toimus skaalal 1 – 5 palli 

 
Keskmine 

sh 
poisid 

sh 
tüdrukud 

1.1 Meie koolis on sõbralik õhkkond 3,76 3,79 3,74 

1.2 Olen ise sõbralik ja viisakas koolikaaslane 4,47 4,25 4,57 

1.3 Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 4,00 4,18 3,91 

1.4 Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 3,74 4,00 3,62 

1.5 Meie kooli õpetajate käitumine  on õpilastele eeskujuks 3,75 4,19 3,54 

2.2 Koolis toimuva kohta saan infot:       

klassijuhatajalt 4,51 4,61 4,47 

lapsevanemalt 3,02 3,52 2,79 

klassikaaslaselt või sõbralt 3,95 3,71 4,07 

klassi koduleheküljelt, blogist või facebook`i grupist 3,75 3,45 3,91 

kooli koduleheküljelt 3,29 3,25 3,30 

infostendilt 2,76 2,68 2,80 

e-koolist 4,20 4,07 4,26 

3.1 Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 3,94 4,36 3,74 

3.2 Õpetajad annavad piisavalt tagasisidet minu õpitulemuste kohta 3,87 4,29 3,67 

3.3 Olen rahul enda suhtumisega õppetöösse 4,07 4,04 4,09 

3.5 Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 4,27 4,43 4,20 

4.1 Koolis pakutakse piisavalt võimalusi huvitegevuseks (trennid ja 
huviringid) 4,36 4,39 4,34 

4.2 Koolis toimuvate huvitegevuste ajad on õpilastele sobivad 4,07 4,11 4,05 

4.3 Kool peab tegutsema ka väljaspool huviringe tegevuste 
korraldamisega (projektid, välissuhted jms) 4,31 4,36 4,28 

4.4 Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 4,07 4,3 3,96 

5.1 Kooli ruumides on hea olla 4,03 4,36 3,88 

5.2 Kooli ruumid on puhtad ja korras 4,24 4,43 4,16 

5.3 Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 3,66 3,82 3,58 

5.5 Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 4,07 4,14 4,00 

5.6 Olen rahul toitlustamisega meie koolis 4,25 4,50 4,12 

5.7 Olen rahul õpilastranspordi korraldusega 4,15 4,25 4,08 

5.8 Kas tunned, et sinu tegemisi ja kordaminekuid märgatakse? 3,66 4,07 3,46 

5.9 Kas kordaminekute/õnnestumiste/aktiivse osalemisel 
kooli/klassiüritustel saad piisavalt tunnustust? 3,64 4,00 3,47 

6.1 Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 4,09 4,36 3,96 

6.2 Meie koolis pakutavad võimalused aitavad elus hästi toime tulla 3,98 4,32 3,81 

6.3 Tahan tavaliselt kooli tulla hea meelega 3,47 4,11 3,16 

6.4 Mulle meeldib meie koolis õppida 3,88 4,32 3,67 
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Lisa 5 Vanemate 2015. aasta rahuloluküsitluste tulemused 

2015. a vanemate rahuloluküsitlusele vastas 66 vanemat, valimis 65. Hindamine toimus skaalal 1 – 5 
palli 

1.1.  Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 4,33 

1.2. Koolis ollakse sallivad kõigi suhtes 3,94 

1.3. Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,34 

1.4. Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 4,84 

  2.1. Koolis toimuva kohta saan infot 
 kord veerandis lastevanemate õhtul 4,08 

oma lapselt 4,47 

klassijuhatajalt 4,51 

e-koolist 4,75 

klassi lastevanemate koosolekult 4,14 

kooli kodulehekülg 3,78 

kooli juhtkonnalt 3,07 

sõpradelt ja tuttavatelt 3,10 

  3.1. Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,78 

3.2. Arenguvestlused peavad olema järjepidevad 3,87 

3.3. Lapsevanemana on mul lihtne aineõpetajatega suhelda 4,15 

  4.1. Minu lapse õpetajad on pädevad 4,63 

4.2. Minu lapse õpetajad lähenevad lastele individuaalsust arvestades 4,20 

4.3. Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 4,53 

  5.1. Koolis pakutakse õpilastele võimalusi huvitegevuseks 4,73 

5.2. Kool võimaldab lapsel osaleda konkurssidel, projektides jms 4,73 

5.3. Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks 4,49 

  6.1. Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi 4,39 

6.2. Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone 4,67 

6.3. Koolis tegeletakse andekamate laste arendamisega 4,23 

  7.2. Mu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 4,12 

7.3. Olen rahul toitlustamisega koolis 4,28 

7.4. Olen rahul õpilastranspordi korraldusega 4,24 

  8.1. Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna 4,50 

8.2. KiNG-s omandatud haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada 4,55 

8.3. Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli 4,66 

8.4. Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele 4,57 

8.5. Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul 4,51 
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Lisa 6 Kooli püsikulud 2011-2015. aastal 
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Lisa 7 KiNG eelarveallikad 2011-2015. aastal 

