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Sissejuhatus  

 

Tallinna Nõmme Põhikool, registrinumber 75016674, on Tallinna Haridusameti hallatav asutus, kus 

saab omandada põhiharidust. Kool asub Tallinnas Raudtee tn 68, postiindeks 11618. Kool on 

töötanud samal aadressil erinevate nimede all ligi sada aastat. Saksakeelne D. Dreyeri erakool – Saksa 

Avalik Algkool avati 1. septembril 1922. aastal ning lõpetas tegevuse 1939. aastal. Samas majas 

töötas venekeelne kool 1944.-1959. aastatel. Septembris 1959 alustas tööd eestikeelne Tallinna 34. 

7-klassiline kool, mis 1961. aastal sai 8- klassiliseks ja 1988. aastal 9. klassiliseks kooliks. Alates 1991. 

aastast kannab kool Tallinna Nõmme Põhikooli nime.  

Tallinna Nõmme Põhikooli arengukava 2017-2021 on koostatud kooli arengustrateegia 

väljatöötamiseks järgmiseks viieks aastaks. Arengukava lähtub Eesti Vabariigi seadustest ja muudest 

õigusaktidest ning strateegiatest, Tallinna linna strateegilistest dokumentidest ja õigusaktidest, 

Tallinna Nõmme Põhikooli põhimäärusest ja õppekavast ja kooli eelmisest arengukavast. Kooli 

visiooni, eesmärkide ja tegevuskava koostamiseks toimusid aruteluseminarid, millest võtsid lisaks 

kooli juhtkonnale ja õpetajatele osa hoolekogu esindajad. Aruteluseminare juhtis MTÜ Koolitus- ja 

Nõustamiskeskus HARED. 

 

Hetkeolukorra analüüs 

 

Koolis töötab arengukava koostamise ajal 56 inimest. Neist kolm kuuluvad juhtkonda (direktor, 

õppealajuhataja, huvijuht), õpetajaid, sh tugipedagooge on 39, majanduspersonali 14 inimest. 

 

Joonis 1. Õpetajate vanuseline koosseis 2015/2016. õppeaastal (allikas: www.haridussilm.ee). 

Õpetajate vanuseline koosseis on mitmekesine – kõik vanuserühmad on esindatud. Kõige suurema 

osakaaluga on 40-49 aastased õpetajad (joonis 1).  

http://www.haridussilm.ee/
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Õpilasi on 2016/2017 õppeaastal koolis 580. Neist õpib  

I kooliastmes 216,  

II kooliastmes 207  

III kooliastmes 157 õpilast.  

Klassi keskmine täituvus on 24,2 õpilast.  

I ja II kooliastmes on klassikomplekti täituvus 23,7 (Eesti keskmine on 16,8), 

III kooliastmes on klassikomplekti täituvus 26,3 (Eesti keskmine on 14,6). 

Kooli õpilaste arv on viimastel aastatel kasvanud: 2014/15 õppeaastal oli õpilasi 531, 2015/16 

õppeaastal 561. Õpilaste arvu tõus on kaasa toonud ruumiprobleeme ja kahel viimasel õppeaastal 

töötab kool kahes vahetuses Pinnakasutusindeks (m2 õpilase kohta) on 9,7 (Eesti keskmine on 14,6). 

Õpilaste ja õpetajate ametikohtade suhtarv on 17,8 (Eesti keskmine on 12,0). 

Lähemalt näeb õpilaste arvu muutumist varasematel aastatel joonisel 2 (andmed infoportaalist 

www.haridussilm.ee). 

 

 

 

Joonis 2. Õpilaste arvu dünaamika kooliastmete lõikes 2005/6 – 2015/16 õppeaastal. 

 

Õppetöö tulemuslikkusega viimasel viiel aastal saab tutvuda tabelis 1. Hästi ja väga hästi õpib 

ligikaudu kaks kolmandikku õpilastest. Klassikursuse kordamise on valdavalt tervislikud põhjustel ja 

vanema soovil. Täiendav õppetöö on sooritatud 100% 

 

 

http://www.haridussilm.ee/
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Tabel 1. Õppetöö tulemuslikkuse näitajad 2011/12 õa – 2015/16. õa 

Õppeaasta Õpilasi Hinne „5“  Hinded „4“ ja „5“ täiendav  klassi   hästi ja väga hästi 

        õppetöö kordama   õppijate % 

2011/12 503 115 230 13 1   68,5 

                

2012/13 519 125 222 12 0   66,8 

                

2013/14 544 141 218 12 1   66 

                

2014/15 534 145 228 14 1   69,8 

                

2015/16 561 152 209 18 1   64,3 

 

Statistiline ülevaade kooli näitajatest 2015. aastal portaali http://www.haridussilm.ee/ andmetel 

(väljavõte 16. oktoobril 2016): 

- Kooli õpetajate hulgas on 30-aastaseid ja nooremaid 4,9% (Eesti keskmine on 10,5%). 

- Kvalifikatsiooninõuetele vastab 92,7% õpetajatest (Eesti keskmine on 89,8%). 

Õpetajate vastavus haridusele esitatud nõuetele põhikoolis on 90,2% (Eesti keskmine on 83,9%) 

- III kooliastme õpilastest pole 2013. ja 2015. aastal keegi õppetööd katkestanud, 2014. aastal oli 

katkestajaid 0,6%. 

