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1. SISSEJUHATUS 

1.1 ARENGUKAVA LÄHTEKOHAD JA KOOSTAMINE 

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi (edaspidi TÕVL) arengukava aastateks 2022−2026 on kooli arengut 

suunav dokument, mis sisaldab  kooliarenduse põhisuundi ja valdkondi viieks aastaks,  tagamaks 

kooli jätkusuutlikkust ja järjepidevat arengut. 

TÕVL arengukava on aluseks kooli strateegiliste otsuste langetamisele ning iga-aastaste 

üldtööplaanide koostamisele. Arengukava lähtub haridust puudutavatest õigusaktidest, kooli 

põhimäärusest ja Tallinna Haridusstrateegiast 2020−2030.  

Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli 

sisehindamise käigus. 

Arengukava elluviimise eeldusteks on kooli liikmeskonna initsiatiiv, saavutustahe ning muutustega 

kohanemise võime. Arengukava välja töötamisel tuginesid selle koostajad olemasolevale 

ettekujutusele kooli  strateegilistest  eesmärkidest,  tegevustest  ja  arengusuundadest järgnevateks 

aastateks, mille kaudu on võimalik saavutada jätkusuutlik areng. 

Arengukava  loob  visiooni  sellest,  kuhu  organisatsiooni  liikmed  tahavad  pürgida aastaks 2026.  

Arengukava  väljendab  seda,  millisena  näeb koolipere enda  kooli  tulevikus  ning milliseid 

eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada toimiv õppe-  ja  kasvatusprotsess.   

Arengukava  on  koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse kooli eripärast lähtudes,  

arengueesmärgid on koolitöötajate täitmiseks realistlikud  ning nende saavutamist toetab hoolekogu 

ja koolipidaja. 

1.2 TALLINNA ÕISMÄE VENE LÜTSEUM TÄNA 

Tallinna Õismäe Vene Lütseum on elukohajärgne munitsipaalkool, mis asub Tallinnas, Haabersti 

linnaosas, Õismäe tee 28. 

Selle nimel, et Haabersti ei kujuneks üksnes jõukaks magalaks kesklinna külje all, pakub Tallinna 

Õismäe Vene Lütseum elukoha läheduses kvaliteetset haridust, mis on üks kindlamaid võimalusi 

kodutunde tekkimiseks.  

Oleme Haabersti linnaosa suurim ja edukaim kool. 

Õpilaste arv 01.09.2021:  1096 – kool töötab ühes vahetuses 

I kooliaste 1.-3. klass  330 (12 klassikomplekti) 

II kooliaste 4.-6. klass       346 (12 klassikomplekti) 

III kooliaste 7.-9. klass      273 (9 klassikomplekti) 

IV kooliaste 10.-12. klass  147 (5 klassikomplekti) 
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2021/2022. õppeaastal on klassikomplekte 38, põhikoolis 33 ja gümnaasiumiastmes 5, keskmine 

klassitäituvus on 29 õpilast. Igal aastal osaleb eelkoolis üle 120 õpilase.  

Sellest õppeaastast on gümnaasiumiastmes üks 10. klass, kus õpib 34 õpilast, otsus sai vastu võetud, 

et kool töötaks ühes vahetuses. 

Koolis on toimiv tugisüsteem, õpilasi toetavad kooli psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, 

abiõpetaja, klassijuhatajad ja aineõpetajad, haldus-,  huvi- ning infojuht, raamatukogutöötaja –  kokku 

84 oma ala spetsialisti. 

Koolis töötab 2 pikapäevarühma, eelkool, huviringid (käsitöö, robootika, sportmängud, loodusringid, 

meedia, väitlus, koolibänd, koolileht, koorid ja tantsurühmad).  

Koolis on head tingimused sportimiseks: suur ja kaasaegne võimla, aeroobika- ja maadlussaal. 

Huvijuhi ja õpilasesinduse eestvedamisel on koolis mitmekesine tunniväline tegevus. 

Koostöös kogukonnaga on koolis kujunemas linnulinnakuga kooliaed, mis toetab praktilise õppe 

läbiviimist, ettevõtlikkust ja liikumist.  

Samuti on koolil koostöös koolipidajaga hea digitaristu ja õpetajatel vajalikud IT oskused, mida  

kasutatakse edukalt nii igapäevatöös kui ka distantsõppel olles.  

Gümnaasiumiastme õpilastest on 70%  edukalt sooritanud Cambridge English inglise keele C1 

Advanced eksami ning paljud abituriendid omavad C1 eesti keele sertifikaati. Riigieksami tulemused 

on üle Eesti keskmise ning enamus lõpetajaid jätkavad õpinguid kõrgkoolides. 

