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SISSEJUHATUS 
Eurogümnaasiumi arengukava aastateks 2014-2018 on kooli arengut suunav dokument.  

Käesolev arengukava on edasiarendus Eurogümnaasiumi 2012.a. esitatud arengukavast. 

Arengukava tegevuskavas 2012-2016  kolmeks aastaks püstitatud ülesanded on üldiselt 

täidetud. 

Eurogümnaasiumi arengukava määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, 

tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava  uuendamise korra.  

Arengukavas on kavandatud eesmärgid aastateks 2014-2018, eesmärkide täitmiseni jõudmise 

teid ja tempot kirjeldavad meetmed ja tegevuskava, et tagada õppeasutuse jätkusuutlik areng.  

Arengukava elluviimist hinnatakse selles esitatud tulemusnäitajate alusel üks kord aastas, 

juunis. Arengukava täitmisele annab hinnangu Eurogümnaasiumi õppenõukogu ja nõukogu. 

Arengukava lähtub haridust puudutavatest õigusaktidest: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 

Põhikooli riiklikust õppekavast, Gümnaasiumi riiklikust õppekavast, Erakooli seadusest, 

Tallinna linna arengukavast, kooli põhimäärusest ja sisehindamise tulemustest.  

Uue arengukava koostamisel on arvestatud kooli sisehindamise käigus läbi viidud rahulolu 

küsitluste tulemustega ja parendustega, mis on arutatud  ja heaks kiidetud õppenõukoguga. 

Õppetöös lähtutakse kooli õppekavast, mis on kooskõlas kehtiva riikliku õppekavaga.  

Arengukava koostamise käigus kaasajastas kooli arengugrupp ka gümnaasiumi visiooni, 

missiooni ja põhiväärtusi. 

Kooli arengukavas kajastuvad need ülesanded, millele kool oma tegevuses pühendub. 

Arengukavas kirjeldatakse neid valdkondi, millele kool suunab oma ressursid. Arengukavas 

tuuakse välja tegevused, mis aitavad  kaasa õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkuse tõstmisele ja 

parema õpikeskkonna kujundamisele. 

Kooli pidaja on MTÜ Teeviit Eurokool. 
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1 KOOLI ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORD   

Eurogümnaasium (endine Erakool Polüloog ) on üldhariduslik erakool,  mis tegutseb eesti 

haridussüsteemis erakoolina alates 1994. aastast. Tegevuse aluseks on Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba nr 6727 HTM, mis näeb ette õppetöö 

läbiviimist I-III kooliastmes ja gümnaasiumiastmes. Koolitusloa tähtaeg on kuni 31. august 

2014. Käesolevall õppeaastal saab Eurogümnaasium kahekümne aastaseks. Gümnaasium on 

nende aastate jooksul kogunud  nimetamisväärse kogemuse hariduse ja tänapäeva noorte eluks 

ettevalmistamise vallas.  

Gümnaasiumiklasside õppekava tugineb individuaalsele suhtumisele õpilasesse, isiksuse 

arengule, tema võimaluste ning annete avamisele, eneseteadvuse ja –teostuse kinnistumisele. 

Kooli tunnusmärgiks on kujunenud vanemate klasside õpilaste gruppi intensiiv- (kiirendatud) 

õppe. Teiseks  tähtsaks tunnusmärgiks on  gümnaasiumi poolt läbiviidav igaaastane üritus - 

õpilaste uurimistööde konverents „Tähering“, see traditsioon 2014.aastal saab viieaastaseks. 

Konverentsist osalenud õpilaste arv on igal aastal üle 70, on esindatud koolid Tallinnast, 

Tartust, Pärnust,  Sillamäelt, Narvast.  

Eurogümnaasiumi üldandmed  ja lühikirjeldus 

Õppeasutus Eurogümnaasium 

Õppeasutuse juhi ees- ja perekonnanimi Valeri Novikov 

Kontaktandmed (telefon, e-mail) 6 625 372 

direktor@erakool.ee 

Õppeasutuse aadress ja kontaktandmed: E.Vilde tee 72 13912 Tallinn 

telefon:6 628 695, 6446444 

e-post: info@erakool.e 

 

Eurogümnaasium  koosneb põhikoolist ja gümnaasiumist, mis töötavad ühise asutusena. 

2013/2014 õppeaastal  Eurogümnaasiumis on avatud 10 klassikomplekti. Kool töötab 

päevases õppevormis, ühes vahetuses. Õpilasi võetakse vastu kõikidest Tallinna piirkondadest. 

Koolis õppivate  laste emakeel on vene keel. Põhikooli õppekeel on vene keel, 2013/2014 õ.-a. 

gümnaasiumiastmel eesti keel õppekeelena moodustab üle 60% õppekavast. 

Gümnaasium kasutab õppetööks E. Vilde tee 72 asuvaid ruume üldpinnaga 800,0 ruutmeetrit, 

kus õpperuumide kõrval on arvutiklass, loodusainete kabinet, söökla ja raamatukogu. 

Loengute ja esitluste jaoks õpperuumid on varustatud  smart-tahvli ja projektoriga. Õpetajate 

tuba on mugav tööks ja puhkamiseks. Seda saab kasutada õppenõukogude ja seminaride 

läbiviimiseks. Õpetajate toas on arvuti. 

Kooliruumides on tagatud nõuetekohane turvaline õpikeskkond.  
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Õpilastele pakutakse koolisööklas sooja koolilõunat. 

Pakume oma õpilastele haridust, mis vastaks vanemate ja õpilaste soovile ja kaasaegse 

ühiskonna vajadustele. 

Selle sisuks on: kvaliteetsed teadmised kõikides õppeainetes, individuaalsete õppekavade 

kujundamine, kõrge kvalifikatsiooniga õpetajate koosseis, kaasaegsed õppetehnoloogiad, 

pedagoogide avatus ja heasoovlikkus, võimalus omandada õppeprogramm lühendatud ajaga, 

hea ettevalmistus lõpueksamiteks, meeldiv psühholoogiline õpikeskkond. 

Tänapäeval on Eurogümnaasium  turvalist õpikeskkonda ja heal kvaliteeditasemel õppetööd 

pakkuv gümnaasium, kus õpib 91 õpilast (EHISe andmed seisuga 31.03.14) ning töötab 24 

õpetajat.  

Kooliruumide renoveerimiseks ja kaasaegse füüsilise õpikeskonna väljaehitamiseks on pidaja 

poolt investeeritud rohkem kui  600 tuhat euro. Kooli materiaal-tehniline baas, sh 

õppevahendid, on uuendatud, mis loob õpilastele sobiva kasvukeskkonna ja personalile hea 

töökeskkonna 

Eurogümnaasium arvestab õpetajat ja õpilast salliva keskkonnaga ning kasutab ruume 

multifunktsionaalselt, milleks on: õppetundide läbiviimine, konsultatsioonide ja nõustamiste 

korraldamine, õpilaste iseseisev töö, spetsialistidega kohtumine elutee valiku kontekstis, kooli 

poolt korraldatud koolitused õpetajatele, projektipõhine tegevus, klassi- ja kooliüritused. 

Kooli jätkusuutlikkus ja stabiilsus, materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine, partner-toetajate 

võrgustiku arendamine ning õpilaste ja õpetajate kontingendi laiendamine ja loominguline 

arendamine aitab senist edukat tegevust veelgi paremini ellu viia. 

 

Tabel 1. Gümnaasiumi üldnäitajad (EHISe andmed) 

  24.03.2014 
2011/12 2012/13 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

Õpilaste arv kokku 91 81 76,5 110 293,6 

I kooliaste - 1.-3. klass 15 4 15,6 9 89,5 

II kooliaste - 4.-6. klass 7 6 19,8 12 83,7 

III kooliaste - 7.-9. klass 22 15 19,3 18 78,8 

gümnaasium - 10.-12. klass 47 56 39,9 71 49,3 

Õpetajate ametikohtade arv kokku* 13,7 9,1 10,6 9 25,7 

Õpetajate arv kokku** 24 16 17,8 17 33,6 

Õpilaskodu kohtade arv 0 0 48 0 10,3 
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Klassi täituvus põhikoolis 7,3 5 6,7 13 17,3 

Klassi täituvus gümnaasiumis 15,7 9,3 11,4 14,2 15,5 

Kõik õpilased kõigil kooliastmetel õpivad teatud osa õppemahust eesti keeles. 

Kooli õpilaste arvu analüüs näitab, et õpilaste arv on aastate lõikes enam-vähem stabiilne. 

Õppeaasta algusel ning õppeaasta jooksul lisandub õppeprotsessi uusi õpilasi, kelle jaoks 

erakooli õpikeskkond on soodsam.urogümnaasiumi iseärasused 

 Eurogümnaasiumis on loodud paindlik õpetamise süsteem (süsteem ACSEL), mis on 

orienteeritud iga õpilase individuaalse õppimise-õpetamise tempole. See innovatiivne 

skeem näeb ette igale õpilasele just temale sobiva riikliku kooliprogrammi läbimise tempo 

määramise. Õppimise strateegia kavandamise, jälgimise ja korregeerimise metoodika 

toetub õpilaste, õpetajate ja vanemate ühisele loomingule, kusjuures peamised oma 

õppimis-ajaloo loojad on õpilased ise. Näiteks 4. klassis võib laps edasi liikuda erinevates 

õppeainetes erinevalt: tema teadmised ajaloos võivad vastata 5. klassi nõudmistele, aga 

matemaatikas võib ta pingusteta kirjutada 6. klassi tasemetööd. Sel viisil jääb tal rohkem 

aega ja energiat loominguks, spordiks, suhtlemisks ja silmaringi laiendamiseks. 

 Aktiivne osalemine erinevates projektides – osalemine vabariiklikes õpilaste uurimistöö 

konkurssides, nagu nt "Tähering", "Minu Riik", "Tagasi Kooli", "Mesimumm"; 

"Botaanikaaed", "Loomaaed", "Euroopa koolis" jne. Läbi projektide saavad õpilased 

kogemusi organiseerimis- ja meeskonnatöös, võimalusi tutvustada oma kooli ja Eesti 

Vabariiki, arendada koolidevahelisi suhteid. 

