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Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava
tegevuskava muutmine
Vastavalt kooli arengukava uuendamise korrale viia 2019/20. õppeaastal arengukava
tegevuskavas sisse järgmised muudatused:

Meede 1.1.1. Õppekava arendus
Tegevus
Kohandatakse erinevaid
hindamismeetodeid ja –mudeleid
õpilastele, kes puuduvad kehalise
kasvatuse tundidest üle 15%.

Aasta Muudatus
Arendada
hindamismudeleid, mis
arvestavad õppijate
2017
koolivälist ainealast
tegevust ja
individuaalset eripära.

Aeg

Märkus

Õppija
individuaalse
2020 + uue
arengu toetamine
arengukava
on vajalik laiemalt
periood
kui ühes
õppeaines.

Meede 1.1.5. Üldpädevuste ja väärtuskasvatuse toetamine
Võõrkeeles andekad
õpilased kaasatakse
2016 kooli veebilehekülje
võõrkeelsete
versioonide loomiseks.

Teabekanalid on
2020 + uue oluliselt laiemad
arengukava IT lahendused kui
periood
kooli
kodulehekülg

Rakendatakse koostöist
Rakendatakse ainealaste ja
2018 tegevust kooli
kooliastmete digitaalstendide
väärtustest kantud
süsteem üldpädevuste toetamiseks 2019
digitaalse info
ja väärtuskasvatuseks
edastamiseks.

Digikanalitena
planeeritud
teabetablood
koridorides on
2020 +uue aktuaalsuse
arengukava kaotanud.
periood
Väärtuskasvatus
on aine- ja
kooliastme ülene,
hõlmab kogu
kooliperet.

Kaasatakse võõrkeeles andekad
õpilased kooli veebilehekülje
võõrkeelsete versioonide
loomiseks
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Meede 1.1.6. Turvalisuse ja terviseedenduse tagamine
Paigaldatakse õpilaskodusse
täiendavad evakuatsioonitrepid

Koostatakse kooli kinnistu
liiklusohutuse tagamise kava

Paigaldatakse
õpilaskodusse
2017
täiendavad
evakuatsioonitrepid

Uue
Eelarveliste
arengukava
vahendite
periood
puudumine

Koostatakse kooli
2017 kinnistu liiklusohutuse
tagamise kava

Mahukale
investeeringute
Uue
kavale peavad
arengukava eelnema kooli
periood
kinnistu
ruumilahenduste
otsused

Projekteeritakse
Projekteeritakse liikluskorralduse
liikluskorralduse
muudatused liiklusohutuse
2018 muudatused
tagamiseks
liiklusohutuse
tagamiseks

Mahukale
investeeringute
Uue
kavale peavad
arengukava eelnema kooli
periood
kinnistu
ruumilahenduste
otsused

Mahukale
Tehakse
investeeringute
liikluskorralduse
Uue
Tehakse liikluskorralduse projekti 2019
kavale peavad
projekti põhiselt
arengukava
põhiselt muudatused jalg- ja
eelnema kooli
2020 muudatused jalg- ja
periood
sõiduteede ning parklate osas
kinnistu
sõiduteede ning parklate
ruumilahenduste
osas
otsused
Meede 2.1.1. Juhtimise parandamine

Moodustatakse halduspersonali
nõukoda

2016

Jätta tegevuskavast
välja

2016 a tööd
alustanud
halduspersonali
nõukoja töö jaoks
reaalset vajadust
ei ole tulenevalt
töötajate
vähenenud arvust.

Meede 4.1.2. Koostöö partneritega
Toetatakse vilistlaskogu vilistlaste
kokkutuleku korraldamisel

Toetatakse vilistlaskogu
Uue
2018 vilistlaste kokkutuleku
arengukava
korraldamisel
periood
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Meede 5.1.1. IKT ja tehnoloogiaarendus
Koostatakse temaatiline
tegevuskava e-õppematerjalide
aktiivseks kasutuselevõtuks

2016

Jätta tegevuskavast
välja

Jätta tegevuskavast
välja ja keskenduda
selle asemel
digipädevuste
arendamisele

Meede 5.1.2. Töökeskkonna arendus
Rekonstrueeritakse peahoone
idapoolse osa küttesüsteem

2017

Rekonstrueeritakse
Rekonstrueeritakse peahoone
peahoone kütte- ja
2018
lõunapoolse osa küttesüsteem
ventilatsioonisüsteem
vastavalt avalike
Rekonstrueeritakse peahoone uue
2019 hoonete energiatähise
tiiva küttesüsteem
nõuetele
Teostatakse kooli hoonete
2020
energiaaudit

Mahuka projekti
elluviimine eeldab
kooli pidaja poolt
Uue
selle
arengukava
investeeringute
periood
kavasse lülitamist
ja terviklikku
lahendamist

Meede 5.1.3. Õpikeskkonna arendus
Projekteeritakse aula akustika,
valgustus ja ventilatsioon koos
lava rekonstrueerimisega ning
saali funktsionaalsemaks
muutmisega

Projekteeritakse ja
rekonstrueeritakse aula
2017
akustika, valgustus ja
lava.

Uue
Eelarveliste
arengukava vahendite
periood
puudumine

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava tegevuskava muudatused on läbi arutatud,
parandusettepanekud tehtud ning heaks kiidetud:
I kooliastme nõukojas 22.08.2019;
II kooliastme nõukojas 22.08.2019;
III kooliastme nõukojas 19.08.2019;
Gümnaasiumi kooliastme nõukojas 23.08.2019;
Õppenõukogus 30.08.2019;
Hoolekogus 30.08.2019;
Õpilasesinduses 15.10.2019.

Erli Aasamets
direktor
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