
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARENGUKAVA 

 

 

 

 

 

 

 

AASTATEKS 

2021 – 2024 

  



 

Tallinna Südalinna Kool 

2 

 

SISUKORD 

SISSEJUHATUS 4 

1. TUTVUSTUS 5 

2. VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 7 

3. ARENGUKAVA PEAEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA UUE ARENGUKAVA PERIOODIL 8 

3.1 Arengukava peaeesmärgid aastateks 2021-2024 ja nendega seotud kriitilised edutegurid 8 

3.2 Arengukava tegevuskava valdkondade lõikes 9 
3.2.1 Arenguvaldkond: Eestvedamine ja juhtimine 9 
3.2.2 Arenguvaldkond: Personalijuhtimine 10 
3.2.3 Arenguvaldkond: Koostöö huvigruppidega 11 
3.2.4 Arenguvaldkond: Ressursside juhtimine 12 
3.2.5 Arenguvaldkond: Õppe- ja kasvatusprotsess 13 

4. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA UUENDAMISE KORD 15 

KOOSKÕLASTUSED 16 

LISAD 17 

Lisa 1 Koolisümboolika elemendid 17 

Lisa 2 Organisatsiooni struktuur 18 

Lisa 3 Kogupäevakooli võrgustiku skeem 19 

Lisa 4 Kooli tunnustused ajavahemikul 2017-2020 20 

Lisa 5 Südalinna Kooli töötajaid on ajavahemikul 2017-2020 tunnustatud järgmiste tiitlitega: 21 

Lisa 6 Uuendused ajavahemikul 2017-2020 22 

Lisa 7 Olulisemad projektid 2017-2020 24 

Lisa 8 Eelmise arengukava eesmärkide täitmise analüüs 26 
1. Järeldused ja ettepanekud valdkondade järgi 26 
1.1 Eestvedamine ja juhtimine aastatel 2017-2020 (arengukava ja üldtööplaani alusel) 26 
1.2 Personalijuhtimise prioriteetsed tegevused kooli arengus aastatel 2017-2020         (arengukava ja  üldtööplaani 

alusel) 27 
1.3 Koostöö huvigruppidega ja nendega seotud tegevused arengus aastatel 2017-2020  (arengukava ja üldtööplaani 

alusel) 28 



 

Tallinna Südalinna Kool 

3 

 

1.4 Ressursside juhtimise prioriteetsed tegevused kooli arengus aastatel 2017-2020 (arengukava ja üldtööplaani alusel)

 30 
1.5 Õppekasvatusprotsess ja õpilastega seotud prioriteetsed tegevused kooli arengus aastatel 2017-2020 (arengukava ja 

üldtööplaani alusel) 31 

Lisa 9 Kooli arengukava visuaalne kujutis aastateks 2021-2024 35 

 

 

  



 

Tallinna Südalinna Kool 

4 

 

SISSEJUHATUS 

 

Tallinna Südalinna Kooli arengukava lähtub  

● kooli sisehindamise tulemustest, 

● põhikooli- ja  gümnaasiumiseadusest, 

● põhikooli riiklikust õppekavast, 

● kooli põhimäärusest, 

● Tallinna linna  arengukavast,  

● muudest riiklikest strateegiatest ja seadusandlusest. 

 

Kooli arengukava on kooli arendustegevust tagava süsteemi osa, mille eesmärgiks on kujundada koolist 

õppiv organisatsioon ning selle kaudu tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev 

areng. 

Kooli arengukava koostamisse kaasati erinevatel viisidel kogu kooli personal, õpilaste ja lapsevanemate 

esindajad. Töö käigus viidi läbi 

● arutelusid, 

● ajurünnakuid, 

● tagasisideküsitlusi, 

● hariduskonverents, 

mille käigus analüüsiti kooli hetkeolukorda ja sõnastati uue arenguperioodi peaeesmärgid ning tegevused 

nende saavutamiseks.  

Arengukavast tuleneb kooli üldtööplaan, mis hõlmab ka kooli õppekava ja eelmise õppeaasta kokkuvõtet. 
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1. TUTVUSTUS  

 

Tallinna Südalinna Kooli minevik ja hetkeolukord 

Tallinna Südalinna Kool (Tallinna 47. Keskkool) alustas tööd 1. septembril 1966 vastvalminud 

koolimajas eesti-vene õppekeelega segakoolina.  

1977. aastal jätkati vaid eestikeelse koolina. 

1998. aasta 1. septembrist kandis kool Liivalaia Gümnaasiumi nime. 

2013. aasta 1. septembrist kannab kool Tallinna Südalinna Kooli nime. 

2009/2010. õppeaastal renoveeriti  koolimaja tervenisti. Garderoobide peale ehitati välja II korrus, kuhu 

paigutati kabinetid, raamatukogu, auditoorium ja arvutiklass. Valmis uus täismõõtmetega spordisaal ja 

seni kasutult seisnud sisehoovi rajati koolistaadion. Koolimaja on 30 aastaks antud rendile OÜ 

Kooliarendusele. Alates 2009. aasta 2. septembrist on direktoriks Veiko Rohunurm. 

Koolil on oma sümboolika, mille kavandas meie kooli lapsevanem Alar Pikkorainen. Koolilogol on 

kujutatud nelja koondunud südant: üks kuldne ja kolm hõbedast. Need sümboliseerivad ühtehoidmist ja 

kokkukuulumistunnet. Samuti väljendab südametest tekkinud õis kooli nelja põhiväärtust ja lisaks kooli 

ühtehoidvat kogukonda (õpilased, personal, lapsevanemad, koostööpartnerid). Hõbedane ja kuldne värv 

sümboliseerivad kõrget sihti, mida õpingutes hoida (Lisa 1). 

2015/2016. õppeaastast töötab kool põhikoolina. 

Eelmisel arengukava perioodil muudeti ka organisatsiooni struktuuri (Lisa 2). 

Viimaste aastate jooksul on põhikoolis 1.-9. klassi õpilaste arv pidevalt suurenenud: 

2017 – 436 õpilast, 2018 – 497 õpilast, 2019 – 528 õpilast, 2020 – 504 õpilast.  

Soodne asukoht kesklinnas, ilus koolimaja ja kaasaegne õpikeskkond on kooli õpilaste arvu viimastel 

aastatel stabiliseerinud. Koolis õpivad erinevatest rahvustest õpilased, sealhulgas uussisserände taustaga 

lapsed.  

Alates 1. klassist saab tavaprogrammile lisaks õppida robootikat ja inglise keelt (hetkel on selle 

võimalusega alustanud õpilased jõudnud 5. ja 6. klassi).  
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Lisaks traditsioonilisele õppetööle töötab 2020/2021. õppeaastal koolis veel 34 erinevat huviringi (sh 

kogupäevakooli ringid ja treeningud ning “Sport kooli” projekt). Suur osa huviringe on tasuta. Kõigil 1.-

9. klassi õpilastel on võimalus iga päev osaleda kogupäevakooli õhtustes tegevustes kuni kella 17.00ni. 

Lisaks toimuvad koolivaheaegadel kogupäevakooli linnalaagrid. Kogupäevakooli ja kaasava hariduse 

põhimõtteid tutvustavad skeemid (Lisa 3). 

Kooli on  aastatel 2017- 2020 tunnustatud 13 korral, neist 10 korral Tallinna Haridusameti poolt, kahel 

korral Haridus- ja teadusministeeriumi ning ühel korral Tartu Ülikooli poolt. Täpne loetelu (Lisa 4).  

Perioodil  2017-2020 on 10 Tallinna Südalinna Kooli töötajat pälvinud tunnustused (Lisa 5).  

Uuendused ajavahemikul 2017-2020 

Ülevaade uuendustest (Lisa 6). 

 

Uuendused 2017 2018 2019 2020 

arv 11 8 3 2 

 

Olulisemad projektid 2017-2020 

Lisaks õppetööle osaleb kool aktiivselt erinevates projektides (Lisa 7). 

Eesti-sisesed  projektid Rahvusvahelised projektid 

8 projekti 6 projekti 

 

Kooli peamised koostööpartnerid 

Toitlustamisteenust osutab Baltic Restaurants Estonia AS. 

Tervishoiuteenust osutab  kooliõde (SA Tallinna Koolitervishoid), kes töötab meie majas neljal päeval 

nädalas. 

Koolimaja haldab STELL Eesti AS. 

Eelmise arengukava eesmärkide täitmise analüüs on ära toodud arengukava lisas (Lisa 8). 
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2. VISIOON, MISSIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

Visioon   

Hea õpikeskkonnaga kool, mis toetab iga lapse arengut. 

Missioon  

Igale õpilasele tagada parim võimetekohane haridus. 

Kooli tunnuslaused  

Kogu südamest! AB IMO PECTORE!  

Kodune kool kesklinna südames. 

Põhiväärtused 

 

1. Omakoolitunne - meile on oluline hea ja turvaline mikrokliima, mille aluseks on soojad ja inimlikud 

suhted. Seame ühiseid sihte ja tegutseme üheskoos nende nimel. 

2. Kodu ja kooli koostöö - õpetajate ja lapsevanemate koostöös loome lapsele parima arengukeskkonna. 

Oleme avatud ja toetavad tervele kogukonnale. 

3. Aktiivne ja terve eluhoiak - terves kehas on terve vaim, mis on eelduseks elus toimetulekule. Võtame 

vastutust ja oleme kohusetundlikud. Jääme igas olukorras viisakaks ja väärikaks. 

4. Õpihuvi, vaimsus ja loovus - toetame iga õpilase ja õpetaja õpihuvi ning vaimsust. Seame kõrgeid 

sihte ja väärtustame loomevabadust ning oleme avatud uutele ideedele. 
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3. ARENGUKAVA PEAEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA UUE ARENGUKAVA 

PERIOODIL 

3.1 ARENGUKAVA PEAEESMÄRGID AASTATEKS 2021-2024 JA NENDEGA SEOTUD KRIITILISED 

EDUTEGURID 

Eesmärk Tegevused Tulemus  Mõju/trend 

1. Kool on iga 

õpilase arengut 

toetavate 

haridus-

uuenduste 

eestvedaja. 

Õpetajate koolitamine ja 

võimestamine. 

Õpetajad on kompetentsed kaasaegsete 

metoodikate ja tehnoloogiate 

kasutamises. 

Kool on haridusmaastikul 

arvestatav haridusuuenduste 

eestvedaja. 