- Huvikoolide tegevuses osaleb 70,9% õpilastest (Eesti keskmine on 46,4%), kooli huviringides osaleb 

82,7% õpilastest (Eesti keskmine on 65,8%). 

- Tugisüsteemi kaudu on toetatud 97,6% seda vajavatest õpilastest (Eesti keskmine on 96,8%). 

- Edasiõppijate osakaal lõpetanutest on 100% (Eesti keskmine on 96,2%), keskhariduse on 4 aasta 

jooksul pärast lõpetamist omandanud 88,9% (Eesti keskmine on 76,7%). 

 

Koolis viiakse regulaarselt läbi sisehindamist vastavalt Tallinna Nõmme Põhikooli sisehindamise 

korrale (kk nr 1-3/1, 6.märtsi 2009) p.2.4.  

Sisehindamise läbiviimiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: 

- statistika ja finantsaruandluse, õppeasutuse tegevusnäitajate ning muu kogutud informatsiooni 
analüüs; 

- kooli dokumentatsiooni analüüs; 

- intervjuud ja vestlused kooli huvigruppide esindajatega; 

- õppe- ja kasvatustegevuste ning õpilaste tööde vaatlus ja analüüs; 

- küsitluste ja arenguvestluste korraldamine ning tulemuste tagasisidestamine ja analüüs; 

- õpi- ja kasvatuskeskkonna, õppevahendite ning inventari ülevaatus ning analüüs. 

http://www.haridussilm.ee/
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Igal kevadel viiakse läbi töötajate rahuloluküsitlus, põhjalik huvigruppide rahuloluküsitlus toimub 
kord 5-aastase perioodi jooksul.  

Tallinna Haridusamet tellis 2016. aastal ulatusliku rahulolu-uuringu kõikide Tallinna koolide kohta. 
Selle tulemusi on arvestatud eesmärkide seadmisel ja tegevuste kavandamisel. 

Kooli õpikeskkond on hea, eelmisel arengukavaperioodil on investeeritud selle parendamisse. 

Muuhulgas on Tallinna Haridusameti ja kooli eelarvest soetatud kõikidesse klassidesse rulood, 

osaliselt renoveeritud koolimaja fassaadi ja katust, täiendatud infotehnoloogilise riistvaraga 

varustatust, parandatud ventilatsiooni, hangitud vahendeid tööõpetuse, kodunduse ja 

muusikaõpetuse jaoks. Koostööpartnerite abiga on rajatud suurde saali lava astmed ja kardinad, 

renoveeritud spordisaali põrand ja seinad ja parandatud muusikaklassi akustikat. 

Osaletakse mitmetes projektides, sh keskkonnaharidust ja õuesõpet toetavas projektis 

„Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele“. 

Koolil on rohkesti traditsioone, igal kuul toimub üks või rohkem traditsioonilist üritust, vt 

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=391. Õpilastel on võimalus kanda kooli sümboolikaga 

koolivormi. 

Kooli projekte ja haridustegevust toetab lastevanemate poolt 2007. aastal asutatud MTÜ Nõmme 

Põhikooli Arenguselts. 

 

 

 

 

  

http://nommepk.tln.edu.ee/?page_id=391
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Strateegia 
 

Visioon  
 

Arenev ja õppiv kool – alati loov.  

 

Missioon 
 

Kooli missioon (peamine tegevus) on tagada igakülgsed võimalused põhihariduse omandamiseks 

vastavalt riiklikule õppekavale.  

Missioonist johtuvalt seab kool endale ülesande nii vahetu õpetamise ja kasvatamise kui ka 

huvitegevuse kaudu väärtustada: 

- kooli eesti rahvuskultuuri ja euroopa haridusruumi osana; 
- kooli Nõmme asumite traditsioonide kandjana; 
- kaasaegset õpikeskkonda, -meetodeid ja -vahendeid; 
- isiksuse arengust lähtuvat vaba ja teadlikku valikut; 
- terveid eluviise. 

 

Põhiväärtused 
 

1. Professionaalsus; 

2. Pühendumus; 

3. Koolirõõm;  

4. Austus ja koostöö; 

5. Loov, sõbralik ja turvaline õpikeskkond; 

6. Õppija innustamine ja õpihimu säilitamine. 

 

Eesmärgid 
 

Kool seab endale üldeesmärgid ja viie valdkonna eesmärgid: 

1. Eestvedamine ja juhtimine; 

2. Personalijuhtimine; 

3. Koostöö huvigruppidega; 

4. Ressursside juhtimine; 

5. Õppe- ja kasvatustöö. 

 



 
 

8 
 

Üldeesmärgid 
 

1. Kool on säilitanud oma traditsioonid. 

2. Kool toimib kogukonnakeskusena. 

3. Koolil on hea maine. 

4. Lõpetajatel on valmidus jätkata haridusteed ja aktiivselt oma elu korraldada. 

5. Õpikeskkond toetab kaasaegse hariduse omandamist. 

6. Õpetajad on väärtustatud. 

7. Töötajad on kursis haridusuuendustega, kool katsetab ja rakendab erinevaid meetodeid ja 

lähenemisi (vastavalt muutunud õpikäsitusele). 

