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SISSEJUHATUS 

  

1. Arengukava koostamise lähtekohad 

Narva Soldino Gümnaasiumi (NSG edaspidi Narva Soldino Gümnaasium, lühendid ja mõisted vt 

lisa 1) arengukava  on strateegiline dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad, eesmärgid 

ja saavutussihid ning tegevuskava neljaks aastaks. Arengukava koosneb selle koostamise 

põhimõtteid tutvustavast sissejuhatusest, gümnaasiumi missioonist ja visioonist, gümnaasiumi 

lühitutvustusest, hetkeseisu kirjeldusest ja strateegilistest eesmärkidest ning nende saavutamiseks 

vajalikest meetmetest, tegevuskavast aastateks 2019 - 2022 ja arengukava juhtimisstruktuuri 

kirjeldusest. 

Käesoleva arengukava koostamisel oleme lähtunud 2017./2018.a läbi viidud Narva Soldino 

Gümnaasiumi kompleksse sisehindamise tulemustest sh välja selgitatud kooli tegevuse 

parendusvaldkondadest. Tuleviku prioriteetide määratlemisel on juhindutud põhikooli- ja 

gümnaasiumi seadusest, Narva munitsipaalhariduse arengukavast aastateks 2015 -2020, Eesti 

üldharidusprogrammist aastateks 2018 - 2021, Põhikooli ja Gümnaasiumi riiklikust õppekavast, 

digipöörde programmist ning Eesti elukestva õppe strateegiast 2020. Arengukava koostamisel 

toetuti sisehindamise tulemusena leitud tugevustele kooli tegevuses ning järgiti Eesti Vabariigi 

kehtivaid õigusakte ja Narva Linnavalitsuse 28.septembri 2006.a määrust nr 42 „Narva linna 

arengudokumentide menetlemise kord". Kooli arengu planeerimisel lähtusime põhimõttest – 

kooli alusväärtuseks on õpilase võimete tasakaalustatud arenguks tingimuste loomise kaudu 

toetada tema vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalselt arengut. 

Arengukavas on määratletud arengusuunad ning kavandatud eesmärgid aastateks 2019 – 2022. 

Eesmärkide täitmiseni jõudmise teid ja tempot kirjeldavad meetmed ja tegevuskava. Indikaatorid 

kajastavad eesmärkide saavutamise määra.     

2. Arengukava koostamises, täiendamises, elluviimises, hindamises ja aruandluses 

osalevad isikud ja osapooled 

Arengukava koostamiseks moodustati direktori poolt töörühmad, kelle ülesandeks oli korraldada 

arengukava terviku koostamine algusest lõpuni kindlaks määratud tähtajaks. Arengukava 

koostamisest võtsid osa gümnaasiumi pedagoogilised töötajad, õpilaste ja vanemate esindajad, 

administratsioon. Koostamise protsessi juhtis koolidirektor. 
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Arengukava koostamisele eelnes sisehindamine. Sisehindamise läbiviimine toimus vastavalt 

Narva Soldino Gümnaasiumi 2017/18. õa üldtööplaanile ja lähtuvalt direktori käskkirjaga 

15.09.2016.a nr 1-7/9 kinnitatud SH korrast. Sisehindamise läbiviimisel lähtuti Narva Soldino 

Gümnaasiumi sisehindamise läbiviimise korrast (muudetud direktori 15.09.2016 käskkirjaga nr 1 

– 7/9) ning tugineti sisehindamise juhendmaterjalile, mis on kättesaadav Haridus- ja 

Teadusministeeriumi kodulehel.  

Sisehindamine toimus 5 töörühmas. Töörühmade koosseis ja ülesanded olid kinnitatud 

11.04.2018 direktori käskkirjaga 1 – 7/54. Töörühmad on lähtunud valdkondade hindamisel 

kooli jaoks olulistest tegevusnäitajatest, mis on esitatud gümnaasiumi arengukavas. SH käigus 

oma arvamust on esitanud õpilasesinduse liikmed SWOT – analüüsina ning gümnaasiumis 

õppivate õpilaste lastevanemad (koolitöötajad) direktori korraldatud ümarlauas. On analüüsitud 

õpilaste õpijõudlust, õpilaste tervist, HEV tugisüsteemi funktsioneerimist, on uuritud õpilaste, 

õpetajate ja vanemate rahulolu, õpilaste ja õpetajate saavutusi, vaadeldud õppijate õpiedukust ja 

eksamite/tasemetööde tulemusi, arvutatud õpilaste arvu ja klassitäituvust, arvutitega varustatust. 

Töörühmad on rakendanud erinevaid meetodeid: andmete statistilist analüüsi, taseme-, 

eksamitööde tulemuste ning aineolümpiaadidel saavutatud tulemuste analüüsi, 

koolidokumentatsiooni analüüsi, on hinnatud ka koolihoone seisu, inventari, materiaal-tehnilise 

baasi. Iga töörühm esitas oma tegevuse kohta kirjaliku aruande, mille koostamisel lähtuti PDCA 

tsüklist analüüsides ja hinnates tehtut, hinnates tegevuste mõju ning määratledes 

parendusvaldkondi.  

Töö arengukava koostamise kallal toimus viies rühmas. Iga töörühma tööd juhtis juhtkonnaliige. 

Arengukava koostamisel osaleti aruteludes, tehti kirjalikke märkusi ja täiendusettepanekuid. 

Arengukava koostamisel järgiti, et selle tegevusvaldkonnad oleksid samad sisehindamise 

valdkondadega. Arengukava koostamisel arvestati erinevate huvipoolte arvamuste ja 

ettepanekutega. Perioodil 29.10 - 2.11.2018 toimusid ülekoolilised lastevanemate koosolekud, 

kus vanematel oli võimalus avaldada oma seisukohti ja teha ettepanekuid kooli arengukava 

väljatöötamises. Toimus ümarlaud lasteaedade juhatajatega. Õpilasi kaasati arengukava 

väljatöötamisesse klassijuhatajatundides. Arengukava koostamine ja tegevussuundade arutamine 

toimus ajavahemikul 23.10.2018. - 22.11.2018 arutelude ja koosolekute vormis. Gümnaasiumi 

arengusuundade kavandamisel on kasutatud gümnaasiumi tegevust kajastavat statistikat, 

INNOVE läbiviidud rahulolu uuringute andmeid. Arengukava koostamise raames 

toimus  õpilasesinduse koosolek, kus arutati gümnaasiumi arengukava põhilisi suundi ja 

õppetegevuse korraldust gümnaasiumiastmes. Arengukava esitati arvamuse andmiseks 
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pedagoogilistele töötajatele õppenõukogu nr 3 koosolekul 21.11.2018, hoolekogule koosolekul 

nr 2 11.12.2018 ja õpilasesindusele koosolekul nr 6  3.12.2018.  

Arengukava viiakse ellu arendusstrateegia alusel koostatud lähiaastate tegevuskava kaudu, milles 

on esitatud konkreetsed lähiaastatel elluviidavad tegevused. Tegevuskavas on määratletud 

vajalikud tegevused, elluviimise aeg ja elluviimise eest vastutajad ning teostajad. Arengukava 

viiakse ellu kogu koolipersonali poolt. Tegevuskava täitmist analüüsitakse ning vajadusel 

uuendatakse iga-aastaselt. Arengukava täitmine arutatakse pedagoogilisel õppenõukogul.  

 

3. Lähiajal Narva Soldino Gümnaasiumi arengut mõjutavad tegurid 

 Alljärgnevalt tuuakse esile olulisimad väliskeskkonna  tegurid, mis mõjutavad gümnaasiumi 

kavandatud eesmärke ja meetmeid aastateks 2019 – 2022. 

 Laste arvu vähenemine põhikooli astmes, mille põhjuseks on sündimuse vähenemine. 

 Riigigümnaasiumi aastal 2022 avamine esitab uued väljakutsed põhikooli 

jätkusuutlikkuse tagamisele, koolimaine hoidmisele ja pidevale tõstmisele.  

 Suurenenud erivajadustega õpilaste arv sunnib looma tõhusaid tugivõrgustikke ja tegema 

nõustamisteenuseid sh õpinõustamine, psühholoogiline nõustamine, hariduslike 

erivajadustega lapsi, lapsevanemaid ja õpetajaid toetav nõustamine, noorte 

karjäärinõustamine- ja teavitamine. 

 Digikultuuri jõuline sisenemine kõikidesse eluvaldkondadesse toob kaasa õpetaja rolli 

muutmine ja digitaalne infokirjaoskus peab saama õppeprotsessi tulemuslikkuse üheks 

põhikriteeriumiks.  

 Mitmete uuringute tulemused eeldavad uue muutuva õpikäsitluse suunas liikumist, mis 

tähendab suurt nihet nii õpikäsituses kui ka suhtumises kooli ja õpetamisse.  

NARVA SOLDINO GÜMNAASIUMI MISSIOON, VISIOON JA 

PÕHIVÄÄRTUSED 

Narva Soldino Gümnaasiumi missioon 

Moto – Tänapäeva kool tänapäeva õpilastele 

Aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, ühiskonda avatuks, innovaatilisteks, ettevõtlikeks, 

vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks isiksusteks, kes oskavad otsustada ja teha valikuid 

edasise elu kujundamisel ja haridustee kavandamisel. 
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Ühiskonda avatud isiksus teadvustab ühiskondade kultuurilist mitmekesisust, mõistab ennast 

kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis. 

Aktiivse ja vastutustundliku isiksusena laps mõistab ühiskonna toimimise põhimõtteid ja 

kodanikualgatuse tähtsust, mõistab enda rolli ühiskonnas ja omab oskusi otsustamisprotsessides 

osalemiseks. Gümnaasium kasvatab oma õpilastes elus vajalikke isiklikke omadusi nagu 

vaimsus, kõlblus, intelligentsus ja isamaalisus.  

Keskkonnateadliku isiksuse kasvatamisel õpitakse teadvustama end tarbijana ning toimima 

keskkonna hoidvalt. 

Ettevõtliku isiksusena laps oskab ideid luua ja neid ellu viia, näidata algatusvõimet ja vastutada 

tulemuste eest; reageerida loovalt, uuendusmeelselt ja paindlikult muutustele ning võtta arukaid 

riske; mõelda kriitiliselt ja loovalt. 

Narva Soldino Gümnaasiumi visioon 

Aastal 2022 on Narva Soldino Gümnaasium asutus, kus on loodud selline õpikeskkond, mis 

võimaldab  edu saavutada, ja õpetada kõige väärtuslikumat nii õpilaste, kogukonna kui kogu 

laiema ühiskonna seisukohalt. Õpilastele on loodud selline õppimiskeskkond, milles nad 

kogevad edu ja omandavad väärtustatud teadmisi ja oskusi. 

Kõik tegevused koolis on suunatud sellise koolitöö loomisele, mis võimaldab õpilastel saada 

teadmisi ja arendada XXI sajandil vajalikke oskusi, mis on küllaldased osalemiseks 

informatsioonil põhinevas teadmisi rakendavas ühiskonnas. Õppetöö korraldamisel on arvestatud 

noorema põlvkonna tegelikke huvisid ning pidevalt muutuva maailma tegelikkust, on loodud 

atraktiivne ja turvaline tänapäeva nõuetele vastav õpikeskkond, mis pakub õpilastele kõiki 

võimalusi mitmekülgseks arenguks, et kasvatada täisväärtuslikku koostööks valmis isiksust ja 

keskkonnateadlikku kodanikku. 

Koolipersonalile on kindlustatud sellised töötingimused, kus austatakse kõigi erialast staatust ja 

peetakse tähtsaks tööd, millele nad on pühendunud. 

Narva Soldino Gümnaasium on avatud jätkuvale arenemisele, pidevale uuenemisele ja 

koolikollektiiv on pühendunud jätkuvale kasvule. 
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Narva Soldino Gümnaasiumi põhiväärtused 

Gümnaasiumi missiooni täitmine toetub ühistele põhiväärtustele, mis on asjatundlikkus ja 

sõbralikkus. 

 Asjatundlikkus: 

gümnaasiumis töötavad õpetajad on pädevad ja pühendunud töötajad, kes on huvitatud enda 

tehtava töö kõrgest kvaliteedist, õpetajad tegelevad hea meelega enesetäiendamisega, on avatud 

uutele innovatiivsetele metoodikatele, on valmis oma teadmisi ja oskusi kolleegidega jagama. 

Gümnaasiumis õppivad õpilased on õppimisest huvitatud ja tunnevad rõõmu teadasaamisest ja 

oskamisest, oskavad õppida üksi ning koos teistega 

 Sõbralikkus: 

õppeprotsess on õpetajate ja õpilaste koostöö, õpetajad hoolivad õpilastest ja oma kolleegidest, 

õpilased on lugupidavad ja viisakad koolipersonali ja koolikaaslaste vastu - kõik koos oleme 

tugev meeskond! 