Koostööpartnerite, huvigruppide ja 

koostöövõimaluste leidmine 

vanemate ja organisatsioonidega. 

Toimub aktiivne koostöö kooli ja 

huvigruppide vahel. 

 

 

Kogupäevakooli mudeli lõimimine 

õppetööga II kooliastmes.  

 

Tegevuste lõimimine toimub nii 

kooliastmeti kui ka ainevaldkondade 

sees ja vahel ning huvi- ja üldhariduse 

vahel. 

 

2. Õpetajad ja 

koolipere on 

ennast juhtivad 

õppijad. 

Tõhusa õppimise  ja coachiva 

juhendamise strateegiate 

tutvustamine. 

Õppijad oskavad rakendada coachivat 

juhendamist ja erinevaid 

õpistrateegiaid. 

Noored õpetajad hindavad meie 

kooli arengut pakkuvaks 

töökohaks ja õpilaste 

õpitulemused ja iseseisva töö 

oskused on paranenud. 

Õpetajatel on valmisolek õppida 

uusi metoodikaid ja rakendada 

neid õppetöö läbiviimisel ja 

õpilase arengu toetamisel. 

Õppijate  maksimaalse 

võimetekohase pingutuse ja 

iseseisvuse tagamine. 

Õppijad oskavad teha valikuid enda 

arenguvajadusi arvestades. 

Süsteemse tagasiside andmine 

õppijate arengu toetamiseks. 

Tagasiside toetab õppijate arengut  

 

Akadeemiliste teadmiste ja sotsiaal- 

emotsionaalsete oskuste õpetamine 

õppijatele. 

 

Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused 

ning akadeemilised teadmised toetavad 

õppijaid. 

Õpilaste algatuste igakülgne  

toetamine. 

 

Õpilased on kaasatud 

otsustusprotsessidesse ja ürituste 

korraldamisse. 

3. Kool on hea 

õpikeskkonnaga 

ja tugeva 

kogukonna 

tundega 

väärtuspõhine 

kool. 

Kooli põhiväärtuste tutvustamine 

laiemale kogukonnale. 

 

Kogukond teab kooli põhiväärtusi ja 

osaleb neid tutvustavates tegevustes. 

Kõik huvipooled tunnetavad 

oma osaluse mõju kooli arengus 

ja on aktiivsed kaasarääkijad 

kooli põhiväärtuste 

propageerimisel. 

Koostöö laiendamine ja 

süvendamine kõigi huvigruppide 

vahel. 

 

Kaasaegseid suhtluskanaleid kasutades 

toimub avatud ja järjepidev 

kommunikatsioon kõigi huvigruppide 

vahel. 

On tagatud kõik võimalused 

kvaliteetse õppe läbiviimiseks. 

Hoolitakse õpikeskkonnast ja 

selle korrashoiust.  

On loodud erinevad ühendused 

kõigile huvipooltele. 

 

Aineühendused, koostöökojad, ÕE, 

hoolekogu jne saavad kooli arengus 

kaasa rääkida. 

 

Õpilaste toetamine õpitulemuste 

järjepideval parendamisel ja 

igapäevaoskuste arendamisel. 

Kooli ja kodu koostöö kaudu jõutakse 

iga õpilase arengu toetamiseni ja 

vajadusel õpiprobleemide 

lahendamiseni. 

 

Koolimaja ja selle ümbruse 

õpikeskkonna kaasajastamine 

Koolimaja ja  -hoov on kaasaegsed, 

puhtad ja õpikeskkond pakub erinevaid  

võimalusi.   

 

Arengukava 2021-2024 visuaalne kujutis iseloomustab kokkuvõtvalt kooli arengu etappe ja suundumusi, 

selles on näidatud peamised protsessid ning tegevused lähiaastatel (Lisa  9).
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3.2 ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONDADE LÕIKES 

 

Peaeesmärkide elluviimiseks vajalik tegevuskava on esitatud alljärgnevas koondtabelis. Konkreetsete 

tegevuste määratlemisel on arvestatud sisehindamise aruandes kajastatud parendusvaldkondadega.  

Arengukava tegevuskava on aluseks konkreetse õppeaasta üldtööplaani koostamisele, finantseerimisallikad 

kajastuvad õppeasutuse iga-aastases eelarves. 

 

3.2.1 ARENGUVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Finantseerimise 

allikas 

Koolihoovi õppeala 

täiustamine 
Kooli sisehoovi on rajatud õppeaed.  2021 Klassiõpetajate 

ühendus 
Direktor Kooli eelarve, 

võimalusel täiendav 

rahastus projektidest 

Aineühenduste 

juhid on kaasatud 

kooli õppe- ja 

kasvatustöö 

juhtimise 

protsessidesse 

Regulaarselt toimuvad ühised 

arutelud aineühenduste juhtidega.  
2021 II-III kooliastme 

õppealajuhataja,  
aineühenduste 

juhid 

Direktor Kooli eelarve 

Kooli sümboolika 

tõhusam 

seostamine ja 

eksponeerimine 

üritustel. 

Pidulike ürituste korralduse 

kaasajastamine (sh sümboolika 

kasutus). Kasutusel on ühtsed kirja- 

ja esitluspõhjad. 

2022 Huvijuht Direktor Kooli eelarve 

Kooliruumi 

paindlikkuse ja 

liikuvuse tagamine 

Kõik ruumid on õppealad ja ruum ei 

takista muutunud õpikäsituse 

põhimõtete abil õppimist.  

2023 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Kooli tegevusi 

tutvustavate avatud 

uste päevade ja 

tutvumispäeva 

korraldamine 

Igal kevadel toimub uutele 

õpilastele ja lastevanematele kooli 

tutvustav avatud uste päev ja 

tutvumispäev 1. klassi määratud 

õpilastele. 

2024 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Kooli parimate 

praktikate 

järjepidev jagamine 

kooli 

mainekujunduse 

eesmärgil 

Kooli esindajad osalevad aktiivselt 

konverentsidel, haridusfestivalidel, 

üritustel, kus jagavad oma kooli 

parimaid praktikaid. Loodud on 

kooli virtuaaltuur.  

2024 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Koolivormi 

kandmise olulisuse 

teadvustamine 

kooli kogukonnale 

1.-6. klassi õpilastest 90% kannab 

igapäevaselt koolivormi. 

1.-9. klassi õpilastest 99% kannab 

pidulikel sündmustel ja kooli 

esindades pidulikku koolivormi.  

2024 Juhtkond, 

klassijuhatajate 

koda 

Direktor Kooli eelarve 

Õpetajate ja kooli 

meeskonna 

koolitamine 

Personal oskab kasutada 

kaasaegseid õpikeskkondi ja  

digivahendeid. 

2024 Kooli juhtkond Direktor Kooli eelarve, 

projektide 

rahastused 
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3.2.2 ARENGUVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Finantseerimise 

allikas 

On loodud 

jätkusuutlik vorm 

kolleegilt kolleegile 

koolituste 

toimumiseks 

On loodud ja tööle rakendatud 

kolleegilt kolleegile koolituste 

formaat. 

2021 Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Direktor Kooli eelarve 

Mentorprogrammi 

täiustamine 
Uute töötajate  toetamiseks on 

töösse rakendatud mitmekülgne 

mentorprogramm (sh mentoreid ja 

menteesid võimestav), mis aitab 

lihtsamini uue keskkonnaga 

kohaneda. 

2022 Õppealajuhatajad 
 

Direktor Kooli eelarve 

Digimentorluse 

mudeli 

väljatöötamine 

On loodud ja töösse rakendatud 

digimentorite süsteem. 
2022 Digimeeskond, 

õppealajuhatajad 
Direktor Kooli eelarve 

Õpetajate 

aineteülese 

koostöövõrgustiku 

arendus 

Aineteülene koostöövõrgustik on 

ennastjuhtiv ja elluviidavad 

projektid  toetavad õppekava 

täitmist. 

2022 Õppealajuhatajad, 
aineõpetajad 

Direktor 
 

Kooli eelarve 

Coachingu 

tehnikate jätkuv 

tutvustamine ja 

rakendamine 

Õpetajad kasutavad igapäevatöös 

coachingu tehnikaid 

2023 õppealajuhatajad, 

õpetajad 

Direktor Kooli eelarve 

Kõigile töötajatele 

mõeldud koolituste 

planeerimisel 

arvestatakse kooli 

strateegiaid ja 

arendusprojekte 

Järgitakse põhimõtet, et 

koolitöötajate üldkoolitused 

lähtuvad õppeaasta eesmärkidest ja 

töötajate ühtekuuluvustunde 

hoidmisest. Koolitöötajad on 

teadlikud koolituste vajadusest ja 

rahulolu nendega on tõusnud. 

2023 Juhtkond, 

aineühendused 
Direktor Kooli eelarve, 

võimalusel täiendav 

rahastus projektidest 

Sisehindamis-

kultuuri arendamine 

ja 

sisehindamiskorra 

ülevaatus 

Loodud on sisehindamiskord, mis 

on aluseks kaasavale, 

mitmekülgsele ja analüütilisele 

sisehindamiskultuurile. 

2023 Juhtkond, õpetajad Direktor Kooli eelarve 

Personali tegevuste 

ja tulemuste 

jätkuv  eksponeeri

mine 

Personali tegevusi ja tulemusi 

tutvustatakse regulaarselt 

üldkoosolekutel, (sotsiaal)meedias 

ja hariduskonverentsidel/ 
õpikogukondades/võrgustikes. 

2024 Juhtkond, õpetajad, 

infojuht 
Direktor Kooli eelarve 

Meeskonnatunde 

suurendamine 

Igal aastal toimuvad erinevates 

vormides ühisüritused personalile 

ja/või väiksematele 

koostööühendustele. 

2024 Juhtkond, 

aineühendused 

Direktor Kooli eelarve 

Õpilasi ja õpetajaid 

toetavad 

abiõpetajad 

Tagatud on vähemalt ühe abiõpetaja 

olemasolu  I kooliastmes. 

2024 Õppealajuhataja Direktor Kooli eelarve 

Töövarjude ja 

külaliste  koge-

muste jagamine 

Igal aastal on vähemalt 10 õpetajat 

jaganud oma parimaid praktikaid 

teiste koolide 

õpetajatele/koolijuhtidele või 

teadlastele/haridusametnikele.  