 

Valdkonnaeesmärgid 
 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

1.1. Sise- ja väliskommunikatsioon on toimiv ja tõene.  

1.2. Juhtimine on läbipaistev ja kaasav 

 

2. Personalijuhtimine 

2.1. Töötajatel on tööks vajalikud pädevused. 

2.2. Töötajad ja õpilased on väärtustatud ja motiveeritud. 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

3.1. Huvigrupid on informeeritud ning kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse.  

3.2. On olemas toimiv vilistlaskogu.  

3.3. Toimub aktiivne koostöö õppekava toetavaid programme ja projekte pakkuvate 

organisatsioonidega. 

3.4. Süsteemne koostöö edasiõppimise võimalust või täienduskoolitust pakkuvate asutustega. 

 

4. Ressursside juhtimine 

4.1. Õpikeskkond võimaldab täita õppekava täies mahus ning vastavalt muutunud õpikäsitusele.  
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4.2. Esteetiliselt kaunis kool. 

  

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5.1. Toimiv karjäärinõustamine 

5.2. Kool on kiusamisvaba. 

5.3. Õpilased väärtustavad kooli traditsioone ja sümboolikat. 

5.4. Õpiabi ja diferentseeritud õpetus on kõigile õpilastele kättesaadav. 

5.5. Õppetöö meetodid toetavad aktiivset õppimist. 

5.6. Kooli õppekava on uuendatud. 

 

Eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused 
 

E- eesmärk, T – tegevus. 

Üldeesmärgid 

E-1. Kool on säilitanud ja arendanud oma traditsioone. 

T-1.1. Kool kavandab traditsiooniliste ürituste läbiviimiseks eelarvesse vajalikud vahendid. 

T-1.2. Poolaasta alguses lepitakse kokku järgmise õppeaasta traditsiooniliste ürituste läbiviijad.  

T-1.3. Sõlmitakse lepingud traditsiooniliste ürituste korraldamisega seotud koostööpartneritega.  

E-2. Kool toimib kogukonnakeskusena. 

T-2.1. Algatatakse koostöö vilistlaskoguga. 

T-2.2. Korraldatakse heategevusüritusi. 

T-2.3. Korraldatakse kogukonnaüritused, sh 1.septembri rongkäik Nõmmel. 

T-2.4. Korraldatakse toimiv koostöö lapsevanemate ja kogukonnaga, selleks teavitatakse huvigruppe 

koostöövõimalustest. E-3. Koolil on hea maine. 

T-3.1. Õppe- ja kasvatustöö, huvitegevus ja koostöö huvigruppidega korraldatakse kooli mainet 

toetavalt. 

T-3.2. Kooli kodulehel kajastatakse kooliga seotud positiivseid sündmusi ja tulemusi. 

T-3.3. Kooliga seotud positiivseid sündmustest ja tulemustest teavitatakse lastevanemaid 

koosolekutel jt üritustel. 

T-3.4. Õpilasi innustatakse kandma koolivormi ja võimalusel kasutama ülelinnalistel ja üleriigilistel 

võistlustel, konkurssidel jms kooli sümboolikat. 
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E-4. Lõpetajatel on valmidus jätkata haridusteed ja aktiivselt oma elu korraldada. 

T-4.1. Õpetajatele täienduskoolituse korraldamine õpioskuste kujundamise meetoditest 

T-4.2. Luuakse võimalused kogemuste vahetamiseks oma ja teiste koolide õpetajatega õpioskuste 

kujundamisest. 

T-4.3. Tugisüsteemi ja aineõpetajate koostöö korraldamine erivajadustega õpilaste varajasteks 

märkamiseks ja vajalike tegevuste korraldamiseks. 

T-4.4. Kiusamisvastaste meetmete rakendamine. 

 

E-5. Õpikeskkond toetab kaasaegse hariduse omandamist 

T-5.1. Iga-aastaselt koostatakse investeeringute kava ning soetatakse võimalusel vajalikud vahendid. 

T-5.2. Arutatakse avatud õpikeskkondade loomise võimalusi. 

T-5.3. Klassiruumides luuakse võimalused rühmatööks ja koosõppeks. 
 

E-6. Õpetajad on väärtustatud 

T-6.1. Uuendatakse õpetajate tunnustamise kord. 

 

E-7. Töötajad on kursis haridusuuendustega, katsetavad ja rakendavad muutunud õpikäsitusele 

vastavaid erinevaid meetodeid ja lähenemisi. 

T-7.1. Õpetajatele korraldatakse koolitusi muutunud õpikäsitusest. 

T-7.2. Osa õppetööst korraldatakse õuesõppena. 

T-7.3. Kasutatakse meetodeid, mis võimaldavad õpilastel pikendada koolipäeva aegset aktiivse 

liikumise aega. 

T-7.4. Korraldatakse võimalused vahetada kogemusi muutunud õpikäsituse metoodikast. 

 

II Valdkonnaeesmärgid 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

E-8. Sise- ja väliskommunikatsioon on toimiv ja tõene.  

T-8.1. Kooli kodukord vaadatakse läbi ja vajadusel uuendatakse.  

T-8.2. Koostatakse tegevuskalender , mis on kõigile kergelt käsitletav (näiteks e- kalender Google´s).  

T-8.3. Kõigile töötajatele korraldatakse koolitused kalendri kasutamiseks. 

T-8.4. Kord kuus viiakse läbi infominutid. 
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T-8.5. Kooli kodulehel avaldatakse regulaarselt õpilastele, lastevanematele ja huvigruppidele olulist 

teavet kooli kohta. 

 

E-9. Juhtimine on läbipaistev ja kaasav. 

T- 9.1. Otsuste ettevalmistamiseks luuakse erinevaid töörühmi. 

