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SISSEJUHATUS

Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasiumi (edaspidi Kool) jiirjepideva arengu tagamiseks
koostatakse kooli arengukava. Kooli arengukava on dokument, mille koostamisel on
aluseks vOetud p6hikooli- ja gUmnaasiumiseadus, Kohtla-Jdrve linna arengukava,
gUmnaasiumi p6himddrus, 6ppekava ja teised hariduskorralduslikud 6igusaktid ning
gUmnaasiumi sisehindamise tulemused. Arengukava koostatakse vdhemalt kolmeks
aastaks. Arengukavas mddratakse kooli arengu eesmdrgid, p6hisuunad ja arengukava
uuendamise kord.
Kooli arengukava sisaldab kooliarenduse p6hisuundi ja valdkondi, kooli arengu eesmdrke
ning arengukava uuendamise korda. Arengukava on koostatud perioodiks 2017-2019.

Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostOos kooli hoolekogu,
6pilasesinduse ning 6ppenOukoguga. Arengukava kinnitab Kohtla-Jdrve Linnavalitsus
(edaspidi Linnavalitsus) ja kooli direktor annab selle arengukava tditmisest
Linnavalitsusele aru kord aastas.

Arengukava koostamisel on arvesse v6etud eelneva perioodi tegevuse tulemusi ning
sisehindamise kdigus tehtud parandusettepanekuid, hetkeolukorra ja tuleviku v6imalusi,
olemasolevaid ressursse, koolitOdtajate ja gUmnaasiumi huvigruppide ettepanekuid ja
vajadusi.

Arengukava ja selle muudatuste tekst esitatakse enne kinnitamist arvamuse saamiseks
kooli hoolekogule, 6pilasesindusele ja 6ppen6ukogule.
Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel.
1. ULDANDMED

Asutuse nimi: Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasium
Aadress: Altserva 6, Kohtla-Jdrve 31021 (6.-12.k1.)
S6pruse 33, Kohtla-Jdrve 31021 (1.-5.k1.)
Kooli pidaja: Kohtla-Jiirve linn
Kool on p6hihariduse ja keskhariduse omandamist v6imaldav Uldhariduskool, kus Opivad
lapsed 1 .-12. klassini.

2. KOOLI MISSIOON, VISIOON JA VAARTUSED

Kooli missioon
Kooli missioon on arendada uut p6lvkonda, kes on v6imeline integreeruma Eesti ja
Euroopa Uhiskonda ja konkureerima tooturul. Luua k6ik tingimused 6pilastele kesk- ja
k6rghariduse omandamiseks ja loovaks t66ks k6igis vabariigi eluvaldkondades ja teistes

Euroopa riikides. Arendada isiksuse vaimseid ja fUUsilisi omadusi, tagada individuaalset
toetamist ja n6ustamist, valmistada ette noori saamaks osaks linna ja vabariigi
intellektuaalsest potentsiaalist.

Kooli visioon

Kool on loominguline laboratoorium, kus otsitakse, to6tatakse vrilja ja kasutatakse
igapdevat66s uut 6ppesisu, uusi 6ppevorme ja meetodeid selle realiseerimiseks, toetudes
kooli Oppekavale ning osaledes nii vabariiklikes kui rahvusvahelistes projektides. Kool on
avatud uutele v6imalustele vastavalt Uhiskonna vajadustele ning v6imaldab 6pilastel
areneda vastavalt nende v6imetele ja huvidele.
Kooli vddrtused
Kool i 6ppe-

.
.
.
.
o
.
o
.

ja kasvatustegevust iseloom ustavad jdrg m ised

vdd rtused

:

avatus, suhtlemisvalmidus, suunatus elukestvale 6ppele;
Opetajate innovaatiline meeskonnat66;
6petajate ja 6pilaste usaldusel p6hinev loominguline koostoo;
6pilaste, 6petajate ja lapsevanemate salliv ja lugupidav Uksteisesse suhtumine;
turvaline 6ppekeskkond;
6pilaste individuaalsete v6imete arengut toetav kasvatus ja 6ppe diferentseerimine;
traditsiooniliste Oppevormide Uhendamine gumnaasiumis k6rgkoolidele iseloomulike
6ppevormidega;
traditsioonide hoidmine.

3. KOOLI ARENGU EESMARGID JA POHISUUNAD

Ldhtudes sisehindamise tulemustest ning eelmise arengukava tegevuskava tditmise
analUUsist, tuuakse viilja Kooli arendusvaldkonnad ja eesmdrgid kolmeks aastaks (201720 1 9) jdrg nevates vald kondades
:

3.1 Eestvedamine ja juhtimine
Eesmdrqid:

o
.

pidevalt areneva, efektiivse, tulemustele suunatud juhtimissUsteemi loomine;
t66tajate ja 6pilaste tunnustamise ja motiveerimise sUsteemi arendamine;
Kooliarendamise p6hisuunad

.
.
.
.