2024 Juhtkond, õpetajad Direktor Kooli eelarve 
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Personali 

tunnustamine läbi 

konkurssidele 

esitamise 

Personal on teadlik erinevatest 

konkurssidest ja motiveeritud neis 

osalema. Kooli juhtkond ja 

aineühendused esitavad igal aastal 

kolleege tunnustustele.  

Jätkatakse õpilaste/lapsevanemate/ 

kolleegide poolt tunnustuse 

jagamist töötajatele. Võimalusel 

rahaline tunnustus (tulemustasu või 

preemia). 

2024 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

 

3.2.3 ARENGUVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA  

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Finantseerimise 

allikas 

Välispäritolu 

õpilaste vanemate 

kaasatuse  suurenda

mine 

Inglise keelde tõlgitakse kooli 

õppetöökorraldust tutvustavad 

materjalid (nö uue õpilase 

infovoldik) ja luuakse korduma 

kippuvate küsimuste rubriik. 

2022 Õppealajuhatajad, 

klassijuhatajad 

Õppeala-

juhataja, 

klassijuha-

tajad 

Kooli eelarve 

Õpilasesinduse rolli 

kasv koolielu 

korraldamisel 

Õpilasesinduse poolt algatatud ja 

korraldatud sündmuste osakaal on 

suurenenud. 

2022 Huvijuht Direktor Kooli eelarve 

Töövarjuks käimise 

süsteemi 

jätkamine  III 

kooliastmes 

Iga õpilane on saanud III kooliastme 

lõpuks olla vähemalt ühe korra 

töövarjuks. 

2022 Karjäärikoordi-

naator 

Direktor Kooli eelarve 

Koostöö teiste 

koolidega Eestis ja 

välismaal (nt 

digipädevuste 

arendamise osas) 

Koostöös teiste koolidega on 

toimunud  projektid/õpitoad/õppekä

igud. 

2022 Juhtkond, õpetajad Direktor Kooli eelarve, 

projektide rahastus 

Omakoolitunde 

kasvatamine ja 

lastevanemate 

kaasamine 

Vanemate osalemine pereüritustel 

on kasvanud. 

2023 Klassijuhatajad Direktor Kooli eelarve 

Koolitus- ja 

nõustamiskeskuse 

idee arendamine 

Lapsevanemaid on toetatud ja 

nõustatud, neile toimuvad 

regulaarsed koolitused.  

Koolitusi pakutakse ka teiste 

koolide õpetajatele oma parimate 

praktikate jagamiseks. 

2023 Tugimeeskond, 

juhtkond 

Direktor Kooli eelarve 

Karjääripäev III 

kooliastme 

õpilastele ja 

lapsevanematele 

Koostöös gümnaasiumite ja 

kutsekoolidega on  

toimunud  

infotunnid/õpitoad/õppekäigud/ 

varjutamine . 

2023 Juhtkond, 

karjäärikoordinaa-

tor 

Direktor Kooli eelarve 

Vanemate ja 

õpilaste kaasamine 

kooli arengu 

aruteludesse 

Kaks korda arengukava perioodi 

jooksul on korraldatud 

hariduskonverents vms üritus, kus 

toimub ka ideekorje ja hetkeseisu 

kaardistamine. 

2024 Juhtkond, õpetajad Direktor Kooli eelarve 

Lastevanemate, 

vilistlaste ja 

koostööpartnerite 

Igas klassis on õppeaasta jooksul 

käinud vähemalt kaks 

külalisõpetajat või on toimunud 

õppekäik töökohta.  

2024 Karjäärikoordi-

naator 

Direktor Kooli eelarve 
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kaasamine 

karjääriõppesse 

Õpilasvahetus 

Eestis ja välismaal 

Õpilasvahetus sõpruskoolidega, on 

osalenud vähemalt 30 õpilast. 

2024 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Koostöö 

ülikoolidega 

On osaletud erinevates ühistes 

projektides, uuringutes, koolitustel, 

mis aitavad kaasa kooli 

arendustegevusele teaduslikku 

lähenemist tuues. 

2024 Juhtkond, õpetajad Direktor Kooli eelarve 

Jätkatakse koostööd 

seniste partneritega 

ja leitakse uusi 

võimalusi 

koostööks 

Projektide ja kooli arendustöö 

eesmärgil on leitud projektidele 

koostööpartnerid (ekspertide või 

kogemuste jagajate või üheskoos 

alustajate näol).  

2024 Juhtkond, 

projektide 

meeskonnad 

Direktor Kooli eelarve, 

projektide 

rahastused 

 

3.2.4 ARENGUVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Finantseerimise 

allikas 

Wifi võrgu 

uuendamine 

Kõikides kooli õpperuumides levib 

piisavalt kiire wifi. 

2021 IT- juht Direktor Linna eelarve, kooli 

eelarve 

Tööaja efektiivne 

kasutamine 

Tööaega on planeeritud kindlad 

koosolekud, töörühmade 

kohtumised.  Fikseeritud ajad 

konsultatsioonideks, projektides 

osalemiseks jms. Koosolekutel 

võimaldatakse osaleda videokõne 

vahendusel. 

2021 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Paberkandjal 

dokumentide 

vähendamine (sh 

koolimajas 

kontaktide 

vähendamine 

võõrastega) 

1. klassi astujate dokumentide 

elektrooniline vastuvõtt. 

2021 Sekretär, I 

kooliastme 

õppealajuhataja 

Direktor Kooli eelarve 

Kooli õppeaia II 

etapp 

Kooli õppeaias on olemas  õppetöö 

korraldamiseks vajalikud 

õppevahendid. 

2022 Juhtkond Direktor Kooli eelarve, 

projektirahastus 

Aineühenduste 

eelarve 

planeerimine 

Aineühendustel on üritusteks kindel 

eelarve, mille kasutamist nad ise 

vastavalt eesmärkidele planeerivad. 

2022 Aineühenduste 

juhid 

Direktor Kooli eelarve 

Interaktiivsete 

tahvlite 

uuendamine I 

kooliastme 

õpperuumides 

Välja on vahetatud interaktiivsed 

tahvlid, mille kasutusiga on lõpule 

jõudnud.  

2023 IT- juht Direktor Kooli eelarve, 

projektide rahastus 

Vahendite ja 

õpetajate leidmine 

lisatundideks 

(robootika, inglise 

keel), lisaks 

vajaminevate 

õppevahendite ja -

keskkondade jaoks 

Olemas on õppevahendid ja -

keskkonnad, mida vajatakse 

lisatundides õppimiseks. 

Lisatundides töötavad  selleks 

sobiva kvalifikatsiooniga  õpetajad. 

2023 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 
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Omafinantseeringu 

leidmine projektide 

ja kooliarenduse 

jaoks 

Leitud on vajalik omafinantseering 

projektide ja kooliarenduse jaoks. 

2023 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Digivahendite 

hankimine ja 

hooldus 

Õppetööks on olemas ja töökorras 

erinevad digivahendid.  

2024 IT-juht Direktor Projektide rahastus, 

kooli eelarve 

Vahendite leidmine 

personali ja õpilaste 

tunnustussüsteemi 

jaoks 

Tunnustussüsteemide toimimiseks 

on olemas vahendid. 

2024 Juhtkond Direktor Kooli eelarve 

Õppekava 

rakendamiseks 

vajalike koolituste 

jaoks vahendite 

leidmine 

Õpetajad on omandanud õppekava 

rakendamiseks vajalikud 

lisateadmised ja hoiakud 

täiendkoolituste või 

lisakvalifikatsiooni omandamise 

käigus. 

2024 Juhtkond, 

õpetajad 

Direktor Kooli eelarve 

 

3.2.5 ARENGUVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Finantseerimise 

allikas 

Lisavõimaluste 

pakkumine III 

kooliastmes 

(robootika, inglise 

keel) lõimingu-

moodulitena. 

Alates 7. klassist on võimalus saada 

lisaõpet robootikas või inglise 

keeles lõimingumoodulitena. 

2021 Õppealajuhataja, 
aineühendused 

Direktor Kooli eelarve 

Õpistrateegiate 

tutvustus ja 

rakendamine 

Koolitused õpetajatele ja õpilastele, 

õpistrateegiate rakendamine ja 

tagasiside. 

2021 Õppealajuhatajad, 

TLÜ ja TÜ 

uurimismeeskond 

Direktor Kooli eelarve, 

projektide rahastus 

Õppetöös 

rakendatakse 

Liikuma Kutsuva 

Kooli aktiivse 

ainetunni 

põhimõtteid 

Kõigisse 90-minutilistesse ja/või 

personaalseid digiseadmeid 

kasutavatesse tundidesse on 

planeeritud tegevus, mis toetab 

LKK põhimõtteid.  

2022 Õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Õueala kasutamine 

õppetöös  

Iga klass kasutab õueala 

uurimuslikuks õppeks vähemalt 

kaheksa  tunni ulatuses õppeaasta 

jooksul.  I kooliastmel toimub 

kooliaias uurimuslik õpe. 

2022 Õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Üldõpetuse 

rakendamine I 

kooliastmes 

I kooliastmes kasutatakse õppetöös 

üldõpetuse põhimõtteid ja 

moodulite sisu ning eesmärgid on 

eksponeeritud ning 

õpilastele/vanematele tutvustatud. 

2022 Klassiõpetajad, I 

kooliastme 

aineõpetajad 

Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Uussisserände 

taustaga õpilaste 

tugisüsteemi 

täiustamine 

koostöös 

aineõpetajatega 

Uussisserände taustaga õpilastele 

toimib tugisüsteem, kus eesti keele 

teise keelena õpetajad ja 

aineõpetajad teevad koostööd. 

2022 õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Lõimingumoodulite 

rakendamine II-III 

kooliastmes 

Igal aastal  viiakse kõikides 

klassides läbi vähemalt üks  

erinevaid aineid lõimiv  

2022 Õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 
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lõimingumoodul. Moodulite sisu 

ning eesmärgid on eksponeeritud 

ning õpilastele/vanematele 

tutvustatud. 

Digipädevuste 

tasemed on 

kooliastmeti 

kirjeldatud 

Loodud on digipädevuste mudel, 

kus kajastub nende sisu ja 

vastutajad. 

2022 Haridustehno-

loog,  
õpetajad 

Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Digiõppe 

osatähtsuse 

suurendamine 

Iga õpetaja planeerib vähemalt 20% 

kogu õppetööst IKT vahendeid 

kasutades. 

