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Sissejuhatus 

Arengukava eesmärk ja koostamise lähtealused 

Kadrina Keskkooli  arengukava eesmärgiks on tagada õppeasutuse jätkusuutlik areng,  määratledes 

sise- ja väliskeskkonna analüüsi abil kooli visioonist, missioonist ja põhiväärtustest lähtuvad 

arengusihid ja peaeesmärgid perioodiks 2012-2015 ning koostada tegevuskava peaeesmärkide 

elluviimiseks. 

Arengukava koostamisel analüüsis töögrupp alljärgnevaid rahvusvahelisi, siseriiklikke ja piirkondlikke 

strateegiaid, õigusakte ning kooli sisedokumente: 

● Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 
● Eesti hariduse 5 väljakutset (Eesti haridusstrateegia 2012-2020 projekt) 
● Teadmistepõhine Eesti 2013 
● Eesti fookuses 4/2010 "IT + Haridus" 
● Eesti Inimvara Raport 
● HTMi arengukava „Tark ja tegus rahvas 2012-2015“ 
● Õpetajahariduse strateegia 2009-2013 
● Üldharidussüsteemi arengukava 2009-2013 
● TALIS 2009 uuring 
● PISA 2009 õppetunnid 
● OECD uuring “Koolijuhtimise täiustamine” 
● Kadrina valla arengukava 2007-2015 
● Lääne- Virumaa arengustrateegia 2007 – 2015 
● Lääne-Virumaa koolivõrgu analüüs 
● Lääne-Viru maakonna hariduse arengukava 2007-2015 
● põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 
● põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava 
● Kadrina Keskkooli sisehindamise aruanne (periood 2007-2010) 
● sisehindamise nõuniku tagasisideraport 2010 

Kooli arengukava koostati perioodil oktoober 2011 – juuni 2012; arengukava koostamiseks 

moodustati laiapõhine töögrupp, kuhu kuulusid kooli juhtkonna, õpetajate, hoolekogu ja pidaja 

esindajad (vt Lisa 1). Arengukava koostamist nõustas  juhtimiskvaliteedi ekspert Kersti Pärn. 

Dokumendi koostamise käigus viidi läbi seminare, arutelusid ja ajurünnakuid, mille käigus analüüsiti 

põhjalikult kooli sisekeskkonda ja hinnati väliskeskkonna oluliste aspektide mõju kooli jätkusuutliku 

arengu tagamisel. 

Arengukava koostamise käigus ajakohastas töögrupp ka kooli põhiväärtusi. 

Arengukava tegevuskavas planeeritu on aluseks nii kooli õppekava kui ka üldtööplaani koostamisele.  
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1. Kadrina Keskkooli üldtutvustus 

1.1. Olulised sündmused Kadrina Keskkooli ajaloos 

Kooli ajaloo põhjalikum ülevaade on esitatud kooli kodulehel 
(http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=2&id=10#Esimesed). 

Kadrina Keskkool on oma ajaloo vältel olnud tunnustatud kool, kust on saadud hea haridus, mis on 
omakorda heaks lähtepositsiooniks edasiõppimisel. Väärtustame last, tema arengut ja püüdleme 
edukalt toimetuleva eetilise ning otsustusvõimelise haridust väärtustava kodaniku kasvatamise 
poole. 

● Esimesed viited kooli olemasolule Kadrinas ulatuvad 17.sajandisse.  

● Kadrina kooli sünniaastaks loetakse aastat 1902, mil avati kihelkonnakool. 1957. aastal sai 
Kadrina koolist keskkool. 

● 1960. aastal avati Kadrina Keskkoolis tütarlaste tootmisõpetuse eriala, mis valmistas ette väga 

hinnatud õde-perenaise elukutsega noori. 

● 1970. aastal valmis koolile oma puhkebaas Vainupeal - õpilastele ja õpetajatele avanesid 

suurepärased võimalused ühiste ettevõtmiste korraldamiseks. 

● 1972. aastal valmis kooli staadion; rajati vabariikliku tunnustuse saanud ainekabinetid. 

● 1984. aastal valmis kooli teine juurdeehitus (suur kaasaegne õppehoone, 35 kabinetti, söökla, 

köök, garderoobid, kergejõustikumaneež keldris). 

● 1987. aastal avati aulakompleks, kus lisaks avara rõduga saalile on ka õpperuumid; töötab 

kohalik laste muusika- ja kunstikool . 

● 1989. aastal alustati Läänemere Projekti raames koostööd Järfalla Gymnasiet´iga Rootsist ja 

Haukivuoren Lukio´ga Soomest. 

● 1991.aastal alustati õpilasgruppide vahetust Heinrich-Heine-Schule´ga Heikendorfist 

Saksamaalt. 

● Et edendada maaharidust ja mitmekesistada maanoorte õppimisvõimalusi, alustas 1994. aasta 

sügisel gümnaasiumiklassi kõrval õpinguid kutsekeskkooli- ja kutseklass. Kadrina Keskkool 

muutus sisuliselt integreeritud kooliks. 

1.2. Olulised verstapostid 2000-ndatel 

● Aastal 2001 töötati välja ja rakendati kooli sisehindamisesüsteem ja -kord. 

● 2002.aastal tähistati kooli 100. aastapäeva. Sel puhul ilmus vilistlaskogu ettevõtmisel kooli 

mälestuste raamat. 

● 2002. aastal külastas Kadrina Keskkooli president Arnold Rüütel. 

● 2004. aastast alates algas aktiivne osalemine erinevates rahvusvahelistes projektides. 

● Insener- tehniliste erialade propageerimise eesmärgil alustati koostöös Aru Gupp AS-ga 

2004/2005. õppeaastal valikaine “ Ärijuhtimise ja tehnoloogia alused” õpetamist 

gümnaasiumiastmes, mis tänaseks on välja arendatud reaal- tehniliseks õppesuunaks. 

● 2006. aastal renoveeriti õpilaskodu, kus on 30 õpilaskohta. 

● 2007. aastal tähistati kooli 105. aastapäeva. 

● 2010. aastal külastas Kadrina Keskkooli president Toomas Hendrik Ilves. 

● 2010. aastal toimus esmakordselt arvutijoonestamise võistlus CADrina, kus Kadrina Keskkooli 

võistkond võttis mõõtu Eesti kõrgkoolide võistkondadega. Nimetatud võistluse kaudu 

http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=2&id=10#Esimesed
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propageerime õpilastele üle vabariigi insener-tehnilisi erialasid. 2012. aastal muutus võistlus 

rahvusvaheliseks (osales ka võistkond Soomest -  Salpause Koolituskeskus Lahtist). 

● 2011/ 2012. õppeaastal algas üleminek uutele riiklikele õppekavadele.  

● Aastatel 2011- 2012 renoveeriti vilistlaskogu eestvedamisel kooli puhkebaas Vainupeal. 

● Aastal 2012 renoveeriti kooli aulakompleks, mis nüüd kannab Kadrina Huvikeskuse  nime. 

1.3. Kadrina Keskkooli üldandmed, lühitutvustus ja eripära 

Kadrina Keskkool on Kadrina valla ainuke üldkeskharidust andev munitsipaalõppeasutus. Vastavalt 
Kadrina Keskkooli põhimäärusele (kinnitatud vallavolikogus 22.04.2002.a., määrus nr.9) antakse 
koolis põhiharidust ja üldkeskharidust eelkõige Kadrina valla õpilastele, vabade kohtade olemasolul 
ka ümbruskaudsete omavalitsuste õpilastele (Vihula vald, Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, 
Rakvere linn). 

 Õppeasutuse nimetus Kadrina Keskkool 

Registreerimisnumber  75007830 

Õppeasutuse juht Arvo Pani 

Õppeasutuse kontaktandmed: Rakvere tee 4, 45201 Kadrina,  Lääne- Virumaa  

Tel 3225640  

www.kadrina.edu.ee 

Õppeasutuse pidaja Kadrina Vallavalitsus 

Rakvere tee 14, 45201 Kadrina, Lääne-Viru maakond 

Õppekeel  Eesti keel 

Õpilaste arv 561 (EHIS andmed seisuga 12.07.2012) 

Pedagoogilise personali arv 50 (EHIS andmed seisuga 12.07.2012) 

 

Tabel  1: Kadrina Keskkooli üldnäitajad (EHIS andmed 2011/2012 õa) 

 Koolis Grupi keskmine 

Õpilaste arv kokku 583 561,5 

   I kooliaste - 1.-3. klass 147 153,3 

   II kooliaste - 4.-6. klass 147 141,3 

   III kooliaste - 7.-9. klass 173 142,2 

   gümnaasium - 10.-12. klass 116 152 

Õpetajate ametikohtade arv kokku* 51,9 40,5 

Õpetajate arv kokku** 50 49,4 

Õpilaskodu kohtade arv 27 50,7 

Klassi täituvus põhikoolis 17,3 20,6 

Klassi täituvus gümnaasiumis 23,2 24,5 

 

http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
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Kooli õpetajaskond on stabiilne, nende haridustase vastab kutsekvalifikatsioonile ning kõik 
olemasolevad ametikohad koolis on täidetud. 

Tabel  2: Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohtade arv (EHIS andmetel). 

Kooliaste 2011/12  Eesmärk 

 Koolis Grupi keskmine  

I kooliaste - 1.-3. klass 100% 95,2% 100% 

II kooliaste - 4.-6. klass 100% 93,7%  

III kooliaste - 7.-9. klass 94,6% 92,9%  

gümnaasium - 10.-12. klass 98,4% 93,6%  

Tabel  3: Õpetajate vanuseline jaotus (EHIS andmetel). 

Vanusegrupp 2011/12  

 Koolis Grupi keskmine 

Kuni 29-aastased 1 (2%) 4,3 (8,7%) 

30- kuni 39-aastased 5 (10%) 9,3 (18,7%) 

40-kuni 49aastased 20 (40%) 13,9 (28,2%) 

50-kuni 59-aastased 20 (40%) 14,7 (29,6%) 

Üle 60-aastased 4 (8%) 7,3 (14,7%) 

Kokku 50 49,4 

Tabel 4: Õpilaste ja õpetajate suhtarv (EHIS andmetel). 

Kooliaste 2011/12  Eesmärk 

 Koolis Grupi keskmine  

I kooliaste - 1.-3. klass 14:1 20:1 15:1 

II kooliaste - 4.-6. klass 11:1 15:1  

III kooliaste - 7.-9. klass 10:1 12:1  

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

Kadrina Keskkooli  pedagoogilise personali täienduskoolitustundide  kokkuvõte EHIS e alusel. 

Otsime seoseid õppeedukuse ja õppetöö kvaliteedi ning õpetajate enesetäiendamise vahel. Kas 

õpetajate  aktiivsem enesetäiendamine toob kaasa muutusi õppetöö valdkonna nendes näitajates, 

mida jälgime  ja milliseid? 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Koolitustunde 

kokku 

5544 4351 5274 5524   

Koolitustunde 

ühe õpetaja 

kohta 

115 73,7 98 101,6   

Õpetajate 

koolitustunde 

701 õpilast 661 õpilast 622 õpilast 584 õpilast   
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ühe õpilase 

kohta 

7,9 6,6 8,5 9,5 

Kevadine 

õppeedukus 

90,2% 91,3% 93,2% 91,8%   

Õppetöö 

kvaliteet 

31,34 32,7 36,47 34,04   

Kadrina Keskkool  on orienteeritud kvaliteetse ja konkurentsivõimelise üldhariduse andmisele. Kooli 

õppekava, lai valikainete süsteem ning kaasaaegne ja turvaline õpikeskkond (sh hariduslike 

erivajadustega õpilaste tugisüsteem) toetab õpilaste igakülgset individuaalset arengut.  

Kooli visioon õppetegevusest: 

● Koolis on arengukeskkond, mis võimaldab kõrgetasemelist haridust erinevate huvide ja 
võimetega õpilasele.  

● Kooli tegevuse alusdokumendiks on riiklikust õppekavast lähtuv integreeritud oma kooli 
õppekava.  

● Õppeprotsessi juhendajaks on õpetaja oma isiksuslike omaduste, professionaalsete 
teadmiste, oskuste pagasiga, omades isamaalist hoiakut.  

● Kool peab olema avatud ühiskonnaelu muutustele tulenevalt demokraatia ja humanismi 
põhimõtetest.  

● Õppetegevust läbivaks põhimõtteks on pidevõpe: eluaegne enesearengu vajadus nii õpilasele 
kui ka õpetajale.  

● Motiveeritud õppeprotsessi aluseks on vastutustundliku õppija kujundamine, kes on 
orienteeritud elus toimetulekule ja kes on konkurentsivõimeline pidevalt muutuvas 
infoühiskonnas.  

● Kadrina Keskkooli õppetegevuse eesmärkideks on riiklikus õppekavas esitatud pädevuste 
saavutamine ja meie kooli valikainete, huvitegevuse ja traditsioonide kaudu isikupärase 
kodaniku kujundamine.  

● Lisaks kõrgkooliks ja rakenduskõrgkooliks ettevalmistamisele tehakse kutsesuunitlustööd.  
 

Kadrina Keskkool võimaldab õpet kolmes õppesuunas:  

Humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO):  
● Lisakursused ajaloos, geograafias, võõrkeeltes ja kirjanduses  
● C-keelena saab õppida soome, ladina ja prantsuse või itaalia keelt  
● Lisaks valikaineid nagu meedia, psühholoogia, "Õppides loon ennast" jt  
● Osalemine õppekäikudel  ja erialasel õppepraktikal 

 
Loodusteaduste suund (LOTE):  
● Süvendatult saab õppida bioloogiat, keemiat, geograafiat ja füüsikat  
● Lisatunnid matemaatikas ning inglise keeles  
● Osalemine õppekäikudel (looduses, ettevõtetes, ülikoolides jm.), erialasel õppepraktikal 

ning uurimuslikes keskkonnaprojektides  
● Koostöö Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga 

 
Reaal-tehniline suund (RETE)  
● Insener-tehnilisi kursuseid õpetavad Eesti ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötavad Kadrina 

Keskkooli vilistlased  
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● Praktikad Kadrina valla suuremates ettevõtetes ja välisriikides;  
● Edukas lõpetaja saab Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumisel ühe täiendava konkursipunkti. 

RETE suund on välja kujunenud valikainest „Ärijuhtimise ja tehnoloogia alused“, mida on Kadrina 

Keskkoolis õpetatud alates 2004/2005. õppeaastast.  

 

Kadrina Keskkooli õppekavade läbivad teemad on: 

●  „Elukestev õpe ja karjääri planeerimine” 
● „Keskkond ja jätkusuutlik areng” 
● „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” 
● „Kultuuriline identiteet“ 
● „Teabekeskkond “ 
● „Tehnoloogia ja innovatsioon“ 
● „Tervis ja ohutus“ 
● „Väärtused ja kõlblus“ 
Temaatilised rõhuasetused on kooliastmeti erinevad, arvestades õpilase kogemusi. 
Lähtutakse mina/meie suhtest ümbritsevaga: kodu, kodupaiga ja seal elavate inimestega, 
paikkonnaga, Eesti, Euroopa ning maailmaga. 

Õppekava läbivate teemade toetamiseks ning õppeainete integratsiooni süvendamiseks on õpilased 

kaasatud erinevatesse siseriiklikesse ja rahvusvahelistesse projektidesse: 

http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=13&id=1210 

Koolis toimib õpiabi- ja tugisüsteem, mis  ühendab õpilast toetavad spetsialistid: sotsiaalpedagoog, 

kooli  psühholoog, huvijuht, kooli tervishoiutöötaja, õpilaskodu kasvatajad, õpiabi õpetajad 

Hariduslike erivajadustega laste toetamine toimub koolis järgmiste tugisüsteemide/meetmete abil: 

● õpi-ja keeleabi,  
● diferentseeritud hindamine,  
● koduõpe,  
● konsultatsioonid ning individuaalne õpiabi,  
● õpilaskodu,  
● pikapäevarühmad,  
● kontrolltööde graafikud,  
● klassikursuse kordajate toetamine,  
● sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi tugi ja  nõustamiskomisjoni soovitused,  
● lastevanemate ja õpetajate koolitamine;   
● õpilaste, õpetajate ja lastevanemate tunnustamine.  

 

Huvitegevus on õppe- ja kasvatustöö oluline osa, mille  eesmärgiks on: 

● toetada õppekava  eesmärkide realiseerumist, pakkudes kõikidele õpilastele tegevust 
pärast koolitunde aga ka tundide ajal erinevate valikute näol vastavalt õpilaste huvidele, 
võimetele ja oskustele;  

● arendada õpilaste andeid, loovust, suhtlemisoskust;  
● tugevdada õpilastes isamaa – , kodukoha – ja oma kooli tunnet.  
● Koolis tegutsevad järgmised ainealased ja huviringid 

(http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=5&id=314) 
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Oma kooli tunde ning kooli põhiväärtuste kujunemise toetamiseks korraldatakse koolis mitmeid 

traditsioonilisi üritusi: 

● kooli aastapäeva ja õpetajate päeva tähistamine, 
● ümber Kadrina jooks kooli sünnipäeval,  
● olümpiaadivõitjate autasustamise aktus,  
● emakeelepäeva ja erinevate kalendri tähtpäevade tähistamine, 
● advendiaja väljakuulutamine Kadrina kirikus, õpetajate jõululõuna, laste jõulukaartide 

konkurss, 
● Ainenädalad (loovainete, sotsiaalainete, matemaatika, emakeele, võõrkeelte jne nädalad) 
● õpilastööde näitused, 
● õpetajate hobide näitus, 
● CADrina üritus, mis on ainulaadne vabariigis ja tutvustab kooli uut valikainet 

(http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=14&id=1230). 
● Koolil on pikaajalised sportimistraditsioonid, mis on kujunenud tänu  headele  baasidele 

ning professionaalsetele  õpetajatele ning koostööle  treeneritega Kadrina Spordiklubist, 
kus  näiteks 2011/2012 õa tegutses erinevates sektsioonides 24% õpilaskonnast (135 
õpilast) 

 

Kooli raamatukogu toetab õppekasvatusprotsessi läbiviimist (nt raamatukogutunnid; näitused uutest 

raamatutest, kirjanikest, tähtpäevadest, kutsevalikust; osavõtt maakondlikest ja vabariiklikest 

konkurssidest;  ürituste korraldamine; ettelugemispäevad jpm). Õpioskuste olümpiaadil osalemine, 

milleks ettevalmistumist juhendab raamatukogu juhataja on muutunud õpilaste hulgas 

populaarseks ja oleme sellel olümpiaadil saavutanud maakonnas väga häid tulemusi  (5.klasside 

osas - esikoht 2011. (vabariigis 8. koht) ja teine koht 2012. aastal ning 3. klasside osas - esikoht 

2007. ja 2012. aastal.  