T-9.2. Juhtkond korraldab regulaarselt kaasava juhtimise põhimõtetele vastavaid arutelusid. 

T-9.3. Kasutatakse erinevaid tagasiside andmise meetodeid: mentorlus, kootsimine, supervisioon, 

arvamusküsitlused, arutelud jt.  

T-9.4. Õpetajad kaasatakse vajalike töövahendite nimekirja koostamisse ja prioriteetide 

otsustamisesse. 

T-9.5. Vähemalt kord aastas teavitab Juhtkond õpetajaid kooli finantsressurssidest, mille alusel 

planeeritakse ainesektsioonipõhiselt vahendite muretsemist. 

 

2. Personalijuhtimine 

E-10. Töötajatel on tööks vajalikud pädevused. 

T-10.1. Koostatakse iga-aastane koolituskava, mille aluseks on töötajate enesehinnang ja 

koolituskord  

T-10.2. Koostatakse avatud tundide läbiviimise kava. 

E-11. Töötajad ja õpilased on väärtustatud ja motiveeritud. 

T-11.1. Luuakse töörühm, mis kavandab töötajate motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi uuendused 

ning tunnustamise korra. 

T-11.2. Tunnustatakse personali(näiteks Facebookis), õpilastele tutvustatakse auhindu saanud õpilasi 

ja õpetajaid. 

T-11.3. Vähemalt kord aastas toimub õpetajate ühine väljasõit kogemuste vahetamiseks või 

teadmiste omandamiseks. 

T-11. 4. Luuakse töörühm, kes töötab välja tähtpäevade tähistamise statuudi (juubelid jms). 

T-11.5. Tunnustatakse heade saavutustega õpilasi.  

T-11.6. Vähemalt kord aastas toimub direktori vastuvõtt silmapaistvaid tulemusi saavutanud 

õpilastele. 

T-11.7. Õpilasesindus töötab välja ja rakendab omapoolse õpilaste ja õpetajate tunnustamise 
süsteemi. 
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3. Koostöö huvigruppidega 

E-12. Huvigrupid on informeeritud ning kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse. 

T-12.1. Õpilasesindus korraldab õpilaste hulgas uuringuid aktuaalsetel teemadel. 

T-12.2. Kool korraldab lastevanemate õhtuid, kus tutvustatakse pedagoogilisi põhimõtteid, 

muudatusi hariduses ja koolielu korraldamist.   

T-12.3. Kool korraldab koostööpartneritega ümarlaudu. 

E-13. On olemas toimiv vilistlaskogu.  

T-13.1. Kool koostab vilistlaste registri, mis on edasise koostöö alus. 

E-14. Toimub aktiivne koostöö õppekava toetavaid programme ja projekte pakkuvate 

organisatsioonidega. 

T-14.1. Kaardistatakse õppekava toetavaid programme pakkuvad organisatsioonid vastavalt ainetele 

ja vanuseastmetele. 

T-14.2. Luuakse koostöösidemed huvipakkuvate organisatsioonidega, kes pakuvad õppekava 

toetavaid programme. 

T-14.3. Ainesektsioonid ja juhtkond töötavad välja väljaspool kooli või tundide ajal toimuvate 

programmide korraldamise reeglid. 

E-15. Süsteemne koostöö edasiõppimise võimalust või täienduskoolitust pakkuvate asutustega. 

T-15.1. Viiakse läbi uuring III kooliastme õpilaste huvidest ja edasiõppimise eelistustest. 

T-15.2. Viiakse läbi uuring õpetajate koolitusvajadustest. 

T-15.2. Luuakse töörühm, mis kavandab koostöö edasiõppimise võimalust või täienduskoolitust 

pakkuvate asutustega. 

4. Ressursside juhtimine 

E-16. Õpikeskkond võimaldab täita õppekava täies mahus ning vastavalt muutunud õpikäsitusele.  

T-16.1. Esitatakse Haridusametile ja teistele KOV institutsioonidele investeeringutaotlus spordiväljaku 

renoveerimiseks või spordihoone ehitamiseks Raudtee 68 kinnistule. 

T-16.3. Lisafondide/rahastuse otsimine, projektide kirjutamine. 

T-16.4. Renoveeritakse ja varustatakse õppevahenditega õppeköök. 

E-17. Esteetiliselt kaunis kool. 

T-17.1. Lepitakse kokku reeglid kooli värvilahenduste osas ja klasside ning ühiskasutatavate ruumide 

seintele joonistuste, tekstide jms paigutamise osas. 

T-17.2. Kogukond, sh lapsevanemad, kaasatakse vabatahtlikena õpikeskkonna kujundamisse. 
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5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

E-18. Toimiv karjäärinõustamine 

T-18.1. Kool korraldab ametikoolide külastusi. 

T-18.2. Kool korraldab õpilasvahetusi. 

T-18.3.Korraldatakse koostöö Rajaleidja, lastevanemate ja vilistlastega. 

T-18.4. Korraldatakse töövarjupäevad. 

T-18.5. Korraldatakse teemapäevad (reaalainete päev, humanitaarainete päev jt). 

T-18.6. Korraldatakse toimiv koostöö Nõmme Gümnaasiumi ja teiste Tallinna gümnaasiumitega. 

 

E-19. Kool on kiusamisvaba. 

T-19.1. Klassid osalevad projektides sh. „Kiusamisvaba kool“, „Tagasi kooli“ jne. 