KOOLI HETKEOLUKORRA ANALÜÜSI TULEMUSED JA KOOLIARENDUSE 

PÕHISUUNAD 

  

Narva Soldino Gümnaasium on Narva linna vene õppekeelega munitsipaalõppeasutus, mille 

ajalugu sai alguse 1985.a. Gümnaasium tegutseb Narva Linnavalitsuse määrusega 29.12.2010. a 

nr. 1696 kinnitatud põhimääruse alusel. Alates 2005. aastast tegutsevad edukalt eesti keele 

hiliskeelekümblusklassid, aastast 2011 õpetatakse 60% õppeainetest eesti keeles 

gümnaasiumiastmes ja on avatud esimene varajase keelekümbluse klass, 2017.aastal on avatud 

esimene inglise keele keelekümblusklass. Narva Soldino Gümnaasium kuulub UNESCO, TEKi 

ja “Ettevõtlik kool” koolide võrgustikku ning teeb sihipärast tööd nende võrgustike strateegiate 

arendamisel ja elluviimisel.  

 

Ülevaade Narva Soldino Gümnaasiumi juhtimisstruktuurist  

Narva Soldino Gümnaasium töötab 2017. - 2018.aastal uuendatud juhtimisstruktuuri järgi, mis 

on täiendatud 2018. - 2019. õa HEV valdkonna õppealajuhataja ametikoha loomisega.  
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Juhtkonda kuuluvad direktor, kaks õppealajuhatajat, direktori asetäitja majandusalal, huvijuht, 

HEV valdkonna õppealajuhataja. Koolis on 5 ainesektsiooni: matemaatika AS, võõrkeelte AS, 

eesti keele AS, klassiõpetajate AS ja klassijuhatajate ainesektsioon, mille juhatajad kuuluvad 

omakorda eksamiainete nõukogu koosseisu. Keelekümblusklasside tööd juhivad koordinaatorid, 

kelle tööd suunab õppealajuhataja.    

 

1. Eestvedamine ja juhtimine  

Hetkeolukord 

Narva Soldino Gümnaasiumi  eestvedamise aluseks on selgelt ja arusaadavalt sõnastatud 

põhiväärtused, mis kajastuvad organisatsiooni visioonis ja eesmärkides. Kooli tegevuse 

korraldamisel juhindutakse arengukavas sätestatud kooli missioonist ja visioonist, 

põhiväärtustest ja erinevate valdkondade eesmärkidest. Strateegilist juhtimist iseloomustab NSG 

sisehindamise süsteem. NSG-s on olemas ja kinnitatud sisehindamise läbiviimise kord, mis 

reguleerib sisehindamise läbiviimist. Kõik kooli sisehindamise aruanded on avalikustatud kooli 

veebilehel, mis omakorda annab hea ülevaate kooli tegevusest ning võimaldab õpetajatel, 

lapsevanematel, õpilastel ja kolmandatel isikutel jälgida kooli tegevust. Viimane sisehindamise 

aruanne on koostatud 25.05.2018 ning kinnitatud 20.06.2018 direktori käskkirjaga nr 1 - 7/83 

„Narva Soldino Gümnaasiumi sisehindamise akti kinnitamine”. Aruandes on iga sisehindamise 
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valdkonna juures toodud selle valdkonna eesmärgid, erinevate meetmete rakendamine nende 

tulemuste saavutamiseks, sisehindamise tulemustest ja arvutustest ning andmetest tulenevad 

järeldused, tegevuste mõju ning sellest tulenevad parendusvaldkonnad. Tabelites toodud andmete 

kohta on toodud lühianalüüs ja järeldused.  

Narva Soldino Gümnaasiumis on 2018.aastast loodud uus juhtimisstruktuur.  Koolijuhtkonda 

kuuluvad: direktor, kaks õppealajuhatajat ja HEV õppealajuhataja ning direktori asetäitja 

majandusalal. Juhtkonna koosolekutest võtavad osa peale koolijuhtkonnaliikmete 

ka  õpilasesindust esindav huvijuht. Koolis tegutseb 5 ainesektsiooni: eesti keele, võõrkeelte, 

matemaatika, klassiõpetajate, klassijuhatajate ainesektsioonid, mida juhivad vastava 

ainesektsiooni juhatajad. Ainesektsiooni ülesandeks on juhtida ja arendada õppeainealast tööd, 

korraldada kooli- ja klassiväliseid üritusi, konkursse, võistlusi, teha koostööd teiste 

ainesektsioonidega õppeainevahelise lõimingu tõhustamiseks, kindlustada arenguvõimalusi 

andekatele õpilastele. Gümnaasiumis töötab ka eksamiainete nõukogu, mille ülesandeks on 

analüüsida eksamite ja tasemetööde tulemusi nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis, määratleda 

parendamist vajavaid valdkondi, välja töötada vajakajäämiste kõrvaldamise meetmeid, arutada 

koolidokumente ja kaasa rääkida kooli arenduses. Nõukogu ja ainesektsioonide töö kaudu 

realiseerub horisontaalne ja demokraatlik, huvigruppe kaasav, enamuse arvamust arvestav ja 

tagasisidestatud juhtimine. 

Gümnaasiumis tulemuslikult töötab tugisüsteem, kuhu kuuluvad logopeed, sotsiaalpedagoog, 

psühholoog, kelle ülesandeks on toetada laste arengut. Tugisüsteemi koostööd juhib HEV 

õppealajuhataja, kelle kohustused ja ülesanded on kirjeldatud kooli õppekavas.  

Kooli maine arendamine on toimunud kolmel aastal kiiresti: kooli tegevust 

kajastatakse  erinevates infoallikates (facebook, kodulehekülg, ajalehed, internet, televisioon); 

õpilastel ja vanematel on ülevaade koolis toimuvast infostendi, facebooki, kooli kodulehekülje, 

vanemate koosolekute ja klassijuhatajatundide kaudu. Toimib tihe ja tõhus koostöö erinevate 

huvigruppidega.  

Alltoodud tabelis on näha 2018. aastal INNOVE läbiviidud uuringus saadud hinnangut kooli 

mainele  

Sihtrühmad  Antud hinnang 

NSG koolimainele 

Eesti keskmine 

4.kl 4,4 4,4 

8.kl 4,3 3,5 

11.kl 4,4 4,0 
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lapsevanemad 4,2 4,2 

Õpetajad  3,9 4,4 

Andmetest selgub, et õpilaste ja vanemate hinnang kooli mainele on Eesti keskmise tasemel, 

enam kriitilisemad on õpetajad.  

2018.a mais oli teostatud gümnaasiumis riiklik järelevalve, mille tulemused on vormistatud 

õiendina ja on kättesaadavad kooli kodulehel (http://soldino.edu.ee/pildid/5/505/jarel182.pdf 

viimati vaadatud 4.11.2018). Allpool on toodud sisehindamist puudutav väljavõte järelevalve 

õiendist «Koolis on kehtiv sisehindamise kord, mida on hiljuti muudetud lähtuvalt tegelikust 

olukorrast. Sisehindamist viiakse läbi vastavalt korras kehtestatud nõuetele. Sisehindamise 

aruanded on põhjalikud, sisaldavad eesmärke, osaliselt rakendatud tegevuste analüüsi, tulemusi 

ja mõju, sellest tulenevaid järeldusi ning parendusvaldkondi. Iga-aastaselt valitakse koolis 

konkreetne tegevusvaldkond, milles sisehindamist läbi viiakse. Tulemused vormistatakse 

sisehindamise õiendina. Koolis toimuvad regulaarsed administratsiooni, tugispetsialistide, 

õppenõukogu, hoolekogu, ainesektsioonide, riigieksamite nõukogu koosolekud. Hea praktikana 

saab välja tuua, et kõiki nimetatud koosolekuid protokollitakse, kusjuures protokollidest nähtub 

täpsem arutelude sisu ning tekib ülevaade iga organi tegevusest, valdkonna probleemidest ning 

võimalikest suundadest probleemide lahendamiseks. See tagab ka arendustegevuste kavandamise 

ja nende tulemuslikkuse hindamise järjepidevuse. Positiivne praktika on ka see, et koolis 

kaasatakse sisehindamise protsessi õpilasesindust.» 

2018.a mais läbiviidud sisehindamise käigus olid määratletud järgmised parendusvaldkonnad 

eestvedamises ja juhtimises:  

Täiendada arengukava 5 valdkonda lähtudes koolijuhi kompetentsmudelist; 

Täiustada õpetajate hindamissüsteem; 

Kaasata erinevate töörühmade koosseisu erinevaid õpetajaid;  

Läbi viia arenguvestlused, mille käigus antakse ka tagasiside õpetaja tööle.  

 

Arengu põhisuunad 

 

Koolijuht on pidevalt kooli uute arenguvõimaluste ja -suundade otsingul, osaletakse erinevatel 

koolitustel, projektides ja seminaridel, kust alati tullakse uute ideedega. Koolijuhtkond osales 

2018.aastal kompetentsikonverentsidel, kust on võetud idee rakendada kooli juhtimises 360° 

mudelit, mis aitab ühtlustada ja arendada juhtimiskultuuri erinevates valdkondades, teha 

juhtimist paistvamaks, hinnata strateegilisi ülesandeid ja sellest lähtudes seada eesmärkideni 

http://soldino.edu.ee/pildid/5/505/jarel182.pdf
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viivad tegevused, leida uued võimalused kooli maine kujundamiseks ja uued väljakutsed nii 

koolipersonali juhtimisel kui ka iga õpilase arengu toetamisel.    

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas keskendume sisehindamisprotsessi korraldamise 

tõhustamisele, mille tulemusena loodame kaasata sellesse protsessi võimalikult rohkem 

aktiivseid õpetajaid ja läbi selle jõuda sisehindamise vajalikkuse ühisele mõistmisele, kus 

väärtustatakse positiivset, otsitakse arenguvõimalusi nii iga töötaja, juhi kui ka organisatsiooni 

terviktasandil. Sisehindamise osana näeme ka õpetajate enesehindamise oskuse arendamist ja 

sisekontrolli teostamist erinevates valdkondades sh õppeprotsessi korraldamine klassis, 

klassijuhatajate töö seire, dokumentide kontroll ning õpilaste õppeedukuse jälgimine, 

analüüsimine ja suunamine. Kooli arendamisest tervikliku pildi saamiseks peame vajalikuks 

juurutada kooli erinevate struktuuriüksuste hindamist.  

 

Kooli juhtimine on mitmetasandiline, mis eeldab nii kohustuste kui vastutuste jagamist. Iga 

ainesektsiooni tööd juhib inimene, kes on omandanud sellised juhtimisoskused nagu meeskonna 

tõhususe arendamine, meeskonna motiveerimine, efektiivsuse kasvatamine ja argumenteeritud 

otsuste tegemine. Üheks kooli eduka juhtimise võimalusena näeme AS juhatajate rolli 

suurendamist just meeskonna juhtimisel ja ka selle hindamisel. Nende ees seisab ülesanne läbi 

oma töö tugevdada põhikooli ja luua eeldused kooli arenguks. Koolis olev personali 

hindamissüsteem peaks tuginema ka AS juhatajate arvamusele ning oma kolleegide tehtud tööle 

antud hinnangule.  

UNESCO komitee, TEKi ja “Ettevõtlik kool” koolide võrgustikus osalemine aitab kaasa kooli 

õppekava taotluste realiseerimisele. Selle töö raames koostatakse plaanid, toimub õpetajate ja 

õpilaste koostöö, kaasatakse ka vanemaid. Selline mitmekesine tegevus otseselt mõjub 

koolimainele. Vaatamata sellele peame vajalikuks suurendada nii eduloo sisekommunikatsiooni 

kui ka väliskommunikatsiooni, mille tulemusena ootame uute praktikate ja uuenduste elluviimist. 

Tuleb innustada õpetajaid aktiivsemalt osalema erinevate suundade töös nii juhtkonna eeskujuga 

kui ka uuendatud ja koos arutatud tunnustamissüsteemiga. Siin on kindlasti märkimisväärne juhi 

roll ning tema juhtimisstiil ja isiklik eeskuju.  

2. Personalijuhtimine 

 

Hetkeolukord 
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Gümnaasiumis töötab 79 õpetajat (EHISe andmed seisuga 06.11.2018). Gümnaasiumis on välja 

töötatud personalivajaduse hindamise ja värbamise süsteem, mis võimaldab täita vabad 

ametikohad. Hetkel põhikooli osas vastab kvalifikatsiooninõuetele 88,4% pedagoogidest, mis on 

Eesti keskmisel, gümnaasiumi osas vastavus kvalifikatsiooninõuetele moodustub 87,1%, mis on 

Eesti keskmisest madalam (91,8%, haridussilma andmed seisuga 06.10.2018). Koolijuhtkond 

pidevalt jälgib õpetajate kutsealaste oskuste omamist ning läbi arenguvestluse suunab 

õpetajaid  end täiendama kas ümberõppel või tasemekoolitusel.  Murekohaks endiselt jääb 

kvalifitseeritud aineõpetajate puudus keelekümblusklassides.  

Gümnaasiumis igati toetatakse personali arengut:  õpetajaid suunatakse koolitusele, 

ümberõppele; koolis on olemas koolitusplaan; viiakse läbi ka sisekoolitusi ja kogemuste vahetus; 

igal õpetajal on õigus osaleda talle sobilikus ja väljaminevas koolituses; otsitakse võimalusi 

personali keele oskuse parendamiseks (koolisisesed kursused, projektis osalemine, ühised 

eestikeelsed koolitused/väljasõidud, koostöö Narva Kolledžiga). Koolis pakutakse  nõustamist 

eesti keeles õpetavatele õpetajatele. Pedagoogiline kollektiiv osaleb aktiivselt täiendkoolitustel; 

sisehindamise andmetel omab 100% pedagooge viie viimase aasta eest 160 tundi või rohkem 

täiendkoolitust. Murekohaks endiselt jääb pedagoogide vastavus riigikeele oskuse nõuetele, mis 

on tunduvalt madalam Eesti keskmisest, eriti põhikooli osas.  