 Multikultuursus – õppekava näeb ette, et Eurogümnaasiumi õpilastele õpetatakse 

täiendavalt eesti keelt ning tutvustatakse eesti ja vene kultuuritraditsioone.  

 Rahvusliku identiteedi kujundamine ja kultuuritraditsioonide arendamine. 

Eurogümnaasiumis traditsiooniliselt peetakse vene rahvapühasid (Maslenitsa), 

korraldatakse kohtumisi vene kultuuri tegelastega, õppeekskursioone Venemaale jne. 

 Eurogümnaasiumi traditsioonid – Teadmiste päev, Gümnaasiumi päev (8. oktoober), 

õpetajate päev, emade– ja isadepäevad, sõbrapäev, slaavi kultuuri ja kirja päev, lõpukell, 

rebaste pidu, lõpuaktus, Jõulud, Eesti Vabariigi aastapäev jt. 

 Õpilaste ümberkomplekteerimine üleminekul progümnaasiumi astmesse arvestades 

õpilaste võimeid, senist õppeedukust ning testide tulemusi. Õpilastel on individuaalse 

õppekava ning ACSEL, e-õppe kasutamise võimalus. Gümnaasiumiastmes toimib 

ainetevaheline integratsioon IKT vahendite kaasamisel ning õpiprojektidena. Õppimisel ja 

õpetamisel on keskne probleemide tõstatamine ja lahendamine, küsimuste esitamine ja 

neile vastuste leidmine, õppetegevuse seostamine igapäevaeluga. Õppetöös rakendatakse 

mitmekesiseid õppevorme. Külalislektoriteks kutsutakse Eesti kõrgkoolide õppejõude.
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2 VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED VISIOON 

Eurogümnaasiumi areng lähtub järgmisest: 

Oleme jätkusuutliku ja motiveeriva arengukeskkonnaga inimsõbralik kool, kes toetab 

harmoonilise isiksuse kujunemist ning elukestva õppe põhimõtteid. 

Missioon 

Eurogümnaasium on pidevalt edasiarenev kool, mille õppe– ja kasvatustöö peaeesmärk e 

missioon on arendada uut põlvkonda, kes on võimeline integreeruma Eesti ühiskonda, 

konkureerima tööturul, luues tingimused rahvuskultuuri säilitamiseks multikultuurses 

keskkonnas.  

Eurogümnaasium  näeb oma õppe–kasvatusliku põhiülesandena toetada iga õppija arengut, 

tagada õpilaste toimetulek Eesti ja Euroopa kultuuriruumis ning vene ja eesti kultuuri aluste 

omandamine, väärika eesti kodaniku kujunemine. Uue põlvkonna sotsialiseerimine rajaneb 

eesti kultuuri traditsioonide, Euroopa ühisväärtuste ning maailma kultuuri ja teaduste 

omaksvõtul. Kooli poolt toetatud areng viib elukestva õppija, tööturul eduka ettevõtja, väärika 

ja tugeva tervisliku eluviisiga kodaniku kujunemisele. 

Kooli tegevus toetub organisatsiooni põhiväärtustele, väljendub eesmärkides ja 

tegevusesuundades. 

Õpetajate töökavad arvestavad õpilaste vajadusi ja võimalusi. Õppe-kasvatusprotsessis 

kasutatakse aktiivõppe meetodeid, kaasaegseid infotehnoloogiameetodeid. Õppimis-ja 

õpetamistegevus põhineb partnerlussuhetel. 

Eurogümnaasiumi  põhitegevuse õppe– ja kasvatuseesmärkide määratlemisel on peetud  

silmas järgmist:  

 inimese areng selle terviklikkuses on kooli kõrgeim siht ja väärtus; 

 muutuvas maailmas erinevate maailmakäsitustega kokku puutudes määratleb inimene 

end, võtab endale  vastutuse oma elukäigu kujundamise eest;  

 kõige tähtsam on õppida õppima, sest kiiresti teisenevas maailmas vananevad 

teadmised kiiresti;  

 soov areneda ja õppida, võime analüüsida omaenese ja teiste kogemusi;  

koostööoskused, käitumiskultuur ning eetilisus loovad eeldused elus toimetulekuks 

ning muutuvas maailmas orienteerumiseks; 

 elukestev õpe kui omaksvõetud eluviis võimaldab üksikisikul ja ühiskonnal väärikalt 

toime tulla kiiretest ja vastuolulistest arengutest tulenevate väljakutsetega; 

 üldhariduslik õpe toetab kodanikuühiskonna arengut.   
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Põhiväärtused 

Õppekava, arengukava ja seega kogu õppe–kasvatusprotsessi alusväärtusteks on humanism, 

demokraatia, mitmekultuursus ja jätkusuutlik areng. 

Humanism kui väärtus tähendab austust inimelu, inimese põhivajaduste ja inimväärikuse 

suhtes. Inimest käsitatakse kordumatu, tervikliku ja arenevana, hoolivana, püüdlevana oma 

eesmärkide ja ideaalide poole, loovana, ühiselus aktiivse ja vastutustvõtvana. 

Demokraata kui väärtus tähendab võrdõiguslikkust, osalemist kooli, klassi, kogukonna 

eesmärkide püstitamises, otsustustes ja täitmises, kõigi koolielus osalejate inimväärikuse 

austamist, seadusekuulekust ning eakohast kodanikuteadvust, õigust vabalt väljendada oma 

tõekspidamisi, austades sealjuures seaduse ja kultuurinorme ning teiste inimeste 

tõekspidamisi. 

Mitmekultuursus kui väärtus tähendab tolerantsus ja huvi teiste rahvaste kultuuride vastu 

ning nende kultuurväärtuste austamist. Eesti kuulub oma ajaloo– ja kultuuripärandiga 

Euroopasse, kus elab palju erinevaid rahvaid oma kultuuride ja tavadega. Säilitades oma 

rahvuskultuuri peab noor inimene ka teiste rahvaste kultuuri ja traditsioonidega tutvuda. 

Emakeele ja kultuuri normidele ja väärtustele lisatakse multikultuursel inimesel teise keele 

kultuuri normid ja väärtused, mille tulemusena on tema sotsiolingvistiline pädevus laiem ja 

paindlikum. Võõrkeeli õppides laps õpib ka tuttavaid suhtlemissituatsioone lahendama uute 

vahenditega.  

Jätkusuutlik areng kui väärtus tähendab nii individuaalse, kultuurilise, sotsiaalse kui 

looduskeskkonna jätkusuutlikkuse tingimuste ja edendamisviiside teadvustamist ja aktiivset 

toetamist humanistlikest ja demokraatlikest alusväärtustest lähtudes. See hõlmab iga inimese, 

kooli, vene keele ja kultuuri, eesti rahvuskultuuri ja Eestis elavate rahvaste omakultuuri 

võimalikult pikaajalist koosarengut Eesti ühiskonna, Euroopa ja maailma kontekstis.  

Eurogümnaasiumi põhikooli astmete ning gümnaasiumiastme õppe– ja kasvatuseesmärgid 

on määratletud kooli õppekavaga. 

asiumi sise- ja välikeskkonna analüüs ja hetkeseis 

Eurogümnaasiumi sise- ja väliskeskkonna analüüs põhineb põhjalikul SWOT analüüsil: 

 analüüsi aluseks on 2011-2013.a. sisehindamise tulemused, 2012-2013.a. arengukava 

täitmise analüüs, uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; 

 SWOT-analüüsiga määratleti kooli jätkusuutlikku arengut kõige enam mõjutavad sise- 

ja väliskeskkonna tegurid; analüüsiti nende tegurite koosmõju (ristanalüüs) ja 

määratleti uue arenguperioodi põhisuunad, peaeesmärgid ning koostati eesmärkide 

saavutamiseks vajalik tegevuskava.  

Eelmise perioodi arengukava (2012-2016) täitmine  on analüüsitud hindamisvaldkondade 
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lõikes, arutatud  ja heaks kiidetud õppenõukoguga.    Tulemuste ja parenduste rakenduse 

põhjal saab väita, et arengukavas püstitatud eesmärgid on täidetud. 

Parendusvaldkondade alusel kavandatakse konkreetsed tegevused uue perioodi arengukava 

tegevuskavas. 

Kooliarenduse põhisuunad lähtuvad Sisehindamise valdkondadest:  

1. eestvedamine ja juhtimine,  

2. personalijuhtimine,  

3. koostöö huvigruppidega,  

4. ressursside juhtimine,  

5. õppe- ja kasvatusprotsess. 

2.1.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Strateegilised eesmärgid 2012-2013.a. arengukavas:  

 Kooli arengu planeerimine on süsteemne, lähtub visioonist, missioonist ning 

strateegilistest eesmärkidest 

 Kooli sisehindamine on süsteemne, toetab juhtimist ning valdkondade 

parendamist 

 Õpikeskkond ja pedagoogid toetavad integratsioonikultuuri arengut 

 Koolis valitseb eesmärkide selgus ja need on omaks võetud kooli personali 

poolt. 

 Kool järgib väljakujunenud traditsioone ning on samas avatud uuendustele. 

Tugevused: 

 Eestvedamine toimub turvalise ja heatahtliku õppe-kasvatustöö ning töökeskkonna 

tagamisega. 

 Kooli juhtkond julgustab ja motiveerib personali otsusutusprotsessides osalemiseks. 

 Kooli missioon ja visioon on täpselt ja konkreetselt määratletud ja personal suunatakse 

selle täitmisele. 