Igal õppeaastal on meil põhikoolis õpilasi, kes jätkavad edukalt õpinguid eestikeelsetes 

gümnaasiumides. 

TÕVL hetkeseisu  kirjeldus  on  esitatud sisehindamise  aruandes, kus on analüüsitud põhiliste 

arenguvaldkondade  tulemuslikkust. 

Kool on suutnud sisse viia sisulise muudatuse kujundades ainesektsioonid õppetoolideks ning nende 

juhid on läbinud erinevaid juhtimiskoolitusi. Õppetoolide vaheline koostöö aitab rakendada 

ainetevahelist lõimingut. Juhtimine tugineb avatud ja koostöisel suhtlemiskultuuril. Tänu sellele on 

koolis usalduslik töökeskkond. Horisontaalne kaasav juhtimine võimaldab otsuste tegemisel nii 

kooli- kui kogukonnaliikmete kaasamist. 

Kool on uhke, et oleme suutnud omaks võtta idee, et õppida saab kõikjal ning lõiminud formaalse ja 

mitteformaalse õppe üheks, see tähendab, et kool arvestab õpilaste huvitegevusega: nt kunsti-, 

muusika- ja spordikool, LTT ringid, huviringid, Tartu Ülikooli teaduskool ning teiste ülikoolide 

valikkursustega kooli õppetöös. Õppeprotsess toimub lisaks koolihoonele ka õues, muuseumides, 

kinodes, teatrites, raamatukogudes, töötubades, ekskursioonidel jne, kus fookuses on praktiline ja 

uuriv tegevus. 
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Kool on üle minemas sisendipõhiselt õppelt väljundipõhisele õppele, loodud on õppekava 

rakenduskava, milles on kajastatud lõiming kooliastmeti. 

Õpetajad ja õpilased on osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides, kool on leidnud tööle noori 

ja tegusaid õpetajaid, koolil on head riigieksami ja aineolümpiaadide tulemused. 

Oleme Tartu Ülikooli innovatsioonikool, Roheline Kool, Robootika Kool, VEPA Kool. Kool on 

osalenud aktiivselt ja edukalt: 

● rahvusvahelises URBACT III „On Board“ projektis 2018/19- 2020/21 

● rahvusvahelises projektis Erasmus „Learn Smart in FutureLand“ 2018-2021 toetuse saajana 

● osalenud projektis EstCube – 2 

● Euroscola 2018  

● rahvusvahelises uuringus PISA 2018 ja näidanud häid tulemusi, mis on Eesti keskmisest 

kõrgemad  

● XXVII Laulu- ja XX tantsupeol Minu arm (2019) 

● Tartu Ülikooli Teaduskoolis on end täiendanud üle 40 õpilase 

● erinevatel aineolümpiaadidel nii kooli-, piirkonna- kui ka riigivoorudes, esindanud Eestit viimasel 

neljal aastal rahvusvahelisel keemiaolümpiaadil ja igal aastal tulnud koju ühe või kahe medaliga, 

meie laekas on 1 kuld-, 3 hõbe- ja 4 pronksmedalit  rahvusvahelistelt olümpiaadidelt 

● maailma koristuspäeval  

● Robotexil 2019, 2021 – saavutasime I koha  

● igal aastal Eesti õpilasfirmade laadal 

● korraldanud kolm aastat järjest Haabersti Sõbraliku Robootika Turniiri ning saanud selle eest 

Haabersti linnaosalt tunnustusauhinna. 

Meie abituriendid loovutavad verd Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskuses. Tallinna Õismäe 

Vene Lütseum on Tallinna Lastehaigla Aastate Sponsor 2018, Hõbesponsor 2019, 2020. 

Koolis ilmub igakuiselt koolileht ja igal aastal aastaraamat, sel aastal ka kooli juubeliraamat ja 

koolikalender. 

Koolis on 3 õpetajat, kes eelneva perioodi jooksul on saanud Tallinna linna poolt tunnustatud. Üks 

õpetaja on pärjatud „Tallinna noor õpetaja“ tiitliga, 10 õpetajat on esitatud „Parim klassijuhataja“ 

kandidaatideks ning 3 õpetajat on Haabersti aasta parimad kooliõpetajad. 3 õpilast pärjati tiitliga 

“Tallinna tegus õpilane”.  

Viimase perioodi jooksul on kooli õpilaste arv pidevalt kasvanud, seda just põhikooli osas. Õpetajate 

kvalifikatsiooninõuetele vastavus on püsivalt üle Eesti keskmise. 