Koolil on oma sümboolika  

Logo:  

 

Tunnuslause:  HARIDUS ON VALGUS 

1.4. Kadrina Keskkooli huvigrupid 

Kadrina Keskkoolis  väärtustatakse koostööd kõigi huvigruppidega; koostöö põhineb vastastikusel 

mõistmisel, usaldusel ja partnerlusel. Koostöö eesmärgiks on kaasata huvigrupid Kadrina Keskkooli ja 

iga õppija järjepideva arengu toetamisse. 

 

Kadrina Keskkooli tööpõhimõtted: 

● näha kooli tegevust ühtse tervikuna;  
● hea kool eeldab meeskonnatööd - s.o koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate, 

teenindava personali ja kohaliku omavalitsuse vahel; 
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● eduka koostöö aluseks on hea mikrokliima; 
● enesehindamine ja enesearendamine - edu pant kiiresti muutuvas ühiskonnas ja 

haridussüsteemis; 
● lojaalsus kõigi vastuvõetud otsuste täitmise suhtes. 

 

Kooli võtmehuvigrupid (kooli põhitegevusega otseselt seotud, seda mõjutavad ja/või sellest kasu 

saavad huvipooled) ja olulisemad koostöövaldkonnad on alljärgnevad:  

● õpilased (sh õpilasesindus): õpilaste huvide kaitsmine, koostöös kooli juhtkonnaga 
võimaluste leidmine  õpi-ja puhkekeskkonna parendamiseks, ühisürituste korraldamine, 
koolielu korraldamisele kaasaaitamine;  

● kooli personal (nii pedagoogiline kui mittepedagoogiline): kooli missiooni ja visiooni 
elluviimine; 

● lapsevanemad (sh hoolekogu): kaasaaitamine lapse arenguprotsessi kujundamisel; 
osalemine hoolekogu kaudu kooli tegevuse analüüsimises ja arendustegevustes; 

● vilistlased (sh vilistlaskogu): kaasaaitamine kooli ürituste korraldamisel, esinemised 
õpilastele ja õpetajatele, materiaalne abi koolile; 

● kooli pidaja (Kadrina vallavalitsus ja volikogu): kooli jätkusuutliku arengu toetamine; 
● koostööpartnerid:  

 Kadrina valla ettevõtted/ettevõtjad: tehnoloogilise õppesuuna väljaarendamine, 
kooli materiaal-tehnilise baasi arendamise toetamine, õppeekskursioonide ja 
praktikate korraldamine, ürituste  ja projektide sponsoreerimine; 

 erinevad Eesti kõrgkoolid (TTÜ, TÜ, EMÜ, TTK): erialade ja õppimisvõimaluste 
tutvustamine, koostöölepingud (nt TTÜga); 

 Kadrina Lastekaitseühing, avatud noortekeskus, Kadrina Rahvamaja, Neeruti Selts,  
huvikool ja Kadrina Spordiklubi: osalemine õpilaste huvitegevuse korraldamisel; 

 Päästeamet, politsei, kaitsevägi, kaitseliit ja kiirabi: praktiliste  teemapäevade 
korraldamine;  

 lastead „Sipsik“ ja Vohnja Lasteaed-Algkool: laste ettevalmistamine koolitulekuks ja 
5. klassis õpingute jätkamiseks;  

 partnerkoolid Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis ja Saksamaal: ühisprojektide 
korraldamine, võõrkeelte praktiseerimine ja silmaringi laiendamine;  

 maakonna haridusosakonna ainesektsioonid: õpetajate koolitused, 
aineolümpiaadid, õpilasürituste korraldamine. 

1.5. Kadrina Keskkooli juhtimissüsteem 

Kadrina Keskkooli juhtimissüsteem lähtub järgmistest olulistest juhtimiskvaliteedi põhimõtetest: 

● õppeasutuse jätkusuutlikkuse eelduseks on kõigi selle struktuuriüksuste sihipärane ja 
süsteemne koostegutsemine, järjepidev ja süstemaatiline õppe- ja kasvatustegevuse ning 
juhtimise analüüs, kõigi huvipoolte praeguste ja tulevikuvajadustega arvestamine ning 
soov pidevalt täiustuda; 

● õppeasutuse tulemuslikkus saavutatakse eesmärgistatud planeerimise, hästi toimivate 
protsesside võrgustiku, personali ja teiste huvipoolte maksimaalse kaasamise, 
motiveerimise ja eestvedamise ning mitmetasandilise kommunikatsiooni, kõigi osapoolte 
pühendumuse ja väärtustel põhineva tugeva organisatsioonikultuuri kaudu; 

● kooli juhtimine põhineb osalusdemokraatia põhimõtetel - kõigil on õigus ja kohustus 
osaleda koolielu planeerimisel, läbiviimisel, analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel. 

Õppekava õppe- ja kasvatuseesmärkide määratlemisel on peetud silmas järgmist: 

● inimese areng selle terviklikkuses on kooli tegevuse põhieesmärk; 
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● muutuvas maailmas suudab inimene oma tegevust eesmärgistada, valida, otsustada 
● ja vastustust kanda; 
● kool on koht, kus õpitakse õppima ja aru saama töötegemise vajalikkusest; 
● soov areneda ja õppida, võime analüüsida omaenese ja teiste kogemusi, koostööoskused, 

käitumiskultuur ning eetilisus loovad eeldused elus toimetulekuks ning muutuvas 
maailmas orienteerumiseks; 

● elukestev õpe saab alguse koolist; 
● üldhariduslik õpe toetab kodanikuühiskonna arengut: noor peab lugu kodust ja 
● kodumaast, järgib õigusnorme, hoiab loodust ja hindab terveid eluviise. 

Kooli juhtimisel ja arendamisel pööratakse peatähelepanu õppe- ja kasvatustegevuse 

(põhiprotsessi) tulemuslikkuse tagamisele, st nii juhtimis- kui tugiprotsesside eesmärk on 

kindlustada õppe- ja kasvatustegevuse tõhusaks ja mõjusaks toimimiseks vajalikud tingimused 

(joonis 1). 

Juhtimisprotsessid on seotud eelkõige kooli strateegilise ja operatiivse üldjuhtimisega: 
arengakava koostamine ja elluviimise tagamine, sisehindamisprotsessi koordineerimine; 
personali planeerimine ja arendamine; finantsjuhtimine; strateegiline mainekujundus. 
Juhtimisprotsesside toimivuse eest vastutavad kooli direktor ja direktori nõukogu, kuhu 
kuuluvad õppealajuhatajad, huvijuht, sotsiaalpedagoog, majandusala juhataja, suunajuhid 
gümnaasiumi astmes, sekretär-juhiabi. Direktori nõukogu kogub ja annab tagasisidet  ning 
valmistab ette otsuste projekte õppenõukogule  kooli  töö paremaks korraldamiseks. 

Õppe- ja kasvatusprotsessi tulemusliku toimivuse eest vastutavad eelkõige õppenõukogu, 
ainekoondised, komisjonid ja töörühmad. Õppe- ja kasvatustöö paremaks korraldamiseks ja 
juhtimiseks on moodustatud   ainekoondised,  koolikohustuskomisjon, nõustamiskomisjon, 
klassijuhatajate koondis  ja ajutised töörühmad. 

● Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse 
korraldamine, analüüsimine, hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste 
tegemine.  

● Ainekoondiste ülesanne on toetada pedagoogide ühistegevust pedagoogide aine- ja  
üld-didaktilise analüüsi, õpiabi korraldamise, õppematerjalide koostamise ja 
levitamise kaudu. Koolis on 8 ainekoondist: 

1. Algklassid 
2. Emakeel ja kirjandus 
3. Kehaline kasvatus 
4. Loodusained 
5. Loovained 
6. Matemaatika 
7. Sotsiaalained  
8. Võõrkeeled 

● Komisjonide ülesanne:  

 kooli nõustamiskomisjoni eesmärk on toetada probleemse õpilase 

toimetulekut osalemisel õppeprotsessis, osutades  individuaalset abi ja tuge  

probleemi lahenemiseni. Vajadusel leiab võimalusi väljaspool kooli. 

 koolikohustuskomisjoni ülesanne on selgitada välja ja lahendada põhjuseta 

puuduvate õpilaste probleemid, mõjutada õpilast ning  toetada 

klassijuhatajat ja kodu õigete väärtushinnangute kujunemisel 

● Töörühmade ülesanne: 
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 tegeleda valdkonnas, mis määrab kooli rahuliku, järjekindla, planeeeritud ja 

analüüsitud arengu nt. ülekooliliste ja maakondlike  suurürituste , kooli 

aastapäeva, õpilaskonverentsi jne korraldamine 

 tegeleda kooliarenduslike teemadega, mis tulenevad uuenduste, muudatuste 

vajadusest arengukavas ja õppekavaarenduses ning SH analüüsi 

parendusvaldkondadest  

 

Õppe- ja kasvatusprotsess jaguneb kolmeks alamprotsessiks: 

1. õppetöö korraldus: tunnijaotusplaani koostamine; õppetöö korraldamine;  õpitulemuste 
statistika, analüüs, hindamine; õppekavade tulemuslik rakendamine kooliastmeti; 
uuringud; vastutajateks õppealajuhatajad ja ainekoondiste juhid; 

2. tugitegevused: tugiõpe, õpiabi, kõneravi, nõustamine, ennetustöö, karjääriplaneerimine,  
huvitegevuse ja õpilasesinduse töö  korraldamine, pikapäevarühm,  tervise edendamine; 
vastutajateks tugiteenuste koordinaator (sotsiaalpedagoog) ja õppealajuhataja. 

3. arendustegevus: sisehindamise läbiviimine, õppekavaarendus, õpilasteadus, koostöö 
ülikoolidega ja partneritega, pedagoogide kutsealane arendamine ja mentorlus; 
vastutajaks direktori nõukogu. 

 

Tugiprotsessid on seotud eelkõige haldustegevuse, toitlustamise, asjaajamise ja IT-
juhtimisega; vastutajateks majandusalajuhataja, sekretär- juhiabi ja IT- arendusjuht. 
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Joonis 1: Kadrina Keskkooli  juhtimissüsteem 
 

JUHTIMINE 
DIREKTOR 

DIREKORI NÕUKOGU 

ÕPPE – KASVATUSTEGEVUS 
ÕPPENÕUKOGU 

AINEKOONDISED, KLASSIJUHATAJATE KOONDIS 

 ÕPPETÖÖKORRALDUS 

ÕPPEALAJUHATAJA 

Suunajuhid  

Ainekoondiste juhid 

Klassijuhatajad 

Aineõpetajad 

Õpilased 

 

TUGITEGEVUSED 

SOTSIAALPEDAGOOG 

Psühholoog 

Õpetajad 

Huvijuht 

Koolikohustuskomisjon 

Nõustamiskomisjon 

Õpiabi  

Medõde 

Õpilaskodu 

Ringijuhid 

ARENDUSTEGEVUS 

Ainekoondised 

Töörühmad 

Õpilasesindus 

Hoolekogu 

Raamatukogu 

ASJAAJAMINE 

Sekretär - juhiabi 

IT – JUHTIMINE 

IT - arendusjuht 

MAJANDUSTEGEVUS 

Majandusalajuhataja 

Koduhooldus OÜ 

TOITLUSTAMINE 

OÜ Stadnik 

Toitlustus 

TOETAVAD TEGEVUSED 
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Kooli dokumentatsioon (sh õppekava ja erinevad korrad) on kättesaadav kooli kodulehel  

http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=11&id=560; dokumentatsiooni vaadatakse üle, 

redigeeritakse ja uuendatakse vastavalt seadusandlikele muudatustele, töötajate ettepanekutele ja 

kooli arengukavale.  

Koolis tegeletakse süsteemse sisehindamisega 2001.aastast - see on järjepidev protsess, mille 

eesmärgiks on tagada õpilaste igakülgseks arenguks toetavad tingimused ja kooli jätkusuutlik areng. 

●  Iga õppeaasta lõpul koostatakse kooli juhtkonna (direktori nõukogu liikmete) ja 
ainesektsioonide poolt möödunud õppeaasta kokkuvõte kooli tegevustest, kus on 
käsitletud: kooli õppetööd, edukust õppetegevuses (riigieksamid, tasemetööd, 
aineolümpiaadid), huvi- ja loovtegevuses (ringid, konkursid, näitused), sporditööd, 
koostööd lastevanematega ja teiste huvigruppidega ning osalemist erinevates 
õppeprogrammides ja projektide. 

● Iga-aastane sisehindamise aruanne on aluseks uue õppeaasta töö planeerimisele ja see 
arutatakse läbi  direktori nõukogu koosolekutel, ainesektsioonide koosolekutel ning 
kinnitatakse augustikuus õppenõukogu koosolekul. 

● Sisehindamise 3-aastased koondtulemused on oluliseks sisendiks uue perioodi arengukava 
koostamisele.  

● Kooli sisehindamisega seotud dokumentatsioon on kättesaadav kooli kodulehel 
http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=11&id=560. 

 

1.6. Kadrina Keskkooli arenguvisioon, missioon, põhiväärtused 

Arengukava koostamise käigus kaasajastas töögrupp kooli visiooni ja põhiväärtusi lähtuvalt 

haridusvaldkonna väljakutsetest.  

Arenguvisioon 2015: 

Kadrina Keskkool on parim omanäoline, väärtuspõhine ja innovaatiline Eesti maakool, mille 

arengukeskkond arvestab õppija individuaalsust ja loovust, pakub koolirõõmu ning tagab 

konkurentsivõimelise hariduse.   

Missioon: 

Elukestvalt õppiva, elus toimetuleva eetilise inimese kujundamine, kes tunnetab ennast ja oma 

kohta muutuvas maailmas, väärtustab mitmekülgset haridust ning suudab otsustada ja oma 

tegude eest vastutada. 

Meie väärtuste puu: 

 Ausus ja õiglus 

 Elurõõm ja terved eluviisid 

 Enesearendamine ja innovaatilisus 

 Hoolivus ja viisakus 

 Keskkonnateadlikkus 

 Lugupidamine oma pere, kooli, kodupaiga, isamaa ja emakeele vastu 

 Õppimistahe ja töökus 
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2. Kadrina Keskkooli sise- ja väliskeskkonna analüüs 

Kooli sise- ja väliskeskkonna analüüs põhineb põhjalikul 2-etapilisel SWOT-analüüsil: 

● SWOT-analüüsi 1.etapis määratleti kooli jätkusuutlikku arengut kõige enam mõjutavad 
sise- ja väliskeskkonna tegurid;  

● 2.etapis analüüsiti nende  tegurite koosmõju (ristanalüüs) ja määratleti uue 
arenguperioodi põhisuunad, peaeesmärgid ning koostati eesmärkide saavutamiseks vajalik 
tegevuskava. 

2.1. Sisekeskkonna analüüs 

●  analüüsi põhialuseks on 2007-2010.a. sisehindamise koondtulemused 
(sisehindamisaruanne ja nõuniku tagasisideraport ) 

● analüüsi käigus määratleti sisekeskkonna olulisemad tugevused ja parendusvaldkonnad  5 
hindamisvaldkonna (eestvedamine ja strateegiline juhtimine, personalijuhtimine, koostöö 
huvigruppidega, ressursside juhtimine ning õppe-  ja kasvatusprotsess) lõikes. 

2.1.1 Eelmise perioodi arengukava (2009-2013) täitmise tulemused 

Tulemused on esitatud valdavalt 2007-2010.a. sisehindamise koondtulemuste põhjal 

hindamisvaldkondade lõikes: tulemuste põhjal saab väita, et arengukavas määratletud prioriteetsete 

valdkondadega seotud  tegevused on ellu viidud.  

Parendusvaldkondade alusel kavandatakse konkreetsed tegevused uue perioodi arengukava 

tegevuskavas.  

Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk: kogu organisatsioon osaleb juhtimisprotsessis. 

Tugevused:  

● Kadrina Keskkooli iga liige osaleb kooli töö planeerimises, tegevustes, analüüsis ja 
parendusettepanekute tegemises.  

● Saadakse aru  kooli tegutsemise põhimõtetest.  
● Töötajad tahavad panustada organisatsiooni arendustöösse.  
● Personali hinnang meeskonnatööle tervikuna (arenguvestlused, enesehindamise 

analüüsid, rahuloluuuring) näitab, et asutuses toetatakse kõikide osalemist 
(osalusjuhtimine).  

● Juhtimisstiil koolis aitab kaasa tööviiside arendamisele ja kooli juhtkond innustab oma 
tegevusega personali koostööle.  

● Personali rahulolu eestvedamise valdkonnas tõusis 11,4%.  

Parendusvaldkonnad: 

● Redigeerime ja arendame  tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi personali motivatsiooni 
hoidmiseks ja tõstmiseks. 

● Personali rahuloluuuringud viime läbi igal aastal, et saada kiiremini tagasisidet 
valdkondade kohta, kus vajame muutusi. 

Eesmärk: ideede ja otsuste ellurakendamist teostatakse kogu organisatsiooniga. 

Tugevused: 

● Kooli arengukava on seotud valla arengu- ja tegevuskavaga.  
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● Iga-aastane üldtööplaan toetab tegevuskava elluviimist;  valdkondlikes tegevuskavades on 
fikseeritud vastutajad, kaasatud isikud ja tähtajad; tegevused  kajastuvad kooli e-kalendris.   

● Pidev  meeskonna arendamine  ja (sise)koolitus  tagavad elukestva õppe ja  õppiva 
organisatsiooni arengu. 

● Personali rahulolu strateegilise juhtimisega tõusis 2,4 protsendipunkti. 

Parendusvaldkonnad: 

● Seostame sisehindamise tulemused süsteemselt uue arengukava koostamisega. 
● Töötame välja kooli e-info- ja analüüsikeskkonna,  mis tagab info parema  vahetamise ja 

dokumentide kättesaadavuse ning kasutamise.  
● Kooli eesmärkide ja visiooni elluviimisel  arvestame rohkem õpilaste, hoolekogu ja 

kohaliku omavalitsuse arvamusi ja ettepanekuid. 

Personalijuhtimine 

Eesmärk: Kadrina Keskkoolis on kompetentne ja motiveeritud personal, et tagada laste areng ning 

kooli missiooni ja eesmärkide elluviimine. 

Tugevused:  

● Kooli personal on hetkel stabiilne, kvalifitseeritud ja arvestatavas tööeas (keskmine vanus 
2010.a. 47 aastat). Sisehindamisperioodi lõpul on pedagooge 63 ja teenindavat personali 
18 inimest. Põhikohaga töötavatest õpetajatest vastab kvalifikatsioonile 98%. Koolis 
töötab 18 vanempedagoogi ja 3 pedagoog-metoodikut. Koolis töötab kaks teadusmagistrit 
ja üks õpetaja on asunud õppima doktorantuuris. 