2022 Haridustehno-

loog, 

õpetajad 

Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Formaalse ja 

mitteformaalse 

õppe ühisosa 

osatähtsuse 

suurendamine 

Loodud  on süsteem mitteformaalse 

õppe dokumenteerimiseks ja 

individuaalse õpitee toetamiseks.  

2023 Õpetajad, 

huvijuht, 

haridustehnoloog 

Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Kujundava 

hindamise 

süsteemiga 

jätkamine 

I kooliastmes toimib ühtsetel 

arusaamadel põhinev kujundav 

hindamine, millega on kursis nii 

õpilased, õpetajad kui 

lapsevanemad. 

2023 Õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Andekatele 

suurema tähelepanu 

pööramine 

Loodud on aineteülesed õpikojad 

võimekamatele õpilastele. 

 

2023 Õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Õppetöö on põnev 

ja  väljakutsuv ning 

motiveeriv 

Õpilaste tagasisideküsitluse 

andmetel on 80% õpilastest 

motiveeritud õppetöös pingutama ja 

võimetekohaselt õppima. 

2024 Õppealajuhataja, 
õpetajad 

Direktor Kooli eelarve 

Kooli õppekava 

arendus 

Kooli uus õppekava on rakendatud 

nii, et arvestatakse  muutunud 

õpikäsituse ja uute arengukavade 

ning riikliku õppekava muutusi. 

2024 Õpetajad Õppeala-

juhataja 

Kooli eelarve 

Ühisürituste 

sidumine 

õppetööga 

Koolis toimuvad üritused on tihedalt 

seotud õppetööga ja aitavad kaasa  

õppekava õpieesmärkide 

saavutamisele. 

2024 Huvijuht, 

õpetajad, 

ringijuhid, 

õppealajuhataja 

Direktor Määratlemata 

Õpilaste kaasamine 

õppetöö ja 

huvitegevuse 

planeerimisse ning 

läbiviimisesse 

Koolis toimuvatest üritustest 

vähemalt 40% on planeeritud ja läbi 

viidud õpilasi kaasates. 

2024 Huvijuht, 

õpetajad, 

ringijuhid, 

õppealajuhataja 

Direktor Kooli eelarve 

Kogupäevakooli 

laiendamine II 

kooliastmesse 

II kooliastme õpilastele suunatud 

tegevuste mitmekesistamine ja 

võimaldamine koolimajas. 

2024 Kogupäevakooli 

projektijuht, 

ringijuhid, 

klassijuhatajad 

Direktor Projektipõhine 

rahastus, kooli 

eelarve 
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4. ARENGUKAVA KINNITAMISE JA UUENDAMISE KORD 

 

Kooli arengukava vaadatakse läbi, analüüsitakse ja vajadusel uuendatakse (või kavandatakse ja rakendatakse 

asendavad tegevuskavad) üks kord õppeaastas, seoses 

• arengukava analüüsist tulenevate muudatustega, 

• eelarve ja investeeringute muudatustega, 

• õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega. 

 

Arengukava muudetakse 

• seoses eesmärkide muutumisega, 

• seadusandlike aktide muutumisega, sh Tallinna linna arengustrateegiate muutumisega, 

• seoses arengukava tähtaja täitumisega. 

 

Ettepanekud arengukava muudatusteks vaadatakse läbi õppenõukogus, õpilasesinduses ja kooli hoolekogus. 
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KOOSKÕLASTUSED 

 

Käesolev arengukava on kooskõlastatud: 

 

● Kooli õppenõukoguga - protokoll nr 2,  30.10.2020 

 

Veiko Rohunurm 

Direktor 

 

● Kooli õpilasesindusega – koosoleku kuupäev: 30.10.2020 

 

Elly Naigla  

Õpilasesinduse juht 

 

● Kooli hoolekoguga - koosoleku kuupäev: 30.10.2020 

 

Ingrid Peek 

Hoolekogu esimees 

 

● Tallinna Kesklinna linnaosakoguga - koosoleku kuupäev: 16.11. 2020 

 

Kaido Kukk 

Linnaosakogu esimees 
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LISAD 

LISA 1 KOOLISÜMBOOLIKA ELEMENDID 
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LISA 2 ORGANISATSIOONI STRUKTUUR 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tallinna Südalinna Kool 

19 

 

LISA 3 KOGUPÄEVAKOOLI VÕRGUSTIKU SKEEM 

 

 

Kaasava hariduse mudel Tallinna Südalinna Koolis 
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LISA 4 KOOLI TUNNUSTUSED AJAVAHEMIKUL 2017-2020 

 

2017 Tallinna Haridusameti tunnustus - parim koostööprojekt: “Üle-eestiline saksakeelne Scrabble`i võistlus 

nutirakendusega ClassicWords”; 

2017 Tallinna Haridusameti tunnustus eriauhinnana - parim personaliprojekt haridusasutuses: “Sport kooli… 

Ohhoo, õpsid ka liiguvad”; 

2017 Tallinna Haridusameti tunnustus - Tallinna haridusasutuste innovatsioonikeskus #EduInnoLab 

Liitreaalsuse stuudio; 

2018 Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Innove konkursi “Aasta kool 2018” finalist (10 parima seas); 

2018 Tallinna Haridusameti tunnustus - “Tunnustav kool 2018”; 

2018 Tallinna Haridusameti tunnustus - “Haridusuuendus 2018. Valdkond: Õppija päeva disain”; 

2019 Tallinna linna noorsootöö tunnustuskonkursi "Suured teod" võitja kategoorias "Suured teod Tallinna 

noortele 2018" projektiga "Kogupäevakool"; 

2019 Tallinna Haridusameti tunnustus - "Tervise tegu 2019"; 

2019 Tallinna Haridusameti tunnustus - "Haridusuuendus 2019. Valdkond: Kaasav haridus”; 

2019 Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustus Südalinna Kooli #EduInnoLab Liit- ja virtuaalreaalsuse 

stuudiole, mis oli "Eestimaa õpib ja tänab" konkursi finalistiks kategoorias "Aasta haridustegu"; 

2019 Tallinna Südalinna Kooli kogupäevakooli projekt on üks kandidaatidest riiklikul noortevaldkonna 

tunnustuskonkursil kategoorias "Aasta tegu noorsootöös"; 

2019 Tallinna Haridusameti tunnustus - "Parim personaliprojekt haridusasutuses 2019" (projekt "Coachiva 

õpikogukonna loomine Südalinna Koolis"); 

2020 Tartu Ülikooli Liikumislabori võrgustiku Liikuma Kutsuv Kool tunnustuskonkursi "Aasta Tegijad 

2019/2020" võitja kategoorias "Liikuma kutsuv algatus koolis" projektiga kogupäevakool. 
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LISA 5 SÜDALINNA KOOLI TÖÖTAJAID ON AJAVAHEMIKUL 2017-2020 TUNNUSTATUD JÄRGMISTE 

TIITLITEGA: 

 

- Tallinna aasta koolijuht 2017 (Veiko Rohunurm) 

-“Eestimaa õpib ja tänab” aasta haridusjuhi nominent 2017 (Veiko Rohunurm) 

-"Aasta inimene 2017"  Kesklinna linnaosas (Riina Abner) 

- Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi "Aasta tegu: nutiScrabble`i võistluse korraldamine"  2018 (Anneli 

Kesksaar) 

- "Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi (EAÜS-i) tänumärk 5. kategoorias: tänased aktiivsed panustajad 

ja homsed legendid" 2018 (Heli Hirs) 

- "Aasta inimene 2018"  Kesklinna linnaosas (Kerttu Mölder) 

-"Noor õpetaja 2019" Tallinna Haridusameti tunnustus (Veronika Taimla) 

- "Kuldne Kartul 2019: Panus valdkonda - PRIDE koolitused" Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu tunnustus 

(Kirsti Mägi) 

- I koht konkursil "Aktiivse õpetaja märkmed".  Võistlust korraldas Vene keele Õpetajate Selts (VÕS). (Jelena 

Kozubnja) 

- "Aasta inimene 2019"  Kesklinna linnaosas (Angelika Kadarik). 
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LISA 6 UUENDUSED AJAVAHEMIKUL 2017-2020 

2017 hakkasime korraldama üle-eestilist saksakeelse Scrabble`i võistlust nutirakendusega “ClassicWords”. 

2017 kevadest on kooli koridorides ja klassides pehme mööbliga nurgad (nt diivanid, kott-toolid, padjad). 

2017 kevadest on kasutusel uus kooli koduleht. 

2017 kevadel alustasid tööd tasuta aineringid õpilastele, kellel on sügavam huvi mõne õppeaine vastu. 

2017 kevadest toimuvad pikkadel vahetundidel õuevahetunnid koolihoovis, kus õpilastel on võimalus 

tõukeratastega sõita või erinevaid mänge mängida. 

2017 sügisest on 1.-3. klassis kolm korda aastas kasutusel üldõpetuse moodulid.  

2017 sügisest toimuvad II-III kooliastmes lõimingumoodulid (pikemate projektidena).  

2017 sügisest kuulub Südalinna Kool võrgustikku “Alustavat õpetajat toetav kool”. 

2017 sügisest alustas tegevust õpetajate spordiklubi. 

2017 sügisest osaletakse aktiivselt e-külalistundides. 

2017 sügisest luuakse aineringidele täienduseks tasuta II-III kooliastme loodusring ja robootikaring. 

2018 kevadel avasime #EduInnoLab Liitreaalsuse stuudio. Ainetundides võetakse kasutusele liit- ja 

virtuaalreaalsus.  

2018 jaanuaris alustab tegevust kogupäevakool (sh õpiklubi, tegelused, õuetunnid). 

2018 sügisel alustatakse I kooliastmes käitumisoskuste arendamist VEPA programmiga (kolmes 

pilootklassis). 

2018 sügisel võetakse kasutusele robotid ja programmeerimine lõimituna 3. klassi matemaatikatundidesse. 

2018 sügisest toimuvad uuenduslikud III kooliastme loodusainete praktikumid koostöös Tallinna Reaalkooli, 

Kesklinna Põhikooli ja J.Westholmi Gümnaasiumiga.  

2018 talvel alustavad klassijuhatajad coachingu programmis osalemist.  

2018 talvel uuendatakse I korruse koridori (ronimissein, liikumisrada, põrandamängud jms). 
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2018 ühineme Tartu Ülikooli liikumislabori võrgustikuga Liikuma Kutsuv Kool.  