Abiturientide riigieksamite tulemused on stabiilsed ning laias matemaatikas ja eesti keel võõrkeelena 

tulemused ületavad Eesti keskmise. 80% õpilastest sooritavad laia matemaatika (joonis 1, joonis 6). 

Põhikooli lõpetajate eksamite tulemused on stabiilselt head, kuid viimaste aastate tulemused on 

kahanevas trendis (joonis 5). 
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Gümnaasiumiastme õpilastest on 70%  edukalt sooritanud Cambridge English inglise keele C1 

Advanced eksami ning paljud abituriendid omavad C1 eesti keele sertifikaati. Riigieksami tulemused 

on üle Eesti keskmise ning enamus lõpetajaid jätkavad õpinguid kõrgkoolides. 

Rahulolu küsitlused näitavad, et lütseumi õpilased hindavad kõrgelt kooli õpikeskkonda, 

õppedistsipliini, kooli mainet ning kodust keskkonda, samuti on piisavalt kõrge üldine kooliga 

rahulolu. Suuremateks kitsaskohtadeks õpilaste jaoks on koostöine õpetamine, õppetöö mõtestatus, 

ennastjuhtiv õppimine, liikumisvõimalused ning  kurnatus. Lastevanemate ja õpetajate rahulolu on 

ühtlasem, kuid ka nemad tõid välja sellised murekohad nagu koostöine õpetamine ning 

liikumisvõimalused (joonised 2, 3, 4).  

Kokkuvõtvalt, kooli peamised tugevused ja kitsaskohad on järgmised: 

Tugevused 

● stabiilne klassitäituvus ja õpilaste arvu kasv 

● õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele 

● õpetajate osalemine koolivälistes aineühendustes, liitudes, töörühmades, konkurssidel 

● õpilaste osalemine koolivälistes projektides, olümpiaadidel, konkurssidel 

● stabiilselt head, üle Eesti keskmise põhikooli- ja gümnaasiumi eksamite tulemused 

● mitmekesine huvitegevus 

● kaasaegne õpikeskkond 

● kooli kõrge maine kogukonnas 

 

Kitsaskohad 

● õpilaste ettevõtlikkus, üldoskuste ja ennastjuhtiv  areng 

● liikumise ja vaimse heaolu edendamine 

● noorte õpetajate  juurdekasv (õpilaste arv on kasvavas trendis) 

● ühistel väärtustel põhinev koostöö õpilaste, õpetajate ning lastevanemate vahel 

1.3 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PROTSESS 

Tallinna Haridusameti projekti raames läbis lütseumi juhtkond meeskondliku supervisiooni, mis aitas 

mõista, millised on kooli tugevused, vajadused ning edasine tee haridusmaastikul.  

Kooli õpetajad ja juhtkond osalesid HTM ja British Council projektis “Õpetajate ja koolijuhtide 

professionaalse arengu süsteemi arendamine”, mis andis võimaluse analüüsida juhtimist, õpetajate 

professionaalset arengut ning seostada neid hariduspoliitikaga. Peale projekti lõppemist esitasid 

osalevad õpetajad ettepanekuid kooli meeskonnale.  

Arengukava koostamise mõttetalgutel koolipere otsustas, et järgmiseks sammuks juhtimise 

arendamiseks tuleb seada eesmärgiks õpetajaskonna kaasava juhtimise kompetentsus, et toimuks 

inimeste võimetele toetuv muutuste ellukutsumine ja ühise heaolu loomine, õpetajad ise soovivad 

järjest rohkem osaleda oma töö parendamisega seotud teemades ja küsimustes.  
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Arengukava koostati vahemikus 01.2021-10.2021. Suurimad talgud toimusid: 27.04 (online), 25.05 

ja 27.08, talgutel osalesid kõik kooli töötajad, hoolekogu ja vilistlased ning õpilasesinduse liikmed.  

Tegevust koordineeris direktor koos arengukava töögruppidega. Arengukava tugineb kooli 

sisehindamise aruandele ning kooli meeskonna, õpilaskonna  ning kogukonna kaasavatele aruteludele 

ja tagasisideküsitlustele.  Töökäigus uuedati kooli visiooni ja missiooni, lepiti kokku võtmenäitajates, 

mis lasevad hinnata eesmärkide poole liikumist ja oodatavat tulemust 2026. aasta lõpuks. Analüüsiti 

kooli hetkeolukorda, viidi läbi tagasisideküsitlusi ja sõnastati uue arenguperioodi põhieesmärgid ning 

tegevused nende saavutamiseks. Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli õppekava 

uuendamisel, õppeaastate üldtööplaani koostamisel ning kooli eelarve planeerimisel. 