● Õpetajate vanuselises jaotuses olulisi muudatusi ei esine, suurenenud on 50+ 
vanusegruppi kuuluvate õpetajate arv (ühtlasi vähenes 40-49 a. vanusegrupi õpetajate 
arv). Ülejäänud vanusegruppides arv stabiilne. Ka meespedagoogide arv stabiilne (8).  

● Õppeaastate jooksul lahkunud õpetajate  ametkohtade osakaal õpetajate ametkohtade 
koguarvust on püsinud 6% lähedal, mis on väiksem riiklikult kehtestatud eesmärgist 
(<10%). 

● Õpetajad on kaasatud juhtimisprotsessi meeskonnatöö, erinevate töökoosolekute ja 
õppenõukogu koosolekute kaudu. 

● Koolis on moodustatud töökeskkonna nõukogu. Töötajad läbivad perioodiliselt 
tervisekontrolli. 

● Uutele töötajatele on määratud juhendajad-mentorid.  
● Personal osaleb aktiivselt täienduskoolitustel ja tasemeõppes; täienduskoolituse keskmine 

maht tundides on suurenenud 37,9 tunnilt 73,7 tunnile (2008/09 õa 115,2 tundi). 
● Koolis on toimiv personali hindamis- ja motivatsioonisüsteem. 
● Personali rahulolu kaasamise ja toetamisega tõusis 5,5 protsendipunkti; rahulolu 

omavaheliste suhetega 4 protsendipunkti; rahulolu arenguvõimalustega 4,3 
protsendipunkti; motivatsioon tõusis 13,3 protsendipunkti. 

Parendusvaldkonnad: 

● Personalivajaduse põhjalikum prognoosimine riskide vähendamiseks (õpilaste arvu 
vähenemine, õpetajate vanuse tõus).  

● Värbame 2010/2011 õ. a. tööle kvalifitseeritud füüsika õpetaja.  
● Leiame projektipõhiseid võimalusi õpetajate professionaalsuse, motivatsiooni ja töövõime 

säilitamiseks ning tõstmiseks. 
● Selgitame välja teenindava  personali koolitusvajadused ja koostame personali täpsema 

koolitusplaani aastate lõikes. 
● Arendame edasi  motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi (sh teenindava personali osas) ja 

analüüsime regulaarselt selle tõhusust ja mõjusust.  
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● Direktor viib läbi arenguvestlused juhtkonna (direktori nõukogu) liikmetega. 
●  Luua  teenindava personali sisekontrolli süsteem. 

Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: huvigrupid on kaasatud Kadrina Keskkooli ja iga õppija järjepideva arengu toetamisse. 

Tugevused: 

● Huvigruppidega (õpilased, lapsevanemad, hoolekogu, vilistlased, kooli pidaja, 
koostööpartnerid) toimub aktiivne koostöö, mis toetab igati õppeasutuse ja õppija 
arengut. 

● Kooli tegevust kajastatakse aktiivselt valla ja maakonna meediakanalites; koolil on pidevalt 
uuenev kodulehekülg (http://www.kadrina.edu.ee). 

● Huvigruppide rahulolu infoliikumise ja koostööga  on tõusnud 7,7 protsendipunkti võrra.  

Parendusvaldkonnad: 

● Teeme kooli kodulehel info lihtsamalt ja operatiivsemalt kättesaadavamaks.  
● Kajastame operatiivselt ja regulaarselt kooli tegevustega seotud infot kooli kodulehel ja 

meediakanalites. 
● Parendame infoliikumist hoolekoguga (nt koosolekute protokollid koheselt kooli 

kodulehele).  
● Jätkame lastevanemate koolitusi.  
● Vaatame üle ja vajadusel muudame rahuloluküsimustike sisu.  
● Tihendame koostööd ning esitame Kadrina Keskkooli õpilasesinduse liikmed Virumaa 

Noortekogu liikmeteks,  taastame kooliraadio tegevuse ning kaasame õpilasesinduse 
tegevusse uuesti ja rohkem II kooliastme  õpilasi.  

● Kaasame rohkem huvigruppe rahulolu-uuringutesse, leidmaks rohkem lahendusi 
koostööks.   

Ressursside juhtimine 

Eesmärk: on loodud soodne õpi- ja töökeskkond. 

Tugevused: 

● Kooli eelarve ja materiaal- tehniline baas võimaldavad õppe- ja kasvatusprotsessi 
läbiviimist vajalikul tasemel; õpikeskkonna parendamiseks on leitud täiendavaid 
rahastamisvõimalusi erinevatest projektidest (KIK ja SA Archimedes projektid). 

Parendusvaldkonnad: 

● Jätkame täiendavate rahalisi vahendite ja võimaluste otsimist õpi- ja töökeskkonna 
kaasajastamiseks.  

●  Arutame läbi ja otsustame ruumide optimaalsema kasutuse. 

Eesmärk: inforessursid toetavad  õppeasutuse töö efektiivsemat organiseerimist ja korraldamist. 

Tugevused: 

● Kolmeaastase perioodi jooksul on pidevalt uuendatud riistvara, hangitud tehnilisi 
esitlusvahendeid ja koolitatud personali.  

Parendusvaldkonnad: 

● Leiame täiendavaid rahalisi võimalusi IKT-vahendite hankimiseks ja uuendamiseks. 
●  Läheme 2011/2012 õa üle e-koolile.  

http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
http://www.kadrina.edu.ee/
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● Võtame senisest enam kasutusele erinevaid interaktiivseid õppevahendeid ja koolitame 
vastavalt ka õpetajaid.  

● Pöörame rohkem tähelepanu teenindava personali  IKT-alasele koolitusele. 

Õppe- ja kasvatustöö 

Eesmärk: anda õppijatele hea põhi- ja üldkeskharidus, tagades seeläbi nende eduka toimetuleku 

ning haridustee jätkamise. 

Tugevused: 

● Kadrina Keskkool on jätkusuutlik kõikides kooliastmetes: 

Tabel 5: Kooli üldnäitajad (EHIS andmed): 

  14.07.2012 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  

  Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Õpilaste arv 
kokku 

461 745 584,4 696 572,2 664 560,7 630 565 

I kooliaste - 
1.-3. klass 

144 149 118,7 145 136,1 157 142,9 148 134,7 

 II kooliaste - 
4.-6. klass 

145 185 126 164 132,3 151 123 152 127,5 

 III kooliaste - 
7.-9. klass 

107 251 163 221 154,2 206 147,2 187 144 

 gümnaasium 
- 10.-12. klass 

65 160 176,7 166 170,2 150 161,2 143 158,8 

Õpetajate 
ametikohtade 
arv kokku* 

52,4 61,1 40,6 61,9 40,3 54,4 40 53,8 40,2 

Õpetajate arv 
kokku** 

50 56 45,4 57 47,7 53 48,6 53 49 

Õpilaskodu 
kohtade arv 

27 26 6,2 26 45,7 26 6,1 26 5,9 

Klassi täituvus 
põhikoolis 

16,5 21,7 22,7 18,3 21,9 17,7 20,9 17,4 21,2 

Klassi täituvus 
gümnaasiumis 

21,7 26,7 26,5 27,7 26,1 25 25,5 23,8 25,3 

 

● Kooli õpilaste õppeedukus on tõusva trendiga ja läheneb 100%-le; samuti on 
suurenenud viieliste ja nelja-viieliste õpilaste osakaal: 2011/12 oli taas langus (sinusoid), 
mille põhjuste väljaselgitamine on ainekoondiste käesoleva õppeaasta ülesanne.  
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Tabel 6: Õppeedukus (kooli andmed) 

 
 

Tabel 7: viieliste ja nelja-viieliste õpilaste osakaal (kooli andmed) 

Õppeaasta Algkool Keskaste Keskkool Kokku 

2007/08 56,4% 34,5% 17% 36,6% 

2008/09 56,6 36,4% 21% 38,3% 

2009/10 58,0 33,5% 31% 40,7% 

2010/11 59,8 39,6 29,9 36,5% 

2011/12 68,8 

(1-3. kl) 

35,0 31,2 34,0% 

 

● Riigieksamite tulemused on valdavalt kõrgemad riigi keskmistest tulemustest ja 
positiivse trendiga: 
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Tabel 8: Riigieksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides  

Õppeaine  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 

 Riik 
 

Maa-
kond 

Kool 
 

Riik 
 

Maa-
kond 
 

Kool 
 

Riik 
 

Maa-
kond 

Kool 
 

Riik 
 

Maa-
kond 

Kool 
 

Riik 
 

Maa-
kond 

Kool 
 

Ühiskonnaõp  63,8 67,1 71,6 62,0 61,6 72,86 64,0 63,1 73,93 67,7 65,8 71,7 65,8  73.1 

Saksa keel   - 76,6 72,2 81,5 78,0 82,3 - 77,3 83,3 - 76,8  - 

Vene keel 73,9 72,4 76,0 79,4 79,6 90,0 75,9 73,74 - 72,6 74,2 - 80,4  - 

Inglise keel  67,6 67,6 69,3 69,9 67,75 74,85 69,3 68,59 73,27 72,0 72,1 75,0 68,6  75,9 

Matemaatika  58,2 54,6 57,8 52,2 48,18 60,38 58,4 61,07 62,86 57,1 53 59,5 58,6  60,7 

Keemia  65,5 65,6 65,8 68,1 64,75 64,33 59,4 56,58 50,6 65,9 68,0 72,6 65,1  56 

Geograafia  53,8 55,5 56,4 62,4 63,49 61,35 59,3 60,8 59,8 59,4 62,4 58,6 56,1  55,1 

Kirjand /eesti 
keel (2012) 

57,7 57,4 60,9 58,7 53,95 64,19 58,6 53,89 62,91 59,2 60,2 65,6 62,8  72,6 

Bioloogia  60,9 57,2 67,95 62,6 61,8 74,7 59,2 59,15 64,68 60,0 61,5 73,2 61,5  74,9 

Ajalugu  60,7 58,6 60,1 62,6 67,9 80,6 65,6 70,25 69,1 64,4 64,6 67,6 63,1  67,0 

 
KÕRGEM VABARIIGIST JA MAAKONNAST 
KÕRGEM MAAKONNAST 
KÕRGEM VABARIIGIST 

 

Tabel 9: Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite tulemused õppeaineti keskmisena hinnetes  

Õppeaine 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  

 Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine 

A-võõrkeel või riigikeel 4,1 4 4,4 4,2 4,4 4,1 4,5 4,2 

keel ja kirjandus, emakeel 3,6 3,6 3,9 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 

matemaatika 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,5 
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Tabel 10: Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti  

Õppeaine 

2007/08 

REKK/INNOVE 

2008/09 

REKK/INNOVE  

2009/10 

REKK/INNOVE 

2010/11 

REKK/INNOVE 

Kaks ÕR klassi  

= 21 õpilast,  

eesmärgiks  

edukus = sooritus 

2011/12 

INNOVE 

 

 Kool Maakond  Riik Kool Maakond  Riik Kool Maakond  Riik Kool Maakond  Riik  Kool Maakond  Riik 

A-võõrkeel (ingl k) 4,08 4,17 4,17 4,4 4,23 4,28 4,4 4,08 4,26 4,36 4,34 4,28 4,12 4,09 3,9 

Emakeel  3,61 3,56 3,56 3,9 3,61 3,59 3,65 3,67 3,66 3,52 3,65 3,6 3,52 3,59 3,66 

Matemaatika  3,6 3,34 3,34 3,6 3,19 3,17 3,43 3,31 3,37 3,16 2,98 3,13 3,42 3,21 3,32 

Bioloogia  3,83 3,53 3,46 4,1 3,54 3,57 3,6 3,38 3,49 3,38 3,43 3,21 4,14 3,68 3,59 

Ühiskonnaõpetus  4,12 3,71 3,64 3,9 3,77 3,78 3,5 3,66 3,67 3,55 3,73 3,75 3,68 3,58 3,51 

Geograafia  3,36 3,18 3,25 4,0 3,48 3,50 - 3,58 3,66 3,0 3,34 3,27 3,0 3,74 3,61 

Ajalugu  3,0 3,57 3,87 4,0 3,71 3,99 3,5 3,57 4,06 - 3,71 3,72 2,5 3,64 4,01 

Füüsika  - 
andmeid 
ei ole 

3,87  
3,44 

3,59 - 
4,20 

3,91 4,0 
3,75 

3,8 
3,0 3,67 3,86 

Keemia  4,00 4,05 4,09 4,0 3,90 4,19 3,87 4,13 4,41 4,5 4,31 4,2 2,86 3,86 4,08 

Saksa keel 4,00 
4,5 

3,99  
 

4,0 4,00 
andmeid 
ei ole 

3,93 - 
 

4,0 
  3,93 

Vene keel - 
andmeid 
ei ole  

4,00 - 
4,07 

4,14 
3,00(üks 
õpilane) 

4,03 
4,05 - 

3,87 
 

  4,22 

 
KÕRGEM VABARIIGIST JA MAAKONNAST 
KÕRGEM MAAKONNAST 
KÕRGEM VABARIIGIST 
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● Koolis toimib mõjus õpiabi- ja tugisüsteem, mis mõjutab positiivselt õpitulemusi: 

Tabel 11: Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal õpilaste üldarvust (protsentides) /EHIS 

andmed/ 

2007/08  2008/09  2009/10  2010/11   

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

 

28,2% 11,4% 28,2% 11,4% 20,9% 12,5% 16,5% 12%  

 

Tabel 12: Tugisüsteemide tegevus (kooli andmed) 

Õppe 

aasta 

Õpilasi  

koolis 

Psühholoog 

nõustanud 

Sots. ped.  

nõustanud 

Koolikohustus  

arvel/arutatud 

Nõustamis- 

komisjon 

Medõde 

nõustanud 

07/08 742 37 õpilast 5% 82/14,1% 24 (6% )/43 39 õpilast 1420 korda 

08/09 690 46 õpilast 6,7% 87/15,8% 16 (5%)/33 13 õpilast 1417 korda 

09/10 651 62 õpilast 9,5% 73/14% 16 (5%)/23 14 õpilast 1482 korda 

10/11 622 42 õpilast 6,8% 

26 vanemat/13 õpetajat 

88/14% 3 koosolekut 

12(2%)12 

14 korda 1284 korda  

11/12 572 52 õpilast 9,1% 

19 vanemat/15 õpetajat 

76/13,3% 4 koosolekut 

14(2,4%)10 

22 korda 1243 korda 

 

Tabel 13: Keskastmes – s. h. Tasandusklassides (TAS) õppivate õpilaste õppeedukuse protsent  (kooli 

andmed) 

 Õpilasi „2“ (Suvetöö) kordab % kevadel % sügisel 

2007/08 
2008/09 
2009/10 
2010/2011 
2011/2012 (4-9. kl) 

380 
338 
307 
288 
314 
 

29 
29 
17 
15 
25 

7 
3 
1 
1 
1 

90 
91 
94 
94,8 
91,7 

98 
99,1 
99,7 
99,6 
99,7 

TAS klassid 64 
55 
70 
62 
60 

7 
3 
5 
5 
3 

2 
1 
1 
- 
- 

86 
93 
93 
91,9 
95 

97 
98 
93 
100 
100 
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Tabel 14: Põhjuseta puudumine on pidevas langustrendis keskastmes  ja koolis tervikuna. 

Õppeaasta  Õpilasi Tunde kokku Tunde õpilase kohta 

 5.-9. kl   

2006/07 382 4844 13 

2007/08 380 5274 14 

2008/09 337 1738 5,2 

2009/10 307 1325 4,3 

20010/11 288 1288 4,5 

2011/12 

 

314 

(4-9.kl) 

1171 3,73 

 keskkool   

2006/07 148 1089 7 

2007/08 159 937 5,9 

2008/09 164 1053 6,4 

2009/10 143 720 5 

20010/11 137 953 6,9 

2011/12 112 402 3,6 

 kokku   

2006/07 530 5933 11,2 

2007/08 539 6210 11,5 

2008/09 501 2791 5,6 

2009/10 450 2045 4,5 

20010/11 425 2241 5,3 

2011/12 426 1573 3,7 
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Põhjuseta puudutud tunnid ühe õpilase kohta  

 

Põhjuseta puudutud tunnid kokku 
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Tabel 15: Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest 

Kooliaste 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  

 Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

I kooliaste - 1.-
3. klass 

0,7% 0,8% 0,7% 0,7% 1,3% 0,7% 2% 1,5% 

II kooliaste - 
4.-6. klass 

0,5% 1,5% - 0,8% - 1,5% - 0,8% 

III kooliaste - 
7.-9. klass 

3,2% 3,6% 1,8% 3,2% 0,5% 3,3% 0,5% 3,4% 

Kokku 1,7% 1,7% 0,9% 1,5% 0,6% 1,2% 0,8% 1,5% 

Eesmärk 0%  0%  0%  0%  

Tabel 16: Õppeaasta jooksul lõpetanud õpilaste arv alustanute arvust (9. kl ja 12. kl arvestuses)/EHIS 

andmed/ 

Klass 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  

 Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

9. klass 91,8% 90,9% 96,1% 92% 97,3% 91,5% 95,3% 91,9% 

12. 
klass 

100% 90,7% 96,8% 91,3% 97,8% 90,6% 96,3% 89,9% 

 

● Õpilaste osalemine huvialaringides on tõusvas trendis  ja toetab õpilase arengut: 

Tabel 17: Osalemine huvialaringides (kooli andmed) 

2007/08 2008/09 2009/10   2010/2011 2011/12 

327õpilast ehk 
44,7% 

311 õpilast ehk 
45,1% 

292 õpilast ehk 
44,8% 

436/69,8% 467/77,7% 

 
● Edasiõppijate osakaal  on positiivse trendiga ja kõrgem riigi keskmisest - Kadrina 

Keskkooli lõpetanu pürgib õpinguid jätkama, väärtustab haridust ja elukestvat õpet, sest 
koolis omandatud oskused ja teadmised võimaldavad tal konkureerida akadeemilises 
keskkonnas. 