2019 sügisel ehitati koolihoovi kiiged, slackline, madalseiklusrada ja õuesõppeklassile bussipeatused.  

2019 sügisel uuendati kooli struktuuri (nt kaks õppealajuhatajat, uued koostööühendused). 

2020 kevadel (16.märtsist kuni õppeaasta lõpuni) oleme eriolukorra tõttu (COVID-19) distantsõppel. Kõigile 

õpilastele ja õpetajatele saavad selgeks  nii opiq (e-õpikud), Google Classroom (õpihalduse keskkond) kui ka 

Google Meet (videotunnid).  Regulaarselt toimuvad nii videokoosolekud, veebikoolitused kui ka videotunnid. 

Videokõnede abil viiakse läbi õpilasvõistlus, tervisenädal, projektinädalad jne. Õpetajad ja mõned kõige 

rohkem tuge vajavad õpilased pääsevad kontaktõppele koolimajja alates 15. maist.  

2020 2. oktoobril toimus Südalinna Kooli I hariduskonverents, kus osalesid koolitöötajad, lapsevanemad ja 

õpilased. Ühiselt kuulati Tartu Ülikooli, HARNO, Tallinna Haridusameti, SEB panga esindajate ettekandeid 

ja arutleti, kuhu kool peaks järgneva viie aastaga jõudma.  
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LISA 7 OLULISEMAD PROJEKTID 2017-2020 

 

Rahvusvahelised projektid: 

-”URBACT III: Ole koolis - Stay Tuned! Tegevuste rakendamine koolist väljalangemise ennetamiseks”, kus 

osales seitse Tallinna kooli, Tallinna Haridusamet ja üheksa erineva riigi linnad.  

-Euroopa Solidaarsuskorpuse teenistuse raames toimuvad vabatahtlike projektid aastatel 2017-2021 nt “Boost 

the Mind II” (koostöös MTÜ-ga EstYES; rahastatud Euroopa Komisjoni Euroopa Solidaarsuskorpuse 

programmist või/ja SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist); 

-Robotik-Olympiade - Goethe Instituut (Tallinn, Praha); 

-Erasmus+ (1.11.2020 - 31.10.2022) “Come Together”. Partnerid: Carl-Zeiss-Schule Integrierte 

Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe (Saksamaa), Karatay Mehmet-Hanife Yapici Anadolu Lisesi 

(Türgi), Lietuvos Sporto Universiteto Kedainiu "Ausros" Progimnazija (Leedu),  Broeckland college 

(Holland), Osnovna Skola Braca Grulovic (Serbia); 

-Erinevad digiõppega seotud e-twinningu projektid; 

-Koostöö erinevate riikide koolide, ülikoolide, ministeeriumite, ettevõtete, organisatsioonidega, mille raames 

on meie kooli õpetajatel olnud nädala jooksul töövarjud või on toimunud meie kooli heade praktikate jagamine 

(sh seminarid, koolitused, tunnivaatlused, ringkäigud koolimajas, intervjuud jms).  

  

Eesti-sisesed projektid: 

-Projekt "Coachiva õpikogukonna loomine Südalinna Koolis", aastatel 2018-2020 (Tallinna Haridusameti 

toetusega); 

-#EduInnoLab Innovatsioonilaborite projekti raames Tallinna Südalinna Kooli Liit-ja Virtuaalreaalsuse 

Stuudio, aastatel 2018-2019 (Tallinna Haridusameti toetusega); 

-Tallinna Reaalkoolis, Jakob Westholmi Gümnaasiumis, Tallinna Südalinna Koolis ja Tallinna Kesklinna 

Põhikoolis keemia, füüsika ja bioloogia praktikumide läbiviimiseks uuendusliku õppevara soetamine ja 

kasutusele võtmine, aastatel 2018-2021 (Euroopa Sotsiaalfondi toetusega); 

- Kogupäevakooli pilootprojekt koostöös Tallinna Haridusameti ja kaheksa Tallinna kooliga (sh toimus 

koostöö ka Soome koolidega), aastatel 2017-2018  (Tallinna Haridusameti toetusega); 

- “Kogupäevakool Tallinna Südalinna Koolis”, aastatel 2017-2021 (Tallinna Haridusameti toetusega); 

- Nelja kooli ja Haridusameti ning Tallinna Ülikooli koostööprojekt “Lapsest lähtuv koolipäev”, aastatel 2020-

2021 (Euroopa Sotsiaalfondi toetusega); 
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- Loodusringid ”Uuri, tegutse, mõtle” ja “Väljapääsupilet laia maailma”  Südalinna Kooli 4.-9. klassi 

õpilastele, aastatel 2017-2020 (Tallinna Haridusameti toetusega); 

- ProgeRobo: Südalinna Kooli 6.-9. klassi programmeerimis- ja robootikaring, aastatel 2017-2019 (Tallinna 

Haridusameti toetusega); 

- Õppeaed Tallinna Südalinna Koolis, aastatel 2020-2021 (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 

toetusega); 

- ”Sport Kooli” projekt 1. klassidele, aastatel 2017-2020 (Tallinna linna toetusega); 

- Erinevad digiõppega seotud e-twinningu projektid; 

-Progetiigri seadmete taotlusvoor haridusasutustele (selle abil soetati LEGO We-Do ja Spike roboteid), 

aastatel 2018 ja 2020 (Euroopa Sotsiaalfondi toetusega); 

- Koostöös Tallinna Ülikooliga projekt “Robomatemaatika I-II kooliastmes”, aastatel 2018-2020; 

- “Emotsionaalne intelligentsus kui vaimse tervise võti”, aastatel 2019-2020 (Euroopa Sotsiaalfondi 

toetusega); 

- VeniVidiVici õpilasvahetused, aastatel 2017-2020;  

- Erinevad integratsiooniprojektid, aastatel 2017-2020; 

-Õpilasvõistluste korraldamisega seotud projektid (nt Keelekohvik, vene/saksa Scrabble, Mathable, Ladus 

Lugeja), aastatel 2017-2020; 

- KIK õuesõppe ja õppekäikude projektid, 2017-2020; 

- Tuletõrje- ja päästeameti projekt “Kaitse end ja aita teist ehk KEAT”, aastatel 2017-2020; 

- Tallinna Südalinna Kooli teatriprojekt 2018. ja 2020. aastal. 
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  LISA 8 EELMISE ARENGUKAVA EESMÄRKIDE TÄITMISE ANALÜÜS  

  1. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD VALDKONDADE JÄRGI 

  1.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE AASTATEL 2017-2020 (ARENGUKAVA JA ÜLDTÖÖPLAANI ALUSEL)  

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Täitmise seire tulemus sügis 2020 

Uus kooli 

maine-

kujunduse 

strateegia 

  

Koolil on olemas 

tegevuskava, kuidas 

suurendada 

usaldusväärsust ja 

atraktiivsust. 

Ühisväärtused on 

eksponeeritud ja ellu 

rakendatud. 

2017  Juhtkond Direktor Kool on järjepidevalt tutvustanud oma 

parimaid praktikaid konverentsidel. 

2017-2020 on saadud   kokku 28  tunnustust. 

Vanemate tagasisideküsitluste andmetel on 

märgata kooli maine tõusu ja kooli nelja 

põhiväärtuse omaksvõtmist ning toetamist.  

Õpilaste arv koolis on järjepidevalt kasvanud. 

Koolihoovi 

õppeala 

kujundamine 

Kooli õuealal ehk 

hoovis on eraldatud 

õppeala tundide 

läbiviimiseks. 

2018 Juhtkond Direktor Õueala on jagatud tsoonideks. Rajatud on 

õuesõppe varjualused. Kooliaed rajamisel 

(valmib kevadel 2021). Õuealale on ehitatud 

mängualad (kiiged, ronilad, seikluspark, 

slackline). Ehitatud on kuur vahenditele. 

Ostetud suur hulk aktiivõppeks vajalikke 

õppevahendeid (nt luubid, mõõdulindid, 

kirjutusalused jne). 

Kooli tegevusi 

tutvustava 

infopäeva 

korraldamine 

Igal kevadel toimub 

uutele õpilastele ja 

lastevanematele kooli 

tutvustav infopäev. 

2018 Õppeala-

juhataja, 
huvijuht, 
õpetajad 

Direktor Iga aasta veebruaris on toimunud avatud uste 

päevad.  

Alates 2019 kevadest on 1. klassi tulijatel 

täiendavalt võimalus veeta koolipäev 

kogupäevakoolis (veebruaris) ja juunis 

toimuvad tutvumispäevad. Kevadest 2020 

toimuvad vanematele koolivalmidust 

tutvustavad seminarid.  

Koolivormi 

elementide 

täiustamine 

99% õpilastest 

kannab igapäevaselt 

koolivormi. 

2019 Juhtkond Direktor On olnud aktuseid, kus pidulikku koolivormi 

kannavad kõik õpilased.  

Igapäevaselt kannab  koolivormi 80% 1.-6. 

klassi õpilastest.  

Personali 

koostöö-

rühmade 

kaasamine 

juhtimis- 

protsessidesse 

Suurem osa 

personalist tunnetab 

tagasisideküsitluste/ 

vestluste põhjal, et 

neid on kaasatud 

juhtimis- 

protsessidesse. 

2020 Juhtkond Direktor Kõiki töötajaid on kaasatud 

otsustusprotsessidesse iganädalase 

töökoosoleku ja regulaarselt toimuvate 

õppenõukogude kaudu. Lisaks kuuluvad kõik 

pedagoogilise kollektiivi liikmed 

aineühendustesse ja projektimeeskondadesse, 

mis teevad regulaarselt juhtkonnale 

ettepanekuid.  

Regulaarselt toimuvad vestlused töötajatega. 

Kord aastas täidavad töötajad õppeaastat 

kokkuvõtva küsimustiku.  
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1.2 PERSONALIJUHTIMISE PRIORITEETSED TEGEVUSED KOOLI ARENGUS AASTATEL 2017-2020         

(ARENGUKAVA JA  ÜLDTÖÖPLAANI ALUSEL) 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Täitmise seire tulemus sügis 2020 

Personali 

tunnustus-

süsteemi 

täiendamine ja 

ellurakenda-

mine 

Personal on teadlik 

tunnustamissüsteemist 

ja motiveeritud 

erinevaid tasemeid 

täitma.  