Mõttetalgutel osalenud õpilasesinduse liikmed rõhutasid, et ettevõtlikkus ja selle arendamine on väga 

oluline. Õpilasesinduse liikmed on osalenud erinevates projektides (URBACT, Noortefoorum, 

Noortevolikogu jne.) ning soovivad suurendada oma panust kooli juhtimisse ning ühiskonna 

arendamisse.  

Kool kasvab arvuliselt, järelikult on ka pidev nõudlus kaasaegsete pedagoogide ja tugispetsialistide 

järele, kellel on ettevõtlikkust, juhtimisoskusi ning valdkonna teadmisi, kes on võimelised panustama 

noorte arengusse ja viima ellu arengukavas välja toodud tegevusi.  

Uuel arenguperioodil soovib kool jätkata õpilastes ettevõtliku hoiaku kujundamist ning 

läbilöögivõimet,  luua ettekujutus kaasaegsest Eestist ning arusaamist, et Eestis on palju võimalusi 

arenguks ja eduks.  

1.4 ARENGUKAVA STRATEEGILISTE EESMÄRKIDE ALUSED 

Strateegiliste eesmärkide püstitamiseks uuriti ja analüüsiti kooli põhinäitajate tulemusi, eripära ning 

riiklikke ja linna arengustrateegiaid. Riiklikke ja linna eesmärke võrreldi lütseumi näitajatega ning 

määrati peamised arengueesmärgid järgmiseks viieks aastaks.  

Eesmärkide kujundamisel lähtuti riiklikest strateegiatest, mis määravad EV hariduse tulevikuteed, sh. 

Haridusvaldkonna arengukava1.  

1. Nüüdisaegne õpikäsitus on rakendunud kõigis kooliastmetes. 

2. Õppija vastutab oma õppimise eest ja kujundab teadlikult oma õpiteed, et omandada teadmised, 

oskused ja hoiakud, mis aitavad elus toime tulla ja eesmärke ellu viia. 

3. Tugeva identiteediga õpetajaskond seisab oma ameti maine ja kutseväärikuse eest. 

4. Õppeasutuste organisatsioonikultuur on hooliv, koostöine ja demokraatlik, toetab üldpädevuste 

arengut ja kõigi osaliste heaolu, sh paremat füüsilist ja vaimset tervist, erimeelsuste ja kriiside 

konstruktiivset lahendust. 

5. Oluline on arendada ettevõtlikkust ja ettevõtluspädevust. 

Olulisel kohal on eesti keele õpe kuna oleme vene õppekeelega kool. 2 

                                                
1

 https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_kinnitatud_vv.pdf 
2

 https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_eesti_keele_arengukava_2020_a4_web.pdf 

https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_kinnitatud_vv.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_eesti_keele_arengukava_2020_a4_web.pdf
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Lütseumi arengueesmärgid on kooskõlas Tallinna Haridusstrateegia 2020-2030 

tegevusprogrammiga3. Tallinna Haridusstrateegia tähtsustab rohepööret, loovust, kogukonna 

kaasamist ja toetamist.  

1. Noored on aktiivsed, algatusvõimelised ja ettevõtlikud kodanikud, kes osalevad nii ennast kui 

kogu ühiskonda puudutavate otsuste tegemises.  

2. Õppijad omandavad head üldoskused ning tipptasemel teadmised, tehes valikuid, lähtuvalt oma 

tugevustest, soovidest ja huvidest. 

3. Tallinnas töötavad pühendunud õpetajad, kes rakendavad muutuvat õpikäsitust. Õpetajad 

kasutavad nüüdisaegseid õppemeetodeid ning on õpilastele innustavaks teejuhiks.  

4. Õpetajate järelkasv on tagatud kõikides valdkondades, nende töö on väärtustatud.  

5. Rakendatakse individuaalse õpitee mudelit, mis hõlmab formaalset ja mitteformaalset õpet. 

6. Süsteemselt on arendatud eesti keeles õppimise võimalusi. 

7. Rakendatakse järjepidevalt teadmistepõhiseid uuendusi, hoolsalt arendatakse uusi ja tulevikku 

suunatud oskusi.  

Koolis olid analüüsitud HTM rahuolu-uuringute tulemused4 ning nendest tulemustest lähtuvalt on 

püstitatud eesmärgid ning parendusvaldkonnad.  