T-19.2. Luuakse töörühm, mis töötab välja põhimõtted, kuidas toimitakse kiusamisjuhtude puhul ning 

rakendatakse need põhimõtted. 

 

E-20. Õpilased väärtustavad kooli traditsioone ja sümboolikat 

T-20.1. Koostöös õpilasesinduse ja lastevanematega viiakse läbi kampaania koolivormi kandmise 

propageerimiseks ning muu kooli sümboolika kasutamiseks (kooli laul, kooli lipp jm) 

T- 20.2. Viiakse läbi traditsioonilised üritused, nagu kooli aastapäeva tähistamine, ball, 

tantsukursused 9.klasside õpilastele jms. 

T-20.3. Koolihoovi rajatakse igal aastal sibullillede või muude taimede peenar. 

T-20.4. Õppeaasta algul vaadatakse üle kooli kodulehel märgitud kooli traditsioonid ja vajadusel 

viiakse sisse korrektiivid. 

T-20.5. Kooli eelarve kavandamisel arvestatakse traditsioonilise huvitegevuse jätkamise vajadusega 

T-20.6. Tublidele 5-9 kl õpilastele korraldatakse ekskursioon. 

T-20.7. Regulaarselt korraldatakse koolivormi laat. 

 

E-21. Õpiabi ja diferentseeritud õpetus on kõigile õpilastele kättesaadav. 

T-21.1. HEV grupp analüüsib kooli tugisüsteemi ja teeb parandusettepanekud. 

T-21.2. Viiakse läbi arutelu hindamispõhimõtete kokkuleppimiseks, sh õpilaste individuaalsete 

võimete arvestamist hindamisel. 
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E-22. Õppetöö meetodid toetavad aktiivset õppimist. 

T-22.1. Õpetajad teevad koostööd õppetöö lõimimisel. 

T-22.2. Viiakse läbi õpetajate koolitused uute õppemeetodite kasutamiseks õpetamisel. 

T-22.3. Osa õppetööst viiakse läbi õuesõppena. 

T-22.4. Rakendatakse erinevaid meetodeid: õppekäigud, projektid, viiakse läbi ainenädalaid jms. 

T-22.5. Koostöös vilistlaskoguga viiakse ellu kampaania „Tagasi kooli“.  

T-22.6. Viiakse läbi koolitused lapsevanematele, kuidas toetada lapse õppimist. 

T-22.7. Õpilasi toetatakse õpioskuste kujundamisel, koostatakse juhised erinevatele vanuseastmetele 

ja paigutatakse need kodulehele.  

T-22.8. Korraldatakse koostöö Nõmme Noortemaja ja Nõmme Loodusmajaga ning TTÜ-ga 

infopäevade ja õppekäikude läbiviimisel. 

T-22.9. Osaletakse hariduslike projektide taotlusvoorudes. 

T-22.10. Õpetajad ja õpilased tutvuvad rahvusvahelise ja Eesti teiste koolide kogemusega. 

 

E-23. Kooliõppekava on uuendatud. 

T-23.1. Korraldatakse õppekava uuendamine kõiki õpetajaid kaasaval viisil. 

 

Arengukava täitmise hindamise ja täiendamise kord 
 

Arengukava täitmise analüüsi juhib ja selle eest vastutab kooli juhtkond, kasutades erinevaid 

töövorme kogu kollektiivi, õpilaste ja lapsevanemate kaasahaaramiseks (sisehindamine, 

enesehindamine, küsitlus, arutelu jt). 

Arengukava analüüsitakse igal õppeaastal õppenõukogus, hoolekogus ja õpilasesinduses 

esimese õppeveerandi jooksul. 

Ettepanekud arengukava täiustamiseks arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja hoolekogus. 

Arengukava kuulub muutmisele seoses 

- muudatustega õigusaktides, 
- muudatustega riiklikus õppekavas, 
- muudatustega haridusnõudluses, 
- muudatustega kooli investeeringutes, 
- kooli arengukava määratud tähtaja möödumisega.  
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Järgneva perioodi arengukava koostamine toimub aasta jooksul enne eelneva kehtivuse 

lõppu, tuginedes eelneva perioodi analüüsile. 

Arengukava kohta on arvamuse avaldanud õppenõukogu 28.10.16, hoolekogu 9.11.16, 

õpilasesindus 18.11.16 ja Nõmme Linnaosavalitsus. 

Tallinna Haridusamet kinnitab kooli arengukava ettenähtud korras. 
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Tegevuskava 
 

Lühendid: E- eesmärk, T- tegevus. 

Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseeri-
misallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

E1. Kool on säilitanud ja arendanud oma traditsioone. 

T-1.1. Kool kavandab traditsiooniliste ürituste 
läbiviimiseks eelarvesse vajalikud vahendid. 

x x x Direktor 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 

T-1.2. Poolaasta alguses lepitakse kokku traditsiooniliste 
ürituste läbiviijad. 

x x x Juhtkond määratlemata 

T-1.3. Sõlmitakse lepingud traditsiooniliste ürituste 
korraldamisega seotud koostööpartneritega. 

x x x Direktor määratlemata 

E-2. Kool toimib kogukonnakeskusena. 