Tabel 18: Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust  

2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Eesmärk 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
 

97,8% 96,8% 98,6% 97,6% 98,6% 97,1% 95,1% 96,7% 98% ??? 100% 

Tabel 19: JÄRGMISEL TASEMEL edasiõppijate osakaal gümnaasiumi lõpetanud õpilaste üldarvust  

2007/08  2008/09  2009/10  2010/11  2011/12  Eesmärk 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
 

76,6% 78,7% 80% 78,9% 80% 76,2% 90,4% 75,3% 83% ??? 100% 
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● Kooli õpilased on edukalt osalenud maakondlikel olümpiaadidel ja OECD PISA tulemused 
on mitmeski valdkonnas paremad maakonna ja vabariigi keskmisega võrreldes 
(http://www.kadrina-kool.edu.ee/failid/pisa/pisa2006.pdf): 

Tabel 20: Ainealase töö tulemused andekatega maakondlikel aineolümpiaadidel (kooli andmed) – 

protsent õpilaste arvust 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10  2010/2011 2011/12 

I kohad 9 15 14 8 15 14 

II kohad 14 15 13 8 14 16 

III kohad 16 18 7 16 9 9 

Kokku 39 
6,7% 

48 
8% 

34 
6,2% 

32 
6,4% 

38 
8% 

39 
9% 

 

● Õpilased on motiveeritud kirjutama uurimistöid, uurimistööd on läinud iga aastaga 
sisukamaks  ja õpilaste kaitsmisoskus  on paranenud.  Saavutasime oma õpilaste 
uurimistöödega eesti keeles ja kirjanduses väga kõrge tulemuse maakonnas ja auhinnalisi 
kohti ka vabariigis. Vilistlaste tagasiside uurimistööde kirjutamise ja esinemiskogemuse 
saamise kohta on väga kõrge. 

● Mõjus väärtuskasvatus mõjutab positiivselt õpilaste arengut ja õpitulemusi:  
Keskkoolis käitumist me enam ei hinda, tulemuste põhjal eeldades, et keskkoolinoored on 
juba sedavõrd eneseteadlikud, et oskavad, suudavad ja tahavad ise oma käitumist juhtida 
ehk siis tegeleda eneseanalüüsi ja - kasvatusega.  Põhikoolis muutsime 2010/11 
õppeaastal käitumise hindamise skaalat: asendasime hinded „eeskujulik“  ja „hea“ ühe 
hinnanguga – „meeldiv“.   

Eeskujulikult käituvate õpilaste %  
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Õpilaste rahuloluküsitlus 2012 andmetel on kasvanud õpilaste  hinnangu tõus suhetele ning enda ja 

kaasõpilaste käitumisele  

 

Väärtuskasvatuse tulemusena on paranenud käitumishinded, suhted  kaasõpilastega, põhjusteta 

puudumised on langustrendis, kasvab  huvitegevuses osalevate õpilaste  protsent, õppeedukus on 

tõusutrendis. Arenguvestluste ja rahuloluküsitluste  analüüs   tõendab, et  õpilased ja vanemad 

väärtustavad haridust.  

Viimase kümne aasta jooksul rakendatud sisehindamise käigus oleme läbi viinud õpilaste 

rahuloluuuringuid, kus õpilased saavad avaldada oma seisukohti ja hinnanguid koolielu erinevatele 

valdkondadele ja  arenguvestlused lapse ja lapsevanemaga. Heameel on tõdeda üldist rahulolu  tõusu 

kõikides valdkondades ja kooliastmetel ning samas noorte inimeste julgust oma seisukohtade 

väljendamisel. Kooli keskmine kerkis esmakordselt üle kolme palli (3,03) neljapallisel hindamise 

skaalal 2011/12 õppeaastal tänu hinnangutele viies valdkonnas: Juhtimine - 3,24 Turvalisus - 3,21 

Suhted - 3,07 Tugisüsteemid - 3,06 Huvitegevus - 3,02. Juhtimise valdkonna kõrge tulemuse annab 

õpilaste kõrge hinnang klassijuhataja tööle. Meie õpilane tunneb end turvaliselt, on rahul suhetega ja 

saab piisavalt toetust ja õpiabi. 
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Tulemuste tagasisidestamine õpilastele ja õpetajatele aitab kaasa nende arusaama, et paljud asjad 

koolielu parendamisel sõltuvad neist endist, arengule. 

● Kooli õppekorraldus on läbi mõeldud ja kõikidele osapooltele mõistetav, muudatused 
õppepäeva korralduses (tundide asendus) toimuvad operatiivselt. Kogu kooli ainealane ja 
metoodikaalane töö toimub läbi ainekoondiste.  
http://www.kadrina-kool.edu.ee/failid/aruanne/sisehindamine-2007-2010.pps 
Õppe- ja ainekavade arendus on pidev ja süstemaatiline protsess, milles osaleb kogu kooli 
pedagoogiline personal. Õppe- ja ainekavade arendamise tulemuseks on õppija (õpilane ja 
õpetaja ja koolitöötaja) ning organisatsiooni areng, et kõik tunnetaksid enda panust kooli 
arengus. 

2007/08 - 2010/11  

2007/08 

● Koostasime  sisehindamise korra ja määratlesime oma tulemusnäitajad.  
● Valmisid  eneseanalüüsi vormid aineõpetajale, ainekomisjonile ja klassijuhatajale ning 

õpilaste rahuloluküsitlus.    
● Õpetajad jagasid täiendkoolitustel omandatut kolleegidele koolisisestel kursustel, et 

tekitada mõttekaaslust uuenduste sisseviimisel nt. kursused Miksikese keskkonna 
kasutamine  ainetundides, matemaatika töö-ja õpikeskkonnad Internetis jne. 

● Koostasime huvitegevuse koondkokkuvõtte, mida tutvustasime ja analüüsisime 
õppenõukogus ja esitasime maavalitsuse haridusspetsialistile. 

2008/09 

● Korraldasime  aasta eesmärkide täitmiseks konkursi „Ennastarendav klass" läbi terve aasta 
(valdkondadeks: huvitegevus, õpikeskkond tunnis ja koolikohustus). 

● Korraldasime „Metoodilise jagamise päeva“ ja ainekabinettide konkurss-ülevaatuse - 
märts. 

● Osalesime 5.-6. dets. Tallinnas Inglise Kolledžis Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) 5. 
Aastakonverentsil kahe ettekandega. (Janne Rannala 10.a klassist Hupeli "Arstiraamatu " ja 
tänapäevase meditsiinialase sõnavara võrdlus ja Maarja Vaikmaa 12.a klassist 
Emotsioonisõnavara vahetusõpilaste blogides. 

● Tartu Ülikooli Psühholoogiainstituudi koolituspäev kogu kooli kollektiivile  18.märts. 
● HEV õpilaste märkamine õppeprotsessis, s.h. Aspergeri sündroomi koolitus Tartus ja 

koostöö arendamine huvigruppidega 

2009/10 

● Muutsime õpilaste rahuloluküsitluse  veebipõhiseks.  
● Valmis valikaine „Ärijuhtimise ja tehnoloogiaalused“ ainekava.  
● Valmis „Uurimistöö koostamise juhend“. 
● Kooliarenduses teemal : “ Kuidas jääda keskkoolina püsima?“ viisime läbi mõttetalgud ja 

töörühmade juhtide ümarlauad ühiste seisukohtade sõnastamiseks: Keskkool peab jääma 
püsima!  

● Klassijuhataja töö hõlbustamiseks ja toetamiseks panime klassijuhatajatega kokku 
Klassijuhataja käsiraamatu, millega saab tutvuda aadressil:  
http://www.kadrina-kool.edu.ee/failid/kasiraamat/ 

● Korraldasime 2009/10 õ. a. rahuloluküsitluse põhjal ajurünnaku ja koostööpäeva terve 
kooli õpilastega „Teeme koos paremini!“, et kaasata õpilasi koolielu erinevaid valdkondi 
analüüsima ning tajuma enda panust/osa muutustes. Ettepanekud panime kooli seintele ja 
arvestasime nendega uue kooliaasta planeerimisel. 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/failid/aruanne/sisehindamine-2007-2010.pps
http://www.kadrina-kool.edu.ee/failid/kasiraamat/
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● Töötasime  välja Uurimistöö koostamise ja vormistamise juhendi, koostasime valikkursuse 

„Uurimistöö vormistamine arvutil“ õppekava 8.klassile, lülitasime valikkursuse tunniplaani, 
kehtestasime nõuded kaitsmisele.  

● Ainekomisjonides  toimus 3 aasta kokkuvõte õppekava eesmärkide täitmisest 
(aruandlusanalüüs) kollektiivselt koos õppealajuhatajaga, et kavandada tegevused 
edaspidiseks õppekava täitmiseks. 

● Andeka lapse märkamine ja toetamine, keskkooli õpilaste eriandekuse märkamine ja 
toetamine-analüüs. 

● Koolitus - V. Sepp TÜ Teaduskoolist. 
● Alates 2009/10 märgime klassitunnistusele õpilase osalemise ja saavutused 

aineolümpiaadidel, et väärtustada lapse tegevust  ainealases tegevuses ja anda positiivset 
tagasisidet kodule. 

● Lugemisaasta päädis temaatilise  õpilaskonverentsiga. 

2010/11 

● Uue  õppekava koolitused /vabariigis – meie kooli 6 õpetajat said ettevalmistuse oma 
aines ja olid koolitajaks maakonnas; maakonnas; koolis/. 

● Viisime läbi õppekava koostamise alase õppepäeva Rapla maakonna õppejuhtidele. 
● Tegutsesid töörühmad kooli  õppekavade koostamiseks  (Põhikooli ja Gümnaasiumi 

Õppekava, Kodukord, Hindamisjuhend, Kadrina Keskkooli väärtused, HEV vajaduste 
toetamine, ...). 

● Viisime läbi Kadrina Keskkooli õppekavade (Põhikool, Gümnaasium) ja töörühmade 
(Hindamine, Väärtused) õppepäeva- vahekokkuvõtete tegemiseks  Palmses 26.03 2011.  

● Valmisid uute  ÕPPEKAVADe   üldosad  (Põhikool ja Gümnaasium) koos lisadega, mida 
tutvustasime ainekoondises, klassijuhatajate koondises, õppenõukogus,  lastevanemate 
üldkoosolekul. 

● Valmisid uued ainekavad ainekomisjonides. 
● Valmisid õpetajate uued  töökavad. 

2011/12 

● Väärtuste töörühma tegevusest arenes välja õpetajakoolitus „Loovalt uurima ja uurivalt 
looma“, mis päädis õpetajate konverentsiga 2012 ning millest sai AMI kursus. 

● Arendasime ja täiendasime oma õppekavasid, ainekavasid, keskkooli õppesuundi (HUSO, 
LOTE, RETE) 

● Valmis rida dokumente: Kadrina  keskkooli töötajate tunnustamise kord, Kadrina Keskkooli 
õpilaste tunnustamise kord ja Kadrina Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord. 

Aastatel 2007- 2010 täiendasime 

● 9 korral Hindamisjuhendit (õpilaste tunnustamine, uurimistöö korraldus, 
olümpiaadidelosalemise arvestamine üleminekueksamina ja arvutiõpetuse hindamine); 

● 5 korral Õppekava (tasandusklasside tunnijaotusplaan, parandusõppe tundide arvu 
muutmine, teaduskoolis õppimine); 

● 4 korral Kodukorda, et toetada õpilase arenguks sobiva keskkonna kujunemist. 

 
Muudatuste kokkuvõtte ja antud dokumentidega saab tutvuda aadressidel: 

http://www.kadrina-kool.edu.ee/failid/aruanne/otsused.pdf 

http://www.kadrina.edu.ee/home/oppeplaanid/kadrina_keskkooli_6ppekava.pdf 

http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=5&id=315 

 

http://www.kadrina.edu.ee/home/ee.php?menu=5&id=315
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● Ainekavad rakenduvad õpetajate töökavades, rakendumise tulemuslikkust kontrollime ja 
analüüsime SH käigus arenguvestlusel aineõpetajaga eneseanalüüsi vormi põhjal, mis 
sisaldab ka alalõiku: meetodite kasutamine  

● Hindamisjuhendi rakendumise tulemlikkuse tagasime sisekontrolli ja analüüsiga 
ainekomisjonides ja aineesindajate koondises ning tagasisidet saime õpilaste 
rahuloluküsitlustest. 

● Õppekava rakendumise tulemuslikkust jälgisime ja analüüsisime pidevalt õppeprotsessis ja 
tegime kokkuvõtteid ning vajadusel muudatusi veerandite ja õppeaasta lõpus 
Sisehindamise korra järgi. 

● Toimus nooremate kolleegide ja praktikantide  nõustamine/juhendamine 
ainekavaarenduslikus töös ja õppekava täitmises. 

● Tutvusime enesekoolituse vormis uue RÕK-i läbivate teemadega ning koostasime 
abimaterjalid klassijuhatajale. 

● Püstitasime mitmeid alaeesmärke ning ülesandeid, millest lähtuvalt sõlmisime rida 
koolikorralduslikke kokkuleppeid, näiteks tasandusklassides õpetamise kogemuse 
(professionaalse arengu) võimaldamine kõigile õpetajatele ning koostasime TAS-klasside 
õpilaste arengu jälgimiseks Õpilase vaatluslehe (J. Käisi põhjal), mille andmeid kasutame 
õpilase ja vanema arenguvestlusel . 

● Koolis tegutseva tasandusklasside klassijuhatajate koondise koostöö on olnud tulemuslik: 
valmis parandusõppe õppekava ning tõusis tasandusklasside maine. (arenguvestlused). 

● Koolis töötavate inglise keele süvaklasside inglise keele õpetajate koostöö 
ainekavaarenduses oli tulemuslik. 

● Õpetame võõrkeeli rühmades, s. h. inglise keelt tasemerühmades alates 3.klassist kuni 
keskkooli lõpuni,  ja  matemaatikat keskkoolis kolmes tasemerühmas,. 

● Võimaldame arvutiõpet 3.,4.,5. ja 8.klassides õppekava läbiva teema „Tehnoloogia ja 
innovatsioon”“ ja üldpädevuse „Õpipädevus“  täitmiseks ning IKT võimaluste kasutamiseks 
õppeprotsessis. 

● Ainekomisjonid korraldasid õppekäike ja õppeekskursioone, ainenädalaid ja ainepäevi, 
mille läbiviimine ja tulemused kajastuvad nende aastaaruannetes. 

● Korraldasime õpilaskonverentse ja töötube, et arendada jätkusuutliku keskkonna ideed, 
keelt - kirjandust ja kultuuri, süvendada õpilastes isamaalisust ja oma kooli tunnet; 
Teaduspäevi, Vilistlaspäevi; pakkusime riiklikust õppekavast erinevaid valikaineid 
keskkoolis. 

● Osalesime erinevates projektides (koolisisesed, maakondlikud, üleriigilised ja 
rahvusvahelised). Nt. Comeniuse projekt „Top School Calendar Events“- (inglise keel) on 
kaheaastane (2009/10 ja 2010/11.õ.a.) suurprojekt Türgi, Itaalia, Portugali, Poola 
koolidega, mis haarab kogu kooliperet ja mille tulemusena on valmimas kooli 
traditsiooniliste ürituste kalender (võrdluses 4 riigiga). 

● Kooli raamatukogu toetab õppekasvatusprotsessi läbiviimist (raamatukogutunnid; 
näitused uutest raamatutest, kirjanikest, tähtpäevadest, kutsevalikust; osavõtt 
maakondlikest ja vabariiklikest konkurssidest; korraldab viktoriine ja kutsub külla 
kirjanikke; viib läbi ettelugemispäevi; juhendab  õpioskuste ringi ja teeb tihedat koostööd 
ainekomisjonide viime läbi konkurssi „Parim kooliskäiv klass“, 

Parendusvaldkonnad: 

● 95% õppeedukuse   saavutamiseks kevadel suuname õpilasi (klassijuhatajad koostöös 
aineõpetajate  ja lastevanematega) tulemuslikumalt kasutama konsultatsioonide ja 
individuaalse õppeaja võimalusi ning õpetajaid  kasutama erinevaid efektiivseid meetodeid 
tunnis, mida toetavad arenguvestlused ja õpetajakoolitus. (interaktiivsed meetodid). 

● Täiendame õpetajate  tunnustamissüsteemi, et tagada suurem süsteemsus, terviklikkus ja 
läbinähtavus. 
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● Ainekoondiste  ettepanekul lepime kokku  olümpiaadideks ettevalmistavate õpetajate 
arvu ja osalevate õpilaste arvu optimaalse seose koolis, et  tõsta kõikide aineõpetajate 
kaasatust töös andekatega. 

● Seostame  oma uurimistöö kogemuse uue õppekava nõudega  loovtöö koostamise kohta. 
● Parema ülevaate  omamiseks ja tegevuse analüüsimiseks teeme vallale ettepaneku tuua 

spordiringide tegevus  tagasi kooli alluvusse. 
● Puudutud  tundide arvu vähendamiseks  2% võrra õpilase kohta, muudame puudumiste 

põhjuste arvestust: ainealase tunnivälise tegevuse kohta peame eraldi arvestust ega lülita 
neid tunde puudutud tundide hulka, väärtustades õpilase arengut. 

● Korraldame direktori nõukogu ja õpilaste kohtumisi - paneeldiskussioone, et kaasata 
õpilasi koolielu kitsaskohtade lahendamisse. 

● Leiame  täiendavaid ressursse ja planeerime IT-vahendite soetamist kiiremas tempos, et 
füüsilise õpikeskkonna mahajäämus  ei  takistaks õpilase ja õpetaja arengut. 

● Valikainete (kooli ja õpilase valikud) baasil arendame välja kooli õppesuunad, täiendame  
loodusainete (bioloogia, geograafia, füüsika, keemia) suunda, et täita RÕK-i nõuded. 

● Muudame rahuloluküsitluste vorme, et nad oleksid omavahel sisuliselt paremini 
võrreldavad ning analüüsitavad. 

● Täiendame aruandevorme ja teeme nad veebipõhiseks, et hõlbustada andmete analüüsi. 

2.1.2 Järeldused sisekeskkonna analüüsist 

Kooli jätkusuutlikku arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised 5 prioriteetset sisekeskkonna 

tugevust ja nõrkust: 

Sisemised tugevused Sisemised nõrkused 

1. Hästi toimiv juhtimisstruktuur ja personali 
ning KOVi kaasamine koolijuhtimisse 
(osalusjuhtimine). 

1. Strateegiline planeerimine ja analüüs pole veel 
piisavalt süsteemne.   

2. Pedagoogilise personali kõrge 
kvalifikatsioon ja pühendumus ning hea 
maine kogukonnas.  

2. Personali strateegiline planeerimine (sh 
värbamine, motivatsioon, arendamine) ja selle 
mõjususe/tulemuslikkuse hindamine.  

3. Väljakujunenud ja hästi toimiv koostöö 
huvigruppidega (nii valla, maakonna kui ka 
rahvusvahelisel tasandil /sh õpirände 
programmid/) toetab õppeasutuse ja 
õppija arengut.  

3. Info  kättesaadavus (sh planeeritud 
väliskommunikatsioon) kõikidele 
huvigruppidele ja terviklik tagasisidesüsteem. 

4. Eelarvelised vahendid ja materiaal-
tehniline baas (e-kool, projektidest 
taotletud lisaressursid, õpilaskodu, suvila, 
autokool ja valla toetus) toetab kooli 
konkurentsivõimelisust.  