Üheks sisehindamise osaks on õpetajate eneseanalüüsi oskuse arendamine, mis igati toetab 

õpetaja professionaalset arengut ning aitab mõista õpetaja rolli olulisust kooli erinevate 

tegevusvaldkondade arengu suunamisel. Õppeaasta lõpus koostavad õpetajad eneseanalüüsi, kus 

nad annavad hinnangut oma professionaalsetele pädevustele ja püstitavad uued eesmärgid, 

analüüsivad kuidas olid õppeprotsessis rakendatud kursustel omandatud teadmisi ja oskusi, andes 

sellega ka tagasiside koolituste kasulikkusest. Õppeaasta lõpus eneseanalüüsis hindab iga õpetaja 

oma panust kooli arengusse.  Õpetajate eneseanalüüsi vorm on ajakohane ja sõltub õppeaasta 

prioriteetidest. Kuid seejuures tuleb ära märkida, et õpetajate eneseanalüüs ei ole kõigi õpetajate 

poolt omaks võetud, analüüs esitatakse kohati väga pealiskaudselt. 

Koolis rakendub personali hindamissüsteem, mis on üheks töömotivatsiooni välistekitajaks ja 

mis loob ka eeldused koolimeeskonna innustamiseks pühenduda kooli visiooni elluviimisele.  

Hindamis- ja motivatsioonisüsteemile lisandub ka õpetajate tunnustamine kooli arengusse 

panuse eest. Gümnaasiumi õpetajad jagavad oma kogemust konverentsidel, seminaridel; juhivad 

Narva linna ainesektsioonide tööd. Iga aasta NSG õpetajad pälvivad linnakonkursil „Aasta 

õpetaja“ parima õpetaja tiitli (Tatjana Fedorova, Ljubov Skripnitšenko, Ljudmila Skokova, 

Tatjana Okuneva, Anna Ignatjeva) 
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Arengu põhisuunad 

 

Soovime luua tingimused õpetajate professionaalseks arenguks ning võimaldada neil kaasa 

rääkida kooliarenduses, lähtudes seejuures omaendi vajadustest ja huvidest. Arenguvestluste 

tõhustamise ja motivatsioonisüsteemi loomise kaudu motiveerida õpetajaid enesetäiendamiseks 

ja ametialaseks edenemiseks, kujundada kollektiivis suhtumist arenguvestlusesse kui 

enesearengusse.  

 

Personalijuhtimise valdkonnas on meie suurimaks väljakutseks olukord, et koolis töötavad 

pädevad pedagoogid, kes oskavad oma tegevust analüüsida ja on asjatundajad oma 

ainevaldkonnas. Peame vajalikuks sihipärasemalt suunata õpetajaid oma oskusi, tegevusi ja 

arenguvajadusi reflekteeruma läbi eneseanalüüsi.  

  

Soovime saavutada olukorra, et koolis töötab motiveeritud ja koostööks valmis õpetajaskond. 

Sellele aitab kaasa nii personali hindamis- ja tunnustamissüsteemi ülevaatamine ja uuendamine 

kui ka “Ettevõtlik kool” võrgustikus kaasa löömine, mis omakorda eeldab tõhusamat ja 

tulemuslikumat õpetajate koostööd.   

 

Tuleb põhjalikumalt uurida, millega on seotud õpetajate madal rahulolu (INNOVE rahulolu 

uuringute andmed), kas see on tingitud sisemisest motivatsioonist, koolikeskkonnast või 

koolivälistest komponentidest.  

 

Võttes arvesse digikultuuri jõulist sisenemist haridusvaldkonda ja ka kooli koostatud digiplaani 

aastaks 2020, tuleb rohkem keskenduda õpetajate IKT - alaste oskuste arendamisele.  

 

3. Õppe – ja kasvatusprotsess 

  

Hetkeolukord 

Narva Soldino Gümnaasiumis õppe- ja kasvatustöö korraldamise aluseks on kooliõppekava. 

Kooliõppekava uuendatakse lähtudes riikliku õppekava muudatustest. 

Kooli õppekava eeldab algkoolis keelte oskuse arendamist; tantsukunsti õpetamist ja 

ettevõtlikkuse algteadmiste kujundamist; nii põhikoolis kui ka gümnaasiumiastmes pannakse 

rõhku rahu, sallivuse ja demokraatia põhiväärtuste arendamisele. Prioriteediks on 

maailmaharidus, mitmekultuurilisus, kestlik areng ja infotehnoloogia vahendite tõhus 
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kasutamine ning selle kaudu  väljendub ka kooli eripära nende nelja valdkonna plaanipärases 

arendamises, gümnaasiumiastmes lähtutakse nii õpilaste eelistustest kui ka kooli eripärast, 

võimaldatakse valikaineid nagu UNESCO kursus, uurimistöö alused, riigikaitse, eelkutseõpe 

sisekaitseakadeemias, majandusõpetus jne. Loovtööd põhikoolis ja uurimistööd 

gümnaasiumisastmes aitavad arendada õpilaste loovust, iseseisva töö oskust, analüüsida infot, 

sõnastada probleemi ja leida selle võimalikke lahendusi. Iga aasta õpilaste kõige paremad 

uurimistööd/praktilised tööd tutvustatakse õpilaste uurimistööde linnakonverentsil. 

Gümnaasiumiastmes on tagatud õppimine eesti keeles ulatuses 60%, eestikeelset aineõpet 

soodustab ka keelekümbluse programmis osalemine: on avatud nii varajase kui ka hilise 

keelekümbluse klassid. Eesti keelt õpetatakse rühmades, korraldatakse väljasõite ja õppekäike 

eestikeelsesse õpikeskkonda, mis tagab keeleõppe tõhususe. 

  

Erilist rõhku pannakse matemaatika, inglise keele ja eesti keele õpetamiskvaliteedile, selle 

tagamiseks kasutatakse õpilaskeskseid õpetamismeetodeid, korraldatakse proovieksameid ja 

tehakse kontrolllõikeid, jagatakse kogemust, osaletakse arendusprogrammides, alates 2017 on 

avatud inglise keele keelekümblusklassid, on tehtud tasemerühmad matemaatikas ja inglise 

keeles. Riikliku temaatilise järelevalve akt (http://soldino.edu.ee/pildid/5/505/jarel182.pdf) 

tõendab kooli sihipärast ja põhjalikku tööd matemaatika õpetamisel. Gümnaasiumiastmes panus 

õpilaste edasijõudmisse on kasvamas trendis (haridussilm portaali andmed seisuga 10.10.2018) 

ning riigieksamite tulemused viimase aasta jooksul on Eesti keskmisest kõrgemad eesti keeles, 

kitsas matemaatikas ja inglise keeles. 

  

Gümnaasiumis toimub eesmärgipärane töö HEV õpilastega. Nagu näha alltoodud tabelist, iga 

aastaga kasvab eri tuge vajavate õpilaste arv.  

Tabel 1. HEV õpilaste arvu analüüs Narva Soldino Gümnaasium viimase 3 õppeaasta jooksul 

 

Õppeaasta Eri tugi Tõhustatud tugi Üldtugi Kokku HEV lapsi 

2016 - 2017 1 õpilast 1 õpilast 59 õpilast 61 õpilast 

2017 - 2018 1 õpilast 39 õpilast 23 õpilast 63 õpilast 

2018 - 2019 4 õpilast 27 õpilast 46 õpilast 77 õpilast 
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Lisaks nendele lastele on koolis olemas ka need õpilased, kelle suhtes on olemas Rajaleidja 

otsused eritingimuste rakendamise kohta õppeprotsessis, kuid vanemad ei avaldanud soovi neid 

rakendada (samas on neil õigus igal hetkel neid rakendada).  

Selleks et toetada nende õpilaste arengut koolis koostatakse IOK, on avatud väikesed klassid, 

õpilastele osutatakse logopeedilist abi, on loodud psühholoogilis- pedagoogiline komisjon, mis 

arutab õpilaste õppimis- ja käitumisraskusi, uuendatakse õpikeskkond, alates 01.09.2018 

koordineerib seda valdkonda HEV peakoordinaator. Selle töö tulemusena õpilaste õpiedukus on 

stabiilne, ei kasva koolist vabandava põhjuseta puuduvate õpilaste arv.    

Töö andekate lastega annab võimaluse saavutada häid tulemusi olümpiaadidel ja konkurssidel; 

PISA-2015 tulemused on maakonna tasemel, kuid riigi keskmisest madalamad.   

Sündivuse vähenemine ei mõjutanud eriti koolis õppivate laste arvu. Kolme aasta võrdluses 

õpilaste arv on kasvanud 75 inimese võrra (9%), põhikoolis õpilaste arv püsib stabiilsena, 

gümnaasiumisastmes kasvavas trendis (vt tabel 2), mis soodustab kooli maine kasvu ja kooli 

tervikuna jätkusuutlikkust. 

Tabel 2. Õpilaste arv gümnaasiumis aastatel 2014 - 2018. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Põhikool 746 731 732 728 725 

Gümnaasium 138 129 140 180 210 

Kokku 884 860 872 908 935 

Klassikomplektide arv   38  36  36  41  40 

  

Viimasel neljal aastal gümnaasiumis on tehtud tulemuslik ja sihipärane töö digivaldkonnas. Kool 

osales riigilises projektis Digipööre, mis on andnud tõuke süsteemsetele muutustele kooli kui 

terviku tasandil. Koolis pööratakse suurt tähelepanu nii õpilaste kui õpetajate digioskuste 

arendamisele: toimuvad õpetajate koolitused ja kogemuste vahetus, traditsiooniks on saanud 

digiõppepäevad, osalemine programmeerimisnädalas, koostatud digiplaan ja kavandatud 

tegevused selle elluviimiseks.   

Tuleb kindlasti ära märkida gümnaasiumi kui UNESCO kooli panust õpilaste mitmekülgsesse 

arendamisse. Iga aasta kool tõendab UNESCO võrgustiku liikmelisust, koolis nii ainetundides 
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kui ka klassi- ja kooliväliselt toimuv mitmekesine ja võimalusterohke tegevus toetab õpilaste 

21.sajandi oskuste arendamist. 

  

Arengu põhisuunad 

  

Jätkata tööd kooli õppekava ja ainekavade nüüdisajstamisega. Pidevalt analüüsida õppekava ja 

ainekavade sisu ja vajadusel muuta neid, juhindudes kehtivatest õigusaktidest, mis aitab kaasa 

õpilase terviklikku arengut toetava õppe korraldamisele ja tagasisidestamisele. Viia sisse 

kõikidesse ainekavadesse õpilaste oodatavad digioskused ja konkreetsed 

tegevused.  Gümnaasiumi õppekava ainekavad kuuluvad läbivaatamisele iga õppeaasta alguses. 

  

Korraldada klassi- ja koolivälist tegevust ning huviringide tööd sellisel viisil, et see toetab 

õppekava täitmist. Õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lähtuda kooli valitud prioriteetidest ja 

strateegiatest, mis on kooli eripäraks ja meelitavad kooli uusi õpilasi, ning muutunud 

õpikäsitusest. Samm – sammult suurendada koostöise õppimise, uurimisel põhinevate ülesannete 

ja projektide osakaalu õppesisu valikul, tuua õpikeskkonda ja õppeprotsessi vaheldust, õppides 

väljaspool kooli ja kasutades erinevat tehnoloogiat.   

  

Esiplaanile endiselt jääb hariduslike erivajaduste märkamine ja arvestamine õppeprotsessis, mis 

eeldab uut, rohkem õpilaskeskset individuaalset lähenemist õpetamismeetodite, 

hindamismeetodite ja – viiside valikul. Tuleb kajastada arengukavas kaasava hariduse 

rakendamise konkreetsed meetmed ja kavandada ning ellu viia tegevused, mis annavad 

võimaluse tagada kõigile kõrvalejäämisohus õppijatele õppeprotsessis täieliku osaluse ja luua 

sellise õpikeskonna, mis aitab neil oma potentsiaali realiseerida.  Nende eesmärkide 

saavutamiseks kõigepealt tuleb tagada, et kõik õpetajad on koolitatud ja nad on võimelised 

võtma vastutust kõigi õppijate eest, vaatamata õppijate individuaalsetele vajadustele. 

  

Väljakutseks on õpetamiskvaliteedi tõstmine sh põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite ja 

riigieksamite tulemuste parendamine, mis loob aluse nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme 

jätkusuutlikkusele. Tuleb teha muudatusi õppeprotsessi korraldamises ning rakendada uusi, 

innovaatilisi ja valdkonnaüleseid lähenemisviise õpetamisele ja õppimisele, võttes arvesse ka 

muutuva õpikäsituse kolm olulisemat suunda. Klassijuhatajtel tuleb läbimõeldult korraldada 

arenguvestluste läbiviimist, eelistades lahenduskeskset, õpilase sügaval eneseanalüüsil põhinevat 

ja tulemuslikumat  lähenemist.  Üheks arengusuunaks on lisada õppesisusse probleemülesandeid, 
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mis võimaldavad õpilastel rakendada oma oskusi ja teadmisi elulistes situatsioonides (PISA), nii 

isiklikes, sotsiaalsetes kui ka globaalsetes olukordades. 