T-2.1. Algatatakse koostöö vilistlaskoguga. x 
  

Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-2.2. Korraldatakse heategevusüritusi. x x x Huvijuht Kooli eelarve 

T-2.3. Korraldatakse kogukonnaüritused, sh 1.septembri 
rongkäik Nõmmel. 

x x x Huvijuht Kooli eelarve 

T-2.4. Korraldatakse toimiv koostöö lapsevanemate ja 
kogukonnaga, selleks teavitatakse huvigruppe 
koostöövõimalustest. 

x x x 
Juhtkond ja 
hoolekogu 

Kooli eelarve 

E-3. Koolil on hea maine. 

T-3.1. Õppe- ja kasvatustöö, huvitegevus ja koostöö 
huvigruppidega korraldatakse kooli mainet toetavalt. 

x x x Juhtkond Kooli eelarve 

T-3.2. Kooli kodulehel ja sotsiaalmeedias kajastatakse 
kooliga seotud positiivseid sündmusi ja tulemusi. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
Juhtkond 

 

määratlemata 

T-3.3. Kooliga seotud sündmustest ja tulemustest 
teavitatakse lastevanemaid koosolekutel jt üritustel. 
 

x x x Juhtkond 

määratlemata 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseerimi
sallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

T-3.4. Õpilasi innustatakse kandma koolivormi ja 
võimalusel kasutama ülelinnalistel ja üleriigilistel 
võistlustel, konkurssidel jms kooli sümboolikat. 

x x x 
Klassijuha-

tajad, 
hoolekogu 

määratlemata 

E-4. Lõpetajatel on valmidus jätkata haridusteed ja aktiivselt oma elu korraldada. 

T-4.1. Õpetajatele täienduskoolituse korraldamine 
õpioskuste kujundamise meetoditest 

x 
 

x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 

T-4.2. Luuakse võimalused kogemuste vahetamiseks 
oma ja teiste koolide õpetajatega õpioskuste 
kujundamisest. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
Juhtkond 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 

T-4.3. Tugisüsteemi ja aineõpetajate koostöö 
korraldamine erivajadustega õpilaste varajasteks 
märkamiseks ja vajalike tegevuste korraldamiseks. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
Juhtkond, 

HEVKO 
 

määratlemata 

T-4.4. Kiusamisvastaste meetmete rakendamine. x x x 
Õppeala-
juhataja 

 
määratlemata 

E-5. Õpikeskkond toetab kaasaegse hariduse omandamist 

T-5.1. Iga-aastaselt koostatakse investeeringute kava 
ning soetatakse võimalusel vajalikud vahendid. 

x x x Direktor 
Kooli eelarve 
 
 

T-5.2. Arutatakse avatud õpikeskkondade loomise 
võimalusi. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
Juhtkond 

määratlemata 

T-5.3. Klassiruumides luuakse võimalused rühmatööks ja 
koosõppeks. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
Juhtkond 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseerimi
sallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

E-6. Õpetajad on väärtustatud 

T-6.1. Uuendatakse õpetajate tunnustamise kord. x 
  

Juhtkond määratlemata 

E-7. Töötajad on kursis haridusuuendustega, katsetavad ja rakendavad muutunud õpikäsitusele 
vastavaid erinevaid meetodeid ja lähenemisi. 

T-7.1. Õpetajatele korraldatakse koolitusi muutunud 
õpikäsitusest. 

x x x 
Direktor, 
õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 

T-7.2. Osa õppetööst korraldatakse õuesõppena. x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 

T-7.3. Kasutatakse meetodeid, mis võimaldavad 
õpilastel pikendada koolipäeva aegset aktiivse liikumise 
aega. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-7.4. Korraldatakse võimalused vahetada kogemusi 
muutunud õpikäsituse metoodikast. 

x x x 

Õppeala-
juhataja 

 
 

määratlemata 

E-8. Sise- ja väliskommunikatsioon on toimiv ja tõene. 

T-8.1. Kooli kodukord vaadatakse läbi ja vajadusel 
uuendatakse. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-8.2. Koostatakse tegevuskalender , mis on kõigile 
kergelt käsitletav (näiteks e- kalender Google´s). 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-8.3. Kõigile töötajatele korraldatakse koolitused 
kalendri kasutamiseks. 

x 
  

Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-8.4. Kord kuus viiakse läbi infominutid. x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-8.5. Kooli kodulehel avaldatakse regulaarselt 
õpilastele, lastevanematele ja huvigruppidele olulist 
teavet kooli kohta. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseerimi
sallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

E-9. Juhtimine on läbipaistev ja kaasav. 

T- 9.1. Otsuste ettevalmistamiseks luuakse erinevaid 
töörühmi. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-9.2. Juhtkond korraldab regulaarselt kaasava juhtimise 
põhimõtetele vastavaid arutelusid. 

x x x Direktor määratlemata 

T-9.3. Kasutatakse erinevaid tagasiside andmise 
meetodeid: mentorlus, kootsimine, supervisioon, 
arvamusküsitlused, arutelud jt. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-9.4. Õpetajad kaasatakse vajalike töövahendite 
nimekirja koostamisse ja prioriteetide otsustamisse. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-9.5. Vähemalt kord aastas teavitab juhtkond õpetajaid 
kooli finantsressurssidest, mille alusel planeeritakse 
ainesektsioonipõhiselt vahendite soetamist. 

x x x Direktor määratlemata 

E-10. Töötajatel on tööks vajalikud pädevused. 