2017 Juhtkond Direktor Õpetajaid tunnustatakse neli korda õppeaastas. 

Juunis tunnustatakse töötajaid vanemate ja 

õpilaste poolt,  samuti antakse üle ka kolleegilt-

kolleegile tunnustused. Õpetajate päeval 

tunnustatakse töötajaid, kes on esitatud 

“Eestimaa õpib ja tänab” või “Tallinna noor 

õpetaja” konkursile. Jõulude ajal kingitakse 

koolimärk töötajatele, kelle katseaeg on 

lõppenud. Õppeaasta sees tunnustame jooksvalt 

projektide, õpilasvõistluste juhendamist, 

ürituste korraldamist jms. Tunnustatakse 

tänukirjaga, direktori kiitusega, rahalise 

preemiaga, tulemustasuga, kiituse ja lillede 

üleandmisega kollektiivi ees. 

Mentor-    

programmi 

väljatöötamine  

Uute õpetajate 

abistamiseks on töösse 

rakendatud 

mentorprogramm, mis 

aitab lihtsamini uue 

keskkonnaga 

kohaneda. 

2018 Õppealajuhataja 
 

Direktor Sügisel 2017 liitusime “Alustavat õpetajat 

toetava kooli” võrgustikuga.  Kõik alustavad 

õpetajad on saanud juhendaja-mentori, kellega 

toimuvad regulaarsed kohtumised. Uuele 

töötajale on koostatud elektroonne infovoldik, 

kus on kõik esmavajalik koolikorralduse kohta. 

Juhtkond peab individuaalseid koostöövestlusi 

iga uue töötajaga vähemalt kaks korda 

õppeaastas. Alates 2020 sügisest kohtume 

esimese tööaasta jooksul regulaarselt 

koosseisus: juhtkond, mentorid ja uued 

töötajad.   

Valdav osa kollektiivist on osalenud 

kovisioonides ja/või läbinud ühe- või 

kaheaastase coachingu programmi. 

Vastavalt 

koolis 

arendatavatele 

õppesuunda- 

dele sobiva 

ettevalmistu-

sega õpetajate 

tagamine 

Olemas on 

õppesuundade 

vajadustele vastava 

ettevalmistusega 

õpetajad. 

2019 Õppealajuhataja, 

õpetajad 
Direktor Järjepidevalt on tööle võetud uusi inglise keele 

õpetajaid. Samuti on olemas robootika- ja 

digiõpetuse õpetajad. Oleme jõudnud 

järeldusele, et õppesuunad algselt planeeritud 

kujul ei ole jätkusuutlikud. 

Õpetajate 

aineteülese 

koostöövõrgus-

tiku uue mudeli 

väljatöötamine 

Aineteülene 

koostöövõrgustik on 

loodud ja töösse 

rakendatud. 

2019 Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Direktor 

 

Alates 2019/2020. õppeaastast  on seitse 

koostööühendust: klassijuhatajate koda, 

liikumise ja tervise ühendus, humanitaarainete 

ühendus, kultuurikoda, reaalainete ühendus, 

klassiõpetajate ühendus, võõrkeelte ühendus.  

Õpetajate 

vahetus 

välismaa 

sõpruskooli-

dega  

Sõlmitud on 

kokkulepped 

sõpruskoolidega. 

Vähemalt 10 õpetajat 

on saanud võimaluse 

sõpruskooli külastada. 

2020 Juhtkond Direktor Seoses COVID-19 leviku tõkestamise 

meetmetega on kaks korda edasi lükatud 

sõpruskooli külastamine 100 õpilasega. Sügisel 

2019 käisid Riia sõpruskoolis kolm õpetajat ja 

20 õpilast (korvpallurid, lauljad). 

Rahvusvaheliste projektide käigus on töötajad 

külastanud ka Soome, Kreeka, Belgia koole. 
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Õpetajate 

vahetus Eesti 

koolidega 

Sõlmitud on 

kokkulepped 

koolidega. Vähemalt 

10 õpetajat on saanud 

võimaluse mõnd teist 

kooli külastada. 

2020 Juhtkond Direktor Õpetajad on külastanud järgnevaid koole: 

Muraste Kool, Randvere Kool, Tartu TERA, 

Põlva Riigigümnaasium, Tartu Forseliuse 

Kool, Tartu Kesklinna Kool, H. Masingu Kool, 

Kuristiku Gümnaasium, Kadrioru Saksa 

Gümnaasium, Pääsküla Kool, Laagna 

Gümnaasium.  

Sisehindamis

kultuuri 

arendamine 

ja uus 

sisehindamis-

kord 

Koostatud on 

sisehindamiskord, mis 

on aluseks kaasavale, 

mitmekülgsele ja 

analüütilisele 

sisehindamis- 

kultuurile. 

2020 Juhtkond, 

õpetajad 
Direktor Sisehindamiskorda täiendati 2019. 

Sisehindamisse panustavad kõik 

aineühendused, kes analüüsivad õppeaasta 

lõpus aasta tulemuslikkust selleks koostatud 

vormide abil. Paranenud on eesmärgistamise ja 

analüüsi võimekus.  

Personali 

tegevuste ja 

tulemuste 

suurem 

eksponeeri-

mine 

Personali tegevusi ja 

tulemusi tutvustatakse 

regulaarselt 

üldkoosolekutel, 

(sotsiaal)meedias ja 

konverentsidel/ 

õpikogukondades/ 

võrgustikes. 

2020 Juhtkond, 

õpetajad, 

infojuht 

Direktor Kooli personal on igal aastal korduvalt jaganud 

parimaid praktikaid erinevatel konverentsidel, 

seminaridel, artiklites, telesaadetes, 

sotsiaalmeedias, koostöövõrgustikes, 

töökoosolekutel. 

Kooli Facebooki lehekülg on väga aktiivne. 

Jälgijate arv on arengukava perioodil kasvanud 

ligi 50%.  Kooli FB-s ilmus nt 01.09.2019-

31.08.2020 perioodil 300 postitust. Kõige 

vaadatumatel postitustel on regulaarselt 1200-

5200 vaatajat. 

Kooli (välis)külaliste arv on viimastel aastatel 

järjepidevalt kasvanud ja jõudnud vähemalt 

1000 külaliseni, kes tunnevad huvi meie kooli 

heade praktikate vastu. Külaliste hulgas on nii 

õpetajaid, koolijuhte, haridusametnikke (KOV, 

ministeeriumid), -teadlaseid, ettevõtjaid, 

ajakirjanikke, ülikoolide esindajaid jne. 

Külalisi on olnud vähemalt 39 erinevast riigist. 

Kõige rohkem külalisi on Hollandist, Belgiast, 

Lõuna-Koreast  ja Jaapanist.  

Aga ka nt Ghanast, Keeniast, Tansaaniast, 

Colombiast, Mehhikost, Brasiiliast, Iisraelist, 

Mongooliast, Kasahstanist, Islandilt ja 

suuremast osast Euroopa riikidest. 

 

1.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA JA NENDEGA SEOTUD TEGEVUSED ARENGUS AASTATEL 2017-2020  

(ARENGUKAVA JA ÜLDTÖÖPLAANI ALUSEL)  

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Täitmise seire tulemus sügis 2020 

Vanematekogu 

loomine 
Hoolekogule lisaks on 

loodud vanematekogu, 

kuhu kuulub üks 

lapsevanem igast 

klassist. 

2017 Juhtkond, 

õpetajad 
Direktor Vanemate rahuloluküsitluse andmetel ei ole 

vanemad antud ühenduse loomisest huvitatud. 

Seetõttu on vanematekogu loomata. 

Lastevanemate, 

vilistlaste ja 

koostöö-

partnerite 

kaasamine 

karjääriõppesse 

Igas klassis on 

õppeaasta jooksul 

käinud külalisõpetaja 

või toimunud 

õppekäik töökohta. 

2017 Karjääri- 

koordinaator 
Direktor Igal aastal on kõikides klassides korduvalt 

käinud külalisõpetajad ja toimunud on ka 

õppekäike erinevatesse asutustesse. 

Traditsiooniks on saanud, et õpetajate päeval 

annavad tunde lapsevanemad. Samuti on 

välispäritolu õpilaste vanemad teinud töötube ja 

etendusi, et tutvustada oma kultuuri/tööd jms.  



 

Tallinna Südalinna Kool 

29 

 

Alates 2018. aastast on klassid aktiivselt 

osalenud e-külalistundides. Oleme ühinenud 

mitme algatusega, et leida külalisõpetajaid, nt 

Tagasi Kooli. Väliskülalised ja õpetajate 

töövarjud on tutvustanud oma tööd, riiki, 

kultuuri jne. 

Töövarjudeks 

käimise 

süsteemi 

loomine  III 

kooliastmes 

Iga õpilane on III 

kooliastme lõpuks 

saanud vähemalt ühe 

korra olla töövarjuks. 

2019 Karjääri- 

koordinaator 
Direktor 2019. aasta sügisel viibisid III kooliastme 

õpilased projektipäeva raames töövarjuna 

erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides. Kui 

COVID-19 seotud piirangud võimaldavad, siis 

jätkame selle tegevusega ka edaspidi. 

Koostöö-

võrgustiku 

loomine 

gümnaasiumite 

ja 

kutsekoolidega 

Toimunud on  nt 

infopäevad/õpitoad/ 

õppekäigud/ 

varjutamine koostöös 

gümnaasiumite ja 

kutsekoolidega. 

2020 Juhtkond, 

karjääri- 

koordinaator 

Direktor Erinevad kutsekoolid on käinud õpilastele oma 

võimalusi tutvustamas. Koostöös Põhja-Eesti 

Rajaleidja keskusega on õpilastele alates 7. 

klassist toimunud rühma- ja individuaalsed 

karjäärinõustamised.  

COVID-19 tõttu on kaks korda edasi lükatud 7.-

9. klassi õpilastele ja nende vanematele suunatud 

karjääripäev koostöös kutsekoolide ja 

gümnaasiumitega. 

Koostöö teiste 

põhikoolidega 

Eestis ja 

välismaal 

Toimunud on nt 

projektid/õpitoad/ 

õppekäigud koostöös 

teiste põhikoolidega. 

2020 Juhtkond, 

õpetajad 
Direktor Aastatel 2017-2020 on toimunud 

integratsiooniprojektid ja õpilasvahetused. 

Saksa keele õpilasvõistluste raames on toimunud 

koostöö erinevate koolidega üle Eesti.  