 

 
 

Lisa 8 KiNG investeeringute kava 2015-2018. aastal 

 

 
 



 

 

Lisa 9 Töötajate koolituskava 2015-2018 

Ühiskoolitused 

2015/2016. õppeaasta 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendamine I ja II kooliastmes. I ja II kooliastme õpetajad 4 h 24.august 2015 

Tehnoloogiakoolitus Võta Oma Seade Kaasa – VOSK III kooliastmes ja gümnaasiumiastmes III kooliastme ja gümnaa-
siumiastme õpetajad 

6 h 24.august 2015 

Reflekteeriva eneseanalüüsi koostamine. Kõik õpetajad 8 h 25.august 2015 

Toetav õpe hariduslike erivajadustega õpilastele Kõik õpetajad 6 h 26.august 2015 

Tegutsemine evakuatsiooniolukorras Algklasside maja töötajad 1 h september 2015 

e-kooli uuendused Kõik õpetajad 4 h september 2015 

Muutuva õpikäsituse rakendamine supervisiooni ja coachingu meetodite abil Kõik õpetajad 8 h oktoober 2015 

Arvuti töövahendina (ID-kaart, e-post) Halduspersonal 4 h oktoober 2015 

Tuleohutus Kõik töötajad 4 h oktoober 2015 

Haridusasutuse töötaja ja eetika, esteetika ning etikett Kõik töötajad 4 h detsember 2015 

Õpilase individuaalsuse toetamine Kõik õpetajad 8 h märts 2016 

Tegutsemine kriisiolukorras Kõik töötajad 4 h aprill 2016 

 
2016/2017. õppeaasta 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Õpetaja kutsestandardi taotlemine: e-portfoolio ja reflekteeriv eneseanalüüs Kõik õpetajad 6 h august 2016 

Õpetaja enesejuhtimine – töö tõhususe alus Kõik õpetajad 8 h august 2016 

Tehnoloogiakoolitus „Mobiilsed seadmed õppetöös ja mobidaktika“ Kõik õpetajad 6 h august 2016 

Tegutsemine evakuatsiooniolukorras Algklasside maja töötajad 1 h september 2016 

Tuleohutus Kõik töötajad 4 h oktoober 2016 

Meeskonnatöö – haridusasutuse edu eeldus Kõik töötajad 4 h detsember 2016 

Õppimiskeskne õpetamine ja õppimist toetav hindamine Kõik õpetajad 8 h märts 2017 

Tegutsemine evakuatsiooniolukorras Kõik töötajad 4 h aprill 2017 
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2017/2018. õppeaasta 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele Kõik õpetajad 8 h august 2017 

Suhtlemisoskuste arendamine õpetaja rollis Kõik õpetajad 8 h august 2017 

Tehnoloogiakoolitus „Kaasaegseid IKT rakendusi õppetöös – liitreaalsus ja 3D vahendid“ Kõik õpetajad 6 h august 2017 

Tegutsemine evakuatsiooniolukorras Algklasside maja töötajad 1 h september 2017 

Tuleohutus Kõik töötajad 4 h oktoober 2017 

Pärandkultuur ja väärtuskasvatus õppekavas Kõik töötajad 4 h detsember 2017 

Suhtlemis- ja enesekehtestamise oskuste arendamine Kõik õpetajad 8 h märts 2018 

Koolitus „Turvaline koolikeskkond“ Kõik töötajad 4 h aprill 2018 

 

Individuaalsed täiendkoolitused 

2015/2016. õppeaasta 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Toiduhügieen 3 töötajat 8 h september 2015 

Praktikult praktikule – õpetaja töövari Kaasava kooli projekti raames 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
2 x 6 h 

oktoober - 
detsember 2015 

HITSA „Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm“ 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
1 moodul 

26 h 
e-õpe, september 

2015 mai 2016 

Praktikult praktikule – toetav partner Huvitava kooli projekti raames 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
6 h 

jaanuar – mai 
2016 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ESF toel toimuvad täiendkoolitused, teemad TÜ 
HTI koolituskalendris 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