4. Ressursside planeerimine (sh IKT valdkonna 
arendamine) lähtuvalt kooli 
arengueesmärkidest/prioriteetidest ja 
huvigruppide teavitamine.  

5. Kool tagab igale õpilasele sobiva 
arengukeskkonna, hea ettevalmistuse nii 
põhikooli kui gümnaasiumi lõpetamiseks 
(sh RETE ja LOTE õppesuund) ja 
edasiõppimiseks (sh kõrgkoolis).  

5. Õpetajate suur töökoormus (sh eripedagoogide 
vähesus); kvalifitseeritud pedagoogide puudus 
loodus- ja reaalainete valdkonnas. 

2.2. Väliskeskkonna analüüs 

Töögrupp lähtus väliskeskkonna analüüsimisel alljärgnevatest strateegilistest dokumentidest: 

● Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ 
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● Eesti hariduse 5 väljakutset (Eesti haridusstrateegia 2012-2020 projekt) 
● Teadmistepõhine Eesti 2013 
● Eesti fookuses 4/2010 "IT + Haridus" 
● Eesti Inimvara Raport 
● HTMi arengukava „Tark ja tegus rahvas 2012-2015“ 
● Õpetajahariduse strateegia 2009-2013 
● Üldharidussüsteemi arengukava 2009-2013 
● TALIS 2009 uuring 
● PISA 2009 õppetunnid 
● OECD uuring “Koolijuhtimise täiustamine” 
● Kadrina valla arengukava 2007-2015 
● Lääne- Virumaa arengustrateegia 2007 – 2015 
● Lääne-Virumaa koolivõrgu analüüs 
● Lääne-Viru maakonna hariduse arengukava 2007-2015 

Väliskeskkonna võimaluste ja ohtude määratlemisel analüüsiti järgmiste aspektide mõju Kadrina 

Keskkooli jätkusuutliku arengu tagamisel:  

● majanduslikud, poliitilised, seadusandlikud, sotsiaalsed, demograafilised, väärtuste ja 
keskkonnaga seotud ning tehnoloogilised  arengutrendid nii riiklikul kui ka kohaliku 
omavalitsuse tasandil, 

● võtmehuvipoolte (sh ühiskonna) vajaduste muutumine, 
● lisafinantseerimise võimalused, 
● koostöövõrgustik ja ühisprojektid. 

2.2.1 Väliskeskkonna olulised arengutrendid riiklikul ja piirkondlikul tasandil 

Haridussüsteemi mõjutavad olulisemad arengutrendid siseriiklikul tasandil: 

● Laiapõhiselt kättesaadava kvaliteetse hariduse võimaldamine 

Gümnaasiumi- ja kõrgharidusreform; terviklik (kõiki haridustasemeid ja koolitüüpe 

hõlmav) riikliku haridusstrateegia väljatöötamine; haridusasutuste tulemuspõhise 

rahastusmudeli väljatöötamine ja rakendamine. 

● Laste arvu vähenemine 

Koolivõrgu korrastamise põhimõtete väljatöötamine ja rakendamine, sh põhikooli- ja 

gümnaasiumiastme lahutamine ning gümnaasiumide arvu oluline vähendamine. 

● Haritud inimeste hulga/osakaalu suurendamine 

Elukestev õpe, koostöö eri taseme haridusasutuste vahel; formaalse, mitteformaalse ning 

vabahariduse sidustamine (sh VÕTA), uued õppevormid; karjääriõpe ja nõustamine; 

terviklikud tugisüsteemid (õppijale ja õpetajale). 

● Õpetajate töö suurem väärtustamine, sh täiskoormusega töötava kvalifitseeritud õpetaja 

keskmise palgataseme tõstmine riigi keskmisest palgatasemest kõrgemale, kasutades 

koolivõrgu korrastamise tulemusena vabanevaid vahendeid; noorte õpetajate osakaalu 

suurendamine (tugisüsteemid-kutseaasta, mentorlus, finantsskeemid); pedagoogide 

professionaalse arengu ja karjäärisüsteemi toimivate mudelite loomine; õppeasutuse 

arenguvajaduste ja hariduse väljakutsetega seotud personalipoliitika loomine; kõrgema 

palgamäära/tulemustasustamise sidumine kõrgema kvalifikatsiooni/kutsetasemega; 

töökorralduse reguleerimine/ümberkorraldamine (sh õppetööst vaba enesetäiendamise 

periood, koolibürokraatia vähendamine); paradigmaatilised muudatused 

õpetajahariduses (nii tasemeõpe kui täienduskoolitus; ümberõpe); nõustamissüsteemi 
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loomine (haridusinnovatsiooni didaktikakeskused ülikoolide juures, pedagoogide 

võrgustikud, karjäärinõustamine (sh ümberõpe)). 

● Kaasava hariduse põhimõtete edasine rakendamine koos nõustamise ja tugispetsialistide 

teenuse kättesaadavusega, hariduslike erivajadustega õpilastele, sh andekatele vajaliku 

õppevara väljatöötamisega ja sobiva õppekeskkonna tagamisega; õppijate isiksuslike 

erinevuste (sh andekustüüpide, võimekuse) ja kultuuritausta väärtustamine õpetamisel ja 

hindamisel; õppija vastutuse suurendamine oma õpitulemuste eest (enesejuhtimisoskuse 

arendamine), poiste-tüdrukute erisuse analüüsimine ja arvestamine. 

● Eurolõiming ja tööjõu vaba liikumine 

Eurolõiming loob nii õpetajale, õpilasele kui ka ametnikele võimaluse otseinfo ja -

kogemuste vahetuseks (õpirändeprogrammid, võõrkeele õpe); õppekava ja koolikultuur 

peavad looma eeldused teiste kultuuride ja religioonide mõistmiseks; välisriikide 

diplomaatide, spetsialistide jt lastele tuleb luua võimalused saada rahvusvaheliselt 

tunnustatud haridust, mille tagab IBO õppekavade ja Euroopa koolide õppekavade 

rakendamine Eestis; 

● Informatsiooni mahu suurenemine ning tehniliste vahendite kiire areng 

Innovaatilised ja loovad õppemeetodid sh IKT võimaluste maksimaalne ärakasutamine (sh 

e-õpe ja haridustehnoloogiline tugi, digitaalne kirjaoskus nii õpilastel kui õpetajatel, 

virtuaalsed õpikeskkonnad); hariduse seostamine teadmus- ja innovatsioonipõhise 

majandusega: innovaatilised õppekavad, LTT-õppesuunad, kogemusõpe, 

keskkonnaharidus; riiklike õppekavade täiemahuline rakendamine koos õppekeskkonna 

kaasajastamisega sh õppekavade õpiväljundite seostamine järgmise haridustaseme ja/või 

tööelu vajadustega, võtmepädevuste sh sotsiaalsete pädevuste arendamine;  tihe koostöö 

haridusasutuste  vahel, koostöö  ettevõtetega/tööandjatega ja visionääridega. 

● Õppeasutuse muutmine noort inimest kujundavaks arengukeskkonnaks 

Kool kui õppiv organisatsioon; väärtuskasvatuse ja omanäolise koolikultuuri arendamine; 

koolijuhtimise täiustamine. 

Lääne-Viru maakonna haridussüsteemi arengutrendid (allikas: Lääne-Viru maakonna hariduse 

arengukava 2007-2015): 

● Igaühele on tagatud ligipääs eripärale, võimetele ja huvile vastavale elukestvale õppele: 
haridusasutuste jätkusuutlikkus on kaardistatud; maakonna haridusasutustes arvestatakse 
laste, õpilaste ja üliõpilaste individuaalsust. 

● Õppe kvaliteet on kõrge: õpetajad on professionaalid ning motiveeritud õppeasutuses 
töötama; õppekavad võimaldavad valikuid ja paindlikke üleminekuid ühest 
haridusasutusest teise; õpikeskkond toetab õppurite arengut. 

● Haridussüsteem on avatud, paindlik ja efektiivne. 
● Maakonna ettevõtted, institutsioonid, organisatsioonid, haridusasutused tegutsevad 

kooskõlastatult maakonna hariduse arendamiseks. 
● Haridusvaldkonna koordineerimine maakonnas on professionaalne ning toetab 

haridussüsteemi arengut. 

Eesmärgid üldhariduses: 

● Üldhariduskoolides on tagatud õppe kvaliteet pädevate õpetajate, võimetekohaste 
õppekavade ja kaasaja nõuetele vastava õpikeskkonnaga. 

● Haridusasutuste jätkusuutlikkus on kaardistatud. 
● Õpetajad on motiveeritud järjepidevaks professionaalseks arenguks, milleks on loodud 

toimiv tugisüsteem. 
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● Üldharidus ja kutseharidus on sidustatud. 
● Põhikooliastmes on tagatud maksimaalne haridushõive. 
● Haridusasutuste õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav. 
● Erinevad huvigrupid tegutsevad maakonna haridusmaastikul kooskõlastatult. 
● Õpilaskodude võrk on väljaarendatud. 
● On loodud tingimused muukeelsete koolide järk-järgulise üleminekuks eestikeelsele 

õppekavale. 
 

Kadrina valla haridussüsteemi arengueesmärgid (allikas: Kadrina valla arengukava 2007-2015): 

● Kvaliteetne haridusasutuste võrgustik inimressursi arenguks, kaasaja nõuetele vastav 
● õppe– ja töökeskkond. 
● Koolitatud ja motiveeritud pedagoogiline personal. 
● Kõigile lastele on loodud võimalus alushariduse omandamiseks ja päevahoiuks lasteaias. 
● Eelkutseõppe programmi rakendumine. 
● Haridus– ja kultuuriasutused toimivad tihedas koostöös. 
● Arenguvestluste süsteemi rakendumine. 

2.2.2  Järeldused väliskeskkonna analüüsist 

Kooli jätkusuutlikku arengut mõjutavad uuel arenguperioodil järgmised 5 prioriteetset väliskeskkonna 

võimalust ja ohtu: 

Väliskeskkonna võimalused Väliskeskkonna ohud 

1. Kavandatavad riiklikud muutused/reformid 
(sh gümnaasiumireform) 
haridusvaldkonnas toetavad laiapõhiselt 
kättesaadava kvaliteetse hariduse 
pakkumist  
(kvaliteetne haridus on riiklik prioriteet: 
riiklikud ja EL tõukefondide rahalised 
ressursid suunatakse prioriteetsetesse 
valdkondadesse nt ÕA tulemusrahastamine, 
kaasaegse õpikeskkonna arendamine (sh 
IKT), õpetaja professionaalse arengu 
toetamine, LTT õppesuundade arendamine, 
RÕKde rakendatuse toetamine jms).  

1. Hariduse politiseeritus  
(parteide-ülese tervikliku haridusstrateegia 
puudumine; haridusreformi (sh 
gümnaasiumireform) elluviimine venib; 
seadusandluse ja asjakohaste 
strateegiate/arengukavade jms 
ajakohastamine viibib; haridusinvesteeringute 
vähenemine). 

2. Eesti majandus areneb teadmiste ja 
innovatsioonipõhiseks 
(riiklik aktiivne majanduspoliitika arenevate 
turgudel, globaalse koostöövõrgustiku 
arenemine ja välisinvesteeringute sissevool; 
LTT suunal õppijatel head 
karjäärivõimalused; rohemajanduse areng; 
ettevõtluse igakülgne toetamine jms) – 
majanduskasv (sh KOVde tulubaasi 
suurenemine), riigi konkurentsivõimelisuse 
kasv). 

2. Eesti majanduse struktuur ei kaasajastu 
piisavalt kiiresti 
(majanduskasvu aeglustumine, finants-
poliitiline ebastabiilsus EL-s, lisaressursside 
hankimine on kallis; loodusressursside 
piiratus ja vähene keskkonnateadlikkus (sh 
säästev majandamine ja loodushoid); 
pikaajaline struktuurne tööpuudus suureneb; 
projektipõhine arendustegevus pole 
jätkusuutlik; palgakonkurents tekitab 
ajude/talentide äravoolu; KOVde 
tulubaas/eelarve väheneb, majanduslik 
konkurents tõmbekeskustega). 

3. Tööturu globaalne laienemine 
(tööjõu vaba liikumine, rahvusvaheline 

3. Rahvaarvu vähenemine, rahvastiku 
vananemine; sotsiaalne ebavõrdus 
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oskusteave/parim praktika, 
koostöösidemed-võrgustikud; avatud 
migratsioonipoliitika (multikultuurne 
õppijaskond/spetsialistid, IBO-õppekavad, 
keelekümblus). 

(õpilaste arvu vähenemine, õpetajaskonna 
vananemine, noorte õpetajate juurdekasv 
aeglane (sh õpetajaameti maine madal); 
väljaränne vallast-maakonnast, Eestist (sh nn 
ajude äravool); vajadus immigrantide järele 
kasvatab rahvuslikke pingeid; perede 
sotsiaalne ebavõrdsus (sh nn digitaalne lõhe); 
erivajadustega laste arv suureneb (sh narko- 
jms probleemid); regionaalne areng pole 
tasakaalus (kasvupiirkonnad vs ääremaad, 
urbaniseerumine, riigi rolli vähenemine 
(avalike teenuste kättesaadavuse ja 
haridusinvesteeringute vähenemine)). 

4. IKT arendamine on riiklik prioriteet 
(hästi arenenud telekommunikatsiooni võrk, 
lairiba internetiühendus üle kogu Eesti, 
vabavara kättesaadavus, virtuaalõppe 
keskkonnad (sh e-õppe kiire areng, 
interaktiivsed õppemeetodid), suureneb 
vajadus tehnoloogilise kompetentsuse järele 
(sh haridustehnoloogiline tugi, nn 
digikirjaoskus); uute tehnoloogiliste 
võimaluste kiire levik noorte hulgas). 

4. Infotehnoloogilised riskid 
(tehnilised rikked, tarkvaraline 
mitteühilduvus, riist- ja tarkvara kiire 
vananemine; ressursside vähesus; kasutajate 
oskused ebapiisavad; küberkuritegevuse kasv; 
kaob piir reaalse ja virtuaalse maailma vahel; 
inimeste  eneseväljendusoskused manduvad). 

5. Elukestev õpe on väärtustatud 
(kvaliteetne haridus on väärtus; Tagasi kooli-
projekt; individuaalse eneseteostuse tähtsus 
kasvab, elukvaliteet muutub oluliseks, 
sotsiaalsete kompetentside ja loovuse 
arendamine, mittestatsionaarse õppe 
rakendamine, interdistsiplinaarsuse 
väärtustamine, konstruktivistlik 
õpi/õpetamisstiil, üksteiselt õppimine on 
väärtustatud). 

5. Väärtushoiakud muutuvad aeglaselt 
(väärtuskonflikt noorte ja keskealiste vahel 
säilib, edukultuse jätkuv „õitseng“, 
globaalsete eluhoiakute ja popkultuuri mõju 
kasv, pererolli vähenemine laste kasvatamisel 
ja arengus). 

2.3. Kadrina Keskkooli arengu põhisuunad uue arengukava perioodil 

Kooli uue arenguperioodi olulised väljakutsed/arengusuunad määratleti ristanalüüsi (TOWS-meetod) 

tulemusena, mille käigus analüüsis töögrupp prioriteetsete sise- ja väliskeskkonna tegurite koosmõju: 

● TV-strateegia: kuidas sisemisi tugevusi ära kasutades maksimaalselt välistest võimalustest 
kasu saada, 

● TO-strateegia: kuidas sisemisi tugevusi ära kasutades väliskeskkonna ohte minimeerida või 
kõrvaldada, 

● NV-strateegia: kuidas väliskeskkonna võimalusi ära kasutades sisemisi nõrkusi leevendada 
või kõrvaldada,  

● NO-strateegia: kuidas minimeerida või kõrvaldada võimalikke sise- ja väliskeskkonnast 
tulenevaid ohte.  

Lähtuvalt strateegilistest valikuvõimalustest on kooli arendamise põhisuunad uue arengukava 

perioodil alljärgnevad: 
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Kooli jätkusuutliku arengu kindlustamine: 

● Kvaliteetse ja konkurentsivõimelise põhi- ja keskhariduse pakkumine:  

 Teadmiste ja innovatsioonipõhise majandusega seotud õppesuundade 

edasiarendamine (sh LOTE ja RETE õppesuund, keskkonnaharidus, kogemusõpe):  

koostöö ettevõtete, vilistlaste, kutse- ja kõrgharidusasutuste, KOVga; osalemine 

rahvusvahelistes projektides-võrgustikes (sh õpiränne, keelekümblus, uuringud); 

ainetevaheline integratsioon; 

 Personali professionaalse arengu igakülgne toetamine:  

osalemine elukestvas õppes, rahvusvahelistes projektides-võrgustikes, 

täienduskoolitus (sh vajadusel ümberõpe, IT oskuste arendamine), koostööpõhised 

enesetäiendamise vormid; töökorralduse ümberkorraldamine (sh õppetööst vaba 

enesetäiendamise periood, koolibürokraatia vähendamine); nõustamissüsteemi 

loomine; 

 Õppijate individuaalse arengu ja konkurentsivõimelisuse tagamine:  

õpilaste isiksuslike erinevustega arvestamine, poiste-tüdrukute erisuse analüüsimine; 

õppija vastutuse suurendamine oma õpitulemuste eest; võtme/üldpädevuste 

arendamine, innovaatilised õppemeetodid ja –vormid; karjäärinõustamine;  

 IKT võimaluste maksimaalne ärakasutamine:  

e-õpe ja haridustehnoloogiline tugi, digitaalne kirjaoskus nii õpilastel kui õpetajatel, 

virtuaalsed õpikeskkonnad; tehnoloogiliste riskide maandamine;  

 Kaasaegse õpikeskkonna edasiarendamine:  

EL tõukefondide ressursside ärakasutamine, IT-baasi ja õpikeskkonna kaasajastamine; 

 Omanäoline ja väärtustel põhinev koolikultuur (sh kooli põhiväärtuste sõnastamine): 

väärtuspõhise juhtimise ja õpetamise strateegia (sh kodukoha kutluuri 

väärtustamine, koolirõõmu suurendamine) väljatöötamine; väärtuskasvatus ja selle 

seondamine õppekavadega; kujunemine õppivaks organisatsiooniks. 