  

Välja töötada tõhusamad meetmed, mille rakendamine võimaldab põhikooli õpilastel saavutada 

B1 keeleoskuse ja soovi korral jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes. Gümnaasiumiastmes 

eestikeelne aineõpe peaks soodustama B2 tasemel eesti keele oskuse omandamist, kuid ka 

tagama eesti keeles õpetatavate ainete kõrge kvaliteet. Toetada õppetöös mitmekülgselt 

eestikeelset aineõpet. Ergutada ja toetada noori, kes otsib täiendavaid võimalusi eesti keele 

õppimiseks. Toetada õpetajaid, kes algatavad eestikeelseid (mini)projekte ja õppesõite. 

 

Toetada ja tõhustada keelekümblussüsteemi. Tagada programmi jätkusuutlikkus. Tagada 

programmisosalevatele lastele suurem võimalus eestikeelses keskkonnas viibimiseks. Luua 

positiivne arusaam eesti rahvuskultuurist. Rakendada tundides keelekümblusmetoodikat, õppetöö 

korraldamisel lähtuda õpilaskesksest ja turvalisest õpetamisest. Tagada ja säilitada programmi 

kvaliteet. Kaasata koostöösse lapsevanemad ja teised sidusrühmad sh hoolekogu, naaberkoolid ja 

eesti õppekeelega koolid. Täiendada pidevalt õppevara ja metoodilist tuge. Värvata ja hoida 

programmis kvalifitseeritud õpetajaid. Välja töötada õppekava, mis tagaks 60% eestikeelset 

aineõpet kogu õppetöö mahust. 

  

Arengukohana näemе õpilaste inglise keele oskuse tõstmist. Hetkel gümnaasiumi inglise keele 

riigieksami tulemused minimaalselt 10 ja maksimaalselt 20 protsendipunkti madalamad riigi 

keskmisest, kuna inglise keele oskus on tänapäeva ühiskonnas üks põhikompetentse, siis kool 

peab tagama põhikompetentsi oma õpilastele. Selleks et saavutada uued eesmärgid, tuleb 

koostöös TÜNKiga välja töötada arendusprogramm ja selle rakendamisel tuleb tekitada õpetaja 

vastutus õpilaste õpitulemuste eest, sisse viia inglise keele tasemetööde süsteem koolis, 

suurendada erinevaid viise ja võimalusi inglise keele kasutamiseks, kaasata lapsevanemad. 

Tuleviku vaatevinklis tuleb arendada inglise keele keelekümbluse programm ja tagada järjepidev 

lähenemine selle juurutamisele. 

  

Propageerida tervislikku eluviisi, integreerida tervist edendavat tegevust õppekavas ja kooli 

igapäevaelus,  luua soodsad tingimused ja eeldused tervist edendava kooli ideoloogia 

rakendamiseks ja selle raames rakendada ellu suitsetamist, alkoholi ja uimastite tarbimist 

ennetavat programmi, korraldada regulaarselt vähemalt kolm korda õppeaastas tervisepäevad, 

korraldada regulaarsed ujula või jäähalli külastamised. 
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Välja töötada meetmed, mille rakendamine aitab ellu viia UNESCO ühendkoolide strateegia  ja 

juhinduda jätkusuutlikkuse ning vastutustundliku maailmakodaniku kujundamise põhimõtetest.  

  

Lähtudes INNOVE korraldatud rahuolu-uuringute tulemustest pöörata erilist tähelepanu õpilaste 

vajaduste rahuldamisele ning arvestada neid õppeprotsessi korraldamisel. 

 

Kõik planeeritud tegevused aitavad kaasa põhikooli tugevdamisele ja koolimaine tõstmisele. 

 

4. Ressursside juhtimine 

  

Hetkeolukord 

  

Organisatsiooni stabiilsust on toetatud läbi kõikide valdkondade arengu tagamise. 

Arendustegevusse suunatud ressurss on 100% katnud arengukavaga ettenähtud uuenduste 

elluviimise; hästi läbimõeldud ja tasakaalukas eelarve katab pedagoogilise ja tehnilise personali 

töötasud, täiendkoolitused, õppe- ja digivahendite soetamise; projektitegevus võimaldab 

tunnustada tublimaid õpilasi, korraldada klassiväliseid üritusi, arendada õppekeskkonda, 

mitmekesistada õppeprotsessi. 

On renoveeritud aula, kus toimuvad igakuuselt üritused ja tähistatakse tähtpäevi, töökoda, 

raamatukogu, huvijuhi kabinet, psühholoogi- ja meditsiiniteenuse kabinetid, kantselei ja 

õpetajatetuba, üks informaatikakabinet, algkooli kabinetid, keemiakabinet, HEV õpilaste 

kabinetid, raadioruum, vahetatud mööbel sööklas ja osaliselt ka õppekabinettides.  

Püütakse hoida korras ka koolihoonet tervikuna: vahetatud aknaplokid, tehtud vuugiremont, mis 

parandab hoone soojapidavust ja pikendab eluiga. Koolihoone on saanud C-klassi 

energiamärgistuse.  

 

Koolis luuakse  turvaline ja lapsesõbralik koolikeskkond: paigaldatud videokaamerad, soetatud 

mängunurgad, põrandakleebised ja tenniselaud aitavad mitmekesistada tegevust vahetundides, 

õues asuv mänguplats ja võrkpalliplats annavad võimaluse liikuda pärast tunde. Koolis on 

loodud kriisimeeskond, kelle ülesandeks on koostöös kogu kooliperega turvalise õppekeskkonna 

kujundamine. 

 

Nelja aasta jooksul on tunduvalt uuendatud füüsiline keskkond sh digivahenditega varustamine. 

On alanud järk - järguline üleminek digiõpikutele.  
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Gümnaasiumis loodud infosüsteem võimaldab pidada sidet lastevanematega, kiiresti reageerida 

lahendust vajavale olukorrale; tagatud õigeaegne info jagamine; õpetajad on rahul informatsiooni 

edastamisega (INNOVE rahulolu-uuring ); kogukond sh lapsevanemad on parem informeeritud 

gümnaasiumis toimuvast (seda näitavad klassijuhatajate aruanded), koolil on hea maine, mida 

kinnitab 1. ja 10.klassi astujate arv sh mitte kooli piirkonnas elavad õpilased, klasside 

komplektide arv ei lange. 

Kool saab lisaressursse projektitegevuse kaudu ning iga aastaga kasvab projektides osalevate 

õpilaste ja õpetajate arv. Iga-aastaselt projektitegevus toob koolile 20 000 euro ulatuses 

lisarahastamist.   

  

Arengu põhisuunad 

  

Aastal 2022 gümnaasiumis soovime saavutada enda tegevustega sellise olukorra, kus on loodud 

kaasaegne ja riskianalüüsil tuginev turvaline õpikeskkond, mis tagab riikliku õppekava 

rakendamist. Selleks on vajalik leida rahalisi võimalusi kooliruumide renoveerimiseks ja vajalike 

õppevahendite soetamiseks, mis võimaldab riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele vastava 

füüsilise õpikeskkonna tagamise. 

 

Innove korraldatud rahulolu-uuring on näidanud, et on vaja rohkem panustada õpilaste 

liikumisvõimaluste loomisse, mis kindlasti nõuab ka rahalisi vahendeid.  

 

Arengusihiks on digiplaani realiseerimine ressursside valdkonnas, kuhu kuulub seadmete 

soetamine, terve kooli katmine Wifiga ja kooli wifi - võrgu toetamine, arvutiabi tööde 

korraldamine ning õpilaste  isiklike digiseadmete kasutusvõimaluste loomine, järk - järguline 

üleminek digiõpikutele ja digiõppematerjalidele.   

 

Väga oluliseks peetakse sihikindlat säästlikku majandamist, kus endiselt esiplaanile jääb soojus 

ja elektrienergia säästuprogrammi rakendamine. 

 

Inforessursside juhtimises tuleb laiemalt kasutada Google pakutavaid võimalusi 

koolidokumentide hoidmiseks, õigeaegselt uuendada klassiõpetajate blogisid ja kooli kodulehel 

olevat infot, otsida uusi infokanaleid vanematega suhtlemiseks, uuendada kooli kodulehekülg. 
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Kõige ulatuslikumaid investeeringuid nõuab kooli fassaadi remontimine, riidehoiu 

renoveerimine, staadioni korrastamine ja piirdeaia paigaldamine.  

 

5. Koostöö huvigruppidegа 

 

Hetkeolukord 

Gümnaasiumis on kindlaks määratletud huvigrupid, kellega tehakse sihipärast ja tihedat 

koostööd.  

Narva Soldino Gumnaasiumi huvigrupid: 

lapsevanemad, teised koolid ja lasteasutused, vilistlased, õpilasesindus, järgmise tasandi 

õppeasutused, huvitegevusega tegelevad organisatsioonid, fondid,  programmid. 

 

1.Lastevanematega tehakse koostööd mitmel suunal. Iga õppeaasta alguses klassijuhatajad 

planeerivad lastеvanemate koosolekud ja nende teemad, peetakse arenguvestlusi; üldkoosolekud 

viiakse läbi vastavalt üldtööplaanile. Vanemad on alati teretulnud erinevatel üritustel ja avatud 

uste päevadel nt õpilaste tunnustamine aasta lõpus; emadepäeva kontserdid, koolieelikute kooli 

üritused; teadmistepäev; keelekümblejaks ja aabitsajütsiks löömine, jõulud, 

lõpupeod.  Keelekümblusklassides (LAK – oppe kuus) ja 1.klassis (oktoober) avatud uste 

päevade korraldamine on saanud kooli traditsiooniks, küsitakse ka vanemate tagasiside 

õppeprotsessi korraldamise kohta. Vanemad on alati klassijuhataja abiks õppekäikude ja 

õppeekskursioonide ajal. Kaasatakse vanemaid ka projekti „Tagasi kooli“ raames, kus vanemad 

on eriti aktiivsed just algkoolis. Vanematel on võimalus saada kvalifitseeritud abi kooli 

spetsialistidelt (logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) konsultatsioonidel või e-

nõustamisteenuse vahendusel. Koolis töötavaid vanemaid kaasatakse kooliarengut 

puudutavatesse aruteludesse läbi ümarlaudades osalemise. 2017. - 2018.õa INNOVE läbiviidud 

küsitluses andsid vanemad küllaltki kõrge hinnangu kooli tegevusele kõikides valdkondades.   

 

2. Koostöö lasteaedadega.  

Toimib koostöö lasteaedadega: on sõlmitud koostöölepped piirkonna lasteaedadega, mille 

raames toimuvad lahtised tunnid lasteaedade õpetajatele, traditsioonilised üritused „Šire krug“, 

lõbusad stardid, “Jalakäija liiklusaabits”, mardi- ja kadripaev, jõulude tähistamine, “Päkapikkude 

meistrituba”, uus üritus “Teaduskool”,  ekskursioonid koolis, rahvakalendritähtpäevad, 

kooliraamatukogu külastamine, lastevanemate koosolekutel osalemine, mitmekesine kooli 

tutvustav tegevus koolieelikute koolis, koolis on koordinaator, kelle ülesandeks on planeerida ja 
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läbi viia koostööd lasteaedadega. Toimub traditsiooniline üritus lasteaiakasvatajatega 

järjepidevuse teemal. Iga aasta töötab suvelaager 1.klassi astujatele. Koolieelikute vanematele on 

avatud blogi, mille kaudu teavitatakse koolis toimuvatest tegevustest. 

Kooli 1.klassi vastuvõetud õpilaste arv aastate lõikes 

2018/2019 75 õpilast 

2017/2018 77 õpilast 

2016/2017 82  õpilast 

2015/2016  90  õpilast 

2014/2015  95 õpilast 

On märgatav õpilaste arvu langust, mis nõuab uute innovaatiliste lahenduste leidmist.  

  

3. Кoostöö erinevate huvigruppidega, kuhu kuuluvad partnerkoolid Eestist ja välismaalt, 

järgmise haridusastme õppeasutused. Koostöös huvigruppidega toimuvad erinevad projektid ja 

üritused, mille eesmärk on toetada õppekava rakendamist ja üldpädevuste kujundamist. Toimub 

mitmekesine kooliväline ja projektialane tegevus. Projektide arv püsib stabiilsena, iga aasta 

saadakse toetus riigikaitse läbiviimiseks ja loodusainete ainekava rakendamiseks (KIK); 

korraldatakse palju õppekäike ning ürituste aruanded pannakse koolikodulehele. 

Karjäärialast tegevust toetab koostöö Vitatimi, Rajaleidja ja Narva asutustega, korraldatakse 

töövarjupäev. Koostöö UNESCO koolidega ja Mondoga aitab kaasa kaasaegse ühiskonna 

väärtuste kujundamisele (tolerantsus, sallivus, väärtuspädevus; IKT kasutamine). Juba mitu 

aastat osalevad gümnaasiumi õpilased rahvusvahelises mängus „Meie rikkus“, kus saavutavad 

head tulemused. Koostöö TAI ja Tervist Edendavate Koolide võrgustikus aitab kaasa turvalise 

koolikeskkonna ja üldpädevuste kujundamisele. Seda tööd koordineerib ja analüüsib koolis 

loodud tervisenõukogu http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=503 

2016.õa gümnaasium on ühinenud ettevõtlike koolide võrgustikuga, kus on saavutanud juba 

esimese baastaseme ja sihikindlalt jätkab tööd ettevõtliku pädevuse kujundamise vallas.  