8 – 320 h 
oktoober 2015 – 

mai 2016 

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendkoolituskalendri põhised koolitused 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
8 – 320 h 

oktoober 2015 – 
mai 2016 

SA Innove täiendkoolituskalendri põhised koolitused 
Taotluse esitanud 

töötajad 
6 – 240 h 

oktoober 2015 – 
mai 2016 

SA Archimedes poolt haridustöötajatele suunatud meetmete põhised koolitused Eestis ja Taotluse esitanud Vastavalt Vastavalt 
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välisriikides töötajad meetmete 
nõuetele 

meetmete 
tähtaegadele 

Koolitused kinnitatud õppekava alusel töötavates täienduskoolitusasutustes vastavalt 
õpetajate eneseanalüüsides esitatud teemadel 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Iseseisev enesetäiendus Kõik õpetajad  juuni 2016 

Õigusaktide nõuetest (tööohutus, turvalisus, tervisekaitse, toiduhügieen, esmaabi jms) 
tulenevad koolitused 

Juhtkonna otsuse 
alusel 

  

Teabepäevad uute tehnoloogiate, taseme- ja eksamitööde tulemuste tutvustamiseks 
ning maakondlikud ja vabariiklikud aineühenduste üritused 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Koolitused, mis tulenevad projektide meetmete nõuetest (koolituskoht, -maht ja –ajad 
on meetmepõhised) 

Projektis osalevad 
töötajad 

  

 
2016/2017. õppeaasta 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ESF toel toimuvad täiendkoolitused, teemad TÜ 
HTI koolituskalendris 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

8 – 320 h 
juuni 2016 – mai 

2017 

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendkoolituskalendri põhised koolitused 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
8 – 320 h 

juuni 2016 – mai 
2017 

SA Innove täiendkoolituskalendri põhised koolitused 
Taotluse esitanud 

töötajad 
6 – 240 h 

juuni 2016 – mai 
2017 

Toiduhügieen 2 töötajat 8 h november 2016 

SA Archimedes poolt haridustöötajatele suunatud meetmete põhised koolitused Eestis ja 
välisriikides 

Taotluse esitanud 
töötajad 

Vastavalt 
meetmete 
nõuetele 

Vastavalt 
meetmete 

tähtaegadele 

Koolitused kinnitatud õppekava alusel töötavates täienduskoolitusasutustes vastavalt 
õpetajate eneseanalüüsides esitatud teemadel 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Iseseisev enesetäiendus Kõik õpetajad  juuni 2017 

Õigusaktide nõuetest (tööohutus, turvalisus, tervisekaitse, toiduhügieen, esmaabi jms) 
tulenevad koolitused 

Juhtkonna otsuse 
alusel 

  

Teabepäevad uute tehnoloogiate, taseme- ja eksamitööde tulemuste tutvustamiseks Taotluse esitanud   
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ning maakondlikud ja vabariiklikud aineühenduste üritused töötajad 

Koolitused, mis tulenevad projektide meetmete nõuetest (koolituskoht, -maht ja –ajad 
on meetmepõhised) 

Projektis osalevad 
töötajad 

  

 
2017/2018. õppeaasta 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ESF toel toimuvad täiendkoolitused, teemad TÜ 
HTI koolituskalendris 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

8 – 320 h 
juuni 2017 – mai 

2018 

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli täiendkoolituskalendri põhised koolitused 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
8 – 320 h 

juuni 2017 – mai 
2018 

SA Innove täiendkoolituskalendri põhised koolitused 
Taotluse esitanud 

töötajad 
6 – 240 h 

juuni 2017 – mai 
2018 

SA Archimedes poolt haridustöötajatele suunatud meetmete põhised koolitused Eestis ja 
välisriikides 

Taotluse esitanud 
töötajad 

Vastavalt 
meetmete 
nõuetele 

Vastavalt 
meetmete 

tähtaegadele 

Koolitused kinnitatud õppekava alusel töötavates täienduskoolitusasutustes vastavalt 
õpetajate eneseanalüüsides esitatud teemadel 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Töökeskkonnaspetsialisti koolitus 1 töötaja 8 h märts 2018 

Iseseisev enesetäiendus Kõik õpetajad  juuni 2018 

Õigusaktide nõuetest (tööohutus, turvalisus, tervisekaitse, toiduhügieen, esmaabi jms) 
tulenevad koolitused 

Juhtkonna otsuse 
alusel 

  

Teabepäevad uute tehnoloogiate, taseme- ja eksamitööde tulemuste tutvustamiseks 
ning maakondlikud ja vabariiklikud aineühenduste üritused 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Koolitused, mis tulenevad projektide meetmete nõuetest (koolituskoht, -maht ja –ajad 
on meetmepõhised) 

Projektis osalevad 
töötajad 

  



 

 

 