Kooli dokumentide

ja

:

tunnustamise sUsteemi korrigeerimine ning vajadusel

uuendamine igal 6ppeaastal;

kaasaegsete v6tete rakendamine Kooli juhtimise protsessis ja kollektiivi
motiveeri m ne uuend uste vastuv6tmiseks ja rakend am iseks
6ppesUsteemi paindlik muutmine ja muudatuste sisseviimine;
otsuste tegemisel erinevate huvirUhmade kaasamine (nt.6pilased, lastevanemad,
hoolekogu, 6pilasesindus, Haridus- ja Teadusministeerium, Linnavalitsus,
i

struktuurfondid, haridusasutused, ettev6tted);

;

.
3.2

huvirUhmade arvamustega arvestamine koolielu korraldamisel ning meeskonnatoo
arendamise vddrtustamine iga-aastase kUsitluse tulemuste alusel.

Personalijuhtimine
Eesmdrqid:

.
.
.

6petaja kujunemine pidevalt arenevaks, kaasaegseid opilaskeskseid
6ppemeetodeid kasutavaks ja kutsestandardi normidele vastavaks opetajaks;
t6husalt toimiva personalijuhtimise sUsteemi loomine;
6petajate koostdo t6hustamine labi metoodilise too (metoodilised nddalad,
koolisisemised Uritused, seminarid, l6iming 6ppeainete vahel, 6petamisstrateegijate
mitmekesistamine)
.

Kooliarendamise p6hisuunad:

.
.
.
.
.
.

personali arendamine sise- ja vdliskoolituste kaudu; koolitootajate koolitused
ldhtuvad Oppeaasta eesmdrkidest, on mitmekUlgsed, arendavad kutseoskusi ja
v6imaldavad kursis olla haridusuuendustega;
6petajate eesti keele oskuse kaasajastamine, n6udmistega vastavusse viimine,
uute efektiivsete 6ppimisv6imaluste leidmine ning tingimuste loomine vastaval
tasemel (B.2, C1) eesti keele oskuse valdamiseks.
6petajate digipeidevuste arendamine, samuti koolisisemiste IKT-alaste seminaride
ldbiviimise jdtkamine ja 6petajatele IKT valdkonnas pddeva tehnilise ja metoodilise
toe tagamine;
integreeritud aine6ppe rakendamine 6ppe- kasvatustegevuses, aktiiv6ppemeetodite
(sh LAK- ja digimeetodid) kasutamine;
personali vajaduste hindamine/ vailjaselgitamine;
6petajate liibip6lemise ennetamine (viiljasOiduseminarid, tervisepdevad,
psUhholoogilised treeningud kvalifitseeritud spetsialistidega, kohtumised huvitavate
inimestega, n6ustamine).

3.3 Koost66 huvigruppidega
Eesmdroid:

r

t6hus ja aktiivne koostod huvigruppidega (hoolekogu, 6pilasesindus, lastevanemad,
HM, linnavalitsus, struktuurfondid, haridusasutused, ettev6tted), projektitegevuse ja
partnersuhete laiendamine;
Kooliarendamise p6hisuunad

.
.
.
.
o

:

Kooli tutvustamine Kohtla-Jdrve p6hikoolides ja lasteaedades eesmdrgiga t6sta
Kooli mainet;
k6rgharidust omandavate Uli6pilaste ja teadlaste ning Ulikooli teaduskondade vahel
koostdo t6hustamine;
partnersuhete laiendamine kutsesuunitluses (huviringid p6hikoolis, valikkursused
gUmnaasiumis);
partnersuhete t6hustamine teiste koolide 6pilasesindustega;

aktiivneosalemineprojektigevuses;

o
o
.

huvipakkuva tunnivdilise too jdtkamine ja tdiustamine;
koolimuuseumi ja Peremuuseumi koostoo maakonna muuseumidega;
Rajaleidja keskusega koostoo t6hustamine.

3.4 Ressursside juhtimine
Eesmdrgid:
a
a

a

6ppekeskkonna ning Kooli materiaalse baasi pidev uuendamine ja tdiustamine;
sdaistlik majandamine;
turvalise ja ohutu 6ppe- ja tookeskkonna tagamine.
Kooli arendamise p6hisuunad:

a

a
o
a
a

vajalike remondit66de teostamine;

ja projektidest materiaalse baasi
tdiustamiseks;
ressursside asjakohali k ja otstarbekas kasutam ne
koolisookla tookorralduse t6hustamine, tervisliku toitumise tagamine koolisooklas;
evakuatsiooni6ppuse korraldamine, tuleohutustehnika pideva kontrolli tagamine,
vajalike juhendite olemasolu ning informatsiooni kdttesaadavus.
vahendite hankimine erinevatest fondidest

i

;