4. Toimub ka koostöö koolivilistlastega. Hoolekogu kaudu vilistlased on kaasatud koolielu 

puudutavate küsimuste aruteludesse ja arengukava koostamisse. Kooli juubeliaastatel toimuvad 

vilistlaste kokkutulekud, kooli kodulehele on paigaldatud teave tuntud vilistlastest. 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=112 

5. Õpetajad teevad koostööd erinevate kultuuri- ja spordiasutustega, huvikoolidega ja 

ametiasutustega: muuseumid, galerii, Lasteloomemaja, Noortekeskus, NNMK, raamatukogu, 

Punane Rist, TÜNK, Rajaleidja, Vitatiim, linnavalitsus, maanteeamet, päästeamet, politsei, SKA, 

SPIN programm. Koostööd teiste asutustega ja huvipooltega koordineerib põhiliselt juhtkond ja 

AS juhatajad.    

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=503
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=112
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6.Koolis on õpilasesindus (edaspidi ÕE), mis tegutseb kinnitatud plaani järgi, peetakse 

koosolekuid, korraldatakse koolitusi, ÕE koosseisu uuendatakse iga õppeaasta alguses. 

Koolikodulehel ÕE-l on oma veerg, kust leidub ÕE põhimäärus, protokollid, aruanded ja 

tööplaanid. Info liikumine on tõhustatud tänu sotsiaalvõrgustikule. Vaadeldaval perioodil (2015 

– 2018) ÕE on korraldanud 39 üritust http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70304, 

mõned neist on saanud juba traditsiooniks: puuviljapäev, õpetajate päev, sõbrapäev, 

motivatsioonifoorumid õpilastega, heategevuse üritused. ÕE osaleb iga aasta noorte projektide 

konkursil ja saab toetuse. ÕE liikmed on ka Noorteparlamendi liikmed. Kõige tõhusam töö 

toimus perioodil 2017 – 2018, mis näitab koosseisu üksmeelsust ja pühendumust. ÕE üritustest 

võtab osa 50% õpilastest.  

7. Hoolekogu töö toimub vastavalt plaanile (3 – 4 koosolekut), vormistatud nõuetekohased 

protokollid. Hoolekogu aktiivselt toetab kooli arengut, võtab osa Tervise nõukogu tööst, 

aastaõpetaja valimisel, parimate õpilaste tunnustamisel, uuringutes ning avaldasid oma arvamust 

järelevalve käigus 2018.a. Hoolekogu koosseisus on ka kooli vilistlane.  

8. Erilist märkimist väärib koostöö MTÜ Mondoga, mis aitab realiseerida kooliõppekava ja 

arendada kooli valitud suunda. Koolis loodud UNESCO komitee 

(http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=601) teeb tihedat tööd võrgustikus ja iga aasta 

esitab põhjalikku aruannet (http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=60107) korraldatud 

üritustest, ettevõtmistest ja tundidest.  

 

Arengu põhisuunad   

Vanematega koostöö valdkonnas püüame saavutada sellist olukorda, kus iga lapsevanem on 

teavitatud kooli tegevusest, on huvitatud oma  lapse käekäigust ja arengust, toetab teda, teab 

kelle poole pöörduda oma murega, on valmis andma koolile tagasiside kooli vaimse ja sotsiaalse 

keskkonnaga rahulolust. Vanemad on huvitatud kooli mainest ja on valmis selle nimel kaasa 

lööma, aktiivselt osaledes oma lapse koolielus.  

 

Seoses kooli õppekavas tehtud muudatustega ja uute rõhuasetustega õppeprotsessis on pikemas 

vaates kooli väljakutseks erinevate asutustega koostöö uuele tasemele viimine. Selle tulemusena 

luuakse võimalused õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamiseks väljaspool kooliruumi, mis aitab 

kaasa õpilaste üldpädevuste kujundamisele ja tulevikus aitab tal toime tulla kiiresti muutuvas 

töömaailmas ja igapäevaelus.  Turvalise õpikeskkonna loomiseks tuleb teha tihedat tööd 

politseiga sh veebipolitseiga, maanteeametiga ja sotsiaalametiga, päästeametiga, mis aitab 

ennetada süütegusid, kiusamist, koolivägivalda, koolikorra rikkumist, liiklusolukorras tekkivat 

ohtu, koolist väljalangevust.       

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=70304
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=601
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=60107
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Gümnaasiumi jätkusuutlikkuse tagamiseks näeme ühe meetmena koolieelsete lasteasutustega 

koostöö mitmekesistamist ja tõhustamist. Tunnetame selgelt vanematele teavitamistöös ning 

ühistes lapsekesksetes õpetamismeetodites kokkuleppimise vajadust. 

 

Kooli vilistlased on inimressurss, mille väärtus on olnud allahinnatud, kuid selle abil on võimalik 

karjääri, edukuse ja ettevõtlikkuse teemat arendada. Vilistlaste edu taga on kindlasti ka kooli 

panus, mis mõjutab kooli mainet. Selles valdkonnas uute lähenemisteede leidmine on uueks 

ülesandeks, mis kirjutatakse sisse uue arengukava tegevustesse.   

 

Seoses ÕE koosseisu muutumisega on vajalik uute liikmete koolitamine ning uue pädeva ja 

koostöövõimelise, ühiselt tegutseva meeskonna loomine. Samuti peetakse vajalikuks ÕE 

tegutsemisvaldkonna ning noorteorganisatsioonidega koostöö laiendamist, mis loob eeldused 

kooli maine tõstmisele.   

 

TEGEVUSKAVA VALDKONNITI AASTATEKS 2019 - 2022 

 

EESMÄRGID, MEETMED JA TEGEVUSED  

 

Tegevuskava struktuur 

Tegevuskavas on esitatud viis tegevusvaldkonda. Igas valdkonnas on esitatud eesmärgid, 

indikaatorid, eesmärkide saavutamiseks suunatud meetmed, meetme elluviimist korraldav 

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

on esitatud sulgudes tegevuste järel juhul kui tegemist ei ole iga-aastaste tegevustega.   

 

TEGEVUSKAVA TEGEVUSVALDKONNITI 

 

1.TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

EESMÄRK 1.1.: Narva Soldino Gümnaasium on hästi juhitud kool   
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INDIKAATOR: Nii kogu koolipersonal kui ka juhtkond hindavad kooli tegevust vähemalt 6 

tärniga haridusasutuse kompetentsimudeli alusel.  

 

MEEDE: kooli juhtimisel juhindutakse haridusasutuse juhi kompetentsimudelist  

 

TEGEVUSED:   

1. töö kavandamisel arvestada haridusasutuse juhi kompetentsimudelis kirjeldatud valdkondi sh 

innovatsiooni juhtimine, meeskonna juhtimine, iga õpilase arengu toetamine, tulemuspõhine 

juhtimine ja eduloo tutvustamine; 

2. arendustegevuse pidev seire kompetentsimudeli alusel; 

3. edusammude tunnustamine ja personali innustamine juhtkonna isikliku eeskujuga, mis aitab 

tegutseda ühtse meeskonnana kindlalt ja väärikalt; 

4. kooli õppeaasta tööplaani koostamine ja arutamine koostöös õpetajaskonnaga.  

Vastutav isik: direktor 

 

EESMÄRK 1.2.:  Kooli sisehindamissüsteem on ajakohane, üheselt mõistetav ja läbipaistev 

ning toetab kooli juhtimist  

INDIKAATOR: SH aruanne on koostatud nõuetekohaselt ning sisehindamise protsessis 

aktiivselt osalevate inimeste arv on kasvavas trendis.  

MEEDE: korraldada sisehindamine vastavalt koolis kehtivale SH korrale ja INNOVE 

väljatöötatud juhendmaterjalile, kaasates sellesse võimalikult rohkem inimesi  

TEGEVUSED:   

1. Kooli töötajate teadlikkuse ja informeerituse suurendamine sisehindamise tähtsusest läbi 

ühiste arutelude ja ümarlaudade korraldamise; 

2. Sisehindamise meetodite mitmekesistamine juhindudes juhtimisstiilist ja koolikultuurist; 

3. Kooli struktuuriüksuste sisehindamise juurutamine; 

4. tegevus- ja tulemusnäitajate süsteemne kogumine ja analüüsimine ning 360 - kraadise 

hindamismeetodi juurutamine. 

  

Vastutav isik: direktor 

Teostaja: õppealajuhataja  

  

EESMÄRK 1.3.: Suurendatud on AS juhataja kui juhi roll ja vastutus 
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INDIKAATOR:  Rahuloluküsitlused näitavad, et AS liikmed hindavad juhataja rolli ja oskusi 

ning on valmis koostööks. Suurenenud AS juhataja roll ja kaasatus personalitöös  ja SELLE 

valikul.  

MEEDE: AS juhataja korraldab tegevust vastavalt töölepingus sätestatud kohustustele ja 

õigustele, mis soodustab kooli arengut tervikuna.  

TEGEVUSED: 

1. AS juhatajate töölepingute ülevaatamine ja täiendamine; (2019)  

2. AS juhatajatega arenguvestluste/motivatsioonivestluste läbiviimine ja nende juhtimisoskuste 

arendamine; 

3. AS juhatajate arvamuse arvestamine kooli arengudokumentide koostamisel, töörühmade 

moodustamisel, personali töö hindamisel ja arenguvestluste läbiviimisel; 

4. AS juhatajate väljakutseks on luua eeldused põhikooli tugevdamiseks; 

5. Kooli õppeaasta üldtööplaani koostamine ja arutamine AS koosolekutel  

Vastutav isik: direktor, AS juhatajad  

  

EESMÄRK 1.4.: Kooli juhtimisstiil aitab säilitada kooli jätkusuutlikkust  

INDIKAATOR: rahulolu-uuring näitab koolimaine kasvavat trendi  

MEEDE: kooli erisuse ja edusammude viimine avalikkuseni  

1. parimate praktikate kasutusele võtmine; 

2. sisekommunikatsiooni tugevdamine: kolleegide edulugude jagamise tunnustamine ja 

kolleegide inspireerimine edulugude rakendamiseks ja oma edulugude loomiseks; 

3. väliskommunikatsiooni tugevdamine: kogu koolipere innustamine oma edulugude 

tutvustamiseks avalikkusele, teiste haridusasutuste parimate saavutustega ja edulugudega 

tutvumine; 

4. UNESCO, TEKi ja “Ettevõtlik kool” strateegiate elluviimine erinevates tegevustes, mis 

soodustab õppekvaliteedi kasvu;  

5. järjekindel innovaatiliste lahenduste  elluviimine;  

6. kooli logo konkursi välja kuulutamine. 

Vastutav isik: direktor, UNESCO komitee juhid ja Tervise Nõukogu   

 

2. TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE 

EESMÄRK 2.1. Kujundada kollektiivis suhtumist eneseanalüüsi ja arenguvestlusesse, kui 

enesearengusse  



26 
 

INDIKAATOR:  

1. Õpetaja iga - aastane eneseanalüüs on põhjalikult koostatud, lähtudes Demingi ringi 

põhimõtetest ja on arenguvestluse aluseks. 

2. 2022. Aastaks kõigi pedagoogidega on tehtud arenguvestlus. 

MEEDE: Koolis luuakse tingimused õpetajate professionaalseks arenguks. 

TEGEVUSED: 

1. Koostatakse eneseanalüüs ja saadakse selle kohta tagasiside;   

2. Viiakse läbi sisekoolitused ja infotunnid, kus tutvustatakse Demingi ringil põhineva 

eneseanalüüsi struktuuri;  

3. Noored õpetajad katseaja möödudes koostavad eneseanalüüsi ja esitavad selle oma mentorile 

ja õppealajuhatajale (alates 2019.õa); 

4. Koostatakse arenguvestluste läbiviimise plaan kolmeks aastaks ja tutvustatakse see 

pedagoogidele (2019. Kevad); 

5. Vajadusel tellitakse grupinõustamine;  

6. Hinnata õpetajate kompetentsust õpilaste arengu toetamisel küsides tagasiside õpilastelt, 

lastevanematelt, kolleegidelt nii, et see toetab iga õpetaja professionaalset arengut  

Vastutav isik: direktor, õppealajuhataja  

EESMÄRK 2.2. Koolis on motiveeritud ja koostööks valmis õpetajaskond  

INDIKAATOR:  

1. 2022. aastal läbiviidud õpetajate rahulolu uuringu näitajad (rahulolu koolikeskkonnaga, 

koostöine õpetamine, kaasatus ja võrdne kohtlemine) on Eesti keskmisel või kõrgem.  

2. Õpilaste ja õpetajate koostöise õpetamisele antud hinnangute vahe ei ületa 0.2 punkti. 

MEEDE: Koolis luuakse meeskond, mis on inspireeritud innovaatilisi lahendusi ühiselt looma ja 

ellu viima.  

TEGEVUSED: 

1. Üle vaadata ja uuendada hindamis- ja motivatsioonisüsteem, palgakorraldus ja õpetajate 

tunnustamise kord  (2019); 

2. Kaardistada õpetajate ootused igapäevase tubli töö tunnustamiseks;  

3. Algatada uued õpetajate koostööle tõhustamisele suunatud innovaatilised 

ettevõtmised/tegevused/koostöövormid (ettevõtlik kool); 

4. Kasutada erinevaid võimalusi õpetajate töö tunnustamiseks;  
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5. Rakendada paindlikku lähenemist õpetajate töökoormuse määramisel; 

6. Tõhustada koostööd erinevate koolisiste arendusmeeskondade vahel; 

7. Korraldada iga kuu infotunnid õpetajate informeerimiseks koolielu puudutavatest 

küsimustest. 