1. Koostöise õppimise kultuuri arendamine 

2. Vaimse heaolu ning liikumise tähtsustamine 

3. Ennastjuhtimise ja vastutuse jagamine  

                                                
3
 https://strateegia.tallinn.ee/haridus-ja-noorsootoo/ 

4
 (https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=G30MPTVE8E) 

https://strateegia.tallinn.ee/haridus-ja-noorsootoo/
https://infotahvel.edu.ee/rahulolu/haridusasutus/?code=G30MPTVE8E
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2. KOOLI MOTO, MISSIOON, VISIOON JA 

VÄÄRTUSED 

2.1 MOTO 

Võta maailmast parim ja tee see enda omaks. 

2.2 MISSIOON 

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi missiooniks on luua tingimused koostöövõimelise, ettevõtliku ning 

ennastjuhtiva õppija kujunemisele, sõltumata tema võimekusest ja  kodustest tingimustest. 

2.3 VISIOON  

Oleme järgmist põlvkonda kujundav kool, kus on võrdsed võimalused kõigi õpilaste 

võimetekohaseks arenguks.  

 

Tallinna Õismäe Vene Lütseum pakub haridust, mis loob võimalused õppijale edukalt jätkata 

õppimist eesti keeles, osata kujundada iseseisvalt oma  õpiteed ning panustada aktiivselt ühiskonna- 

ning enesearengusse. Selle saavutamiseks rakendame oma töös ettevõtlikkusel ja koostööl põhinevat 

partnerlust kõikide osapoolte vahel. 

2.4 VÄÄRTUSED 

1. Kooli avatus ja positiivse kogemuse jagamine – tahame olla õppe-ja  kasvatustegevuse valdkonnas 

parimad asjatundjad ning teeme oma tööd kire ja vastutustundega. Pidevalt juurde õppivad töötajad 

on varandus, mis võimaldab edasi areneda. Meie tegevus on arusaadav ja avatud nii kolleegidele, 

partneritele kui avalikkusele. 

2. Meeskonnatöö ja koostöö lastevanematega – tahame olla usaldusväärsed, õiglased ja koostööle 

avatud partnerid, kuna parimad tulemused tekivad koostöös. Austame ja arvestame oma partnereid 

ning nende seisukohti. 

3. Loovuse ja uuriva tegevuse toetamine – õpime igast kogemusest ja arendame loovust iseendas, et 

luua uudseid lahendusi. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste 

tegemisel muutusi haridussüsteemis. Toetame uute teadmiste otsingul kaasaegset teadust ning 

suuname küsima, avastusi tegema ja saadud tulemusi kontrollima. 

4. Väärikus, traditsioonide austamine ja kooli väärtustamine – oleme usaldusväärsed ja vastutame 

oma sõnade, valikute ja käitumise eest. Suhtleme inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt. Eesti 

Vabariik on meie kodumaa ning me armastame, austame ja hoiame seda. Loome ja väärtustame oma 

kooli kultuuri. 
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 Kooli juht- ning õpetajaskond on omandanud kõrgel tasemel                                                   
kaasava juhtimise kompetentsi  

 Nüüdisaegne õpikäsitus väljendub ennastjuhtiva õpilase kujunemisel ja                        
väljundipõhisel õppel  

 Tänu edukale personalipoliitikale ja värbamiskunstile on kooli töötajad                                    
oma valdkonna tegijad  

 Ettevõtlikkuse, keskkonnasäästlikkuse ning liikumist väärtustava hoiaku   
kujundamine  

3. KOOLI ARENGU EESMÄRGID AASTATEKS 2022-2026 

3.1 STRATEEGILISED EESMÄRGID 

Viies kokku lütseumi individuaalsed arenguvajadused ning riigi- ja linna arengustrateegiaid, 

koolimeeskond on uuele arenguperioodile seadnud järgmised eesmärgid: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli juht- ning õpetajaskond on omandanud kõrgel tasemel kaasava juhtimise kompetentsi.  

Tulevik seab vene õppekeelega koolile uued eesmärgid, mille saavutamiseks on vaja nii koolipere 

kui kogukonna toetust. Kaasaegse kooli juhtkond seab sihte  ning loob avatud töö- ja õpikeskkonna, 

kaasates otsustamisprotsessi kõik osapooled. Õppeprotsessi tuumas on õpilane ning õpetaja, kes 

peavad olema teadlikud hariduse sh. ka meie kooli arengu eesmärkidest ning olema võimelised 

pakkuma tegevusi nende saavutamiseks. Toimiva kaasava juhtimise aluseks on avatus, mõtestatus, 

analüüs ja koostöö, mida tuleb arendada järgmise perioodi jooksul. Kaasava juhtimise rakendamine 

toetub koolipere liikmete tugevustele ja soovile panustada lütseumi arengusse.  

Nüüdisaegne õpikäsitus väljendub ennastjuhtiva õpilase kujunemisel ja väljundipõhisel õppel. 