 Oli koostatud uus arengukava 2012-2016; mille koostamisel arvestati sisehindamise 

aruandes välja toodud parendustegevused;  

 Üldtööplaanil on seos arengukava, õppekava ja töökavadega; nende dokumentide 

koostamisel juhindutakse strateegilistest põhieesmärkidest ja tegevuste osas 

kirjeldatakse nende eesmärkide saavutamise teed; 
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 Personal planeerib ja analüüsib oma tegevuse tulemuslikkust lähtuvalt kooli 

prioriteetsetest tegevussuundadest ja kokkulepitud väärtustest (tööplaanide, 

kasvatustöö plaanide, üldtööplaani alusel); 

 Koolis toimub kõigi koolielu valdkondade pidev hindamine, planeeritud on sisekontroll 

ja seiretegevused: on loodud õppeaasta analüütilise kokkuvõtte, arengukava, 

üldtööplaani ja õpetajate tööplaanide sidusus; 

 Ühised kokkulepped koolielu korraldamisel (kinnitatud koolikodukord, erinevad 

koolielu reguleerivad dokumendid), kõik koolielu reguleerivaid dokumente (korrad) 

arutatakse ja igaühe seisukohta võetakse kuulda/arvestatakse; 

 Huvigruppid on kaasatud arendu strateegia planeerimisse ja sisehindamisse (nõukogu, 

arengugrupp, õpilasesindus) 

 Sisehindamine on korraldatud meeskonna tööna. 

Parandustegevused: 

  Uuendada kooli dokumendid ja viia need vastavusse Uue Põhikooli ja gümnaasiumi 

seadusega ja Erakooli seadusega 

 Motivatsioonivahendite laiendamine lastevanemate osavõtuks kooli tegevuse 

arendamisel 

 Üle vaadata sisehindamises kasutatavaid meetodeid, nende otstarbekust 

2.1.2 Personali  juhtimine 

Eesmärgid: 

 Personalipoliitika toetub töö analüüsile ja uute töötajate värbamine vastavalt analüüsile 

 Toimib koordineeritud infovahetus  

 Personali on kaasatud kooli arengu planeerimisse lähtudes visioonist ning 

strateegilistest eesmärkidest 

 Koolitusstrateegia toetab personali tasakaalustatud arendamist  

 Toimib personali hindamine süsteemsete arenguvestluste näol 

 Koolis on loodud personali motiveerimise ja tunnustamise süsteem 

Tugevused: 

 Personali koosseis moodustatakse vastavalt koosseisunimestikule, personali 

planeeriminel lähtutakse kooli arengueesmärkidest. Personali valimine toimub 

konkursi alusel Tallinna Haridusameti töökuulutuste kaudu, isiklike kontaktide kaudu. 

 Igal aastal tehakse õpetajate vanuseline analüüs kooli edasise tegevuse planeerimiseks. 

Õpetajate kooliperega on viimastel aastatel liitunud noored (alla 29 aastat) ja 30-

aastane . Suur protsent kooli  õpetajatest on vanusest 50 ja vanemad. Selles vanuses 

õpetajaid  iseloomustab rikkalik kogemus, kõrge tööviljakus ning hea mõtlemisvõime. 
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 Koolis on planeeritud koolitused; viiakse läbi ka sisekoolitusi ja kogemuste vahetus, on 

teretulnud vastastikune tundide külastamine; igal õpetajal on õigus osaleda talle 

sobilikus ja väljaminevas koolituses; õpetajad on kohustatud andma lühikese ülevaate 

kursustel õpitust. 

 Personali kaasamine ja toetamine: õpetajate ja juhtkonna koostöö toimib ühiste 

arutelude (ümarlauad); koostöös on koostatud koolitööd puudutavad dokumendid 

(arengukava, arenguvestluste läbiviimise kord, kooli kodukord, uurimistööde 

koostamise juhend jne); toimib ka aineteõpetajate koostöö, ühiste ürituste ning 

projekttegevuse kaudu; personali informeerimine on heal tasemel tänu e-postile. 

 Personali hindamine: on loodud enesehindamisaruande vorm ning eneseanalüüsi põhjal 

viiakse läbi arenguvestlused; õppeosakonna juhataja kontrollib aineõpetaja 

ametijuhendis sätestatu täitmist õpetajate poolt; 

 Viiake läbi õpetajate rahulolu küsitlused aprillis – mais; õpetajate eneseanalüüsid, 

sisekontroll on personali hindamise aluseks. 

 Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv on põhikoolis ja gümnaasiumiastmel suurem 

kui grupi keskmine.  

 REKK-is osaleb riigieksamitööde hindajana 1 õpetaja 

Kool toimub personali rahulolu süsteemi rakendamine. Rahulolu küsitlused viiakse läbi 1 kord 

aastas, saadud tulemusi analüüsitakse ning kasutatatkse planeerimisel ja juhtimisotsuste 

tegemisel. 

2.1.3 Tööjõu kirjeldus 

Tabel 2. Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohtade arv 

Kooliaste 
2011/12 2012/13 

Eesmärk 
Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass 100% 92,8% 100% 92,5% 

100% 
II kooliaste - 4.-6. klass 100% 89,3% 100% 86,2% 

III kooliaste - 7.-9. klass 100% 87,4% 100% 83,1% 

gümnaasium - 10.-12. klass 100% 79,2% 98,3% 86,1% 

Pedagoogilist kollektiivi moodustavad valdavalt kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad.  

Gümnaasiumis igati toetatakse personali arengut. 

Kooli õpetajate kaader on stabiilne, orienteeritud edule ning nende haridus on vastav 

kutsekvalifikatsioonile. 

Õpetajate kollektiivi pedagoogiliseks ideeks on kool, kus prioriteediks on õpilane ja tema 

vajadused. 
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Tabel 3. Õpilaste ja õpetajate suhtarv (EHISe andmed)  

Kooliaste 
2011/12 2012/13 

Eesmärk 
Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass 6:1 8:1 8:1 14:1 

15:1 
II kooliaste - 4.-6. klass 4:1 12:1 12:1 12:1 

III kooliaste - 7.-9. klass 6:1 7:1 12:1 9:1 

gümnaasium - 10.-12. klass 12:1 10:1 13:1 14:1 

 

Klassid on kompaktsed, on moodustatud 2.-3. liitklass, 4.-6. liitklass, 7.-8. liitklass.  

Õpilaste ja õpetajate suhtarv soodustab individuaalset tööd.  

Eurogümnaasium on liitunud eKooli programmiga 2014.aastal.  

Peamised "hea kooli" indikaatorid on meeldiv sisekliima (sh õpilaste ja õpetajate 

omavahelised head suhted), turvalisus ning kokkuhoidev ja sundimatu õhustik. Keskse 

elemendi moodustab samuti õpetajaskond. Õpetajate puhul tõstame esile omadusi nagu 

hoolivus ja abivalmidus. Oluliseks peame seda, et õpetaja leiaks õpilase jaoks aega, samuti 

oskust õpetada ainet arusaadavalt ja tekitada õpihuvi ja erialane arendamine. Olulist rolli 

mängib ka õpilaste-õpetajate suhtarv. Riigi eesmärk on õpilaste ja õpetajate suhtarv 15:1. 

Meie koolil sihtarv oli gümnaasiumiastmel 2012/2013õa 13:1, põhikooli klassides 8:1; 12:1 - 

mis tähendab seda, et õpetajal on rohkem võimalusi koostööks õpilasega. Õppimine ei toimu 

mitte ainult tunnis, vaid kogu kooli igapäevane elu on õpikeskkond. Kool kui õpikeskkond on 

tohutult mitmekesine ja seda tuleb ära kasutada, st kasvatada. 

 

Tabel 4. Õpetajate rahulolu õppekorraldusega ja õppetööga 

 

Näitaja 2011/2012.õa 2012/2013.õa 

Madaltase 9% 10% 

Kesktase 12% 10% 

Kõrgtase 79% 79% 

Õpetajate rahulolu küsitluste analüüsid näitavad õpetajate kasvanud rahulolu õppeprotsessi 

korralduse ja töökeskkonna suhtes. 2011/2012 õppeaastal koolis on saavutatud selle näitaja 

kõrgtase 79%, 2012/2013.õa. rahulolu on samal tasemel  79%. 
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Parandamistegevused: 

 Aktiviseerida õpetajate osavõttu ülelinnaliste ainesektsioonide tööst 

 Personali motivatsiooni-ja tunnustussüsteemi edasiarendamine. 

 Personali rahulolu-uuringute süsteemne ja järjepidev läbiviimine 

 Korraldada õpetajatele arendavaid ja eesti keele õppimist toetavaid üritusi 

 Tõhusamalt rakendada arenguvestluste süsteemi ja nõustamissüsteemi 

 Rakendada meetmeid kaadri stabiliseerumiseks 

2.1.4 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

 Määratletud võtmepartnereid ja strateegilised partnerlusvõimalused, mis loovad 

väärtust lisavaid partnerlussuhteid lähtudes kooli ja õpilaste vajadustest 

 Huvigrupid on kaasatud pakkumaks õpetajatele ja õpilastele võimalusi õppeväliseks 

enesearendamiseks ja huvitegevuseks nii koolis kui ka väljaspool kooli 

 Uuendatud ja rakendatud lastevanemate rahulolu-uuringu läbiviimise metoodika; 

 Analüüsitud koostööpartnerite tagasisidet ja rahulolu ning arvesse võetud nende 

ettepanekud 

Tugevused: 

 Koolis on loodud kindel süsteem  töötamiseks huvigruppidega. Kooli arengukavas on 

määratletud huvigrupid: õpilased, lapsevanemad, kooli personal.  
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 Koolil on terve rida partnereid: Tallinna Haridusamet, Mustamäe LOV,  Mustamäe 

Reaalgümnaasium, Mustamäe loominguline huvikеskus, Arte Gümnaasium, Haabersti 

Vene Gümnaasium, Euroülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Loomaaed, Tallinna 

Botaanikaaed. 

 Kogu huvigruppidega seotud tööd planeeritakse iga õppeaasta alguses ja see on 

kajastatud kooli tööplaanis. Vastavalt huvigruppide vajadustele korraldatakse erinevate 

huvigruppide teavitamis- ja kaasamistööd.  

 Huvigruppe teavitatakse kooli kodulehekülje, lastevanemate koosolekute, e-maili, posti 

kaudu. Huvigrupid on kaasatud kooli tegevusse erinevate üritustega: perepäevad, 

kooliprojektid, ringitöö ja kooliväline tegevus. Koolis tegutseb õpilasesindus, kus 

osalevad vanemate klasside õpilased – korrapidamine koolimajas, kooliürituste 

ettevalmistamine, klassitunnid. 