 

Vastutav isik: direktor, õppealajuhataja  

 

EESMÄRK 2.3. Õpetajate digioskused võimaldavad saavutada riiklikes ainekavades õpilaste 

kirjeldatud digipädevused. 

INDIKAATOR:  

1. Vähemalt 75% õpetajatest aktiivselt kasutavad õppetöös kaasaegseid digivahendeid ja  e-

õpikeskkondi (nt Moodle), viivad läbi nutitunnid.  

2. Vähemalt 30 õpetajal on innovaatiliste tundide õpistsenaariumid, need on avalikustatud 

(näiteks google keskkonnas, dropbox), ja nendele on tehtud viited õpetajate tööplaanides. 

MEEDE: Koolis luuakse võimalused õpetajate IKT - alaste oskuste omandamiseks ja digiplaani 

elluviimiseks  

TEGEVUSED: 

1. õpetajate koolitamine digi-valdkonnas. On koostatud ja realiseeritud koolituskava, mille järgi 

toimub õpetajate tutvustus kooli poolt valitud veebipõhiste keskkondadega ja 

digivahenditega; 

2. välja töötatud ja igapäevaseks kasutuseks on võetud e-arengumapp, mille täidab iganädalaselt 

iga õpetaja digioskuste arendamise jälgimiseks. Iga-aastaselt tehakse kokkuvõtted ja 

analüüsi, mille alusel koostatakse tegevus- ja koolituskavad; 

3. innovaatiliste õpistsenaariumite kogumiku koostamine pilvelahenduses. Koolitada õpetajaid 

õpistsenaariumite koostamisel. 

Vastutav isik: õppealajuhataja, IKT valdkonna spetsialist  

Teostajad: AS juhatajad, aineõpetajad  

 

3. TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE JA KASVATUSPROTSESS 

 

EESMÄRK 3.1. Kooli õppekava on pidevas arengus 

INDIKAATOR: Kooli õppekava üldosa ja ainekavad on täielikus vastavuses riiklikus 

õppekavas (ainekavades) sätestatuga ning on saavutatud õigusaktidega kehtestatud nõuded  
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MEEDE: Konstruktivistlike ja koostööpõhiste õpimudelite juurutamine, soltsiaalsete 

kompetentside tugevdamine õppekavas, kooli õppekava/ainekavade pidev seire ja uuendamine  

TEGEVUSED: 

1. Kooli õppekava üldosasse ja ainekavadesse riikliku õppekava korrigeerimisest tingitud 

muudatuste sisseviimine (pidev); 

2. Kooli õppekava täitmise kaardistamine ja vajalike muudatuste sisseviimine (iga - aastane); 

3. Muutunud õpikäsituse põhimõtete kajastamine kooli õppekava üldosas ja ainekavades 

(2019); 

4. Kõikidesse ainekavadesse digioskuste sisseviimine (2019  - 2020); 

5. Hindamiskavadesse üldpädevuste ja läbivate teemade hindamise sisseviimine (2019 - 2020); 

6. Vajadusel kooli valikainete uute ainekavade väljatöötamine; 

7. Paindliku õppevormiga ainete ja/ või teemade nimekirja koostamine. Kooli õppekavas on 

nimetatud paindliku õppevormiga ained ja üksikud teemad teistest ainetest. Ainekavades on 

õppevormid, võimalikud vahendid, hindelised tööd ja hindamiskriteeriumid põhjalikult 

kirjeldatud. Õpilastele antakse valikuvõimalust hindamismeetodite ja/või -vormi valikul. 

Vastutav isik: õppealajuhataja  

Teostajad: aineõpetajad, AS juhatajad 

 

EESMÄRK 3.2. Toetada kõigi kooli vastuvõetud õpilaste arengut, õpioskusi, loovust ja 

ettevõtlikkust ja kindlustada selleks vastav õppe- ja kasvukeskkond.  

INDIKAATOR:  

1. Läbiviidud rahulolu - uuringud näitavad kasvavat trendit muutuva õpikäsituse 

edendamisprotsessis; 

2. PISA uuringu tulemused on vähemalt maakonna keskmisel; 

3. Igas kooliastmes andekad õpilased on saavutanud märkimisväärsed kohad kõikidel 

aineolõmpiaadidel.  

MEEDE 3.2.1.: veenda õpetajaid selles, et kõik õpilased saavutavad individuaalse ja 

inspireeriva õpetamise tulemusel võimalikult häid õpitulemusi ja suunata õpetajaid võtma enda 

peale vastutuse selle saavutamise eest.  (haridusjuhi kompetentsimudel) 

TEGEVUSED 

1. õppetöö korraldamisel ja õppesisu valikul lähtutakse muutuva õpikäsituse kolmest 

põhisuunast: konstruktivistlik teadmuskäsitus, koostöine õppimine ja autonoomia; 

2. projektiõppe süsteemi väljatöötamine, katsetamine ja juurutamine koostöise õppeviisina; 
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3. tunnitöö ning kooli - ja klassivälise õppetöö korraldamisel võetakse arvesse gümnaasiumi kui 

UNESCO, TEK ja „Ettevõtlik kool“ võrgustiku eesmärke ning õpilastes kujundatavaid 

pädevusi; 

4. õpilaste oskuste, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamine läbi klassi - ja koolivälise tegevuse sh 

konkurssides, võistlustel, õpilasfirmade laatadel, üritustes, aruteludes, töötubades osalemine; 

5. läbivate teemade ja üldpädevuste lõimumine õppeprotsessi ja nende hindamine;  

6. aastaringsete õuetundide läbiviimine ja õppematerjalide/tööülesannete andmebaasi loomine;  

7. õpilase tunnustamise ja kiitmise suurendamine ekooli vahendusel aineõpetajate ja 

klassijuhatajate poolt. aineõpetajate poolt järgitakse põhimõtet, et iga õpilane saab 

aineõpetajalt vähemalt ühe toetava ehk positiivse tagasiside trimestri vältel; 

8. iga õpilase individuaalset arengut toetavate õppemeetodite rakendamine (haridusjuhi 

kompetentsimudel); 

9. õpihuvi inspireerivate õpikeskkondade kasutamine  (haridusjuhi kompetentsimudel); 

10. iga õpilase maksimaalset arengut toetava ja tema võimete ja õpitulemuste kaardistamiseks 

hindamissüsteemi loomine  (haridusjuhi kompetentsimudel); 

11. LTT valdkonnas probleemipõhise õppe arendamine, säästva arengu põhimõtete 

integreerimine aineõppesse, õpilaste uurimuslike tegevuste toetamine ja uurimistööde 

läbiviimine;  

12. VEPA metoodika rakendamine algkoolis, mis aitab arendada laste võimet oma käitumist ja 

reaktsioone kontrollida 

 

Vastutav isik: õppealajuhataja 

Teostajad: aineõpetajad  

 

MEEDE 3.2.2. Kasvatustöö ja arenguvestluste tõhususe tõstmine 

TEGEVUSED:  

3.2.2.1. arenguvestluste pidamise süsteemi, selle korralduse ja tulemuslikkuse läbivaatamine 

ning selle kaudu arenguvestluste kvaliteedi tõstmine (2019); 

3.2.2.2.  iga klassi traditsioonide loomine läbi koolisistes üritustes osalemise (UNESCO 

tähtpäevad, “Ettevõtlik kool” võrgustiku üritused jne); 

3.2.2.3. kodanikukasvatusele ja UNESCO väärtuste kujundamisele tähelepanu pööramine läbi 

klassijuhatajatöö ja vabatahtlikus tegevuses osalemise ning selle kajastamine Ekoolis. 

Vastutav isik: klassijuhatajate AS juhataja 

Teostaja: klassijuhatajad  

 



30 
 

MEEDE 3.2.3. Tagada kõigile kõrvalejäämisohus õppijatele õppeprotsessis täielik osalus ja luua 

selline õpikeskkond, mis aitab neil oma potentsiaali realiseerida 

TEGEVUSED: 

1. pidev õpilaste psühholoogilis-pedagoogiline monitooring ning varajane erivajaduste 

märkamine (eriti pööratakse tähelepanu sensitiivsetele perioodidele - kooliga kohanemine, 

kooliastme vahetamine); 

2. vajalike korrektsiooni programmide rakendamine ( kognitiivse sfääri korrektsioon, 

käitumissfääri korrektsioon, sh vihajuhtimise treening ning adaptiivse käitumise treening); 

3. vajalikke spetsialistide, sh abiõpetajate ja eripedagoogi olemasolu tagamine koolis; 

4. koostöö süsteemi loomine HEV laste vanematega, nt vanemate rühmad või “Vanemate 

kool”; 

5. pidev õpetajate täiendkoolitamine kaasava hariduse teemadel; 

6. koostöö koolieelsete lasteasutustega koolivalmiduse väljaselgitamise teemal ja sujuva 

süsteemi loomiseks HEV laste üleminekuks lasteaiast kooli; 

7. koovisioon, ehk keeruliste juhtumite läbivaatamine meeskonnatööna (aineõpetajad, 

tugiteenus, klassijuhatajad, vajadusel - kooli juhtkond); 

8. õpetajate nõustamine HEV õpilaste õppeprotsessi ettevalmistamisel, läbiviimisel, hindamisel 

ja individualiseerimisel; 

9. vajaduse korral eriklassi avamine kõnepuudega lastele.  

Vastutajad: HEV õppealajuhataja, tugispetsialistid 

 

EESMÄRK 3.3. Digipädevust kui üldpädevust arendatakse kõigis õppeainetes ja huvitegevuses, 

see on õppeprotsessi loomulik osa. 

INDIKAATOR:  

1. 70% õpilaste digipädevuse tase iga kooliastme lõpus vastab õpilase digipädevuse mudelile. 

2. INNOVE läbiviidud 9.kl ja 12.kl digipädevuse tasemetöö tulemused on vähemalt 

Eesti  keskmisel  

MEEDE 3.3.1: Tagada õpilastele õppekavas sätestatud digioskuste omandamine kõikides 

kooliastmetes. Ainetundides korraldada õppetööd võttes arvesse õppijate digipädevuse mudelit. 

TEGEVUSED: 

1. Õpilaste digioskuste kujundamine on kirjeldatud õpetajate töökavades teemade lõikes. 

Õpetajate töökavades on eraldi osa, kus on detailselt kirjeldatud, mis õpilase digipädevust sel 

tunnil arendatakse; 

2. Kasutusele kohustuslikke veebipõhiste keskkondade ja digivahendite nimekiri. Valitud ja 

dokumenteeritud kasutusele kohustuslikud veebipõhised keskkonnad ja digivahendid; 
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3. On koostatud digioskuste õpetamiskalender õpilastele (peamiselt klassitundide ajal), mille 

järgi tutvustatakse neile kooli poolt valitud veebipõhiseid keskkondi ja digivahendeid, 

toimub õpetajate koostöö planeeritud tegevuste realiseerimisel õppetundides/ 

klassiijuhatajatundides/huviringides; 

4. Uuenduslike/kaasaegsete õpetamismetoodikate kasutamine. Haridustehnoloogi toel 

koostatakse/antakse ülevaade digivahenditest/uutest rakendustest, mida saab kasutada 

õppeprotsessis. Aineõpetajad jagavad oma kogemust pilvelahendustes andes teistele 

kolleegidele tagasiside; 

5. Igatrimestriline projektipäev. Üks kord trimestris toimuvad ülekoolilised projektipäevad, mis 

toetavad õpilaste digioskuste kujundamist. Projektipäevade teemad sh arendatavad 

digioskused on õpetajate poolt arutatud. 

Vastutav isik: IKT spetsialist, õppealajuhataja 

Teostaja: aineõpetajad 

 

MEEDE 3.3.2: Õpetajate kogemuste vahetus ja üksteiselt õppimine (digiplaan 2.3) 

TEGEVUSED: 

1. iga-kuine koolisisene kogemuste vahetus. Iga kuu (näiteks iga päev üks tund ühe nädala 

jooksul) toimub koolisisene kogemuste vahetus, kus iga õpetaja esitab, mis uut 

(digivaldkonnast) on õpetamisel katsetatud, selle tulemused ja plaanid oma kogemuse 

täiustamiseks ja töösse juurutamiseks; 

2. iga-aastane linnaline/ maakondlik ped. konverents. Iga aasta kevadel kool korraldab 

konverentsi, kus linna/ maakonna õpetajatel on võimalus jagada oma kogemusi 

digivaldkonnas. Fookuses on õppeprotsessi digitaliseerimine. 

 

Vastutajad: õppealajuhataja, infojuht, IKT spetsialist 

Teostajad: aineõpetajad, klassijuhatajad  

 

EESMÄRK 3.4.: Eesti keele ja inglise keele varajase keelekümbluse õppijatele  on loodud 

võimalused järjepidevaks õppimiseks keelekümblusmetoodika järgi põhikoolis. 

INDIKAATOR: 

Sisehidamine näitab lastevanemate positiivset tagasisidet ja rahulolu õppimiskorraldusega. 