NÕK lähtub põhimõttest, et õpilase individuaalse õpitee edukuse tagamiseks on vaja kõikide 

osapoolte panustamist. Õpilane vastutab oma õpingute eest, seega tal peavad olema head teadmised 

ja oskused valikute tegemiseks ning motivatsioon pingutamiseks. Teadmiste omandamine on 

mõtestatud ning protsessi tulemuseks on konkreetne väljund, mis aitab õpilasel aru saada, kuidas ja 

miks on võimalik oma teadmisi rakendada. Selleks loob kool avatud, õpilast toetava keskkonna, 

kaasates lapsevanemaid ning partnereid. Lapsevanema arusaamine koolis toimuvatest protsessidest 

ning kodutoetus suurendab omavahelist koostööd, annab õpilasele  toetust ja soosib vaimse heaolu 

tekkimist.  Toimiv võrgustik toetab NÕK-i eesmärke: praktiline õpe, keelte valdamine, 21. sajandi 
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oskused, individuaalne tugi, huvihariduse lõimumine õppetööga, karjääriplaneerimisega tutvumine, 

terviklikku õpitee planeerimine jne ning on loomulik osa kaasaegsest kooli arengust. NÕK-i edukas 

elluviimine eeldab õppekava pidevat arendamist, tähelepanu pööramist üld- ja tuleviku pädevuste 

kujundamisele tugevate aineteadmiste kõrval. 

NÕK-i arendamine toetub kõikide arenguvaldkondade tegevustele: kaasav juhtimine mitmekesistab 

valikuid otsuste tegemisel ning loob ühtse organisatsioonikultuuri ja väärtusi, läbimõeldud 

ressursside planeerimine annab paremad võimalused kaasaegse õpikeskkonna loomisele, personali 

arendamine tagab motiveeritute ja proffessionaalsete õpetajate olemasolu, koostöö huvigruppidega 

toetab tervikliku võrgustiku loomist ning õpivõimaluste mitmekesistamist. Kõikide valdkondade 

süsteemne arendamine muudab õppeprotsessi kvaliteeti ja aitab kaasa NÕK-i eesmärkide 

saavutamiseks. 

Tänu edukale personalipoliitikale ja värbamiskunstile on koolitöötajad oma valdkonna tegijad. 

Kaasaegne õpetaja on oma ala juht, kes oskab teha mõtestatud valikud ning luua keskkonna 

õppimiseks. Tuleviku väljakutsed eeldavad õpetajalt nii häid ainealaseid teadmisi, kui ka kriitilist 

mõtlemist, koostööoskust, enesejuhtimist, refleksiooni, pingetaluvust jm. Professionaalne pädevus 

ning oma tegevuse mõtestatus tugevdab identiteeti ja õpetaja kutse väärikust, loob kooli mainet ning 

ühiseid väärtusi kooli sees ning väljas. Õpetajast saab juht, mentor, partner kõikide osapooltele: 

õpilane, lapsevanem, juht. Selle tagamiseks on vaja pakkuda õpetajatele turvalist ja motiveerivat 

töökeskkonda ning individuaalsel analüüsil arenguvõimalusi. Õpetaja töö kvaliteedi tagab samuti 

tasakaalustatud koormus, järelikult olulisemaks tegevuseks on õpetajaskonna juurdekasvu tagamine. 

Läbimõeldud värbamine, süsteemsed tegevused õpetajate arendamiseks ning heaolu parandamiseks 

tagavad püsiva, pädeva, aktiivse õpetajaskonna säilimise koolis. 

Ettevõtlikkuse, keskkonnasäästlikkuse ning liikumist väärtustava hoiaku kujundamine. 

Hariduse üheks ülesandeks on avada õpilastel talente ja julgustada neid oma andeid elus rakendama. 

Noores eas kujundatud ettevõtlikkus ja hea ettekujutus ümbritsevast maailmast loovad võimalused 

edukaks läbilöömiseks peale kooli lõpetamist ning aitavad kaasa karjääriplaneerimisel. Kool seab 

enda ülesandeks luua ettevõtlikkuse, algatusvõime ning kodanikutunde arendamist soosiva 

õpikeskkonna, mis hõlmab kõiki kooliastmeid. Vastutus ühiskonna ja oma linna, riigi ees väljendub 

ka keskkonnasäästlikus ja tervist edendavas mõtlemisviisis, tänu millele tekib soov hoolitseda nii 

enda vaimse ning füüsilise tervise eest ning panustada keskkonna heaolusse. 
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3.2 EESMÄRKIDE MÕÕDIKUTE NÄITAJAD 