 Koostöö kavandamine. Õppeaasta alguses klassijuhatajad planeerivad lapsevanemate 

koosolekud ja nende teemad, üldkoosolekute kuupäevad on fikseeritud üldtööplaanis; 

vähemalt kaks korda aastas uuendatakse vanemate kontaktandmeid;  koostatakse 

õpilasesinduse tööplaan. 

 Kool aktiivselt osaleb õppe- ja kasvatustöös koos teiste linna koolidega. Viimastel 

aastatel on kasvanud õpilaste huvi projektitegevusest. 

 Projekti tegevus aktiivselt mõjutab õpitulemusi ning toetab õppe- ja kasvatusprotsessi 

läbi õppeekskursioonide, keele õppimise ja uute IKT-varustuse abil kasutatavate 

õpetamisvõtete.  

 Rahulolu hinnangu uuring toimub üks kord õppeaasta jooksul. Uuringu tulemustest 

teavitatakse kooli nõukogu, õppenõukogu, lastevanemate koosolekut.  

 Vastavalt rahulolu uuringu analüüsile planeeritakse kooli edaspidist tegevust.  

 Enam kui 90% õpetajatest ja õpilastest arvavad , et koolis saadud teadmised, vilumised 

ja oskused aitavad edaspidisel haridusteel. 95% Õpetajaid arvavad, et on saavutatud 

hea kontakt õpilastega. Enamus õpilastest arvavad, et koolis töötavad 

kõrgeprofesionaalsusega õpetajad. Kolmeaastased anketeerimise tulemused näitavad 

stabiilsed ja kasvavad trendid. 

 Lastevanematel on võimalus tutvuda oma laste saavutustega, lapsevanemad on kursis 

lapse hindamise printsiipidest; on kaasatud koolielusse  nõukogu kaudu. 

Kooli ja lapsevanemate koostöö tiheneb, mis mõjutab lapsevanemate rahulolu. 

Alltoodud diagramm näitab lastevanemate koolitöö korraldusega rahulolu kasvu.  
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Tabel 5. Lastevanemate rahuolu 

 

Parandustegevused: 

 Kooli kodulehekülje uuendamine ja täiustamine 

 Tõhusam kasutada koostööks eKooli võimalusi  

 Suunata ja mitmekesistada õpilasesinduse tööd 

 kooli II. ja III. astmete klassijuhatajatel aktiivsemalt osaleda koostöös linna 

kultuuri- ja loominguliste organisatsioonidega 

 Tihendada koostööd lastevanematega: korrastada lastevanemate rahulolu 

uuringuid, viia läbi ühised üritused, avatud uste päevad 

2.1.5 Ressursside juhtimine 

Organisatsiooni stabiilsust on toetatud läbi kõikide valdkondade arengu tagamise.  

 Kooli eelarve ressursside juhtimine lähtub kooli arengukavast ja loob tingimused kooli 

tegevuse tugevate külgede arendamiseks ja parendusvaldkondade realiseerimiseks.  

 Eelarvelised vahendid on suunatud kooli visiooni elluviimisele ja arvestatakse 

huvigruppide rahulolu ja ettepanekuid.  

MTÜ Teeviit Eurokool Eurogümnaasiumile olid eraldatud vahendid  riigieelarvest 

hariduskulude toetamiseks, täpsemini  

• Tööjõukulu  (sisaldab töötasu, sotsiaalmaksu ja töötuskindlustust.)  

• Õpetajate töötasu (alammäärad on tagatud) 
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• Õpetaja töötasus  kajastub  vastaval  kooliastmel  õppetundide andmine 

• Koolilõuna toetus ( tegelikult oli kulutatud  2013.a. 8,6 tuh eurot) 

Tööjõukuludeks eraldatud toetus nii põhikooli kui ka gümnaasiumiosas kattis peaaegu kõiki 

õpetajate töötasud. Vahe oli kaetud  teiste allikate vahendide arvelt (õppemaks). 

• Investeeringud 

Koolis on kaasaegne infotehnoloogia arenguga kaasaskäiv materiaal-tehniline baas, mis loob 

õpilastele sobiva kasvukeskkonna ja personalile hea töökeskkonna. Kolme viimase aastaga 

kool on investeerinud õppekeskonda 150 tuh. eurot. 

Tugevused 

 Viiakse läbi igakuist ressursside kuluarvestust: vesi, küte, elektrienergia.  

 Ressursse kasutatakse efektiivselt, eelarve on realiseeritud täies mahus ning vastavalt 

meie tegelikele vajadustele ja arengukavas esile toodud prioriteetidele. Seoses 

üleminekuga eestikeelsele aineõppele kool kasutab riigipoolset toetust sihipäraselt 

arvestades õpetajate, õpilaste vajadusi ja õppekavast lähtudes (soetatud vajalikud 

õppematerjalid, korraldatud ekskursioonid ja klassivälised tegevused). 

 Täiendavad vahendid kool saab õppemaksude näol. 

 On loodud õpet soodustav materiaalne ja turvaline keskkond 

 Infoliikumist hinnatakse läbi õpetajatelt saadud tagasiside, õppeaasta lõpus tehakse 

küsitlus. 

 Õppeprogrammide ja Interneti kasutamine tundides (kasvav trend) võimaldab 

õpilastele atraktiivset õpikeskkonda, aitab mitmekesistada õppeprotsessi ja teha tunnid 

huvitavamaks. Arendatakse e-õppet. 

 Arendustegevusse suunatud ressurss on 100% katnud arengukavaga ettenähtud 

uuenduste elluviimise; hästi läbimõeldud ja tasakaalukas eelarve katab pedagoogilise 

ja tehnilise personali töötasud, täiendkoolitused. 

 Omatulud  võimaldavad tunnustada tublimaid õpilasi, korraldada klassiväliseid üritusi, 

arendada õppekeskkonda, mitmekesistada õppeprotsessi 

Parandustegevused: 

 Tõhusamalt rakendada ja laiendada õpikeskkondade ning andmebaasi süsteemi 

 Koostada ja rakendada energia- ja küttesäästu terviklik ja eesmärgistatud tegevuskava, 

mis tagab säästliku majandamise. 

 Uuendada ja dokumentaalselt vormistada kooli infoliikumise süsteemi 

 Uute partnerite otsimine teenuste pakkumisel.  

 Materiaal-tehnilise baasi laiendamine, suunatud kakskeelse õpetuse toetamiseks.  

 Töötada aktiivselt finantsallikate otsimise kallal. 
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2.1.6 Finantsressurssid 

Eurogümnaasium on kasumit mittetaotlev ettevõtmine, kus kogu vaba rahavoog suunatakse 

kooli arengusse. Põhilisteks tuluallikateks on laekuvad õppemaksud  ja riiklik finantseerimine. 

Peamisteks kuluartikliteks on õpetajate ja muu personali palgafond, halduskulud, 

arenduskulud ning õppevahendite ja õpikute soetamiskulud.  

Kooli õppemaksu suurus igaks järgnevaks õppeaastaks otsustatakse eelarve koostamisel iga 

aasta aprillikuus, kusjuures õppemaksu kasv ei tohi olla suurem kui 10% võrreldes eelmise 

aastaga.  

Lisaks hangitakse rahalisi vahendeid erinevatest fondidest ja projektidest. 2013.aastal 

riigikaitseõppe raames kooli toetas  Kaitseministeerium. 

Tabel 6. Eurogümnaasiumi finantsressursside olemasolu 

 Eelarve liigid 2012 2013 

1. Finantsallikad, sh   

1.1. Riigieelarve hariduskulude toetus 127320 150221 

1.2. Õppemaksud 104007 94432 

1.3. Kaitseministeeriumi toetus 0 3322 

 Kokku: 231327 247975 

2. Kulud, sh   

2.1 Töötasu 117119 129737 

2.2 Maksud 36227 40611 

2.3 Õpikud ja õppematerjalid 8140 7939 

2.4 Õpilaste toitlustuskulud 7358 8730 

2.5 Ruumide renoveerimine 9420 8679  

2.6 Põhivahendid, sh õppe- ja IT vahendid 8121 7939 

2.7 Õppekäigud 1633 3433 

2.8 Kommunaalmaksed 25070 16442 

2.9 Ruumide rent 6136 6136 

2.10 Koolituskulud 2491 5540 

 Kulud kokku: 221715 235186 

3. Investeerimisfondi resserv (ressurss) 9612 12789 
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Väljatoodud andmete põhjal saame teha järelduse, et eelarve kulude osa on mõjutanud 

välisfaktorid: elektri-, kütte- ja veehinna tõus, mis omaette tõi toitlustamise kallinemist. 

Teisest küljest 2013.a. ilmad olid soojem,  mis tõi kommunaalmakside kokkuhoiu.  

Viimaste aastate jooksul on kooli ruumid: trepikojad, klassiruumid, koridorid, koolisöökla, 

arvutiklass, kooliraamatukogu, õpetajate tuba täielikult renoveeritud. On välja ehitatud ka 

kooli välisuste osa - paigaldatud on turvametalluksed. Uuendatud on ka kooli arvutid, 

soetatud videoprojektorid ja SMART- tahvel. Õpilaste turvalisuse kindlustamiseks on 

paigaldatud turvakaameraid. 

Rendilepingu kohustusi oleme täitnud korrektselt, üüri- või maksuvõlgnevusi esinenud ei 

olnud. Sõlmitud lepingutest kinnipidamine on meie poolt ka edaspidi tagatud.  

Täiendavaks ressurssiks on see, et MTÜ Teeviit Eurokool (Eurogümnaasiumi pidaja) siiani ei 

ole pöördunud kohaliku omavalitsuse poole kooli tegevuskulude katmise puhul, mis on 

Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusega lubatud. 

2.1.7 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Strateegilised eesmärgid: 

 Koolis loodud õpikeskkond  toetab kõikide õpilaste arengut, on eakohane ja turvaline 

ning väärtustab nii maailma ühisväärtusi kui ka isiksuse eripära. 

 Õppekorraldus on õpilastele ja õpetajatele arusaadav, luues turvalise ja selge 

tegutsemisraamistiku.  

 Õppekorraldus ja paindlik õppemeetodite valik väärtustab lisaks teadmistekesksele 

õppele ka loovust toetavat õppeprotsessi. 

 Kool tegeleb järjepidevalt tervise edendamise, tervislike eluviiside propageerimise ja 

haiguste ennetamisega. 