Õpilasvahetus 

Eestis ja 

välismaal 

Õpilasvahetuses 

sõpruskoolidega on 

osalenud vähemalt 20 

õpilast. 

2020 Juhtkond Direktor Meie õpilased on igal aastal saanud 

õpilasvahetuse raames  võimaluse viibida 

Kesklinna Vene Gümnaasiumis. Samuti on 

õpilased õpilasprojektide raames külastanud 

erinevaid koole Eestis. Õpilasvahetuse raames 

külastati 2019. aastal Riia sõpruskooli.  

Koostöö 

Tallinna 

Ülikooli HIK 

partner-

koolidega 

Igal aastal on osaletud 

erinevates ühistes 

projektides, 

uuringutes, koolitustel, 

mis aitavad kaasa kooli 

arendustegevusele. 

2020 Juhtkond, 

õpetajad 
Direktor HIK partnerkoolide võrgustik oma algses vormis 

on lõpetanud töö, oleme järjepidevalt osalenud 

TLÜ haridusuuringutes (oleme saanud 

individuaalset nõustamist muutunud õpikäsituse 

rakendumise kohta) ja juhendanud TLÜ 

praktikante (nt klassi- ja aineõpetajad, 

noorsootöötajad, haridustehnoloog). Oleme  

koostöös TLÜ-ga arendanud oma projekte (nt 

virtuaalreaalsuse labor, robomatemaatika, 

kogupäevakool, URBACT).  

Koostöö 

Tallinna 

Ülikooli, 

Tallinna 

Tehnikaüliko

oli ja Tartu 

Ülikooliga 

Sõlmitud on 

koostöökokkulepped 

Eesti suuremate 

ülikoolidega. 

2020 Juhtkond, 

õpetajad 
Direktor Oleme erinevate projektide raames teinud 

koostööd nt Tallinna Tehnikakõrgkooliga, Tartu 

Ülikooliga, TalTechi ja Tallinna Ülikooliga. 

Kuulume Tartu Ülikooli Liikumislabori 

“Liikuma Kutsuv Kool” võrgustikku alates 

kevadest  2019. 
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1.4 RESSURSSIDE JUHTIMISE PRIORITEETSED TEGEVUSED KOOLI ARENGUS AASTATEL 2017-2020 

(ARENGUKAVA JA ÜLDTÖÖPLAANI ALUSEL)  

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Täitmise seire tulemus sügis 2020 

Vahendite 

leidmine 

koolihoovist 

õppeala 

kujundamiseks 

Õppetöö 

korraldamiseks 

koolihoovis on 

olemas sobilikud 

vahendid. 

2017 Juhtkond Direktor Õueala on jagatud tsoonideks. Rajatud on 

õuesõppe varjualused. Kooliaed rajamisel 

(valmib kevadel 2021). Õuealale ehitatud 

mängualad (kiiged, ronilad, seikluspark, 

slackline). Ehitatud kuur vahenditele. Ostetud 

suur hulk uurimuslikuks õppeks vajalikke 

õppevahendeid (nt luubid, mõõdulindid, 

kirjutusalused jne). 

Personali ja 

õpilaste 

tunnustus-

süsteemi jaoks 

vahendite 

leidmine 

Tunnustussüsteemid

e toimimiseks on 

olemas vahendid. 

2017 Juhtkond Direktor Õpilaste tunnustusüritus, kuhu kutsutakse ka 

õpetajad ja lapsevanemad, on toimunud igal 

kevadel. (Selleks leiti voogedastuse abil 

võimalus ka distantsõppeperioodil.) 

Õpilasvõistlustel osalenud õpilastele on antud 

erinevaid auhindu. Personal on võimaluse korral 

saanud preemiat. 

Tööaja 

efektiivne 

kasutamine 

Õpetajate tööaeg on 

planeeritud nii, et on 

kindlad koosolekute 

ja töörühmade 

kohtumisajad. Lisaks 

kontakttundidele on 

kindlad ajad 

konsultatsioonideks, 

projektides 

osalemiseks jms. 

2018 Juhtkond Direktor Juhtkonna koosolek toimub kindlal ajal. Samuti 

kogunevad kõik töötajad igal esmaspäeval 

kindlal kellaajal töökoosolekule (alates aastast 

2016). Klassiõpetajatel  on ühine tööaeg igal 

esmaspäeval. Ühendused ja projektimeeskonnad 

kohtuvad regulaarselt. Konsultatsioonide ajad on 

õpilastele/vanematele kodulehelt leitavad. 

Samuti on määratud kindel aeg järeltööde 

sooritamiseks.  

Õpetaja 

töökohtade 

optimeerimine 

Uute õpetajate 

värbamisel 

eelistatakse mitme 

aine õpetajaid, et 

pakkuda neile 

täiskoormust. 

2020 Juhtkond Direktor Uute õpetajate valikul on arvestatud 

kvalifikatsiooni ja huvivaldkondi. Majasiseseks 

prioriteediks on täiskoormuse võimaldamine. 

Vahendite ja 

õpetajate 

leidmine 

õppesuundade 

arendamiseks, 

õppevahendite 

ja -keskkondade 

jaoks 

Olemas on vajalikud 

õppevahendid ja -

keskkonnad.  Koolis 

töötavad  sobiva 

kvalifikatsiooniga  

õpetajad. 

2020 Juhtkond Direktor On taotletud lisarahastust robootikavahendite 

soetamiseks  ja LTT ringide tegutsemiseks.  

Lisaainetes, nt inglise keeles töötavad 

erialaspetsialistid.  

Õppekava 

rakendamiseks 

vajalike 

koolituste 

korraldamine 

Õpetajad on 

omandanud 

õppekava 

rakendamiseks 

vajalikud 

lisateadmised ja 

hoiakud 

täiendkoolituste või 

lisakvalifikatsiooni 

2020 Juhtkond, 

õpetajad 
Direktor 
 

Õpetajad on järjepidevalt osalenud koolitustel, 

mis on üldjuhul suunatud projektide arenduse 

jaoks vajalike lisateadmiste saamisele.  

Kõik õpetajad osalevad igal õppeaastal vähemalt 

kolmel-neljal koolitusel, kusjuures tihti on mõni 

neist pikem ehk nö arenguprogramm. 

Tudengitest õpetajad on lõpetanud ülikooli 

tasemeõpingud või jätkavad nendega. 
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omandamise käigus. 

Omafinant-

seeringu 

leidmine 

projektide ja 

kooliarenduse 

jaoks 

On leitud vajalik 

omafinantseering 

projektide ja 

kooliarenduse jaoks. 

2020 Juhtkond Direktor Kool on teeninud omatulu, mida on kasutatud ka 

projektide  lisarahastamiseks ja kooli 

õpikeskkonna parandamiseks (nt õppevahendite 

soetamine, digitaristu arendamine, uus mööbel, 

õueala, õpetajate koolitused  jms).  

Keskkonna- 

alase tegevuse 

tõhustamine 

Kool on säästlikult 

majandatud ja 

ressursid 

heaperemehelikult 

kasutatud. 

2020 Juhtkond Direktor On toimunud säästlik majandamine ja prügi 

sorteerimine.  

Õueala on hästi hooldatud.  

Kooli 

mainekujunduse 

strateegia (nt 

uus koduleht, 

üritused) 

rakendamiseks 

vajalike 

vahendite 

leidmine 

Kooli 

mainekujunduse 

strateegias 

kirjeldatud 

tegevused on 

toimunud. Sh on 

koolile loodud uus 

koduleht. 

2020 Juhtkond Direktor Uus koduleht on kasutusel aastast 2017. 

Järjepidevalt on kooli igapäevaelu jagatud 

Facebookis. Vanematele saadetakse regulaarselt 

infokirju, kus tutvustatakse koolis toimuvat.  

Kevadel 2020 toimusid iga nädal veebis 

infotunnid vanematele. On toimunud erinevaid 

Südalinna Kooli  tutvustavaid üritusi.  

 

1.5 ÕPPEKASVATUSPROTSESS JA ÕPILASTEGA SEOTUD PRIORITEETSED TEGEVUSED KOOLI ARENGUS 

AASTATEL 2017-2020 (ARENGUKAVA JA ÜLDTÖÖPLAANI ALUSEL) 

Tegevus Tulemus Aeg Teostajad Vastutaja Täitmise seire tulemus sügis 2020 

Kahe 

õppesuuna 

(reaal ja 

humanitaar)  

arendamine I 

kooliastmes 

Alates 1. klassist on 

võimalik valida kahe 

erineva õppesuuna 

vahel. 

2017 Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Direktor Alates 1. klassist on kooli õppekava raames 

võimalik valida sobiv klass: kas saada lisatund 

robootikas või inglise keeles. Esimesed 

robootikat õppinud õpilased on tänaseks 6. 

klassis ja lisatunde saanud inglise keele õppijad 

5. klassis. Tehakse ettevalmistusi, et I-II 

kooliastmes see võimalus jätkuks.  

Õpilaste 

tunnustus-

süsteemi 

täiustamine 

On välja töötatud 

õpilaste 

tunnustussüsteem, 

millega on kursis nii 

õpilased, õpetajad kui 

lapsevanemad. 

2017 Õpilasesinduse 

liikmed, 

huvijuht 

Direktor Õpilasi saavad käskkirjaga tunnustamiseks 

esitada kõik personali liikmed. Õppeaasta lõpus 

korraldab direktor vastuvõtu “Tubli õpilane” 

nendele, kes lõpetavad klassi kiituskirjaga või 

kes on väärikalt/korduvalt/edukalt esindanud 

kooli õpilasvõistlustel, projektides vm.  

Tublisid saavutusi jagatakse kooli kodulehel, 

Facebookis, infokirjas vanematele, kooli 

üritustel diplomite ja/või auhindadena. 

Kujundava 

hindamise 

süsteemi 

täiustamine 

I kooliastmes toimib 

ühtsetel arusaamadel 

põhinev kujundav 

hindamine, millega on 

kursis nii õpilased, 

õpetajad kui 

lapsevanemad. 

2017 Õpetajad Õppeala- 

juhataja 

Kujundava hindamise jaoks on välja töötatud 

tunnistused, e-kooli lausepank ja hinnangulehed 

õpilaste ning vanemate jaoks.  Tunnistused 

vaadatakse üle kord  õppeaastas. On sõlmitud 

kokkulepped, kui tihti minimaalselt tuleb e-

koolis vastavalt tundide arvule tagasisidet anda. 