 

Näitaja Baastase Sihttase 

Valdkond: eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Õpetajate juhtimisse kaasatuse keskmine  

hinnang 

k.hinne 3,3 k. hinne > 4,0 /70% 

õpetajatest 

ÕOV juhtimisse kaasatuse keskmine hinnang k.hinne 2,5 k. hinne >3,0 /70% ÕV 

liikmetest  

Ettevõtliku kooli programmis osalevate 

õpetajate protsent 

mõõdetakse 2023 

kevadel 

70% õpetajatest 

 

Liikuma kutsuva koolis programmis osalevate 

õpetajate protsent  

mõõdetakse 2022 

kevadel 

80% õpetajatest 

 

Valdkond: personali juhtimine 

Õpetajate uuringutes osaluse protsent  33% 80% 

Õpetajate maine keskmine  hinnang  2,7 TÕVL/2,7 EV EV keskmine ja rohkem 

Õpetajate kooli maine keskmine hinnang 4,6 TÕVL/ 4,3 EV >30% EV keskmine 

Õpetajate õppijakeskne õpetamise keskmine 

hinnang  

4,1 TÕVL/ 3,7 EV >20% EV keskmine 

Õpetajate koostöö keskmine hinnang  3,5 TÕVL/ 3,1 EV >20% EV keskmine 

Õpetajate enesetõhususe keskmine hinnang 4,6 TÕVL/ 4,3 EV >20% EV keskmine 

Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele 94,3 TÕVL/83,4 EV EV keskmine ja rohkem 

Õpilasi õpetajate kohta  17,6 TÕVL/11,5 EV >20% EV keskmine 

Valdkond: koostöö huvigruppidega 

Lastevanemate kooli üldkoosolekutel osalejate 

protsent 

40% 70% 

Lastevanemate kooli üritustel osalemise 

protsent 

29% 40% 

Lapsevanema keskmine hinnang kooli mainele 4,2 TÕVL/4,2  EV >10% EV keskmine 
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Näitaja Baastase Sihttase 

Lapsevanema keskmine hinnang lapse 

enesetõhususele 

3,7  TÕVL/3,8  EV EV keskmine ja rohkem 

Lastevanemate rahuoluküsitlustes osalenute 

protsent 

20% 50% 

Valdkond: ressursside juhtimine 

Klassikomplekti keskmine  täituvus põhikoolis 27 õpilast/klass  24/EV norm 

Valdkond: õppe- ja kasvatustöö 

Laia matemaatika riigieksami tulemus 65,32 EV keskmine ja rohkem 

Põhikooli matemaatika eksami tulemus 62% EV keskmine ja rohkem 

Eesti keele C1 omavate õpilaste arv 

gümnaasiumis 

10 EV keskmine ja rohkem 

Eesti keele B2 omavate õpilaste arv põhikoolis 0 EV keskmine ja rohkem 

PISA uuringus 5. ja 6. taseme saavutanud 

õpilaste osakaal 

mõõdetakse 2022 

kevadel 

EV keskmine ja rohkem 

PISA uuringus alla 3. taseme saavutanud 

õpilaste osakaal 

mõõdetakse 2022 

kevadel 

>20% EV keskmine 

Eestis edasiõppijate osakaal gümnaasiumi 

lõpetajate üldarvust 

70,0 TÕVL/58,6 EV >20% EV keskmine 

Õpilaste subjektiivne rahulolu keskmine 

hinnang 

3,4 TÕVL/ 3,2 EV >20% EV keskmine 

Õpilaste ennastjuhtiva õppimise keskmine 

hinnang  

3,4 TÕVL/ 3,2 EV EV keskmine ja rohkem 

Õpilaste liikumisvõimaluste keskmine hinnang  3,0 TÕVL/ 3,4 EV EV keskmine ja rohkem 

Õpilaste vaimse heaolu ja kurnatuse keskmine 

hinnang 

3,1 TÕVL/ 3,2 EV EV keskmine ja rohkem 

Õpilaste koostöise õppimise keskmine  

hinnang  

2,8 TÕVL/ 2,7 EV EV keskmine ja rohkem 
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4. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2022-2024 

TÕVL arengukava strateegiliste eesmärkide elluviimiseks on välja töötatud 3-aastane tegevuskava 2022-2024, mis jaguneb 5-ks valdkonnaks ja kus 

on välja toodud olulisemad oodatud tulemused kooli tegevustes.  