Tugevused 

 Õppekava koostamisel jõuti kokkuleppele õpilaste kujundatavate pädevuste osas; see 

kajastub kas ainekavades või töökavades  

 Kooliõppekavas ja ainekavades on sõnastatud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja 

pädevused arenguvestlustes juhendatakse õpilasi arengueesmärkide sõnastamisel; 

töökavades määratakse õpioskusi arendavaid tegevusi ja sellega tegeldakse 

eesmärgipäraselt  

 Direktori käskkirjaga on kinnitatud IÕK vorm; tundide läbiviimisel peetakse kinni 

töökavast , õpitulemuste saavutamiseks rakendatakse IÕK, gümnaasiumiastmel 

õpilaste vlikul saab õppida lühendatud võrreldes nominaalse ajaga 
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 Kooli õppesuunad kajastuvad tunnijaotusplaanis, järjepidevas üleminekus eestikeelsele 

aineõppele (iga aastaga vähemalt üks õppeaine); sihipärases projektitegevuses; 

võimaluses õppida mittestatsionaarselt 

 Tunnijaotusplaan toetab õppekava täitmist, HEV lastele osutatakse abi ja nende suhtes 

rakendatakse tugisüsteemi, logopeedilist abi saadakse partnerkoolil; on võimalik 

abistada lapsi konsultatsioonides, rakendatakse ka individuaalseid õppekavasid  

 Andekaid ja edasijõudvaid lapsi toetatakse ja motiveeritakse olümpiaadidel ja 

konkurssidel osalemiseks; õppetundide planeerimisel lähtutakse lapsekesksest 

õpetamisest 

 Huvitegevus on hästi korraldatud ja toetatud:aasta jooksul toimub palju üritusi 

Väärtusi arendatakse mitmesuguste klassiväliste ürituste: 

 Projektitegevuse, kooli ühiste tegevuste kaudu (see kajastub kooli üldtööplaanis, 

klassijuhatajate tööplaanides); kahe aasta jooksul kooli meetodiliseks teemaks oli 

õpetajate ja õpilaste koostöö 

 Riiklik õppekava rõhutab uurimuslike ülesannete kasutamist gümnaasiumiastmes ning 

üheks kooli õppeprotsessi osaks on kujunenud mitmetasandiline uurimistegevus, mis 

hõlmab kõik õppeained. Uueks kooli traditsiooniks on saanud igaaastane õpilaste 

uurimistööde konverents “Tähering”, kus õpilased esinevad ettekannetega oma 

uurimise alusel ja kuhu kutsutakse õpilasi üle Eesti. 

 Alates 2007.a toimub gümnaasiumiastmes järjepidev üleminek eestikeelsele 

aineõppele. Üleminek eestikeelsele aineõppele ettevalmistus algab põhikoolis. 

 Edukalt areneb eesti keele ja eesti kultuuriõppimisega seotud projektitegevus, selle 

raames gümnaasiumi õpilased on külastanud mitmed Eesti huvitamaid paiku. 

 Õppenõukogul ja nõupidamistel aineõpetajad ja juhtkond analüüsib tasemetööde, 

eksamite, õppeedukuse tulemusi õpioskuste kujundamist 

 Õpilastele pakuti uued valikained, gümnaasiumiastmel - õppesuunad 

 Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust oli 100% 

Parendustegevused 

 Tegevuskava koostamine järk-järguliseks üleminekuks uuele õppekavale (tulenevalt 

uuest põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning riiklikest õppekavadest) 

 Projektiõpe, uurimusliku kogemusõppe ja praktilise õppe osakaalu suurendamine 

ainekavades 

 Õpetamisstrateegiate ja – metoodikate valikul arvestada õpilaste võimekust ja arengu 

eripärasid  
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 Hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste toetamine 

 Pöörata rohkem tähelepanu õpilaste kultuurse käitumise kasvatamisele, kõlbeliste ja 

eetiliste väärtuste kujundamisele 

 Lapsevanema aktiivsem kaasamine lapsega seotud õppe- ja kasvatustöö tulemuste 

arutamisse 

 Võimaluste otsimine õpilaste rahvusvahelistest projektidest osalemiseks  

 Õppemeetodite ja e-õppekeskkonna edasiarendamine (kogemusõpe, õuesõpe, 

perioodõpe jne) 

2.1.8 Järeldused sisekeskkonna analüüsist 

Sisekeskkonna analüüsi lõplike järelduste tegemisel arvestati lisaks sisehindamise grupeeritud 

koondulemustele ka üldharidussüsteemi arengukavas määratletud arengusuundadega: 

 Üldharidussüsteem on avatud ja paindlik, suudab reageerida ühiskonna ja indiviidi 

muutuvale nõudlusele ning on avatud koostööks. 

 Juurdepääs õpivõimalustele ja hariduskohustuse täitmine on tagatud õppekohtade  

 olemasolu, tugisüsteemide ja õppe individualiseerimisega. 

 Õppe kvaliteet on tänu pädevatele õpetajatele, kaasaegsele õppekavale ja 

õpikeskkonnale, asjatundlikule juhtimisele ning asjakohasele kvaliteedihindamise 

süsteemile kõrge. 

 Haridusasutuses on kesksel kohal laps/õpilane. Et toetada iga õppuri haridusteed, 

arvestatakse õppekorralduses ja õppe sisu kujundamisel õppijate erinevaid vajadusi ja 

võimeid.  

 Üleminekud ühelt haridustasemelt teisele on sujuvad, õppekorraldus võimaldab 

paindlikku üleminekut gümnaasiumist kutseõppesse ja vastupidi ning mitteformaalse 

hariduse arvestamist.  

 Eurogümnaasiumi jätkusuutlikku arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised   

 5 prioriteetset sisekeskkonna tugevust ja nõrkust: 

Sisemised tugevused Sisemised nõrkused 

Kooli personal (sh juhtkond) on stabiilne ja 

professionaalne 

Õpilase arengut takistav ruumipuudus 

Pakutav haridus on kvaliteetne ja  

konkurentsivõimeline 

 Organisatsiooni struktuuri ja tööjaotuse 

korrastatus 

Õpikeskkond on kaasaegne ja  

infotehnoloogia arenguga kaasaskäiv 

 Aineõpetajate sisene ja väline koostöö 

Koolil on hea maine kogukonnas, positiivne   Personali terviklik motivatsioonisüsteem 
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mikrokliima ja tugevad traditsioonid 

Õppekorralduses ja õppe sisu kujundamisel  

arvestatakse õpilaste individuaalsusega 

Sotsiaalsete oskuste terviklik ja järjepidev  

arendamine 

 

 aasiumi väliskeskkonna analüVäliskeskkonna olulisemad arengutrendid riiklikul ja 

piirkondlikul tasandil: 

 „Eesti edu 2014” üldsiht eeldab, et haridussüsteem toetab ettevõtliku, loova ja säästva 

hoiaku ning eluviisiga elanikkonna dünaamilisemaks, kapitaliintensiivsemaks ning 

loodushoidlikumaks haridussüsteem toetab ettevõtliku, loova ja säästva hoiaku ning 

eluviisiga elanikkonna kujunemist, kel on nii valmisolek kui ka oskused elukestvaks 

õppeks. See mõjutab eelistusi valikainetes ja õppesuundades, rõhuasetust elukestvaks 

õppeks tarvilike pädevuste väljakujunemisele.  

 Oluliseks 21.sajandi oskuseks kujuneb ettevõtlikkus ja ettevõtlusalased oskused, oskus 

teha teadlikke valikuid ja ise vastutada tehtud valikute eest. Ettevõtlikkuse ideaal: 

mõtlen loovalt, tegutsen arukalt, algatan julgelt, vastutan ja hoolin. 

 Kiiresti muutuv ja globaliseeruv ühiskond tingib õppekavade kohandamist vastavalt 

kaasaja nõuetele. Senisest enam pööratakse tähelepanu säästva arengu ja 

loodushariduse/keskkonnahariduse, tehnika- ja tehnoloogiahariduse ning 

loovushariduse arendamisele. Tulevasi õppimisvõimalusi ja õigeid valikuid toetatakse 

karjääriõppe kaudu, mis on õppekava läbiv teema. Teadusandekate laste arengute 

edasine toetamine peab olema senisest süsteemsem ja põhinema kontseptuaalsetel 

alustel. 

 Enim mõjutab hariduse kvaliteeti õpetajate pädevus ja motiveeritus. Uuenev ja avatud 

ühiskond eeldab õpetaja rollipildi ja õpetajapädevuste muutumist. Õpetajate 

probleemid Eestis on samad, mis kogu Euroopas: põhi- ja täiendkoolituse 

kaasajastamise vajadus, noorte kvalifitseeritud õpetajate osakaalu suurendamine 

koolis, õpetajaskonna motiveerimine professionaalse arengu ja karjäärivõimaluste 

loomisega. 

 Avatud tööturu tingimustes tuleb arvestada Eesti elanike mobiilsuse suurenemisega ja 

Euroopa Liidu kodanike ning kolmandatest riikidest pärit kodanike võimaliku 

saabumisega: õppeasutuste õppekavad ja koolikultuur peavad looma eeldused teiste 

kultuuride ja religioonide mõistmiseks ning heatahtlikuks suhtumiseks neisse. 

 Ühiskonnas tervikuna süvenenud sotsiaalne ja majanduslik kihistumine, erivajadustega 

õpilaste arvu suurenemine, õpilaste suurenenud mõjutatavus ühiskonna negatiivsetest 

trendidest (narko- ja alkoholisõltuvus, vägivald, küberkiusamine jms) sunnib 

õppeasutusi looma tõhusaid tugi- ja nõustamissüsteeme 
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 Infotehnoloogia kiire areng toetab õppimist, mõjutab hariduse sisu ja kvaliteeti, kuid 

samas nõuab IT-võimaluste maksimaalne ärakasutamine ka suuri rahalisi 

investeeringuid 

 Kui Eesti puhul on loomulik iive jätkuvalt negatiivne, siis Tallinna linna puhul on 

olukord vastupidine - iive on selgelt positiivne. Üldine rändesaldo on olnud positiivne, 

saabujateks on peamiselt lastega pered. Tallinna linna rahvaarv püsib baasstsenaariumi 

korral stabiilne ehk olemasolev rahvastik on jätkusuutlik ka tulevikus.  