T-10.1. Koostatakse iga-aastane koolituskava, mille 
aluseks on töötajate enesehinnang ja koolituskord. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

 
määratlemata 

T-10.2. Koostatakse avatud tundide läbiviimise kava. x x x 
Õppeala-
juhataja 

 
määratlemata 

E-11. Töötajad ja õpilased on väärtustatud ja motiveeritud. 

T-11.1. Luuakse töörühm, mis kavandab töötajate 
motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi uuendused ning 
tunnustamise korrag. 

x x x Direktor määratlemata 

T-11.2. Tunnustatakse personali (näiteks Facebookis 
jm), õpilastele tutvustatakse auhindu saanud õpilasi ja 
õpetajaid. 

x x x Direktor määratlemata 

T-11.3. Vähemalt kord aastas toimub õpetajate ühine 
väljasõit kogemuste vahetamiseks või teadmiste 
omandamiseks. 

x x x 
Direktor, 
juhtkond 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või sponsori-
telt 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseeri-
misallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

T-11.4. Õpilasesindus töötab välja ja rakendab 
omapoolse õpilaste ja õpetajate tunnustamise süsteemi 

x   ÕE, huvijuht määratlemata 

T-11.5. Luuakse töörühm, kes töötab välja tähtpäevade 
tähistamise statuudi (juubelid jms) 

x x x Huvijuht määratlemata 

T-11.6. Heade saavutustega õpilaste tunnustamine. x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-11.7. Vähemalt kord aastas toimub direktori vastuvõtt 
silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilastele. 

x x x 
Direktor, 

maj. 
juhataja 

Kooli eelarve 

E-12. Huvigrupid on informeeritud ning kaasatud neid puudutavate otsuste tegemisse. 

T-12.1. Õpilasesindus korraldab õpilaste hulgas 
uuringuid aktuaalsetel teemadel. 

x x x Huvijuht 
Kooli eelarve 
 

T-12.2. Kool koostöös hoolekoguga korraldab 
lastevanemate õhtuid, kus tutvustatakse pedagoogilisi 
põhimõtteid, muudatusi hariduses ja koolielu 
korraldamist.  

x x x 
Direktor, 

hoolekogu 
esimees 

Kooli eelarve 
 

T-12.3. Kool korraldab koostööpartneritega ümarlaudu. x x x Direktor 
Kooli eelarve 
 

E-13. On olemas toimiv vilistlaskogu. 

T-13.1. Kool koostab vilistlaste registri, mis on edasise 
koostöö alus.  

x x x 
Õppeala-
juhataja 

 
määratlemata 

E-14. Toimub aktiivne koostöö õppekava toetavaid programme ja projekte pakkuvate 
organisatsioonidega. 

T-14.1. Kaardistatakse õppekava toetavaid programme 
pakkuvad organisatsioonid vastavalt ainetele ja 
vanuseastmetele. 

x x x 

Ainekom. 
juhatajad, 
õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-14.2. Ainesektsioonid ja juhtkond töötavad välja 
väljaspool kooli või tundide ajal toimuvate 
programmide korraldamise reeglid. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-14.3. Luuakse koostöösidemed huvipakkuvate 
organisatsioonidega, kes pakuvad õppekava toetavaid 
programme. 

x x x 

Ainekomis-
jonide 

juhatajad, 
õppeala-
juhataja 

 
 

määratlemata 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseeri-
misallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

E-15. Süsteemne koostöö edasiõppimise võimalust või täienduskoolitust pakkuvate asutustega. 

T-15.1. Viiakse läbi uuring III kooliastme õpilaste 
huvidest ja edasiõppimise eelistustest. 

x x x 
Kooli-

psühholoog 
Kooli eelarve 

T-15.2. Viiakse läbi uuring õpetajate 
koolitusvajadustest. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-15.3. Luuakse töörühm, mis kavandab koostöö 
edasiõppimise võimalust või täienduskoolitust 
pakkuvate asutustega. 

x 
  

Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

E-16. Õpikeskkond võimaldab täita õppekava täies 
mahus ning vastavalt muutunud õpikäsitusele.      

T-16.1. Haridusametile jt KOV institutsioonidele 
esitatakse investeeringutaotlus spordiväljaku 
renoveerimiseks või spordihoone ehitamiseks Raudtee 
68 kinnistule. 

 
x 

 
Direktor, 

hoolekogu 
määratlemata 

T-16.2. Lisafondide/rahastuse otsimine, projektide 
kirjutamine. 

x x x Juhtkond määratlemata 

T-16.3. Õppeköök renoveeritakse ja varustatakse 
õppevahenditega. 

x 
  

Direktor, 
hoolekogu 

Kooli eelarve 

E-17. Esteetiliselt kaunis kool. 

T-17.1. Lepitakse kokku reeglid kooli värvilahenduste 
osas ja klasside ning ühiskasutatavate ruumide seintele 
joonistuste, tekstide jms paigutamise osas. 

x 
  

Õppeala-
juhataja, 

majandusjuh
ataja 

määratlemata 

T-17.2. Kogukond, sh lapsevanemad, kaasatakse 
vabatahtlikena õpikeskkonna kujundamisse. 

x x x 
Direktor, 

õppenõukog
u 

määratlemata 

E-18. Toimiv karjäärinõustamine 

T-18.1. Kool korraldab ametikoolide külastusi x x x 
Huvijuht, 

õppealajuha
taja 

määratlemata 

T-18.2. Kool korraldab õpilasvahetusi. x x x 
Õppealajuha

taja 
Kooli eelarve 

T-18.3.Korraldatakse koostöö Rajaleidja, lastevanemate 
ja vilistlastega. 

x x x 
Õppealajuha

taja 
määratlemata 

T-18.4. Korraldatakse töövarjupäevad. 
 