MEEDE: Kõigi huvigruppide tihe koostöö. 

TEGEVUSED: 

1. Keelekümblusklasside keelekümblusmetoodika läbinud klassijuhataja andmine; 

2. Õppekeeles toimuvate kooliväliste ürituste läbiviimine; 
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3. Eestikeelse/inglisekeelse õppe tagamine vastavalt keelekümbluse tunnijaotusplaanile 

õppeainete ja aastate lõikes; 

4. Klassi vastuvõetavate õpetajate poolt tundide külastamine 3.klassi lõpus paremaks 

järjepidevuseks. Klassi harjumuspärase tunnikäigu ja õpilaste tasemega tutvumine 3.klassi 

jooksul; 

5. 3.klassi õpetaja ja vastuvõetavate õpetajate ühised tunnid ja/või üritused 3.klassi kevadel; 

6. Tagasiside saamine lastevanematelt läbi küsitluse ja arenguvestluste iga aasta tagant; 

7. Lastevanematelt saadud tagasiside arutamine keelekümblusõpetajate koosolekul õppeaasta 

lõpus. 

Vastutav isik: keelekümbluse koordinaator, õppealajuhataja  

Teostajad: kke klasside aineõpetajad ja klassijuhatajad 

 

EESMÄRK 3.5.: inglise keele ja eesti keele oskuse tase võimaldab keelekümblusõpilastel 

jätkata edukalt õppimist gümnaasiumis. 

INDIKAATOR: Inglise keelekümblusklasside õpilased saavad eksami eest 9.klassis tulemuse 

üle keskmise riigis. Eesti keelekümblusklasside õpilased saavad eksami eest 9.klassis keskmise 

tulemuse üle 86 (100%-st). 

MEEDE: Kõrge õpetamiskvaliteedi tagamine eesti/ inglise keeles õpetatavates ainetes 

1. Õpetajate materjali ja kogemuste jagamine; 

2. Eesti/inglise keeles toimuvate ainete õpetamiskvaliteedi pidev jälgimine; 

3. LAK-tegevuskava koostamine 1-3.klasside jaoks aastaks 2020 ja 4-9 klasside jaoks aastaks 

2022; 

4. LAK-õppematerjali kogumine e-mappidesse, mis on kättesaadavad gümnaasiumi kõigile 

õpetajatele; 

5. Keelekeskkonna loomine iga lapse jaoks, kes õpib keelekümblusmetoodika järgi ( 

väljasõidud, ekskursioonid, projektid, peod, üritused, rääkivad seinad, laagrid); 

6. Inglise keele õpetajate keelekümblusmetoodika koolituse läbimine; 

7. Lastevanemate kaasamine õppimisprotsessi motivatsiooni tõstmiseks; 

8. Keelekümblusklasside õpilased osalevad linna/piirkonna keeleolümpiaadidel ja konkurssidel. 

Vastutajad: õppealajuhataja, keelekümbluse koordinaatorid  

Teostajad: aineõpetajad, õppealajuhataja, keelekümbluse koordinaatorid  

 

EESMÄRK 3.6: Põhikooli/gümnaasiumiastme lõpetanu omandatud (õpi)oskused võimaldavad 

tal jätkata õpinguid järgmisel haridusastmel ja/või olla konkurentsivõimeline tööturul.  
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INDIKAATOR(ID):  

2022.aastaks 90% põhikooli lõpetajatel on B1-tase eesti keele kui teise keele põhikooli eksami 

eest. 

2020.aastaks 100% gümnaasiumi lõpetajatel on B2-tase eesti keele kui teise keele riigieksami 

eest. 

2020.aastaks kõik gümnaasiumi sisseastujad on sooritanud riikliku põhikooli lõpueksami inglise 

keeles.  

2021. aastal inglise keele riigieksamitel on saavutatud vähemalt riigi keskmine tulemus  

MEEDE: eesti keele/inglise keele oskuse tagamine ning eesti keelt/inglise keelt väärtustavate 

hoiakute kujundamine 

TEGEVUSED: 

1. Laiendada keeleõpet mitteformaalses (väljasõidud, õppekäigud, ekskursioonid, aastaringsed 

õuetunnid  ja külalised tunnis) keskkonnas teiste asutustega koostöö kaudu, mis aitab 

sulanduda eesti kultuuriruumi; 

2. Tihe koostöö klassijuhatajate- ja vanematega läbi arenguvestluste tõhustamise; 

3. Innovaatiliste ja valdkonnaüleste lähenemisviidiside rakendamine;  

4. Keele õppimist soodustava sõbraliku õhkkonna loomine läbi õpetamismeetodite 

mitmekesisuse; 

5. Võimaldada keeleõpetajatele ja eesti keeles/inglise keeles oma õppeainet õpetavatele 

õpetajatele täiendusõpet sh LAK-õppe metoodika vallas ja keelekümbluse ümberõppel; 

6. Õpetajate koostöö tõhustamine (materjalide, metoodika vahetus, kolleegide tundide 

külastamine); 

7. Keeleõpet toetavate 8.kl loovtööde/11.kl uurimistööde osakaalu suurendamine ja andekate 

laste toetamine olümpiaadil osalemise kaudu; 

8. Keelte õpetamise ja eesti keeles/inglise keeles õpetavate õppeainete õpetamiskvaliteedi pidev 

seire; 

9. Avada eesti keele huviringid algkoolis.  

Vastutajad: õppealajuhataja, ainesektsioonide juhatajad 

Teostajad: aineõpetajad, õppealajuhata 

  

4. TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE 
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EESMÄRK 4.1. Gümnaasiumis on loodud atraktiivne, kaasaegne ja riskianalüüsil tuginev 

turvaline õpikeskkond, mis tagab riikliku õppekava rakendamise. 

INDIKAATOR: Aastal 2022 gümnaasiumis on loodud põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus 

õppekavas kehtestatud nõuetele vastav füüsiline õpikeskkond. 

MEEDE 4.1.1: Olemasolevate rahaliste vahendite otstarbekas kasutamine ja/või sponsorite või 

vanemate kaasamine 

TEGEVUSED: 

1. Koolisiseste remonditööde teostamine kooli eelarve piires; 

2. Kaasaegse tehnika ja vajalike õppevahendite ning inventariga varustamine; 

3. Ära kulunud põrandakatte vahetamine; 

4. Valgustite vahetamine kõikides kabinettides; 

5. Vajalike vahendite soetamine liikumisvõimaluste  parendamiseks; 

6. Kooli taskupargi loomine kooliõues õppetundide läbimiseks. 

Vastutav isik: direktor, direktori asetäitja majandusalal  

 

MEEDE 4.1.2: Täiendavate rahaliste vahendite taotlemine renoveerimistööde teostamiseks  

tegevused:  

TEGEVUSED:  

 

 

renoveerimistööd ressurss maksumus, euro 

1 Piirdeaia paigaldamine koos projekti maksumusega lisaeelarve 70 000 

2 Staadioni korrastamine  koos projekti 

maksumusega     

lisaeelarve 74 000 

3 Fassaadi renoveerimine  koos projekti 

maksumusega 

lisaeelarve 65 000 

4 Riidehoiu renoveerimine  koos projekti 

maksumusega 

lisaeelarve  60 000 

5 Elektrijuhtmestiku vahetamine  koos projekti 

maksumusega 

lisaeelarve  eelarve on 

koostamisel  

 

Vastutav isik: direktor, direktori asetäitja majandusalal, projektijuht 
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MEEDE 4.1.3: Luuakse võimalused infotehnoloogia ja kaasaegsete õppemeetodite laialdaseks 

kasutamiseks riikliku õppekava ja digiplaani eduka rakendamise eesmärgiga. 

TEGEVUSED 

1. Kooli katmine wifi-ga (riiklik programm); 

2. järk - järgult soetada uued esitlusvahendid ja paigaldad vastavatesse õppeklassidesse;  

3. Robotide soetamine nii kooli eelarvest kui ja projektitegevuse kaudu;  

4. Koostöös õpilastega välja töötada õpilaste isiklike digiseadmete kasutamise reeglistik; 

5. Võtta kasutusele tööde register (rakendus, spetsiaalne e - postkast (arvutiabi@soldino.edu.ee) 

ja koostada kasutajajuhendeid (Juhendid, korduma kippuvad küsimused, artiklid siseveebis, 

tegevuste kontrollnimekirjad); 

6. Järk - järguline digiõpikute kasutusele võtmine;  

7. Moodle õpikeskkonna tõhusam kasutamine gümnaasiumiastmes.  

 

Vastutav isik: direktor, projektijuht, infojuht, IKT spetsialist 

Teostaja: aineõpetaja 

  

 

EESMÄRK 4.2. Kõik koolisisesed dokumendid on kättesaadavad pedagoogidele elektroonsel 

kujul ning toimib tõhus elektroonne infovahetus. 

INDIKAATOR: Toimiva elektroonilise dokumendihaldussüsteemi, hästi korraldatud teabevoolu 

ning õppeinfosüsteemi olemasolu 

MEEDE: Arendada digitaalset asjaajamist koolis ning suunata õpilasi jälgima oma õppetööd. 

TEGEVUSED: 

1. Google pilvelahendusele üleminek dokumentide haldamiseks; 

2. Õpetajate ja koolitöötajate pidev koolitamine digitaalse asjaajamise vallas; 

3. Kontrollida õpilaste e-kooli ligipääsu olemasolu alates II kooliastmest; 

4. Kooli kodulehekülje uuendamine (2019); 

5. Erinevate info- ja suhtluskanalite kasutamine vanemate ja õpilastega koostööks (facebook, 

foorumid). 

Vastutav isik: infojuht 

Teostajad: infojuht, aineõpetajad, klassijuhatajad  

 

EESMÄRK: 4.3. Koolis on loodud võimalused tööd soodustava psühhosotsiaalse töökeskkonna 

loomiseks 
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INDIKAATOR: Psühhosotsiaalsed ohutegurid on viidud miinimumini, mis näitab ka töötajate 

rahulolu – uuring 

MEEDE: Mõõta, analüüsida ja ennetada riske, mis põhjustavad tööstressi ja 

läbipõlemissündroomi, ning rakendada tervisekahjustuse ennetamiseks vastavaid abinõusid.  

TEGEVUSED: 

1. Kaardistada ja mõõta psühhossotsliaalsest töökeskkonnast tulenevaid ohutegureid;  

2. Kavandada töökoormus selliselt, et vältida töötajate ülekoormust ja ajapuudust; 

3. Pakkuda töötajatele võimalus oma oskusi edasi arendada; 

4. Korraldada töötajate regulaarsed koosolekud, tagades sellega võimalus suhelda kolleegidega 

ja juhtkonnaga; 

5. Osutada töötatjatele põhjalik juhendamine ja toetus; 

6. Kaasata töötajad planeerimisse ja teavitada neid võimalikult varakult olulistest muutustest. 

Vastutavad isikud: direktor, töökeskkonnaspetsialist, õppealajuhataja, Tervisenõukogu esimees 

 

5. TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

EESMÄRK 5.1. Vanemad on koolipere võrdsed liikmed ning osalevad aktiivselt õppe- ja 

kasvatusprotsessis.  

INDIKAATOR:  2022.aastal läbiviidud küsitlused näitavad, et vanemate rahulolu kooliga on 

Eesti keskmisel või kõrgem.   

MEEDE: Lapsevanematega/lapse õigusliku esindajaga lugupidava ja ühiste eesmärkide 

teadvustamisel tugineva suhtlemisstiili valimine; vanemate kui võrdsete partnerite kaasamine 

õppe- ja kasvatusprotsessi. 

TEGEVUSED:  

1. Lapsevanemate rahulolu - uuringu tulemuste analüüsimine ja arutamine ning vajalike 

tegevuste kavandamine (2019); 

2. Vanematega koostöö eesmärgistamine ja kavandamine klassijuhatajte AS töö kaudu;  

3. Pedagoogiliste loengute, individuaalsete nõustamiste, avatud uste päevade, vestluskohvikute, 

temaatiliste lastevanemate koosolekute läbiviimine   ja planeerimine kooli üldtööplaanis; 

4. Vanemate aktiivsuse seire ja selle tulemusena kooli arengusse kõige suurema panuse teinud 

ja kõige enam kooli maine tõstmisele kaasa aidanud vanemate tunnustamine õppeaasta lõpus;  

5. Tõhusam vanemate kaasamine klassitegevusse;  
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6. Algkooli laste vanematele küsitlusankeedi väljatöötamine (psühholoog koostöös 

klassiõpetajatega)(2019) 

Vastutav isik: direktor, klassijuhatajate ja klassiõpetajate AS, psühholoog 

Teostajad: klassijuhatajad, klassiõpetajad  

  

EESMÄRK 5.2. Gümnaasiumis on 1.klassi vastuvõetud õpilaste arv tagab  tervikuna  

gümnaasiumi jätkusuutlikkuse. 

INDIKAATOR: Iga aasta avatakse vähemalt 4 esimest klassi.  

MEEDE: Luua tugevad, mitmeid valdkondi haaravad partnerlussuhted koolieelsete 

lasteasutustega. 