3 KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD  

Kooliarenduses tervikuna on 5 prioriteetset valdkonda:  

1. kasvatustöö ja koolikultuuri parendamine  

2. personali arendamine ja koostöö  

3. avatus ja koostöö erinevate partneritega  

4. aktiivne majandustegevus  

5. õppekava arendustöö 

Visioon õppetegevusest  

Koolis on arengukeskkond, mis võimaldab kõikidele õpilastele vastavalt oma arengule ja 

huvidele eneseteostuse.  

 Õppeprotsessi juhendajaks on õpetaja oma isiklike omaduste, professionaalsete 

teadmiste ja oskustega.  

 Koolis on tähtsustatud õpilase ja õpetaja isiksuslik areng. Selle suunamiseks peetakse 

oluliseks:  

 arendada võimeid, mis määravad inimese toimetuleku ja eneseteostuse võimalikkuse;  

 arendada eneseteadlikkust ja motivatsiooniga seotud võimeid, mis panevad õppima ja 

kindlustavad tulemuslikkuse;  

 kogetu abil luua uusi teadmisi, uusi tervikuid ja kujundada oma õppimisteadvust 

individuaalsetest eripäradest lähtudes.  

 Motiveeritud õppeprotsessi aluseks on iseseisva mõtleja ja vastutustundliku õppija 

kujundamine, kes on orienteeritud elus toimetulekule ja on konkurentsivõimeline 

pidevalt muutuvas ühiskonnas.  

 Kool on avatud uutele võimalustele vastavalt ühiskonna vajadustele.  

Kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid  

Kool peab oma põhieesmärgiks terve, eneseteadliku, enesemääramis- ja 

toimetulekuvõimelise isiksuse kujunemiseks vajalike arengutingimuste loomist.  
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Kool näeb end isiksuse üldise toimetuleku kompetentsuse ja sotsiaalsete võimete arendajana 

ning elukestva õppija kujundajana.  

Koolis on väärtustatud:  

 õpilane ja õpetaja kui subjektid;  

 seseisev ja loov mõtlemine;  

 õppija individuaalne areng;  

 vastastikune austus ja lugupidamine;  

 omanäolisus;  

 õppimise õppimine, õppimise õpetamine, õpetamise õppimine;  

 koostöövalmidus.  

Kooli õppekava õppe- ja kasvatuseesmärkide määratlemisel on peetud silmas tingimuste 

loomist, et võiks kujuneda haritud, kõlbeline ja vaba isiksus, kellel on: 

 iseseisev ja loov mõtlemine;  

 oskus mõista inimese elu ja inimväärse elu olemust ja otstarvet; 

 õpioskused ja –motivatsioon;  

 töökultuur, -harjumused ja –vilumused; 

 adekvaatne enesehinnang;  

 oskus eesmärke seada ning nende saavutamiseks aega,vahendeid ja võimalusi 

kasutada;  

 initsiatiiv, energia ja püsivus ülesannete täitmiseks;  

 valmisolek pingutusteks ja raskusteks;  

 vastutus oma tegevuse tulemuste eest.  

Nimetatud eesmärke peetakse silmas kõigis kooli tegevuse valdkondades, neist lähtutakse  

metoodika valikul, õppeülesannete süsteemi väljatöötamisel jne.  

3.1 A
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 Erinevate õppetegevusvormidega loome õpilastele mitmekesisemad võimalused  

üldkeskhariduse omandamiseks.  

 Koolil on koostöövalmis kvalifikatsiooninõuetele vastav pedagoogiline kaader, kellel 

on ühine arengunägemus ja eesmärgid.  

 Kool järgib arusaama, et õppimine on oluline nii täiskasvanuile, kes seal töötavad, kui 

ka õpilaste jaoks.  

 Koolil on kõrged ootused õpilaste õppimise suhtes.  

 Koolis pööratakse tähelepanu tugiprotsesside heale toimimisele. Näiteks õpilase, 

õpetaja, lapsevanema, administratsiooni, klassijuhataja koostöö  

 Eurogümnaasiumil on olemas kaasaegse sisustusega kooliruumid, mis on täielikult 

renoveeritud. Kooliruumide renoveerimisel on järgitud turvalisuse ja soodsa 

õpikeskkonna põhimõtteid.  

 Kool soovib kaasaegsel tasemel teostada ja toetada õppeprotsessi ja koolijuhtimist. 

 Õpilasel on individuaalsel õppekava kasutusel võimalik kujundada õppesuund kui 

tervislik kursuste kogum, mille eesmärk on süvendatud teadmiste omandamine teatud 

ainete valdkonnas. 

 Õppesuuna kasutamine on eelkõige kooli  intensiivõppe läbivatele gümnaasiumi astme 

õpilastele ja rakendub igale õpilasele individuaalselt vastavalt riiklikus gümnaasiumi 

õppekavas toodud võimalustele. 

 Lähimatel aastatel planeeritud ruumide leidmine  lasteaia avamiseks  

 

RISKID JA NENDE VÄLTIMISE VÕIMALUSED 

A. Kooli õpilaste arvu stabiilsuse osas 

Riskid (takistused):  

 Eestis kooliealiste laste arvu langemine perspektiivis 
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Võimalikud lahendused: 

 Kooli üldtööplaanis näha ette kooli tutvustuse meedias 

 Mitmekesistada õppetöö vormid ja rikastada huvitegevust 

B. Kooli õpilaste sujuva integreerumise Eesti ja Euroopa Liidu ühiskonda 

Riskid (takistused):  

 Piiratud osalusvõimalus rahvusvahelistes projektides 

 Ühepoolne huvitatus koostööks eesti õppekeelega koolidega  

Võimalikud lahendused: 

 Muuta kool avatuks 

 Süsteemsed kontaktid eesti õppekeelega koolidega 

 Osalemine rahvusvahelistes projektides 

C. Soodsa õppekeskkonna loomise osas 

Riskid (takistused):  

 ühiskonnas levivate negatiivsete nähtuste tungimine kooliellu 

Võimalikud lahendused: 

 Täpsemalt määratleda klassijuhataja, aineõpetaja ja juhtkonna õigused  

 Selgitada õpilasele kooli kodukorda ja nõuda selle täitmist 

D. Pedagoogiline kollektiivi meeskonnaks kujunemise osas  

Riskid (takistused):  

 Mõnedel madal motiveeritus professionaalsete omaduste arendamiseks,  

 s.h.vastava eesti keele kategooriat saamises 

Võimalikud lahendused 

 Aktiivselt kasutada tunnustussüsteemi 

 Läbi viia koolitused ja uuringud kogu pedagoogilisele kollektiivile 

E. Õppe- kasvatusprotsessis lapse võimetele ja vajadustele vastavaks lähenemiseks igale 

õpilasele osas 

Riskid (takistused):  

 Mõnede õpilaste jaoks vajadus kaasata spetsialiste (psühholoog, sotsiaaltöötaja)  

 Mõnedel pedagoogidel nõrgad psühholoogiaalased teadmised  

Võimalikud lahendused: 



26 

 

 Rohkem kaasata kooli töösse spetsialiste käitumisraskustega õpilastele, sh väljaspool 

kooli 

 Korraldada õpetajate psühholoogiaalast koolitus, treeninguid 

F. Kooli materiaal-tehniline varustatuse osas 

Riskid (takistused):  

 Kool töötab renditud pinnal, mõnede kommunaalsüsteemide (küte, vesi, elekter) 

seisund on kehv 

 Kommunaalteenuste kallimine 

Võimalikud lahendused: 

 Renoveerimistöödekavas planeerida vastavad tööd 

 Kooli eelarve planeerimine 

 Kohaliku omavalitsuse vahendite taotlemine kommunaalmaksete kompenseerimiseks 
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4 EESMÄRGID JA TEGEVUSED 

Tegevuskavas on esitatud viis tegevusvaldkonda. Igas valdkonnas on esitatud tegevuse suunad ja tegevused, meetme elluviimist korraldav 

vastutav isik, tegevused meetme rakendamiseks ning tegevuse läbiviimise tähtaeg aastates. 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine. Tegevuskava  

Tegevuse suund Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja 

Gümnaasiumi tegevuse 

pikaajaline planeerimine 

1.1. Arengukava elluviimiseks 

kooli uldtooplaanis 

detailse arengukava 

rakendusplaani koostamine. 

1.2. Arengukava 

korrigeerimine, konkreetse 

tegevuse planeerimine kooli 

uldtooplaanis. 

X X X X 

Direktor, õppeosakonna 

juhataja, pidaja 

nõukogu, õppenoukogu, 

opilasesindus, 

õpetajad 

Kooli järjepideva arengu 

tagamine. 

2.1. Gümnaasiumi tegevuse 

aastase SWOTanalüüsi 

labiviimine. 

2.2. Tegevuse pidev analüüs, 

hindamine ja 

korrigeerimine. 

2.3. Sisehindamise aruande 

koostamine. 

2.4. Kooli sisekontrolli 

pidamine. 

 

 

X 
X X X 

direktor, 

nõukogu liikmed, 

õppeosakonna juhataja, 

õppenoukogu 

Kooli tegevuse 

sisehindamise süsteemi 

arendamine, töötajate 

3.1. Kehtiva sisehindamise 

korra hindamine ja 

vajadusel uuendamine. 

3.2. Töötajateõopetamine 

X X X X 

Direktor, õppeosakonna 

juhataja, psühholoog 

(küsitluse läbiviimine), 
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tegevuse 

enesehindamine. 

enesehindamise 

läbiviimiseks. 

töögrupp 

Kujunenud väärtuste, 

gümnaasiumi 

traditsioonide toetamine 

ja arendamine. 

4.1. Planeerimisel ja tegevuses 

traditsiooniliste ürituste 

realiseerimine ning töös 

huvigruppidegakujunenud 

gümnaasiumi väärtustest 

juhindumine. 