Sh pööratakse tähelepanu, et kirjeldus 
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väljendaks omandatud oskusi/teadmisi/pädevusi 

ja annaks sisuka tagasiside, näidates ära 

arengukohad.  

Kahe 

õppesuuna 

(reaal ja 

humanitaar)  

arendamine II 

kooliastmes 

4. klassis on võimalik 

jätkata kahes erinevas 

õppesuunas õppimist. 

2018 Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Direktor Sügisel 2020 õpivad esimesed robootikatunde 

õppekava osana saanud õpilased 6. klassis ja 

inglise keele lisatunde saanud õpilased 5. 

klassis. On välja  töötatud ja järk-järgult koos 

õpilaste kasvamisega rakendatud kahe 

õppesuuna ainekavad.  

Õueala 

kasutamine 

õppetöös  

Iga klass kasutab 

õueala uurimuslikuks 

õppeks vähemalt 

kaheksa  tunni 

ulatuses õppeaasta 

jooksul. 

2018 Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Direktor Õueala on järjepidevalt arendatud ja seda 

kasutatakse vastavalt kokkulepetele erinevates 

ainetundides. Mitmed ülekoolilised 

projektipäevad ja üritused toimuvad 

õuesõppena. Lisaks toimuvad regulaarsed 

õppekäigud parki, metsa, muuseumi jne.  

Üldõpetuse 

rakendamine I 

kooliastmes 

I kooliastmes 

kasutatakse õppetöös 

üldõpetuse 

põhimõtteid. 

2018 Õpetajad Õppeala- 

juhataja 

1.-4. klassis on igal õppeaastal paralleelklassidel 

kolm  üldõpetuse moodulit.  

Uusimmigranti

dest õpilaste 

tugisüsteemi 

arendamine 

Uusimmigrantidest 

õpilastele toimib 

tugisüsteem. 

2018 Õpetajad, 

tugipersonal 
Õppeala- 

juhataja 

Uussisserände taustaga õpilastele eesti keele 

õpetamisele on spetsialiseerunud kaks õpetajat 

(üks neist 1.0 koormusega). Õpetajad teevad 

õppetöös kohandusi vastavalt  nende laste 

keeleoskuse tasemele. Vajadusel rakendatakse 

ka tugiteenuseid, konsultatsioonitunde ja õpiabi. 

Täiendavat tuge kodutööde tegemiseks saab 

kogupäevakooli õpiklubist. Kogupäevakooli 

tegevused ning linnalaagrid võimaldavad keelt 

kiiremini omandada (nt õppekäigud Eesti 

kultuuriga tutvumiseks). 

Projektõppe 

rakendamine 

kõikides 

kooliastmetes 

Igal aastal viiakse 

kõikides klassides läbi 

vähemalt üks 

projektõppel põhinev 

aineteülene 

õppetsükkel. 

2018 Õpetajad Õppeala- 

juhataja 

2017. õppeaastast toimub 5.-9. klassidele igal 

õppeaastal vähemalt üks erinevaid õppeaineid 

teemapõhiselt ühendav lõimingumoodul, mis 

kestab kaks nädalat kuni kaks kuud. Teatud 

moodulid on projektõppena ja tulemuseks on 

praktiline üritus, toode vms (nt 9. klassi 

õpilasfirma, 5. klasside tervisliku toidu laat, 8. 

klasside reisiplaan).  

HEV õpilasi 

toetava 

süsteemi 

täiustamine 

Koolis toimib kõiki 

HEV õpilasi toetav 

tugisüsteem, mis on 

loodud koostöös kooli 

tugispetsialistide, 

õpetajate ja 

erispetsialistidega.  

2019 HEV- 

koordinaator, 

õpetajad, 

tugispetsialistid 

Õppeala- 

juhataja 

Koolis töötavad tugispetsialistid (eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog). 

Vastavalt Rajaleidja soovitustele on loodud 

eriklassid ja rakendatakse osaajalist või 

individuaalõpet. Akadeemilist õpet toetavad 

mitmekesised huvitegevuse võimalused  ja 

kogupäevakooli mudel.  

URBACT projekt toetas tugisüsteemi 

arendamist, pakutud on coachingu ja kovisiooni 

võimalusi õpetajatele.  

Kool sai arengukava perioodil tunnustuse 

Tallinna Haridusametilt "Haridusuuendus 2019. 

Valdkond: Kaasav haridus". 
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Kahe 

õppesuuna 

(reaal ja 

humanitaar)  

arendamine III 

kooliastmes 

7. klassis on võimalik 

jätkata kahes erinevas 

õppesuunas õppimist. 

2019 Õppealajuhataja, 

õpetajad 

Direktor Ettevalmistused on tehtud, et 2021/2022. 

õppeaastal saavad 1. klassis robootikaga 

alustanud õpilased sellega III kooliastmes 

lõimingumoodulite-põhiselt jätkata.  

Kooli 

õppekava 

arendus 

Kooli uus õppekava 

on rakendatud nii, et 

arvestatakse  

muutunud õpikäsituse 

ja Eesti elukestva õppe 

strateegia 2020 

põhimõtteid. 

2020 Õpetajad Õppeala- 

juhataja 

Aastatel 2017-2020 on kool saanud  kokku 18  

tunnustust haridusuuenduste eest, millest kolm 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Kooli 

töötajad on saanud 10 tunnustust (sh direktor oli  

“Eestimaa õpib ja tänab” aasta haridusjuhi 

nominent 2017. aastal).  Seega võib öelda, et 

oleme muutunud õpikäsitust juurutanud ja 

jätkame nende põhimõtetega uute strateegiate 

valguses ka tulevikus . 

Ainetevahelise 

lõimingu 

osatähtsuse 

suurendamine 

II ja III 

kooliastmes  

II ja III kooliastmes 

teevad aineõpetajad 

klassiti koostööd ja 

planeerivad ühiselt 

õppeteemasid. 

2020 Õpetajad, 

huvijuht, 

haridustehnoloog 

Õppeala- 

juhataja 

Suurenenud on erinevate aineõpetajate koostöö 

klassidepõhiselt. Igal aastal toimuvad II-III 

kooliastmes kõikidele klassidele 

lõimingumoodulid. Lisaks toimuvad kolm korda 

õppeaastas ülekoolilised projektipäevad. 

Digiõppepäevadel proovitakse ülesandeid 

koostades aineid võimalusel lõimida. 

Digiõppe 

osatähtsuse 

suurendamine 

Iga õpetaja planeerib 

vähemalt 10% kogu 

õppetööst IKT 

vahendeid kasutades. 

2020 Haridus- 

tehnoloog, 

õpetajad 

Õppeala- 

juhataja 

Regulaarselt toimuvad digiõppepäevad 

kõikidele klassidele. Kontaktõppes kasutavad 

õpetajad nii sülearvuteid, tahvelarvuteid, 

roboteid kui ka virtuaalreaalsust. Kõikidel 

õpilastel alates 1. klassist on  opiqu ja Google 

Classroomi kasutamise võimalus. Regulaarselt 

toimuvad koolitused nii õpetajatele, õpilastele 

kui ka lapsevanematele, et kõik oskaksid 

digivahendeid ja e-õppe keskkondi kasutada.  

Huvitegevuse 

sidumine 

õppetööga 

Koolis toimuvad 

üritused on tihedalt 

seotud õppetööga ja 

aitavad kaasa  

õppekava 

õpieesmärkide 

saavutamisele. 

Ringitöö võimaldab 

diferentseerida 

õppetööd andekatele 

õpilastele  

2020 Huvijuht, 

õpetajad, 

ringijuhid, 

õppealajuhataja 

Direktor Õpilasi toetavad LTT projektid, õpilaste 

loovtööd- ürituste või ainetundide läbiviimine; 

kogupäevakooli üritused toetavad kooli 

õppekava omandamist. Õpilased  korraldavad  

teemapäevi, kooliraadiot, õpetajate 

liikumispause.  

Huvitegevus on koolis populaarne. Sügisel 2020 

osaletakse  huvitegevuses järgmiselt: 

muusika ja kunst - 404 õpilast, 

sport - 119 õpilast, 

LTT - 16 õpilast, 

tehnika - 22 õpilast, 

üldkultuur - 213. 

Õpilaste 

kaasamine 

õppetöö ja 

huvitegevuse 

planeerimisse 

Koolis toimuvatest 

üritustest vähemalt 

30% on planeeritud ja 

2020 Huvijuht, 

õpetajad, 

ringijuhid, 

õppealajuhataja 

Direktor Õpilaste esindaja on võrdväärne liige 

tervisenõukogus. Samuti on õpilased kaasatud 

kogupäevakooli kõikide ürituste korraldusse. 
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ning 

läbiviimisesse 
läbi viidud õpilasi 

kaasates 
Perespordipäevadel on abiks III kooliastme 

õpilased.  

Ühtsed nõuded 

õppetööle 
Õpetajad, õpilased ja 

lapsevanemad on 

kursis õppetööle 

esitatavate nõuetega 

ning kooliastme 

lõpuks saavutamist 

vajavate 

õpitulemustega. 

2020 Õpetajad Õppeala- 

juhataja 

Heaks näiteks on distantsõppe periood, kus 

vastavalt lapsevanemate, õpilaste ja õpetajate 

tagasisidele lepiti järjepidevalt kokku ühtsetes 

nõuetes ja õppetöö korralduses (nt kuidas 

ülesandeid antakse, millises mahus need on, 

kuidas õpitulemused on saavutatud ja millised 

on ühised ootused õppetööle). Regulaarselt 

arutatakse aineühendustes ja töökoosolekutel 

õppetöö korraldamist. Vastavalt vanemate, 

õpetajate ja õpilaste tagasisidele tehakse 

kokkuleppeid õppetöö korralduses, et kõik 

osapooled saaksid ühtemoodi aru. Infokirjas 

vanematele ja e-kooli teadete kaudu antakse 

kõigile huvirühmadele kokkulepetest teada. 

Hinnatavatest ülesannetest teavitatakse e-koolis. 

On kokkulepped kirjalike tööde 

järelvastamiseks konkreetsetel aegadel.  

  



 

Tallinna Südalinna Kool 

35 

 

LISA 9 KOOLI ARENGUKAVA VISUAALNE KUJUTIS AASTATEKS 2021-2024 

 

 


