
Arengukavaseminar 
 

 
 

Kooli tugevused: 
 Toitlustamine (Hommikupuder, suund tervislikule toidule, toidud on maitsvad). 
 Kool on tegus (palju üritusi jms). 
 Tunni- ja klassivälised tegevused. 
 Positiivne ja turvaline keskkond. 
 Head sportimisvõimalused. 
 Õuevahetunnid. 
 Piisav huviringide valik. 
 Liikumisharrastusele suunamine, vanemate kaasamine. 
 Ettevõtlus, õpilasfirmad. 
 Koolipoolsed algatused ja kogukonna kaasamine. 
 Head õpitulemused. 
 Edukalt teostunud projektid. 
 Head õpitingimused. 
 Õppimine on õpilaste seas väärtustatud. 
 Õppimises mentorluse rakendamine. 
 Aktiivsed, särasilmsed, nooruslikud  ja motiveeritud õpetajad. 
 Stabiilne personal. 
 Info liikuvus on hea, info/uudiste vahendamine sotsiaalmeedias. 
 Õpilaste arvklassides on optimaalne. 
 Kaasaegsete digivahendite olemasolu. 
 1.-4. klass on eraldi majas. 
 Regulaarsed meediakajastused. 
 Uuendusmeelsus. 
 Kool toetab juhilubade tegemist. 

 
Parendamist vajavad valdkonnad: 
 Põhikooliosas võiks eesti keele ja kirjanduse tundide maht olla suurem. 
 Õppetöös moodustada tasemerühmad. 
 Suhtuda õpilastesse eelarvamusteta.  
 Vabam suhtlus õpilaste ja õpetajate vahel. 
 Koolikotid on liiga rasked, kaaluda paralleelõpikuid jms. 
 II kooliastmes võiks olla samuti pikapäevarühm. 
 Kaasata aktiivsemalt külalisesinejaid erinevatest valdkondadest.  
 Kaasata tundidesse valla ettevõtjad. 
 Huviringid- meil on arvukalt spordiringe. Võiks olla kunsti, käsitöö jms tegevusi. 
 Kaasata ringide läbiviimiseks lapsevanemaid. 
 Osalemine „Aasta kooli“ konkursil. 
 Silmaringi arendamine- teatrikülastused, õppekäigud muuseumidesse (KUMU, ERM jms). 
 Peamaja juurde rajada õueala, mis toetab õuevahetundide tegevusi jms. 



 Koostöös kooli pidaja ja teiste valla koolidega leida lahendused paremaks õpilasliinide 
toimimiseks. Vaadata üle väljumisajad, bussipeatuste asukohad, busside täituvused jms. Kasutada 
lapsevanemate abi. Õpilasliine võiksid kasutada ka teised valla elanikud. 

 Algklasside kehalise kasvatuse tunnid võiks toimuda paaristundidena (kui tunnid toimuvad 
sisehooajal peamajas). Riietusruumides võiksid olla föönid. 

 Tehnoloogiaõpetuse töövahendid. 
 Peamaja ventilatsiooni realiseerimine realiseerida koos rohepöördega.  
 Koostöö noortekeskusega, valla raamatukoguga. 
 Staadioni puudumine. 
 Peamaja muusikaklassi asukoht. 
 Raamatukogu suurus, otstarbekus. 
 Tuua esile koostööd sõpruskoolidega. 

 
Prioriteetsed ettepanekud: 
 Aktiivsem mainekujundus üle-eestiliselt. 
 Koolimaja valgustus, gümnaasiumi nime ja logo eksponeerimine. 
 Jätkata õpetajate digipädevuste arendamisega. 
 Koostöös parendada õpilasliinide graafikuid jms. 
 Võimalusel renoveerida ventilatsioon kohe. 
 Ühisprojektid valla koolide vahel, oluline on haridusnõuniku roll. 
 Staadioni ja õueala ehitamine. 

 
 