● Aktiivne koostöö huvigruppidega:  

 Strateegilise planeerimise süsteemne rakendamine kõikides 

arengu/hindamisvaldkondades koostöös huvigruppidega:  

prioriteetsete arenguprojektide määratlemine: laiapõhised töögrupid poliitikate-

strateegiate ja tegevuskavade väljatöötamiseks; sisehindamissüsteemi 

edasiarendamine (sh andmete kogumine ja analüüs, hindamismeetodid (sh õpetajate 

ja õpilaste eneseanalüüs)); huvigruppide tagasisidesüsteemi loomine ja selle 

mõjususe regulaarne hindamine; 

 Osalemine siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides/võrgustikes; 

 Väliskommunikatsiooni poliitika, strateegia ja tegevuskava väljatöötamine (sh 

avalikud suhted, mainekujundus):  

juhtkonna ja õpetajate kuulumine koolivälistesse organisatsioonidesse, lobitöö 

vallas/maakonnas. 

● Atraktiivse arengukeskkonna loomine personalile:  

 Personalipoliitika ja strateegia väljatöötamine (sh selle mõjususe/tulemuslikkuse 

hindamine); 



39 
 

 Personali strateegiline planeerimine sh personalivajaduse pikaajaline analüüs (noored 

õpetajad, LTT õpetajad, eripedagoogid);  

 Motivatsiooni- ja tunnustussüsteemi loomine (sh nt nimelised auhinnafondid 

koostöös huvigruppidega);  

 Töökorralduse ümberkorraldamine ja koolibürokraatia vähendamine; 

 Tulemustasustamise süsteemi loomine. 

● Ressursside strateegiline planeerimine : 

 IT-baasi kaasajastamine:  

e-õpe, innovaatilised õppemeetodid, andmetöötlus, infoliikumine, õpikeskkond; IT-

riskide maandamine;  

 Personali arendamine:  

täienduskoolitus, ümberõpe, rahvusvaheline koostöö; 

 Lisaressursside hankimine:  

sh EL tõukefondide ressursside kasutamine; 

 Säästva majandamise põhimõtete rakendamine. 
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3. Kadrina Keskkooli uue perioodi arengukava peaeesmärgid, 

arenguvaldkonnad ja tegevuskava 

Eelmises peatükis nimetatud kooli arendamise põhisuundade alusel sõnastas töögrupp uue 

arengukava perioodi arenguvisiooni, 4 strateegilist peaeesmärki, peaeesmärkide elluviimisega seotud 

kriitilised edutegurid, arenguvaldkondade alaeesmärgid ja mõõdikud (oodatavad tulemused) ning 

peaeesmärkide elluviimiseks vajaliku tegevuskava. 

3.1. Uue perioodi arengukava arenguvisioon, peaeesmärgid ja nendega seotud kriitilised 

edutegurid 

Arenguvisioon 2015: 

Kadrina Keskkool on parim omanäoline, väärtuspõhine ja innovaatiline Eesti maakool, mille 

arengukeskkond arvestab õppija individuaalsust ja loovust, pakub koolirõõmu ning tagab 

konkurentsivõimelise hariduse. 

 

Peaeesmärgid ja nende elluviimist tagavad kriitilised edutegurid: 

1. Koostöös huvigruppidega on gümnaasiumiastmes välja arendatud ja rakendatud teaduspõhised 

lõimitud õppesuunad HUSO, LOTE ja RETE.  

Õpetajad kasutavad kaasaegses  infotehnoloogilises õpikeskkonnas õppija individuaalset arengut 

toetavaid innovaatilisi ja loovaid õpistrateegiaid, mis tagavad konkurentsivõimelise hariduse 

omandamise nii põhikoolis kui ka gümnaasiumiastmes. 

Selleks on vajalik teha järgmist: 

● Õppesuundade edasiarendamine: innovaatiliste   õppekavade ( sh HUSO, LOTE, RETE), 

edasiarendamine koostöös ettevõtete, vilistlaste, kutse- ja kõrgharidusasutuste ja KOVga; 

õppekavade omavaheline integreerimine; õppekavade rakendatuse tagamine. 

● Õpikeskkonna edasiarendamine: ressursside sihipärane planeerimine IT baasi 

kaasajastamiseks, tehnoloogiliste riskide maandamiseks ja füüsilise õpikeskkonna 

parandamiseks; e-õppe edasiarendamine; õpetajate ja õpilaste IT-oskuste / digitaalse 

kirjaoskuse edasiarendamine; säästva majandamise põhimõtete rakendamine; lisaressursside 

hankimine (sh EL tõukefondid, projektid ja sponsorlus). 

● Õppijate individuaalse arengu ja konkurentsivõimelisuse tagamine: innovaatiliste, loovate ja 

õppija individuaalset arengut toetavate  õpistrateegiate rakendamine; karjääri ja 

kutsenõustamissüsteemi loomine ja rakendamine; õppija vastutuse suurendamine oma 

õpitulemuste eest; võtme/üldpädevuste arendamine; uurimistööde, praktiliste ja loovtööde 

süsteemi loomine ning rakendamine; õpilaste   rahulolu õpetamisstrateegiate -  ja 

meetoditega on tõusvas trendis. 

2. Koolis töötavale kvalifitseeritud, motiveeritud ja pühendunud personalile on loodud nende 

professionaalset arengut toetav ja väärtustav  töö- ja  arengukeskkond. 

Selleks on vajalik teha järgmist: 

● Personali strateegiline planeerimine: professionaalse personali (eriti loodus- ja reaalainete 

õpetajate ning eripedagoogide) värbamine ja olemasoleva hoidmine koostöös KOVga. 
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● Personali arendamine, tema professionaalse arengu igakülgne toetamine: personalile on 

loodud soodsad tingimused enesetäiendamiseks, on välja töötatud ja rakendatud  toimiv 

täienduskoolituse süsteem; mentorluse (sh praktikandid väljastpoolt  kooli) edasiarendamine  

ja koostöine õppimine. 

● On  välja töötatud ja rakendatud toimiv motivatsiooni –ja tunnustussüsteem ning kord, mis 

põhinevad kooli väärtustel. 

● Igal koolitöötajal on kaasaegsed töövahendid ja  töökeskkond. 

● Töökorralduse  ümberkorraldamine ja koolibürokraatia  vähendamine. 

● Tulemustasustamise süsteemi loomine ja rakendamine (võimalusel). 

● Õpetajate rahulolu töötingimuste, töökorralduse ja arenguvõimalustega  on tõusvas trendis. 

3. Kooli arengu süsteemne strateegiline juhtimine koostöös huvigruppidega, õppekasvatus-

tegevuse tulemuslikkus ja osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes projektides on taganud kooli  

jätkusuutlikkuse ja tuntuse kogu Eestis. 

Selleks on vajalik teha järgmist: 

● Strateegilise planeerimise süsteemne rakendamine: koostöös huvigruppidega prioriteetsete 

arenguprojektide määratlemine ja nende elluviimine; sisehindamissüsteemi  

edasiarendamine ja integreerimine arengukava uuendamise protsessiga; õpilaste  

motiveerimine ja kaasamine  sisehindamisse; huvigruppide tagasisidesüsteemi loomine ja 

selle mõjususe regulaarne hindamine; kooli kujundamine õppivaks organisatsiooniks. 

● On välja töötatud toimiv õpilaste tunnustussüsteem, mis põhineb kooli väärtustel. 

● Väliskommunikatsiooni strateegia ja tegevuskava väljatöötamine koostöö huvigruppidega: 

kooli tegevuste kajastamine meedias (proaktiivne meediasuhtlus), avalikud suhted ja 

mainekujundus on kooliarenduse kindel osa; juhtkonna ja õpetajate kuulumine 

koolivälistesse organisatsioonidesse (sh et mõjutada/olla kursis haridusvaldkonna 

muutustega); meediamonitooringu (sh maine uuring) regulaarne korraldamine. 

● Personali osalemine kooli arengut toetavates siseriiklikes ja   rahvusvahelistes 

projektides/võrgustikes on järjepidev. 

● Projekti   „Integreerumine Euroopa Liiduga “ (õpiränne ja keelekümblus) koostamine ja 

arendamine  rahvusvaheliseks koostööks Gruusia ja Moldovaga. 

● Kõik põhikooli ja gümnaasiumilõpetajad jätkavad haridusteed järgmisel haridustasemel. 

● Huvigruppide rahulolu koostööga on tõusvas trendis. 

4. Omanäoline ja väärtuspõhine koolikultuur ning kodupaiga ajaloo, majanduse,  kultuuri ja 

loodusega lõimuv  õppekasvatustegevus  pakub  koolirõõmu ja eneseteostust  nii õppijatele kui ka 

õpetajatele. 

Selleks on vajalik teha järgmist: 

● Kooli kujunemine õppivaks ja arenevaks organisatsiooniks. 

● Väärtuspõhise  juhtimise ja õpetamisstrateegia väljatöötamine ja rakendamine. 

● Kooli põhiväärtuste sõnastamine ja integreerimine õppekasvatusprotsessi  (sh 

väärtuskasvatuse seondamine õppekavadega). 

● Kadrina kooli ja valla ajaloo, kultuuri ning looduskeskkonna uurimine: teemade ja õpilaste 

valikute põhimõtete määratlemine (HUSO, LOTE, RETE ja põhikool); tulemuste kajastamine 

gümnaasiumi praktilistes – ja uurimistöödes  ning põhikooli loovtöödes; 

aruandluskonverentsiks  valmistumine; uurimis-, loov- ja praktiliste tööde  trükise 
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ettevalmistamine; koduloolise virtuaalse kultuuriloo Aabitsa koostamine; koduloolise 

virtuaalse majanduse  Aabitsa koostamise ettevalmistamine; Kadrina kooli ja valla ning 

kultuuri ajaloo tublimale uurijale nimelise preemia loomine koostöös Neeruti seltsi ja Kadrina 

vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonidega. 

● Õpetajate ja õpilaste rahulolu koolikultuuriga on tõusvas trendis. 

 

Kadrina Keskkooli uue perioodi arengukava väljakutsed on kokkuvõtvalt kujutatud alloleval joonisel. 
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Joonis 2: Kadrina Keskkooli arengumudel 2012-2015 

 

  

Õpetajad kasutavad kaasaegses infotehnoloogilises õpikeskkonnas õppija 

individuaalset arengut toetavaid innovaatilisi ja loovaid õpistrateegiaid nii 

põhikoolis kui ka gümnaasiumis 

 

Kadrina Keskkool on parim omanäoline, väärtuspõhine ja 

innovaatiline Eesti maakool, mille arengukeskkond arvestab õppija 

individuaalsust ja loovust, pakub koolirõõmu ning tagab 

konkurentsivõimelise hariduse. 

 

Juhtimisstruktuur on 

süsteemne, 

optimaalne ja kaas- 

ajastatud 

Koostöös 

huvigruppidega on 

gümnaasiumiastmes 

välja arendatud ja 

rakendatud 

teaduspõhised lõimitud 

õppesuunad HUSO, 

RETE, LOTE 

Koolis töötavale 

kvalifitseeritud, 

motiveeritud ja 

pühendunud personalile 

on loodud nende 

professionaalset arengut 

toetav töö- ja 

arengukeskkond 

Õppeaineti  lõimunud 

õppekasvatustegevus 

pakub koolirõõmu ja 

eneseteostust nii 

õppijatele kui ka 

õpetajatele 

Eestvedamine 

ja juhtimine 

Personali- 

juhtimine 

Õppe- ja  

kasvatustöö 

Koostöö  

huvigruppidega  

Ressursside 

juhtimine 

HARIDUS ON VALGUS 
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3.2. Uue perioodi arengukava arenguvaldkonnad ja tegevuskava 

Pea-eesmärkide elluviimisega seotud arenguvaldkonnad, valdkondade alaeesmärgid ja mõõdikud 

ning peaeesmärkide elluviimiseks vajalik tegevuskava on esitatud alljärgnevas koondtabelis. 

Konkreetsete tegevuste määratlemisel on arvestatud ka sise- ja väliskeskkonna ristanalüüsist 

tulenevate lahendustega ning sisehindamise aruandes kajastatud parendusvaldkondadega.  

Arengukava tegevuskava on aluseks konkreetse õppeaasta üldtööplaani koostamisele; 

finantseerimisallikad kajastuvad õppeasutuse iga-aastases eelarves. 

Arenguvaldkond:  eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Eesmärk 1: Süsteemne strateegiline juhtimine toetab kooli jätkusuutlikku arengut ja tuntust kogu 

Eestis. 

Mõõdikud (oodatavad 

tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Huvigrupid on 

kaasatud kooli 

strateegilisse 

juhtimisse. 

 

 

Huvigruppide kaasamise 

süsteemi väljatöötamine 

x x x x direktor 

 Personali ametijuhendite 

uuendamine (lisaga 

kohustus arendustegevuses 

osalemise kohta) 

x x x x direktor 

 Laiapõhiste töögruppide 

moodustamine strateegi-

liste tegevuskavade välja-

töötamiseks 

personalijuhtimise, 

huvigruppidega koostöö ja 

ressursside juhtimise 

valdkonnas. 

x x x  direktor 

 Vastavate tegevuskavade 

elluviimine, tulemuste 

analüüs ja asjakohaste 

parendustegevuste 

kavandamine ja 

elluviimine. 

 x x x direktor 

2015.aastaks on 

koostöös 

huvigruppidega 

määratletud ja ellu 

viidud prioriteetsed 

arenguprojektid kooli 

Laiapõhiste töögruppide 

moodustamine prioriteet-

sete arenguprojektide 

määratlemiseks. 

x x x x direktor 



45 
 

jätkusuutlikkuse 

tagamiseks . 

 

Koostöö arendamine 

Tallinna Tehnikaülikooliga 

ja koostöö algatamine 

Tartu Ülikooliga 

x x x x direktor 

 

Rahvusvahelise 

koostööprojekti 

käivitamine ja  

rakendamine Moldova 

Vabariigi ja Gruusia 

Vabariigiga 

X X X X direktor 

2015.aastaks on välja 

töötatud ja 

rakendatud 

väliskommunikatsioon

i strateegia ja 

tegevuskava, mis 

tagab kooli positiivse 

maine ja tuntuse 

 

Mainekujunduse poliitika ja 

strateegiate määratlemine 

ja väljatöötamine koostöös 

huvigruppidega 

X X x x direktor 

 

Sise- ja 

väliskommunikatsiooni 

tegevuskava koostamine, 

sh PR ja lobitöö 

x X x x direktor 

 

Sise- ja 

väliskommunikatsiooni 

tegevuskava elluviimine, 

hindamine ja uuendamine 

lähtuvalt sisehindamise 

tulemustest 

 x x x direktor, 

õppealajuhataja 

 Regulaarse 

meediamonitooringu 

läbiviimine 

X X X X direktor 

Kooli juhtkond ja 

personal kuuluvad 

kooli arengut 

mõjutavatesse 

organisatsioonidesse/

võrgustikesse. 

Asjakohaste 

organisatsioonide / 

võrgustike kaardistamine 

 x x x direktor 

 Vastava tegevuskava 

väljatöötamine ja 

elluviimine. 

  x x direktor 

 Tegevuskava mõjususe 

regulaarne hindamine 

  x x direktor 
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sisehindamise käigus, 

asjakohaste 

parendustegevuste 

elluviimine 

Huvigruppide rahulolu 

kooli maine ja 

tuntusega on jätkuvalt 

positiivne. 

Rahulolu-uuringute 

läbiviimine, tulemuste 

analüüs ning tulemuste 

tagasisidestamine 

huvigruppidele 

x x x x sotsiaal-

pedagoog 

 

Eesmärk 2: Regulaarne ja süsteemne sisehindamine toetab kooli jätkusuutlikku arengut 

Mõõdikud (oodatavad 

tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Sisehindamissüsteem 

on integreeritud kooli 

arengu- ja 

tegevuskavaga.  

 

Sisehindamise süsteemi ja 

sellega seotud 

dokumentatsiooni 

ülevaatus ja 

ajakohastamine 

x x x x direktor 

 Igal õppeaastal  

sisehindamise läbiviimine, 

järgides PDCA põhimõtteid  

x x x x õppealajuhataja 

 Sisehindamise tulemuste 

kasutamine kooli 

arengukavaga seotud 

tegevuskava 

ülevaatamiseks / 

täiendamiseks 

x x x x õppealajuhataja 

2015. aastaks on 

sisehindamise 

protsessi  kaasatud 

kõik huvigrupid. 

 

 Strateegia väljatöötamine  

kõikide huvigruppide 

kaasamiseks 

sisehindamisprotsessi 

x x x x direktor 

 

Huvigruppide 

tagasisidesüsteemi loomine 

ja rakendamine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Huvigruppide 

tagasisidesüsteemi 

mõjususe regulaarne 

hindamine sisehindamise 

käigus, asjakohaste 

parendustegevuste 

kavandamine ja elluviimine 

x x x x õppealajuhataja 

Huvigruppide rahulolu 

kaasatusega kooli 

Rahulolu-uuringute 

regulaarne läbiviimine, 

x x x x õppealajuhataja 
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juhtimisse ja 

arendamisse on 

tõusva trendiga. 

tulemuste analüüs ning 

tulemuste 

tagasisidestamine 

huvigruppidele 

 

Eesmärk 3: Kadrina KK on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv organisatsioon. 

Mõõdikud (oodatavad 

tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Kooli põhiväärtused 

on sõnastatud ning on 

välja töötatud ja 

rakendatud 

väärtuspõhine 

juhtimis- ja 

õpetamisstrateegia. 

Kooli põhiväärtuste ja 

väärtuspõhise koolikultuuri 

sisu määratlemine ja 

kooskõlastamine 

huvigruppidega 

x x   direktor, 

õppealajuhataja 

 

Väärtuspõhise 

juhtimisstrateegia (sh 

õppiva organisatsiooni 

põhimõtted) uuendamine 

ja rakendamine 

 x x x direktor, 

õppealajuhataja 

 

Väärtuspõhise 

õpetamisstrateegia 

täiendamine kooli 

väärtustega 

 x x x Direktor, 

õppealajuhataja 

Koolikultuur toetab 

põhiväärtuste 

elluviimist. 

Kooli põhiväärtuste 

tutvustamine kõigile 

huvigruppidele 

 x x x direktor 

 
Põhiväärtuste 

visualiseerimine 

 x x x õppealajuhataja 

 

Kooli väärtustel põhineva 

õppijate ja personali 

motivatsiooni- ja 

tunnustussüsteemi 

väljatöötamine, 

tutvustamine  ja 

rakendamine 

x x   direktor, 

õppealajuhataja 

 
Kooli traditsioonide 

edasiarendamine 

x x x x direktor 

 

Koolikultuuri mõjususe / 

tulemuslikkuse regulaarne 

hindamine ja  asjakohaste 

parendustegevuste 

elluviimine 

x x x x õppealajuhataja 

2015.aastaks on kooli Asjakohaste projektide  x x x õppealajuhataja 
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pedagoogilise 

personali iga liige 

osalenud vähemalt 

ühes siseriiklikus või 

rahvusvahelises 

projektis. 

määratlemine 

 

 Juhtkonna poolt tingimuste 

loomine projektides 

osalemiseks 

x x x x direktor 

 Ainekomisjonide osalemine 

projektikonkurssidel 

x x x x õppealajuhataja 

 Parima praktika 

tutvustamine ja 

rakendamine 

õppekasvatusprotsessis 

x x x x õppealajuhataja 

On loodud 

meeskonnatööd 

soodustav keskkond. 