3.5 Oppe- ja kasvatusprotsess
Eesmdrgid:

6pilase vaimsete ja fUUsiliste omaduste arengu toetamine, 6pilaste ettevalmistamine
keskk6rghariduse omandamiseks
loovaks to6ks k6igis vabariigi
eluvaldkondades ja teistes Euroopa riikides; Opilaste oskuste ja tooharjumuste
arendamine arvestades nende individuaalseid vajadusi.

ja

ia

Kooliarendamise p6hisuunad

:

vddrtushoiakute ja -hinnangute kujundamine labi tooharjumuste kujundamise ja
individuaalsete v6imete arendamise ning positiivse suhtumise 6ppimisie;
heatahtliku, tervisliku ja turvalise 6hkkonna loomine oppe- ja kasvatust6os ldbi
s6braliku ja usaldava suhtumise ning 6ppeprotsessis osalejate individuaalsete
isedras uste arvestam ise
6ppeainete omandamise kindl ustamine vastavalt riiklikule 6ppekavale;
eestikeelse aine6ppe laiendamine ning t6hustamine; keelekUmblusprogrammi
effektiivne rakendami ne;
6pilaste digipddevuste arendamine ning distants6ppe kavandamine;
6pilaste ettev6tlikkuse ja loovuse arendamine;
;

a
a

a

a
a

6pilase individuaalsete v6imete arendamine aineringide,

aineolUmpiaadide,
konkursside, spordiv6istluste ja m6ngude kaudu;
Opilaste teadmiste kvaliteedi t6stmine mitmekesiste meetodite rakendamise ning
individuaalse ldhenemise kaudu;
hariduslike erivajadustega laste toetamissUsteemi t6hustamine ll ja lll kooliastmes
(psUhholoogi t6ole v6tmine, n6rkade 6pitulemustega Opilaste tugisUsteemi

.

arendamine, andekate 6pilaste tugisUsteemi arendamine, individuaalse 6ppekava
rakenda m ne tava6ppekavast eri nevat 6pet vajavatele H EV-ga 6pi lastele) ;
6pilasesinduse t66 tOhustamine ldbi omaalgatuse suurendamise (opilasesinduse
liikmed aktiivselt osalevad aktuaalsete koolielu kusimuste arutelul ja koolielu
korraldamises).
i

4. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

1) arengukava koostamisel osalevad kooli juhtkond, pedagoogiline kollektiiv, hoolekogu,
6pilasomavalitsus;
2) arengukava elluviimine toimub kooli 6ppekava ja aastaplaanide jairgi;
3) arengukava elluviimise jdlgimiseks, vajaduse korral korrigeerimiseks ja tegevuste
planeerimiseks moodustatakse alaline komisjon, kuhu kuuluvad 6ppendukogu,
6pilasomavalitsuse ja kooli juhtkonna esindajad;
4) komisjoni moodustamise ja tegutsemise eest vastutab kooli direktor;
5) komisjoni nimelise koosseisu kinnitab koori direktor oma kiskkirjaga;
6) arengukava korrigeerimisel ldhtutakse jiirjepidevalt sisehindamittulemustest;
7) arengukava ja selle muudatused kinnitab Linnavalitsus.

Svetlana Skorobog atova
Kohtla-Jdirve Ahtme GUmnaasiumi direktor

KOOSKOLASTATUD:
Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasiumi 6ppen6ukoguga
(08. detsember 2016. a 6ppen6ukogu protokoll nr. 2)
Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasiumi hoolekoguga
(13. detsember2016. a hoolekogu koosoleku protokott nr.1;
Kohtla-Jdrve Ahtme GUmnaasiumi 6pilasesindusega
(16. detsember 2016. a 6pilasesinduse istungi protokoll nr. tg)
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Kohtla'Jdrve Ahtme Giimnaasiumi arengukava aastateks 2017-2019 kinnitamine

Mddrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse S 30
l6ike 1 punkti 3, p6hikooli- ja gUmnaasiumiseaduse g 67 l6ike 2, Kohfla-Jdrve

Linnavolikogu 26. mdrtsi 2014. a mddruse nr 25 ,,Kohtla-J5rve linna munitsipaalkoolide
arengukavade kinnitamise ja muutmise kord" $ 3 l6ike 2 ning Kohla-Jdrve Ahtme
Gumnaasiumi direktori 21. detsembri 2016. a taolluse nr 2-5. 1gA224 alusel.
$ 1. Arengukava kinnitamine
Kinnitada Kohtla-Jiirve Ahtme GUmnaasiumi arengukava aastateks 201 7 -2019
(lisatud).
$ 2. Rakendussdtted

Mddrust rakendatakse 1. jaanuarist2OlT. a.

Ljudmila Jant5enko
linnapea

Anna Generalova
linnasekretdr