X X X X 

direktor, õppeosakonna 

juhataja, õpetajad 

 

Kooli tegevust 

reguleerivate 

dokumentide 

uuendamine (seoses Eesti 

Vabariigi seadusandluse 

muudatustega voi 

vajaduse korral). 

5.1. Kooli dokumentatsiooni 

uuendamine. 

5.2. Tootajatele ja opilaste 

vanematele 

seadusandluse muudatuste 

tutvustamine. 

X X X X 

direktor, 

nõukogu liikmed, 

õppeosakonna juhataja, 

 

Kooli oppekava 

ainekavade 

korrigeerimine lahtudes 

pohikooli riikliku 

oppekava uuendamisest 

(gumnaasiumi 

ainekavade 

korrigeerimine vajaduse 

korral). 

6.1. Kooli oppekava 

uuendamine ja rakendamine. 

X X X X 

direktor, õppeosakonna 

juhataja, õpetajad, pidaja 

nõukogu  

Kooli veebilehel oleva 

informatsiooni oigeaegne 

uuendamine ja 

korrastamine. 

7.1. Kooli veebilehe pidamine 

vastavalt avaliku 

teabe seaduse nouetele. 

 

X 
X X X 

Direktor, arengujuht 
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4.2 Personalijuhtimine. Tegevuskava 2014-2017 

Muutuva kooli tingimuste personalijuhtimine on üks tähtsamaid ressursse gümnaasiumi töö tõhususe tõstmiseks. Kooli juhtkond aitab 

kaasa kooli töötajate toetuse loomisele, nendes positiivse motivatsiooni ja sihikindla tegevuse tulemustega rahulolu loomisele. 

Gümnasiumi töö personalijuhtimise valdkonnas on suunatud järgmiste eesmärkide saavutamisele. 

Tegevuse suund Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja 

Personali vajaduste 

hindamine ja varbamine 

1.1. Personali vajaduste analuus ja 

planeerimine. 

1.2. Opetajate varbamiseks erinevate 

voimaluste 

kasutamine (vabariiklikud ajalehed, 

veebikeskkond, kontaktid ulikoolidega jt). 

1.3. Vaba ametikoha taitmise konkursi 

labiviimine 

(vajadusel). 

1.4. Toolepingute solmimine voi 

umbervormistamine. 

X X X X 

Direktor, 

Õppeosakonna 

juhataja 

 Personali arendamine. 

2.1.Opetajate taiendkoolituskava 

koostamine,selle täitmise jälgimine ja 

koolituse tulemuslikkuse hindamine  

2.2. Kogemuste jagamine, tundide 

kulastamine, tagasiside 

2.3. Pedagoogide umberoppe korraldamine. 

2.4. Opetajate IT oskuste taiendamine. 

 

X 
X X X 

Direktor, 

Õppeosakonna 

juhataja 

Personaali kaasamine, 

motiveerimine ja 

toetamine. 

3.1. Personali rahulolu kusitluse labiviimine 

ningtagasiside esitlus. 

3.2. Tootajatega arenguvestluste labiviimine 

(eneseanaluusi alusel). 

3.3. Ühiste urituste korraldamine: 

koolitused,Õpetajate paev, õulud, naistepaev, 

aastalõpu üritus jt. 

 

 

 

 

X X X 

direktor,  

Õppeosakonna 

juhataja 
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3.4. Koikide pedagoogide meeskonnatöösse 

kaasamine (iga tootaja peaks moistma, et ka 

temapanus on koolile vaga oluline ja tema 

aktiivsusest sõltub kooli jatkusuutlikkus). 

3.5. Personali tervise hoidmise eesmargil 

tootajate tootingimuste parendamine 

(võimaluste piires). 

3.6. Pedagoogide tunnustamine (preemiad, 

lisatasud, toetused) 

3.7. Eneseanaluusi vormi uuendamine 

 

X 

Personali ametijuhendite 

uuendamine vastavalt 

vajadusele. 

4.1. Ametijuhendite uuendamine 

seadusandluse  muutmise juhul.  

X 
X X X 

direktor 

 

4.2.1 Eurogümnaasiumi õpetajate täiendkoolituskava 

Gümnaasium on konkurentsivõimeline, arenev õppeorganisatsioon. Kooli töötajad osalevad täiendkoolitustel, mis aitavad gümnaasiumi 

2014-2018 arengukavas esitatud tegevuseesmärkide saavutamisel: 

 osalusjuhtimine ja tugev meeskonnatöö;  

 õppijakeskne kvaliteetne õppeprotsess;  

 uue kooliõppekava rakendamine;  

 eesti keele õpetamine kõrgel tasemel;  

 koolieripära ja õppesuundade arvestav õppe- ja kasvatusprotsess;  

 e-õppe arendav organisatsioon; 

 turvaline ja kaasaegne õpikeskkond.  

Lähtuvalt õppe- ja kasvatusprotsessi vajadustest suunatakse pedagooge individuaalkorras infotundidele, ühepäevastele koolitustele või 

pikematele täiendkoolitustele ning tasemekoolitustele. 
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Täiendkoolitusekava prioriteetide teemad. 

Täiendkoolituse prioriteedid: töö eesmärgistamine; uue õppekava rakendamine, meeskonnatöö oskuste arendamine; sisekoolitusvajaduse 

hindamine ja koolituse läbiviimine; õpetajate kaasamine uue kooli arengukava sisehindamisse; uurimistööde juhendamise alused; IKT 

vahendite kasutamine õppeprotsessis; üleminek eesti keelse aineõpetusele; õpilase arengu toetamine (eeskätt hariduslike erivajadustega ja 

andeka laste toetamine õppeprotsessis); esmaabi andmine, õnnetusjuhtumite ja rünnaku korral käitumine, koolituse tagasiside ja tõhususe 

analüüs. 

Koolitused, milles osalevad kooli töötajad vastavad järgmistele põhimõtetele: 

 Koolitused aitavad arengukavas püstitatud tegevuseesmärkide saavutamisel. 

 Prioriteet on õppe- ja kasvatustöö valdkonna koolitustel. 

 Koolituste planeerimisel lähtutakse koolitusvajaduse analüüsist. 

 Koolitused planeeritakse koolitusplaanis; ühiskoolitused esitatakse gümnaasiumi üldtööplaanis  

 Koolituste korraldajana eelistatakse ülikoole ja koolitusfirmasid, kelle pakutavad koolitusteemad aitavad realiseerida kooli õppe- 

ja kasvatustöö eesmärke ning õppesuundi, ka valdkonna organisatsioone (politsei, Päästeamet jne); läbiviijatena eelistatakse oma 

ala tunnustatud asjatundjaid. 

 Koolitused peavad toetama eesti keele õpet. 

 Koolituse osalejad annavad läbitud koolituse tulemuslikkuse ja mõju kohta suulise ja kirjaliku tagasiside  

(eneseanalüüsi ankeetis ja järgnevas vestluses). 

4.3 Koostöö huvigruppidega. Tegevuskava 2014-2017 

Koostöö planeerimine ja huvigruppide gümnaasiumi arengutegevusele kaasamise vormide laiendamine on üks strateegilistest 

prioriteetidest lähimaks kolmeks aastaks. 

Partnerlus- ning sõprussuhete erinevate gruppidega arendamise ja laiendamise kava raames eeldatakse koostööd eraisikute, asutuste ja 

struktuuridega. Koostöö võib teostuda: 

• meedia kaudu; 
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• interneti kaudu; 

• väljasõiduseminaride, ühisürituste, konverentside, projektide, loengute kaudu; 

• isiklike kontaktide kaudu; 

• lepinguliste kohustuste kaudu. 

Tegevuse suund Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja 

Oluliste huviguppidega 

koostoo kavandamine. 
1.1. Oluliste huviguppide rahulolu-
uurigute läbiviimine ja kogutud 
informatsiooni pöhjal koostöö plaanide 
koostamine voi korrigeerimine. 

X X X X 

Nõukogu, direktor 

Koostoopartneritega 

projektide realiseerimine 
2.1. Osalemine ühisüritustes ja projektides 
kooli õppekava läbivate teemade 
realiseerimisel. 
2.2. Tagasiside saamine, tänukirjade 
andmine, üldistamine sisehindamise jaoks. 

X X X X 

direktor,  

nõukogu liikmed, 

õpilasesinduse 

liikmed, 

aineõpetajad 

 

 Lapsevanemad ja 

õpilased on kooliga rahul 

ja piisavalt informeeritud 

3.1.Huvigruppidega koostöö hindamiseks 

tervikliku süsteemi väljatöötamine selliselt, 

et tulemusi saaks aastate lõikes võrrelda. 

 

X 
X X X 

direktor, 

nõukogu liikmed, 

klassijuhatad 

Lastevanemate 

kaasamine kooliellu 

4.1. Tegevuse laiendamine lastevanemate 

kaasamiseks kooliellu. 

4.2. Lastevanemate informeerimine 

koolielust: 

* Üldkoosolek –vahemalt 1 kord aastas. 

* 9. klasside vanemate koosolek (sügis) 

* 10. -11. klasside vanemate koosolek 

(sügis) 

 

 

 

X 

X X X 

direktor,  

nõukogu liikmed, 

klassijuhatajad, 

aineõpetajad 
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* 12. klasside vanemate koosolek (sügis) 

Teiste klasside lastevanemate koosolekud 

(vajadusel) 

4.4 Ressursside juhtimine. Tegevuskava 2014-2017 

Käesoleval hariduse arenguetapil üha aktuaalsemaks muutub ressursside otstarbekas kasutamine, kooli materiaal-tehnilise baasi 

arendamine. 

Seepärast on üheks prioriteediks finantseerimise saamine alternatiivallikatest (fondidest) ning säästva majandamise ja keskkonnahoiu 

kava olemasolu. 

Tegevuse suund Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja 

Eelarveliste ressursside 

juhtimine. 

1.1. Iga aasta eelaarve  koostamine ja 

nõukoguga kooskõlastamine. 

1.2. Eelarve taitmine, analüüs ja kontroll. 

1.3. Aruandlus HTM eest 

      X      X    X    X 
 Pidaja, direktor, 

raamatupidaja 

Saastlik majandamine 

ja 

keskkonnahoid. 