Meeskonnatööd 

soodustavate koolituste 

läbiviimine 

x x   õppealajuhataja 

 Koostöise õppimise 

rakendamine 

x x x x õppealajuhataja 

 Õpetajate ja õpilaste 

rahulolu 

koolikultuuriga on 

tõusvas trendis. 

Rahulolu-uuringute 

regulaarne läbiviimine, 

tulemuste analüüs ning 

tulemuste 

tagasisidestamine 

huvigruppidele 

x x x x õppealajuhataja 

 

Arenguvaldkond:  personalijuhtimine 

 

Eesmärk : Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, elukestvas õppes osalev ja õppijate arengut 

toetav personal. 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

       

2015.aastaks on välja 
töötatud ja 
rakendatud 
personalipoliitika ja –
strateegia. 

Personalipoliitika ja –
strateegia väljatöötamine  

x x x x direktor 

 Kooli arengukavast ja 
prioriteetidest  lähtuvalt 
personalivajaduse 
planeerimine 

 x x x direktor 
 

 Personali töötingimuste, 
töökorralduse ja 

x x x x õppealajuhataja 
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töötulemuste analüüsimine 
ja parendamine 

 Koostöö kõrgkoolidega  
pedagoogide 
koolitoomiseks 

x x x x direktor 

 Mentorlussüsteemi 
edasiarendamine 

x x x x õppealajuhataja 

 Töökorralduslike juhendite 
täpsustamine ja 
uuendamine 
(töösisekorraeeskirjad, 
ametijuhendid) 

x x x x direktor 

 Personalipoliitika 
tulemuslikkuse regulaarne 
hindamine sisehindamise 
käigus 

x x x x direktor 

2015.aastaks on välja 
töötatud ja 
rakendatud personali 
professionaalse 
arengu programm  

Personali  motivatsiooni- , 
hindamis- ja 
nõustamissüsteemi 
loomine ja rakendamine 

x x x x direktor 

 

Personali   
täienduskoolituse korra  
väljatöötamine ja 
rakendamine  

x x   õppealajuhataja 

 
Arenguvestluste 
läbiviimine õpetajatega 

x x x x õppealajuhataja 

 

Õpetaja ja õpilaste arengut 
toetava pikaajalise 
täienduskoolituse plaani 
koostamine ja 
rakendamine 

x x   õppealajuhataja 

 
Õpetajate eneseanalüüsi 
süsteemne rakendamine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Õpetajate osalemine 
siseriiklikes ja 
rahvusvahelistes 
võrgustikes ja 
koostööprojektides 

x x x x õppealajuhataja 

 
Regulaarne personali  IT-
alaste pädevuste 
arendamine 

x x x x IT-arendusjuht 

 Pidev koostööõppimine x x x x õppealajuhataja 

 
Koolituste mõjususe ja 
tulemuslikkuse regulaarne 
hindamine 

x x x x õppealajuhataja 

 
Koolitusalase info 
digitaliseerimine  

x x x x e-päeviku 
koordinaator 

On loodud võimalused 
noorte õpetajate kooli 
toomiseks. 

Õpilastele pedagoogi 
elukutse tutvustamine  ja 
populariseerimine 

X X X X õppealajuhataja 
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Tallinna  Ülikooli ja TÜ 
pedagoogikaeriala 
üliõpilaste praktikakooliks 
olemine 

X X X X direktor 

2013.aastaks on tööle 
võetud  logopeed   

Logopeedi ametijuhendi 
koostamine   

x x   direktor 

 Konkursi väljakuulutamine; 
logopeedi  töölevõtmine 

x x   direktor 

2o14.aastaks on tööle 
võetud 
haridustehnoloog 

Haridustehnoloogi  
ametijuhendi koostamine   

  x x direktor 

 Konkursi väljakuulutamine; 
haridustehnoloogi  
töölevõtmine 

 x x  direktor 

Personali rahulolu 
personalipoliitika, 
töökeskkonna ja 
arenguvõimalustega 
on tõusvas trendis. 

Personali rahulolu-
uuringute regulaarne 
läbiviimine, tulemuste 
analüüsimine, tulemuste 
tagasisidestamine; 
asjakohaste 
parendustegevuste 
elluviimine 

X X X X direktor 

Õpilaste rahulolu õppe 
kvaliteediga on 
tõusvas trendis. 

Õpilaste rahulolu-
uuringute regulaarne 
läbiviimine, tulemuste 
analüüsimine, tulemuste 
tagasisidestamine; 
asjakohaste 
parendustegevuste 
elluviimine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Arenguvaldkond: Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk : Huvigrupid on kaasatud KKK ja iga õppija järjepideva arengu toetamisse 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Koostööpartnerite 
võrgustik on 
kaardistatud ja 
ajakohastatud 

Koostööpartnerite 
võrgustiku ülevaatus,  
uute partnerite leidmine 

X X X 
 

X direktor 

 Koostöövõrgustiku 
regulaarne seire 

x x x x  

Toimub regulaarne 
huvigruppidega koostöö 
tegevuskava elluviimine 
ja tulemuslikkuse 
hindamine. 

Tegevuskava 
tulemuslikkuse 
regulaarne hindamine 
sisehindamise käigus ja 
asjakohaste 
parendustegevuste 
elluviimine 

x x x x direktor 

 Õpilaste , õpetajate ja x x x x infojuht 
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vilistlaste hoiakute ning  
hinnangute pidev 
monitooring interneti 
keskkonnas oleva 
küsimustiku abil 

Koostöös ettevõtetega 
toimub õpilaste ja 
õpetajate IT –alaste 
oskuste regulaarne 
arendamine  

Koostööpartnerite 
spetsialistide kaasamine 
õppe- ja kasvatustöösse 

x x x x direktor 

 

Asjakohaste 
koostööprojektide 
elluviimine (koostöö 
kõrgkoolidega TTÜ ja TÜ-
ga, rahvusvaheline 
koostöö, e-Twinning) 

x x x x info- ja 
projektijuht 

 Huvigruppide esindajad 
kuuluvad kooli arengut 
mõjutavatesse 
organisatsioonidesse/võ
rgustikesse. 

Huvigruppide esindajad 
osalevad aktiivselt ja 
sihipäraselt maakonna ja  
vabariiklike ühenduste 
tegevuses, mis toetavad 
kooli arengut ja 
kujundavad kooli mainet 

X 
 
X 
 

X 
 
x 

X 
 
x 

X 
 
x 

direktor, 
õppealajuhataja, 
aineõpetajad 

 
Saadud info jagamine 
koolis ( infovahetund, 
töörühm) 

x x x x  

Lastevanemad on 
kaasatud kooli 
arendustegevusse ja 
õppija arengu 
toetamisesse.  

Lastevanemate koolituste 
korraldamine  4x 
õppeaastas 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

direktor, 
sotsiaal-
pedagoog, 
klassijuhatajad 

 Lastevanemate aktiivne 
kaasamine 
õppetegevusse, 
üritustele, õppekäikudele, 
koolitustele 

x x x x klassijuhatajad 

 

Arenguvaldkond: Ressursside juhtimine 

Eesmärk 1: Kooli ressursside juhtimine on tulemuslik ja toetab arengukavas püstitatud eesmärkide 

elluviimist. 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Õpikeskkonna 
arendamiseks ja 
arenguprojektide 
elluviimiseks  on 
hangitud eelarvevälised 
lisaressursid 
 
 

Asjakohaste 
lisaressursside vajaduse 
kaardistamine 

x x x x direktor 
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 Arendusprojektide 
kirjutamine 
lisaressursside 
hankimiseks 

x x x x info-  ja 
projektijuht 

 
Projektikoolituste 
läbiviimine personalile. 

x x x x õppealajuhataja 

 

Läbirääkimised KOVga 
nende eelarvest 
täiendavate rahaliste 
vahendite saamiseks   

 x x x direktor 

Huvigrupid  on 
regulaarselt kaasatud 
eelarve planeerimisse 
 

Ainekomisjonide 
kaasamine eelarve 
planeerimisse 
KOV leiab täiendavaid 
rahalisi vahendeid 
õpikeskkonna 
arendamiseks. 

x x x X ainekomisjonide 
esimehed 

 

Kooli hoolekogu  
aktiivne kaasamine 
koolile täiendavate 
eelarveliste vahendite 
leidmisel 

x x x x direktor 

Sisehindamise käigus 
toimub regulaarne 
eelarve täitmise ja 
tulemuslikkuse 
hindamine 

Regulaarne kooli eelarve 
täitmise jälgimine ja 
riskianalüüsi teostamine 

x x x x direktor 

 

Kaks korda aastas info 
edastamine 
huvigruppidele eelarve 
täitmise kohta 

x x x x direktor 

 

Eesmärk 2: Kooli materiaal-tehnilise baasi arendamine toetab õpetajate ja õpilaste arengut. 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Materiaal-tehnilise 
baasi (hooned, 
rajatised, 
õppevahendid, 
raamatukogu) 
eesmärgistatud 
arendamiseks ja 
haldamiseks on 
koostatud tegevuskava 

Materiaal-tehnilise baasi 
analüüsi  läbiviimine 

x x x x direktor 

 
Tegevuskava koostamine 
koostöös huvigruppidega 

x x x x  

2014.aastaks  on IT-
baas kaasajastatud ja 
vastab õppekava 
nõuetele 

IT- baasi analüüs ja 
arenguvajaduste 
kaardistamine 

x x   direktor 
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 IT-baasi ajakohastamine x x x x direktor 

2014.aastaks on ruumid  
ja õppevahendid 
vastavuses õppekava 
nõuetega 

Ruumide kasutamise 
analüüs ja optimeerimine 

X X X  direktor 

 Vastavalt RÕK-ile vajalike 
õppevahendite hankimine 

x x x x direktor 

 Vajalike õppevahendite 
registri moodustamine                                                                

x x   õppealajuhataja 

2015.aaastaks on 
füüsiline õpikeskkond  
kaasajastatud  

Kapitaalremondi 
teostamine  A ja C 
korpustes                                             

x x x x direktor 

2015.aastaks vastavad 
õppimis- 
 ja töötingimused  
tervisekaitse nõuetele 
 

Tuletõkkesektsioonide   
väljaehitamine ja 
signalisatsiooni 
paigaldamine C-korpuses 

x x  
 

 direktor 
 

 Kooli söökla 
renoveerimine 

  x  direktor 

 

Eesmärk 3: Kooli inforessursside tulemuslik juhtimine  toetab arengukavas püstitatud eesmärkide 

elluviimist. 

Mõõdikud 
(oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

2015.aastaks on 
välja töötatud kooli 
elektrooniline info - 
ja 
aruandlussüsteem   

Andmekogumissüsteemi 
ülevaatus ja parendamine 

x x x x Lauri Kase 

 
Koolisisese infovahetuse ja 
dokumentatsiooni 
üleviimine elektrooniliseks 

x x x x direktor 

 
Kooli asjaajamise süsteemi 
lõplik väljaarendamine 

x x x x direktor 

 
Infoliikumine on 
korraldatud 
nõuetekohaselt, 
turvaliselt  ja 
efektiivselt 
 
 

Infoliikumissüsteemi 
ülevaatus ja parendamine 

x x x x  

 Infotehnoloogiliste 
vahendite kättesaadavuse 
tagamine kõigile töötajatele  

x x x x direktor 

 Elektroonilise info 
säilitamise ja turvalisuse 
tagamise põhimõtete 
väljatöötamine ja 

x x x x IT-arendusjuht 
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rakendamine 

Toimub e-õppe 
võimaluste pidev 
täiendamine 

Õppetehnoloogiat 
arendavate uute ressursside 
kavandamine ja 
rakendamine 

 x x x haridustehnoloog 

 e-õppe uute vahendite 
regulaarne tutvustamine 
õpetajatele, 
lastevanematele ja 
õpilastele 

 x x x haridustehnoloog 

Sisehindamise 
käigus toimub  
regulaarne 
infoliikuvuse 
hindamine ja 
parendamine.  

Monitooringu läbiviimine x x x x direktor 

Huvigruppide 
rahulolu 
infoliikumisega on 
tõusvas trendis 

Rahulolu-uuringute 
regulaarne läbiviimine, 
tulemuste analüüsimine, 
tulemuste 
tagasisidestamine; 
asjakohaste 
parendustegevuste 
elluviimine 

x x x x direktor 

 

Eesmärk 4: Säästev majandamine hoiab kulusid kokku ja säästab loodust. 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

On määratletud ja 
rakendatud säästliku 
majandamise ja 
keskkonnahoiu 
põhimõtted. 

Säästliku majandamise ja 
keskkonnahoiu põhimõtete 
määratlemine, 
tegevuskava koostamine ja 
elluviimine 

x x x x direktor 

 
Keskkonnahoiu 
põhimõtete seondamine 
õppekavadega 

x x x x õppealajuhataja 

Säästlikud 
majandamisvõtted 
tagavad kulude 
kokkuhoiu  

Kokkuhoiuvõimaluste 
kaardistamine 

 x x x direktor 

 
Õppematerjalide 
paljundamiskulude 
vähendamine 10% 

x x x x direktor 

 
Energiaauditite regulaarne 
teostamine 

x x x x direktor 

 
Keskkonnaohutuse 
regulaarne järgimine 

x x x x direktor 

2014.aastaks osalevad 
kooli õpilased ja 
personal  regulaarselt  

Personali 
keskkonnateadlikkuse 
tõstmine koolituste, 

X 
 

X X  õppealajuhataja 
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keskkonnaalastes 
projektides. 

õppepäevade kaudu 

 
Loengute läbiviimine 
õpilastele säästliku 
majandamise tähtsusest 

X X X 
 

 õppealajuhataja 

 

Arenguvaldkond: õppe- ja kasvatustöö 

Eesmärk 1: Tulemuslik  õppekasvatusprotsess tagab kooli jätkusuutlikkuse. 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

 
Kõik põhikooli ja 
gümnaasiumilõpetajad 
jätkavad haridusteed 
järgmisel  
haridustasemel 

Mitmekesiste võimaluste 
loomine  õppijate  
individuaalsust 
arvestavaks 
võimetekohaseks õppeks: 
süvendatud õppega, 
õpiraskustega õpilaste 
klassid põhikoolis, 
õpi-ja keeleabi 
rakendamine, IÕK 
rakendamine, 
tasemerühmades 
õpetamine gümnaasiumis 
ainealane klassiväline 
(aineringid) ja 
huvitegevus toetavad 
õpilaste arengut 
 

x x x x direktor 

 

Karjääri- ja 
kutsenõustamissüsteemi 
väljatöötamine ja 
rakendamine 

x x x x koordinaator  

 
Koolikohustuse täitmise 
tagamine koostöös 
lastevanematega 

x x x x sotsiaalpedagoog  

 

Õppeedukuse – ja 
kvaliteedi trendide 
jälgimine ja analüüs, 
tulemuste 
tagasisidestamine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Koolikohustuse täitmise 

tagamine,  trendide 

jälgimine ja analüüs, 

tulemuste 

tagasisidestamine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Õpilaste motiveerimine 

olümpiaadidel edukalt 

osalema, 

trendide jälgimine ja 

x x x x õppealajuhataja 



56 
 

analüüs, tulemuste 
tagasisidestamine 

 

Õpilaste suunamine 
huvitegevusse, trendide 
jälgimine ja analüüs, 
tulemuste 
tagasisidestamine. 

x x x x Klassijuhatajad,  
huvijuht 

Teaduspõhised ja 
innovaatilised   
õppekavad ( s.h . 
HUSO, LOTE, RETE) on 
rakendatud. 

Suunajuhtide  koostöö 
õppekavaarenduses 

x x x x õppealajuhataja  

 

Õppesuundade 
edasiarendamine 
koostöös huvigruppidega 
(ettevõtted, vilistlased, 
kutse- ja kõrgkoolid, KOV 
2014aastaks 

x x x x direktor  

 
Projektitegevuse 
arendamine  

x x x x suunajuhid  

 Õpetajate koolitamine x x x x õppealajuhataja  

Rahvusvaheline 
koostööprojekt 
„Integreerumine EL ga 
“ Moldova Vabariigi ja 
Gruusia Vabariigiga  
on välja töötatud ja 
rakendatud 

Koostööprojekti 
ettevalmistustöö 

x x x  direktor  

 
Koostööprojekti 
väljatöötamine  

 x x x projektijuht  

 
Koostööprojekti 
rakendamine 

  x x projektijuht 

On saavutatud 
ainetevaheline 
integratsioon ja 
lõimumine põhikooli 
õppekavadega  
 

Toimub 
suundadevaheline 
lõimumine 
gümnaasiumiosas: 
1.tasemerühmades 
õpetamine-õppimine  läbi 
suundade kohustuslikes 
üldainetes. 
2.suundade 
ühistegevused  
3. suunajuhtide koostöö 
ja aineõpetajate koostöö 
juhtimine 
4. komplekseksami 
koostamine 

x x x x suunajuhid  

 

Toimub ainetevaheline  
lõimumine põhikooliosas 
ainekomisjonide 
koostöös nt. 

x x x x ainekomisjonid  
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rahvusvahelised 
(Comenius) ja 
ülekoolilised projektid, 
loovtööde koostamine 

 

Aineõpetajate, 
ainekomisjonide  ja 
suunajuhtide koostöös 
toimub ainetevaheline 
lõimumine ja lõimumine 
gümnaasiumi 
õppesuundade ja 
põhikooli vahel 

 x x x suunajuhid ja 
ainekomisjonid 

 Õpetajate koolitamine  x x x x õppealajuhataja 

Õppijad, lastevanemad 
ja vilistlased  on   
kaasatud 
kooliarendusse 

Töögrupi moodustamine 
ühiste eesmärkide 
seadmiseks ja 
tegevuskava 
väljatöötamiseks 

x x x x õppealajuhataja  

 
Koostöise õppimise 
tegevuskava 
rakendamine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Pidev 
õppekasvatustegevuse ja 
väärtuskasvatuse 
tulemuste analüüs ja 
tagasisidestamine 
õpilastele ja 
lastevanematele 

x x x x õppealajuhataja 

Õppijate, 
lastevanemate ja  
vilistlaste rahulolu 
õppekasvatustöö 
tulemuslikkusega on 
tõusvas trendis. 