TEGEVUSED: 

1. Mitmekesistada koostööd lasteaededaga eesti keele ja inglise keele õppe juurutamiseks;  

2. Kirjutada koostööprojektid, mis eeldavad ühiste õppekäikude ja ekskursioonide läbiviimist, 

kuhu on kaasatud ka lapsevanemad; 

3. Luua rohkem võimalusi spordiürituste korraldamiseks; 

4. Huviringide kaudu (sh IKT)  ja põhikooli õpetajate abiga korraldada vähemalt 2 korda 

trimestris väikelaste loovust ja uurimisvõimeid arendatavad tegevused; 

5. Pakkuda 8.kl loovtööde ja 11.kl praktiliste tööde teemad, mis on suunatud lasteaedadega 

koostöö mitmekesistamisele;  

6. Iga klassiõpetaja leiab oma klassi omapära, mida tutvustab vanematele esimese klassi 

komplekteerimisel.  

Vastutav isik: klassiõpetajate AS juhataja  

Teostajad: klassiõpetajad  

  

EESMÄRK 5.3.: Tänu koostööle huvigruppidega on loodud eeldused kooli õppekavas 

sätestatud õpilaste üldpädevuste kujundamiseks. . 

INDIKAATOR: Õpetajate koostöö Narva teiste kultuuri- ja õppeasutustega kajastub 

ainekavades, on ette kavandatud ja korraldatud vastavalt riikliku õppekava nõuetele 

õppetegevuse korraldamise osas. 

MEEDE: Kujundada ühtse haridusruumi abil õpikeskkond, mille loomisse on kaasatud kõik 

asjaomased huvigrupid. 

 TEGEVUSED: 

1. Õppe- ja kasvatustöö kavandamine  lähtudes kooli arengukava, kooliõppekava ja ainekavade 

eesmärkidest ja prioriteetidest ning koostöös NKTÜ, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 

Narva õppekoht, Narva teiste haridusasutuste, kultuuri- ja spordiasutustega; 

http://nvtc.ee/et
http://nvtc.ee/et
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2. Vähemalt üks kord trimestris iga aineõpetaja õppeprotsessi korraldamisel on laiendanud 

õpikeskkonna väljaspool klassiruumi;  

3. Koostöös vilistlaste, vanemate ja teiste õppeasutustega  kutsealase töö arendamine läbi 

projektitegevuse, klassijuhatajatunni ja valikainetundide; 

4. Korrigeerida hindamissüsteemi ainekavades arvestades hindamisel vähemalt üks kord 

trimestris/kursuse vältel väljaspool klassiruumi, teises õpikeskkonnas tehtud tööd; 

5. Kajastada ja lühidalt kirjeldada ekoolis õues või väljaspool klassiruumi toimunud tunnid; 

6. Vähemalt kaks korda õppeaastas enne koolivaheaega korraldada klassijuhataja päevad 

eesmärgiga mitmekesistada kasvatustegevust.  

 

Vastutav isik: õppealajuhataja, huvijuht   

Teostajad: aineõpetajad, klassijuhatajad 

 

EESMÄRK 5.4. Koolis on toimiv õpilasesindus, kes koostöös direktoriga toetab õpilaste 

mitmekülgset arengut, arvestades nende huve ja vajadusi ja aitab kaasa kooli maine tõstmisele.  

INDIKAATOR: 2022.aastaks ÕE on pälvinud tunnustust nii linna kui ka riigi tasemel.  

MEEDE 5.4.1.: Luua eeldused ÕE töö tõhusamaks arendamiseks  

TEGEVUSED: 

1. Enne ÕE valimist teavitada ÕE uued liikmed organisatsiooni põhimõtetest ja tegevustest;  

2. Välja töötada ÕE uute liikmete aktiivsuse toetusmeetmed;  

3. Analüüsida meeskonna olemasolevaid ressursse ja välja selgitada parendusvaldkonnad oma 

töö tõhustamaks;  

4. Kaasata ÕE koolitamisse kooli ja teiste organisatsioonide spetsialistid;  

5. Välja töötada ÕE liikmete eneseanalüüsi vorm, millega hinnatakse nende panust kooli 

arengusse; 

6. ÕE tegevust kajastada meedias ja sotsiaalvõrgustikes; 

7. Luua partnersuhted teiste noorteogranisatsioonidega Narvas ja väljaspool Narvat, määratleda 

koostöö sihid ja eesmärgid.  

 

MEEDE 5.4.2.: ÕE töötab koostöös kõigi kooli õpilastega  

INDIKAATOR: 2022.a 50% ÕE poolt algatatud projektidesse on kaasatud ÕE koosseisu 

mittekuuluvaid õpilasi.   

TEGEVUSED: 

1. ÕE tegevusplaan koostatakse gümnaasiumi õpilastelt saadud tagasiside arvestades; 

2. Luuakse vabatahtlike võrgustik; 
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3. Luuakse loovate õpilaste andmebaas; 

4. Läbi viia ÕE temaatikat puudutavad klassijuhatajatunnid. 

 Vastutav isik:  huvijuht 

Teostaja: ÕE liikmed  

 

EESMÄRK 5.5.: Kooli iga õpilane teab Narva Soldino Gümnaasiumi kui UNESCO kooli 

eesmärke ja väärtusi ja järgib neid igapäevaelus.   

INDIKAATOR: 2022.aastaks iga klass on osa võtnud UNESCO üritusest ja/või ürituse 

korraldamisest vähemalt üks kord õppeaastal.  

MEEDE: Luua tihe koostöö NSG UNESCO komitee, kooliõpetajate, klassiõpetajate, 

õpilasesinduse vahel. 

TEGEVUSED: 

1. Iga õppeaasta alguses klassiõpetajad registreeruvad oma klassi vähemalt ühele üritusele 

UNESCO komitee poolt pakutud UNESCO päevade tähistamise listi; 

2. UNESCO – temaatiliste  klassijuhatajatundide kavandamine ja läbiviimine; 

3. UNESCO  komitee, klassijuhatajate, õpetajate ja õpilasesinduse koostöö hindamine. 

 

Vastutav isik: UNESCO töörühma esimees 

Teostaja: klassijuhataja 

 

EESMÄRK 5.6.: NSG õpilased on innustatud kooli vilistlaste saavutustest ja edulugudest 

INDIKAATOR: 2019. - 2022.a gümnaasiumis on toimunud vähemalt 10 üritust vilistlaste 

osalusega.  

MEEDE: Julgustada kooli õpetajaid ja vilistlasi koostööle 

TEGEVUSED  

1. “Tagasi kooli!” projekti raames kutsuda vilistlasi tunde läbi viima;  

2. kutsuda vilistlasi osalema kooliüritustel;  

3. läbi 8.kl loovtööde ja 11.kl praktiliste tööde tutvustada kooliõpilastele vilistlaste edulugusid;  

4. ÕE kutsub koostööle endised esimehed;  

5. Kooli juubeliaastal korraldada vilistlaste kokkutulek (2020) 

Vastutav isik: huvijuht 

Teostaja: aineõpetaja, huvijuht, ÕE esimees  
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ARENGUKAVA MAKSUMUSE PROGNOOS 

  

Arengukava tegevuskava on koostatud eeldusel, et läbimõeldud ja läbikaalutud eelarveliste 

ressursside kavandamine ja planeerimine võimaldab teostada tegevused ja jõuda eesmärkide 

täitmiseni. Eelarveliste vahendite eesmärgipärane kasutamine soodustab ebamõjusate ja 

ebatõhusate tegevuste vältimist ning sobivate parendustegevuste algatamist. 

  

Täiendavaid rahalisi vahendeid seoses arengukava eesmärkide saavutamisega taotletakse igal 

aastal eelarve koostamise kaudu. Täiendavad rahalised vahendid on vajalikud ja seotud uue 

põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava rakendamisega (meede 4.1.1. ja 4.1.3) ja koolihoone 

ja territooriumi renoveermistööde teostamisega (meede 4.1.2.). Meetmes 4.1.2. kirjeldatud 

suurmahuliste renoveerimistööde teostamiseks tuleb taotleda rahalised vahendid ulatuses 

vähemalt 234 000 eurot. Riiklikes õppekavades on sätestatud nõuded kooli füüsilisele 

keskkonnale, mis eeldavad täiendavaid vahendeid, et viia tegelik füüsiline õpikeskkond 

kooskõlla õigusaktides sätestatuga. 

Mitmete tegevuste rakendamiseks sh õppe- ja kasvatustöö toetavad üritused, tervist edendava 

programmi üritused taotletakse raha vastavatest fondidest. 
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ARENGUKAVA ELLURAKENDAMINE JA UUENDAMINE 

  

Narva Soldino Gümnaasiumi arengukava on strateegiline dokument, millest juhinduvad kõik 

gümnaasiumi töötajad. Arengukava on aluseks iga-aastase üldtööplaani koostamisel, samuti on 

see alusdokument rahaliste vahendite taotlemisel linnaeelarvest, fondidest ja projektidest. 

Vastavalt Narva Linnavalitsuse 28.septembri 2006.a määrusele nr 42 „Narva linna 

arengudokumentide menetlemise kord" arengukava läbivaatamine toimub iga kahe aasta tagant 

arvates arengukava vastuvõtmisest. Arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide 

saavutamise kohta tehakse kord kalendriaastas ülevaade aruande vormis ja tutvustatakse seda iga 

kalendriaasta lõpul õppenõukogule ning hoolekogule. Arengukava uuendamine toimub kord 

aastas jaanuaris. Arengukava täitmise ja uuendamise korraldamise eest vastutab kooli juhtkond. 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

 haridusalase seadusandluse muudatustega; 

 muudatustega riiklikus õppekavas; 

 muudatustega haridusnõudluses; 

 muudatustega kooli investeeringutes; 

 kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega; 

Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor kooli õppenõukoguga, 

õpilasesindusega ja kooli hoolekoguga ning seejärel kinnitab. Koopia muudetud tegevuskavast 

saadetakse Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda. Kui arengukava koostamise vajadus tuleneb 

seadusest, toimub arengukava menetlemine kooskõlas seadusega. 
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Lisa 1 

Arengukavas sh tegevuskavas kasutatavate mõistete selgitused 

  

NSG – Narva Soldino Gümnaasium 

  

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilane –  õpilane, kelle eriline andekus, õpi- või 

käitumisraskused, tervislikud puuded või pikema aegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa 

vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus (individuaalne õppekava) või õpikeskkonnas 

(õppevahendid, õpperuumid, õppe meetodid jm) või õpetaja poolt vastava klassiga töötamiseks 

koostatud töökavas. 

  

Individuaalne õppekava (IÕK) – on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud 

õppekava, kus määratletakse tema võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks vajalikud 

tingimused. 

  

Huvirühm – üldhariduse valdkonnas teadvustatud ühiste huvide nimel tegutsev ühendus 

(mittetulundusühendus, liikumine, katuseorganisatsioon, võrgustik) või inimesed või 

organisatsioonid, kelle huvid üldhariduse valdkonnas ühtivad. 

  

Keelekümblus – keeleõppe rikastav vorm, millele on iseloomulik, et põhi- ja/või keskkooli 

(gümnaasiumi) jooksul omandatakse vähemalt pool õppemahust teise keele vahendusel. 

  

PISA – rahvusvaheline OECD võrdlusuuring Programme for International Student Assessment, 

millega mõõdetakse perioodiliselt 15-aastaste õpilaste pädevusi (funktsionaalset lugemis-, 

matemaatika ja loodusteaduslikku kirjaoskust) . 

  

Eesmärk – reaalne, teatud ajaks taotletav ja mõõdetav tulemus. 

  

Indikaator – eesmärgi täitmist iseloomustav kvalitatiivne või kvantatatiivne näitaja. 

  

Meede – abinõude kogum eesmärgi saavutamiseks. Meede on määratletud ja sõnastatud 

tegevuspõhiselt. 

  

Tegevused – meetmete rakendamiseks kavandatavad olulisemad tegevused. 
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Teostamise tähtaeg – tegevuse teostamise ajaperiood. 

  

Vastutav isik – tegevuste ja erinevate isikute kaasamise kaudu meetme saavutamise tagav 

inimene. 

  

ÕE – õpilasesindus, Narva Soldino Gümnaasiumi õpilastest moodustatud alaliselt tegutsev 

organ, kelle  ülesandeks on noorte kooliellu kaasamine, koolielu küsimuste lahendamine, iga 

õpilase aktiivsuse tõstmine. 

 

UNESCO - Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon on ÜRO juures 

töötav organisatsioon, mis on loodud ülemaailmseks koostööks teaduse, hariduse, kultuuri, lõite, 

keskkonnakaitse ja inimõiguste vallas 

INNOVE - Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis koordineerib ja edendab üld- 

ja kutsehariduse valdkonda Eestis. 

 

TEK – tervist edendavate koolide võrgustik, liikumise Tervist Edendava Kool eesmärgiks on 

edendada koolides ja ka paikkonnas tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja 

füüsilist keskkonda.  

 

“Ettevõtlik kool” - IVEKi poolt algatatud „Ettevõtlik kool“ on haridusprogramm, mis on 

suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi. Erinevad huvigrupid panustavad koos 

ühiste eesmärkide nimel – tegus ja hooliv noor, parandades hariduse kvaliteeti ja suurendades 

noorte edukust elus. 

 

VEPA – metoodika, mis läbi mängu aitab arendada eelkõige laste võimet oma käitumist ja 

reaktsioone kontrollida ning parendab seeläbi nii õpilase kui ka õpetaja igapäevaelu. 

 

TÜNK – Tartu Ülikooli Narva Kolledž 

 

 

 

  

http://evkool.ee/