 

x x x Huvijuht Kooli eelarve 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseerimi
sallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

T-18.5. Korraldatakse teemapäevad (reaalainete päev, 
humanitaarainete päev jt). 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-18.6. Korraldatakse toimiv koostöö Nõmme 
Gümnaasiumi ja teiste Tallinna gümnaasiumitega 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

E-19. Kool on kiusamisvaba. 

T-19.1. Klassid osalevad projektides „Kiusamisvaba 
kool“, „Tagasi kooli“ jt 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-19.2. Luuakse töörühm, mis töötab välja põhimõtted, 
kuidas toimitakse kiusamisjuhtude puhul ning 
rakendatakse need põhimõtted. 

x x x 
Õppealajuha

taja, 
direktor 

Kooli eelarve 

E-20. Õpilased väärtustavad kooli traditsioone ja sümboolikat 

T-20.1. Koostöös õpilasesinduse ja lastevanematega 
viiakse läbi kampaania koolivormi kandmise 
propageerimiseks ning muu kooli sümboolika 
kasutamiseks (koolilaul, kooli lipp jm) 

x x x 
Direktor, 
huvijuht 

Kooli eelarve 

T- 20.2. Viiakse läbi traditsioonilised üritused, nagu kooli 
aastapäeva tähistamine, ball, tantsukursused 9.klasside 
õpilastele jms. 

x x x Huvijuht Kooli eelarve 

T-20.3. Koolihoovi rajatakse igal aastal sibullillede või 
muude taimede peenar. 
 

x x x Huvijuht Kooli eelarve 

T-20.4. Õppeaasta algul vaadatakse üle kooli kodulehel 
märgitud kooli traditsioonid ja vajadusel viiakse sisse 
korrektiivid. 
 

x x x Huvijuht määratlemata 

T-20.5. Kooli eelarve kavandamisel arvestatakse 
traditsioonilise huvitegevuse jätkamise vajadusega 
 
 

x x x Direktor määratlemata 

T-20.7. Tublidele 5-9 kl õpilastele korraldatakse 
ekskursioon. 
 

x x x Huvijuht 
Kooli eelarve 
 

T-20.8. Regulaarselt korraldatakse koolivormi laat. 
 
 
 

x x x Huvijuht 
määratlemata 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseerimi
sallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

E-21. Õpiabi ja diferentseeritud õpetus on kõigile õpilastele kättesaadav. 

T-21.1. HEV grupp analüüsib kooli tugisüsteemi ja teeb 
parandusettepanekud. 
 

x x x 
Õppealajuha

taja HEV 
grupp 

määratlemata 

T-21.2. Viiakse läbi arutelu hindamispõhimõtete 
kokkuleppimiseks, sh õpilaste individuaalsete võimete 
arvestamiseks hindamisel. 
 

x 
 

x 
Õppealajuha

taja, HEV 
grupp 

määratlemata 

E-22. Õppetöö meetodid toetavad aktiivset õppimist. 

T-22.1. Õpetajad teevad koostööd õppetöö lõimimisel. x x x 
Õppeala-
juhataja 

määratlemata 

T-22.2. Viiakse läbi õpetajate koolitused uute 
õppemeetodite kasutamiseks õpetamisel. 

x 
 

x Juhtkond Kooli eelarve 

T-22.3. Osa õppetööst viiakse läbi õuesõppena. x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-22.4. Rakendatakse erinevaid meetodeid: õppekäigud, 
projektid, viiakse läbi ainenädalaid jms. 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-22.5. Koostöös vilistlaskoguga viiakse ellu kampaania 
„Tagasi kooli“. 
 

x x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

T-22.6. Viiakse läbi koolitused lapsevanematele, kuidas 
toetada lapse õppimist. 
 

x x x Juhtkond Kooli eelarve 

T-22.7. Õpilasi toetatakse õpioskuste kujundamisel, 
koostatakse juhised erinevatele vanuseastmetele ja 
paigutatakse need kodulehele. 
 

x x x HEV grupp Kooli eelarve 

T-22.8. Korraldatakse koostöö Nõmme Noortemaja ja 
Nõmme Loodusmajaga ning TTÜ-ga infopäevade ja 
õppekäikude läbiviimisel. 

x x x 
Huvijuht, 

õppealajuha
tja 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 
 

T-22.9. Osaletakse hariduslike projektide 
taotlusvoorudes. 
 
 

x x x Juhtkond Kooli eelarve 
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Eesmärgid (E) ja tegevused (T) 
Aeg/kestus 

Teostaja/ 
Vastutaja 

Finantseerimi
sallikas 

20
17 

20
18 

20
19 

T-22.10. Õpetajad ja õpilased tutvuvad rahvusvahelise 
ja Eesti teiste koolide kogemusega. 

x x x Juhtkond 

Kooli eelarve, 
võimalusel 
täiendav 
rahastus 
projektidest 
või 
sponsoritelt 

E-23. Kooliõppekava on uuendatud. 

T-23.1. Korraldatakse õppekava uuendamine kõiki 
õpetajaid kaasaval viisil.  

x x 
Õppeala-
juhataja 

Kooli eelarve 

 