Rahuloluküsitluste 
regulaarne läbiviimine 

x x x x õppealajuhataja 

 

Asjakohaste 
parendustegevuste 
kavandamine ja 
elluviimine 

    õppealajuhataja 

 
Lastevanemate 
koolitamine 

x x x x sotsiaalpedagoog  

 

Eesmärk 2: Õppijatele on loodud mitmekesised võimalused nende individuaalsust arvestavaks 

võimetekohaseks õppeks. 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

Õppija individuaalseid 
iseärasusi on  
arvestatud  

Mitmekesiste võimaluste 
loomine  õppijate  
individuaalsust 
arvestavaks 
võimetekohaseks õppeks  

x x x x direktor  
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ÕR õpilaste klassid, 
süvaõppe klassid, IÕK 
rakendamine, õpiabi , 
keeleabi, andekate 
juhendamine, 
õpilaskodu..... 

 Õppijate individuaalsete 
vajaduste 
väljaselgitamine 

x x x x õppealajuhataja,  
sotsiaalpedagoog 

 IÕK vajaduse 
väljaselgitamine ja 
vajadusel rakendamine 

x x x x sotsiaalpedagoog,   
õppealajuhataja 

 Asjakohase 
täienduskoolituse 
planeerimine ja 
läbiviimine õpetajatele 

x x x x õppealajuhataja 

Toimib erivajadusega 
(sh andekate) õpilaste 
tugisüsteem 

Aineõpetajate,  
klassijuhatajate, 
nõustamiskomisjoni (kooli 
psühholoog ja 
sotsiaalpedagoog) kodu ja 
õpilastega  koostöös  
õpilaste nõustamine  

x x x x sotsiaalpedagoog,  
psühholoog 

 Tugisüsteemide töö 
regulaarne analüüsimine 

x x x x sotsiaalpedagoog 

 Õpiabi tugisüsteemide 
arendamine 

x x x x sotsiaalpedagoog,  
psühholoog,  
õppealajuhataja  

Õppija arengut 
toetavad 
innovaatilised ja 
loovad õpistrateegiad 
on rakendatud 

Töörühma moodustamine 
vastavate õpistrateegiate 
väljatöötamiseks 

x x   õppealajuhataja 

 Interaktiivsete, 
innovaatiliste, loovate ja 
õppija individuaalset 
arengut toetavate 
õpistrateegiate ja 
meetodite rakendamine 
(blogi, video, e-Twinning 
jne) 

x x x x õppealajuhataja  

 Asjakohase 
täienduskoolituse 
planeerimine ja 
läbiviimine õpetajatele 

x x x x õppealajuhataja 

On tagatud 
võimalused ja 
tingimused õpetajate 
ja õpilaste IT-oskuste 
edasiarendamiseks 
 

Kõigile keskkooliõpilastele 
ja õpetajatele CAD 
joonestamise ja Exceli 
keskkonnas 
andmetöötluse 
õpetamiseks vastavate 

x x x  RETE suunajuht 
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 kursuste 
ettevalmistamine  ja 
rakendamine 

 Erinevate e-
õppekeskkondade 
võimaluste kasutamine 
õppeprotsessis 

x x x x infojuht  

 Gümnaasiumiastmes 
Programmeerimise 
valikkursuse 
ettevalmistamine ja 
rakendamine 

x x x  RETE suunajuht 

Võtmepädevused on 
kinnistunud 
koolikultuuris  

Võtmepädevuste 
integreerimine kooli 
õppekavadesse 

x x x x õppealajuhataja 

 Võtmepädevustega  
arvestamine 
huvitegevuses 

x x x x huvijuht 

On suurenenud 
õpilaste 
vastutustunne oma 
õpitulemuste 
parendamisel ja 
edasise arengu 
kavandamisel 
 

Õppijate enesehindamise 
ja eneseanalüüsi 
regulaarne läbiviimine ja 
asjakohaste parenduste 
rakendamine   

x x x x klassijuhatajad, 
aineõpetajad  

 Arenguvestluse 
regulaarne läbiviimine 
õppijate ja 
lastevanematega, sh 
tulemuste analüüs, 
tagasisidestamine ning 
nende kasutamine 
õppekasvatusprotsessi 
parendamisel 

x x x x klassijuhatajad 

 Kujundava hindamise 
rakendamine 
õppekasvatustegevuses  

x x x x kõik õpetajad 

On välja töötatud ja 
rakendatud uurimis-, 
praktiliste ja 
loovtööde süsteem 
 
 

Töögrupi moodustamine 
vastava süsteemi 
väljatöötamiseks 

x    õppealajuhataja  

 Kursuse „Loovtöö 
ettevalmistamine, 
teostamine ja 
vormistamine arvutis“ 
ettevalmistamine  ja 
läbiviimine õpetajatele ja 
põhikooli ning 

x x x x õppealajuhataja 
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gümnaasiumiastme 
õpilastele  

Huvitegevus  toetab 
õppekavade 
eesmärkide täitmist ja 
üldpädevuste  
kujunemist 

Õppijatele mitmekülgsete 
võimaluste loomine 
õppekavaväliseks 
tegevuseks 

x x x x huvijuht  

 Õppija arengut toetavate 
(rahvusvaheliste) 
projektide kaardistamine 
ja võimaluste leidmine 
projektides osalemiseks 

x x x x projektijuht  

 Õpilaste süstemaatiline 
suunamine huvitegevusse  

x x x x klassijuhataja  

 Heategevuse seondamine 
huvitegevusega  

x x x  huvijuht,   
klassijuhatajad  

 Õppekavavälise tegevuse 
analüüsimine ja 
parendamine 

     

Õppekava läbivad 
teemad on arendatud 

 Õppekava läbivate 
teemade sidumine 
õppekasvatustegevusega 

x x x x õppealajuhataja  

 Õppekava läbivate 
teemade sidumine 
huvitegevusega  

x x x x huvijuht  

Õppijate ja 
lastevanemate 
rahulolu 
õppijate 
individuaalsust 
toetavate 
võimalustega on 
tõusvas trendis. 
 

Õpilaste ja lastevanemate 
rahulolu uurimine, 
tulemuste 
tagasisidestamine ja 
kasutamine 
sisehindamises ning 
kooliarenduses 

x x x x õppealajuhataja  

 

Eesmärk 3 Väärtuspõhine õppe- ja kasvatustegevus pakub eneseteostust ja koolirõõmu 

Mõõdikud (oodatavad 
tulemused) 

Tegevused 201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Vastutaja 

Kooli   

väärtuskasvatuse 

põhimõtted ja 

eesmärgid on lõimitud 

õppekavade ja õppe- 

ja kasvatusprotsessiga 

 

Väärtuskasvatuse (sh 
kooli väärtuste) 
põhimõtete ja 
eesmärkide kajastamine 
aine- ja töökavades 

x x 
 

x x õppealajuhataja  

 Väärtuspõhise 
õppekasvatustegevuse 
rakendamine 

x x x x õppealajuhataja  
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 Väärtuspõhise 
huvitegevuse 
rakendamine 

x x x x huvijuht  

 Õpilastööde (loovtööd, 
praktilised tööd, 
uurimistööd) 
eksponeerimine/esitlemi
ne/tutvustamine 

x x   kunstiõpetuse 
õpetajad 

 Kadrina kooli ja valla 
kultuuri ning 
looduskeskkonna 
uurimine 
toetab arengukava ja 
õppekava eesmärkide 
täitmist ning pakub 
eneseteostust nii 
õppijale kui õpetajale  
 

Kadrina kooli ja valla 
ajaloo, kultuuri ning 
looduskeskkonna 
uurimise eesmärkide 
määratlemine ja 
uurimistööks eelduste 
loomine 

x x   töörühm,  
õppealajuhataja  

 Uurimistöö, praktilise töö 
põhimõtete ja korra 
koostamine ning  
kooskõlastamine  

x    töörühm,  
õppealajuhataja   

 Virtuaalse koduloolise 
kultuuriaabitsa 
koostamine 

 x x x töörühm,  
õppealajuhataja  

 Õpilaste uurimis- ja 
praktiliste tööde 
kogumiku koostamine ja 
väljaandmine  

  x x töörühm,  
õppealajuhataja  

 Koostöine õppimine ja 
enesetäiendamine  
Jagamine (VT. Kadrina KK 
õpetajate 
täienduskoolituse kord) , 
vastastikune tundide 
külastamine, lahtiste 
tundide ja lahtiste uste 
päevade korraldamine. 
Sisekoolituse 
korraldamine 

x x x x töörühm, 
õppealajuhataja  

KKK õppija on 
sotsiaalselt võimekas, 
koolirõõmus ja ennast 
teostav isiksus. 

Meeldiva käitumisega 
õpilaste osatähtsuse 
tõstmine, trendide 
jälgimine ja analüüs, 
tulemuste 
tagasisidestamine 

x x x x klassijuhatajad, 
aineõpetajad 

 Õpetajad on õpilastele 
eeskujuks kooli väärtuste 
elluviimisel. 

x x x x õpetajad 

 Õpilaste kaasamine 
väärtusarendustegevuse 

x x x x õppealajuhataja,  
klassijuhatajad,   
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eesmärgistamisse, 
tulemuste analüüsi  

aineõpetajad   

 Väärtuskasvatuse 
tulemuslikkuse analüüs ja 
asjakohaste parenduste 
rakendamine. 

x x x x õppealajuhataja 

Õpilaste rahulolu 
koolikultuuriga on 
tõusvas trendis. 

Õpilaste rahulolu 
uurimine, tulemuste 
tagasisidestamine ja 
kasutamine 
sisehindamises ning 
kooliarenduses 

x x x x õppealajuhataja 
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4. Õpetajate täienduskoolituse kava  

KADRINA KESKKOOLI KOOLITUSPLAAN 2011-2015 

1. KOOLITUSSTRATEEGIA 

Koolitusstrateegias lähtume põhimõttest/kokkuleppest: Kadrina Keskkool on kool, kus kõik tahavad 

õppida ja areneda. 

Sellest tulenevalt on koolituse eesmärgid: 

● õpilastele on loodud toetav arengu- ja õpikeskkond; 
● õpetaja/koolitöötaja on õpivõimeline ja arenemisaldis, tuleb toime õpilasteletoetava 

arengu- ja õpikeskkonna loomisega igas koolisituatsioonis; 
● Kadrina Keskkooli töötajad osalevad täiendkoolitustel, mis aitavad kaasa kooli 

Arengukavas  ja Õppekavades esitatud eesmärkide saavutamisele. 

2. KOOLITUSPÕHIMÕTTED 

Koolitused, milles osalevad Kadrina Keskkooli töötajad, vastavad järgmistele põhimõtetele: 

● koolitused toetavad Kadrina Keskkooli arengukavas püstitatud tegevuseesmärkide 
saavutamist; 

● prioriteet on õppe- ja kasvatustöö valdkonna koolitustel; 
● koolituste planeerimisel lähtume koolitusvajaduse analüüsist; 
● koolitused planeerime Kadrina Keskkooli koolituskavas; 
● koolitustundide üle peame arvestust (EHIS es) ja töötaja isiklikus toimikus; 
● koolitused arutame läbi ainekomisjonides, kooskõlastame ainekomisjonide esindajate 

koosolekul ja kinnitame õppenõukogus; 
● koolituses osalenud annavad läbitud koolituse kohta suulise ülevaate huvigruppidele ja 

kirjaliku tagasiside aineõpetaja ja/või klassijuhataja eneseanalüüsis. 

Ainealase ja metoodilise täiendkoolitusena käsitleme ka: 

● Erinevatelt kursustelt saadud kogemuste jagamist koolis kogu kollektiivile; 
● Esinemist loengutega maakonna ja vabariigi õpetajatele; 
● Osavõttu riigieksamitega seonduvatest kursustest; 
● Individuaalset või koostöist uurimistööd, mille tulemused avaldatakse laiemale 

avalikkusele. 

Sisekoolitusena käsitleme ka: 

● Kooliarendustegevust, nagu kooli õppekava ja arengukava arendamine, sisehindamine, 
sealjuures: 
 töörühmade edukat juhtimist – õppealajuhataja ettepanekul direktorile; 
 töörühmas aktiivset osalemist – töörühma juhi ettepanekul õppealajuhatajale; 

● Individuaalset või koostöist uurimistööd, mille tulemused avaldatakse laiemale 
avalikkusele – töörühma juhi ja/või õppealajuhataja ettepanekul direktorile; 

● Edukat mentorlust kestvusega vähemalt üks kuu – õppealajuhataja ettepanekul 
direktorile. 
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3. SISEKOOLITUSKAVA  

SISEKOOLITUS 

Õpetamismetoodika HEV õpilase toetamine Lapse arengu 

psühholoogia 

Õpetaja 

enesemotivatsioon 

ja suhtlemisoskus, 

meeskonnakoolitus 

Kooliarendus s.h. AK -  ja 

Õppekavaarendus 

Kuupäev  

Interaktiivsed 

meetodid 

IT 

võimalused 

Õpi- ka 

käitumisabi 

osutamine 

Loovuse ja 

andekuse 

arendamine 

   „Ennast väärtustades 

märkad teisi“ 

Amino Põldaru 

TLÜ Rakvere Kolledž 

 24. aug. 

2011 

    Kooli arengukava 

 Kersti Pärn 

Audentes Ariko AS 

24. okt. 

2011 

    „Loovtöö, õpilasuurimuse 

ja praktilise töö 

ettevalmistamine ja 

hindamine“ 

Merlecons 

06. jaan. 

2012 

    „Väärtuspõhine juhtimine 

ja õpetamine“ Viljar Aro 

Saaremaa ÜG direktor 

21. märts 

2012 

 „Diagnoosiga ja diagnoosita 

lapsed“ 

Tiina Kallavus Tartu Masingu 

Kooli direktor 

   18. nov. 

2011 
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    „Loovalt uurima ja uurivalt 

looma“ AMI 48 tundi 

17.04-

18.06 

   Õpetajate konverents 

„Loovalt uuriv ja uurivalt loov õpetaja“ 

18. juuni 

2012 

    „Loovalt uurima ja uurivalt 
looma“ AMI 48 tundi 
2.vooru algus 

28. sept. 

2012 

    „Kujundav hindamine –
õpetaja abimees õpilase 
individuaalse arengu / õpi-
õhina toetamises“ AMI 

22. okt. 

2012 

 

Täiendkoolitustel omandatu 

Jagamine  

 

 

   1. Väärtuspõhine 
õppekasvatustegevus 
2. Hindamine 
3. Mentorlus  
4. IT võimaluste 
kasutamine õppe-
kasvatustegevuses  

04. jaan. 

2013 

 „Laste agressiivsusega 

toimetulek“ 

 K. Kollamaa 

   Veebruar 

2013 

 Õpilaskonverents „Teadus ja 

meie“ 

 X  Märts 

2013 
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 X X X  X  

Üldpädevused  

Lõiming  

Aug. 

2013 

    X 

 Hindamine 

Okt. 2013 

Täiendkoolitustel omandatu 

Jagamine  

 

   X  

1.Väärtuspõhine 
õppekasvatustegevus. 
2.Eesmärgistamine ja tunni 
analüüs 

Jaan. 

2014 

   X  Märts 

2014 

 X X X   Aug. 2014 

    X Lõiming  Okt. 2014 

Täiendkoolitustel omandatu 

Jagamine  

 

    X  

1.Väärtuspõhine 

õppekasvatustegevus 

2.Hindamine  

Jaan. 

2015 

   X  Märts 

2015 
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5. Arengukava kinnitamise ja uuendamise kord 

1. Arengukava kinnitatakse pidaja kehtestatud korras.  

2. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

3. Kool avalikustab oma arengukava kodulehel ja loob koolis võimalused sellega tutvumiseks 

paberkandjal. 

4. Arengukava tegevuskava täiendatakse vajadusel iga-aastase sisehindamise tulemuste alusel. 

Sisehindamise koondtulemused on oluliseks sisendiks uue perioodi arengukava koostamisele.  

5. Arengukava uuendatakse seoses: 

● haridusalase seadusandluse muudatustega 

● muudatustega õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas  

● muudatustega riiklikus õppekavas 

● õppeasutuse pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekuga 

● õppeasutuse arengukava tähtaja möödumisega. 
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Lisad 

Lisa 1. Arengukava koostamise töörühma koosseis 

Esimees: Arvo Pani 

Liikmed: Ingrid Vaikmaa 
 Viive Välimets 
 Kristi Aimla 
 Terje Sander 
 Hegi Soosaar 
 Rein Umbaed 
 Maris Meos 
 Meigrit Matsiselts 
 Laili Konist 
 Mati Tiiter 
 Margit Murumägi 
 Lauri Kase 
 Anneli Särg 
 Piret Raudver 
 Oliver Tomingas 
 Reesi Sirvi 
 Siret Pung 
 Karl Meos 
 Sirje Promen 
 Jaan Rummi 
 Meelis Vaher 
 Evelin Tiiter 
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Lisa 2. Kadrina Keskkooli arengukava uuendamise raamtegevuskava. 

Kadrina Keskkooli arengukava uuendamise töögrupi raamtegevuskava 2011-2012. 

Tegevus Toimumisaeg/ tähtaeg Teostajad-vastutajad 

Koolisisese 
töögrupi/projektimeeskonna 
moodustamine 

September 2011 Direktor  

Lühikoolitus kooliperele: arengukava 
olulised aspektid, seos 
sisehindamisega; eesmärgistamine 

24.10.2011 
 

Ekspert  

SWOT-analüüsi teostamine:  
1.etapp: sisemiste tugevuste-
nõrkuste, väliskeskkonna võimaluste-
ohtude määratlemine 

5.01.2012 
 

ekspert, töögrupp  

SWOT-analüüsi teostamine:  
2.etapp: ristanalüüs: uue perioodi 
arengusuundade määratlemine 

12.01.2012 
 

ekspert, töögrupp  

SWOT-analüüsi teostamine:  
2.etapp: ristanalüüs: arenguvisiooni ja 
strateegiliste peaeesmärkide 
määratlemine 

1.02.2012 
 

Ekspert, töögrupp 

Alaeesmärkide ja mõõdikute 
määratlemine; suunised tegevuskava 
koostamiseks 

21.02.2012 
 

Ekspert, töögrupp 

Arengukava tegevuskava koostamine Märts-juuni 2012 Töögrupp  

Arengukava sisu koostamine August-september 2012 Töögrupp 

Arengukava sisu ülevaatus  September 2012  Ekspert  

Arengukava tutvustamine (tagasiside 
saamiseks) kooli hoolekogule, 
õpilasesindusele ja 
õppenõukogule/direktori nõukogule 

Detsember 2012 Direktor/õppealajuhataja 

Arengukava esitamine pidajale 
kinnitamiseks 

Detsember 2012 Direktor  

 

 