2.1. Kooli materiaal-tehnilise baasi arvestuse 

pidamine, sailitamine ja arendamine eelarve 

raames ja sihtfondide projektides osalemise 

kaudu. 

2.2. Kokkuhoid, materiaal-tehnilise vara 

ratsionaalne kasutamine (s.h elekter, vesi, 

soojus jms.). 

 

 

     X 
X X X 

direktor,  

nõukogu liikmed, 

raamatupidaja 

Materiaal-tehnilise 

baasi 

arendamine. 

3.1. Riiklikkest oppekavadest tuleneva 

investeeringu vajaduse hindamine opikute, 

toovihikute ning teiste oppevahendite 

soetamiseks. 

3.2. Fuusilise opikeskkonna parendamine ja 

vastavusse viimine oppekava nouetega 

 

 

     X 
X X X 

direktor,  

arendusjuht  

Ohutus. 5. 1. Tulekustutite uuendamine vastavalt  X X X direktor,  
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vajadusele. 

5.2. Treppide esimese ja viimase astmete 

margistamine. 

5.3. Evakuatsiooniteede kontroll. 

5.4. Opperuumide optimaalse loomuliku 

valgustuse tagamine. 

 

      X 

arendusjuht 

  

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess. Tegevuskava 2012-2017 

Tegevusvaldkonas - õppe- ja kasvatusprotsess- toetatakse kõigi kooli vastu võetud õpilaste arengut ja kindlustatakse selline õppe- ja 

kasvukeskkond, kus saavutatakse sellised õpiväljundid, mis võimaldavad sujuva ülemineku järgnevale haridustasemele. 

Käesoleva valdkonna arengukontseptsioon hõlmab järgmisi aspekte:  

 Ainekavade ja tööplaanide uuendamine kooskõlas riikliku õppekava ja kooliõppekavaga. 

 Gümnaasiumiklassides riigikeeles õpetamisele osaliseks üleminekuks ning põhikoolis, ainete eesti keeles õpetamiseks vajalike 

ressursside tagamine. 

 Materiaal-tehnilise baasi laiendamine, s.h. turvalise, tervisliku ning õpetajatele ja õpilastele soodsa õpikeskkonna loomine, kaasaegse 

õpikeskkonna loomine infotehnoloogia kasutamisel. 

 Individuaalne lähenemine erivajadustega laste õpetamisele, andekate laste aktiivne kaasamine uurimistegevusse ning olümpiaadidel 

osalemisse. 

 Vene emakeelega õpilaste identiteedi säilitamist ning Euroopa ja maailma kogukonda kuuluvuse kasvatamist soodustavate ürituste 

läbiviimine. 

Tegevuse suund Tegevus 2014 2015 2016 2017 Vastutaja 

Kooli dokumentide 

korrigeerimine 

vastavalt 

seadusandluse 

muudatustele. 

1.1.Kooli oppekava üldosa, põhikooli 

ainekavadeja gumnaasiumi ainekavade 

korrigeerimine. 

1.2. Gümnaasiumiastme oppekavade 

arendamine, valikainete 

optimeerimine,õppeainete loimimine 

lahtuvalt labivatest teemadest. 

X X X X 

Direktor. Õppeosakonna 

juhataja, aineõpetajad 
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1.3. Ainekavade alusel õpetajate 

töökavade koostamine. 

1.4. Õpilaste üürimuse- ja praktilisetöö 

ettevalmistamise ning hindamise 

tingimuste jakorra väljatöötamine 

Õpilaste arengu 

toetamine. 

2.1. Opilastega ja lastevanematega 

arenguvestluste labiviimine vastavalt 

arenguvestluste korraldamise korrale 

(vahemalt 1kord aastas, kui pohikooli-ja 

gumnaasiumiseadusest ei tulene teisiti) 

2.2. Uute meetodite kasutamine, 

interaktiivsete õpikeskkondade 

kasutamine (Moodle, Miksike, 

SMART-tahvel jt), töö andekate lastega, 

diferentseeritud õpe.) 

2.3. Õppekava toetava 

klassivälise tegevuse organiseerimine. 

2.4. Õpilaste tunnustamise korra 

uuendamine.                           

2.5.Õpilase individuaalsust arvestavate 

erinevate õppevormide rakendamine 

(IÕK, perioodõppe, 

mittestatsionaarneõppe, e-õppe) 

X X X X 

direktor,  

õppeosakonna juhataja, 

aineõpetajad 

HEV opilaste 

toetamine. 

3.1. Tugi- mojutusmeetmete 

rakendamine HEV 

õpilaste suhtes (õpilaste, õpetajate ja 

lastevanemate nõustamise 

tugispetsialistide 

poolt korraldamine, individuaalsed 

õppekavad.  

3.2. Tunniplaani koostamine arvestades 

opilaste vajadusi ja tervisekaitse 

 

 

 

X 

X X X 

direktor, õppeosakonna 

juhataja, ineõpetajad  
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noudeid 

Üleminek 

eestikeelsele 

õppele. 

4.1. Meetmete rakendamine õohikooli 

õpilaste valmisolekuks üleminekul 

gümnaasiumiastmes eestikeelsele 

aineõppele. 

4.2. Nii põhikoolis, kui ka 

gümnaasiumis eesti keeles õpetatavate 

ainete korge kvaliteedi tagamine. 

4.3. Eesti keeles õpetatavate ainete 

kvaliteedi pidev kontroll 

4.4. Ainete eesti keeles õpetamiseks 

vajalike ressursside tagamine ja õppe 

materjalide koostamine 

4.5. Keelenõuetele vastavate kaadrite 

kindlustamine gümnaasiumiastmes 

 

 

 

 

 

X 

X X X 

direktor, õppeosakonna 

juhataja, 

aineõpetajad 

Õpilaste üldpadevuste 

kujundamine. 

5.1.Klassiväliste ürituste 

(õppekäigud, projektid, uuringud,  

olümpiaadid, konkursid) korraldamine 

läbivate teemade raames. 

5.2. Süsteemne töö õpilastega karjääri 

planeerimise küsimustes (infomessid, 

kohtumised ülikoolide esindajatega) 

 

 

X 

X X X 

direktor, 

 nõukogu, aineõpetajad 

IT-alaste padevuste 

kujundamine. 
6.1. Infotehnoloogilise baasi 
laiendamine jauuendamine, IT-alaste 
pädevuste kujundamine 
õppetunni kaudu. 
6.2. E-kooli kasutamisvõimaluste 

laiendamine 

 

X 
X X X 

direktor, arengujuht, 

klassijuhatajad 

nõukogu  

Turvalisuse tagamine 7.1.Õpilaste ja töötajate vaimse ja X X X X direktor, arengujuht, 
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füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse 
tagamine 

klassijuhatajad, nõukogu 

Andmete analüüs, 

statistika. 

8.1.Proovieksamite, lõpueksamite ja 

tasemetööde korraldus ja analüüs. 

8.2. Õppeedukuse analüüs veerandite ja 

õppeaasta tulemuste lõikes. 

8.3. Lõpetajate edasise tegevuse kohta 

andmete kogumine ja analüüs. 

8.4. Õpilaste rahuloluküsitluse 

läbiviimine 

X X X X 

direktor, õppeosakonna 

juhataja, 

aineõpetajad 
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4.6 Turvalisuse tagamine Eurogümnaasiumis 

Õpilase ja koolitöötaja vaimse ning füüsilise turvalisuse ning turvalise õpi- ja töökeskkonna 

tagamiseks gümnaasiumis on tarvitusel järgmised meetmed: 

 Õpilaste päevakava koostatakse tervisekaitse nõuetest lähtuvalt.  

 Õppetöö toimub tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides (temperatuur, valgustus) 

 Koostatud on riskianalüüs ja sellele vastav tegevuskava. 

 Igapäevaselt jälgivad töökeskkonna korrasolekut ja turvalisust kooli juhtkonna liikmed ja 

õpetajad oma ametijuhendi kohaselt. 

 Gümnaasiumis on paigaldatud turvavideokaamerad. 

 Remondiks kasutatakse tervisele ohutuid materjale. 

 Evakuatsiooniõppus ja sellele järgnev analüüs korraldatakse 1 kord õppeaasta jooksul. 

 Koolis tegeldakse regulaarselt vaimse vägivalla ennetamisega. 

Kooli turvalise õpikeskkonna loomiseks tuleb tagada pidev koostöö politsei, linnaosavalitsuse 

lastekaitsetöötaja, päästeametiga, et tõhustada kasvatusraskustega laste probleemide lahendamist 

ning korraldada õpetajate pidev nõustamine. Korraldada regulaarselt kohtumised politsei 

esindajatega suitsetamise, uimastite ja alkoholi tarbimise ennetamise eest. 

 

 

 

5 ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Kooli arengukava ettevalmistamise ja täitmise eest vastutab kooli direktor.  

Kooli arengukava kinnitatakse kooli pidaja üldkoosoleku otsusega.  

Sisehindamise käigus ja vajadusel tehakse parandusettepanekud hindamismõõdikute tulemuste 

alusel. Kooli arengukava täitmist analüüsitakse erinevate valdkondade lõikes kooli nõukogus igal 

aastal mai- või juunikuus ning vajadusel kinnitatakse uued eesmärgid ja täiendatakse 

tegevuskava. 

Gümnaasiumi nõukogu koosolekule eelnevad vastavasisulised arutelud kooli õppenõukogus. 

Arengukava uuendatakse seoses: 

 haridusalase seadusandluse muudatustega; 

 muudatustega riiklikus õppekavas;  

 muudatustega haridusnõudluses;  
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 muudatustega kooli investeeringutes;  

 kooli õppenõukogu või nõukogu ettepanekutega;  

 seoses arengukavas määratletud tähtaja möödumisega. 

 

Arengukava on kinnitatud MTÜ Teeviit Eurokool juhatuse poolt 28.03.2014 . 

 

Kooskõlastatud: 

MTÜ Teeviit Eurokooli Eurogümnaasiumi õppenõukogus    nõukogu  21. 03. 2014 

MTÜ Teeviit Eurokooli Eurogümnaasiumi õppenõukogus    14.03.2014  

MTÜ Teeviit Eurokooli Eurogümnaasiumi õpilasesinduses 17.03.2014 
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