 

4.1 EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE 

 

- koolis on tagatud jätkusuutlik ja efektiivne kaasav juhtimine, mis tugineb lütseumi põhiväärtustele; 

- ettevõtlikkus on koolipere liikmete loomulik hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine; 
 

Tegevus Aeg Seotus 

strateegiliste 

eesmärkidega 

Saavutatud tulemus Vastutaja 

Juhtkonnaliikmete osalemine 

pikaajalises juhtimisprogrammis 

2022-

2024 

 

 

1 

Juhtkonna ja õpetajate esindajad on osalenud 

juhtimisprogrammides ning kaasaegsed 

juhtimismudelid kajastuvad kooli tegevuses.  

Koolijuht 

Kaasava juhtimise koolitused 2022-

2024 

 

           

1 

Õpetajad on läbinud mitmeetapilise koolituse kaasav 

juhtimine: kuidas avada meeskonna potentsiaal 

Koolijuht 

Kogemusõpe edendamine ning 

arendamine parimate praktikate 

kaudu 

2023-

2024 

 

 Oleme korraldanud 1-2 korda aastas oma kooli 

kogemust tutvustavaid üritusi 

Oleme külastanud õpetajatega teise koole ja/või nende 

tööd tutvustavates üritustes ning rakendanud saadud 

kogemust 

Koolijuht 

Õpilasomavalitsuse süsteemne 

kaasamine juhtimistegevusse 

2022 1 ÕV osaleb kolm korda aastas meeskonnavestluses 

juhtkonnaga ning esitab parendusettepanekud 

Õppejuht/huvijuht 
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ÕV korraldab kord aastas mõttetalgud põhikooli 

õpilastele 

ÕV osaleb linna- ja riiklikes noorte programmides ning 

noortevolikogus 

Ettevõtlikkuse esiletõstmine ja 

väärtustamine  

2023 

eesmär

giline 

tegevus 

 

4 

Oleme liitunud programmiga Ettevõtlik Kool Õppejuht 

 

4.2 PERSONALIJUHTIMINE 

 

- meie õpetaja on kooli maine kujundaja, kes loob inspireeriva õppimise,  pakatab kirest ja on ettevõtlik; 

- koolis on toimiv personalipoliitika, mis tagab kooli arengu ning vastab meie võimalustele ja õpetajate ootustele; 

 

Tegevus Aeg Seotus 

strateegiliste 

eesmärkidega 

Saavutatud tulemus Vastutaja 

Värbamisstrateegia 

kaasajastamine  

2022-

2023 

 

2 

Juhtkonna liikmed on osalenud koolitustel ning 

koolis on rakendatud uued, kaasaegsed 

värbamismudelid 

 

Koolijuht 

Õpetajate järelkasvu tagamine 

erinevate koostöövormide kaudu 

2022-

2023 

 

 

2 

On rakendatud ülikoolide, “Noored kooli” jm. 

organisatsioonidega süsteemne koostöö 

 

Õppejuht  

Heaolu parendavate tegevuste 

edendamine 

2022-

2024 

 

 1-2 korda aastas on läbi viidud vaimsele või 

füüsilisele heaolule suunatud projektid 

 

Tervisenõukogu 

esimees 
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Haridusuuendusi eestvedavate 

töögruppide töös osalemine 

2023  Kooli esindajad osalevad ülelinnalistes või 

üleriigilistes ühendustes, töörühmade või 

komisjonide töös 

 

Õppejuht 

Koostöine motivatsioonisüsteemi 

uuendamine 

2023 

 

 

2 

Koolipere on osalenud motivatsioonisüsteemi 

uuendamisel, mille tulemusel on nad pühendunud 

visiooni elluviimisele 

 

Õppejuht 

Supervisioon võimaldamine 

töötajate jõustamiseks 

2023 

 

           

2 

Koolis on loodud tõhus ja toimiv supervisioonide 

süsteem, supervisioonid toimuvad regulaarselt  

 

Koolijuht 

 

4.3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

- tulemuslikku koostööd kogukonna ning partneritega, mis tagab õppeprotsessi kaasaegsust ning mitmekesisust ning aitab kaasa kooli 

jätkusuutlikkusele 

- lütseum on eesti ja rahvusvahelisel haridusmaastikul nähtav ja tunnustatud 

 

Tegevus Aeg Seotus 

strateegiliste 

eesmärkidega 

Saavutatud tulemus Vastutaja 

Mujalõppe arendamiseks 

koostööpartnerite võrgustiku 

laiendamine  

2022 

 

 

2 

On koostatud õppekavaga seotud koostööplaan, 

kus igas kooliastmes on paika pandud 

mujalõppimise võimalused ( ülikoolides, 

raamatukogudes, spordikeskustes, muuseumides, 

teatrites, ettevõtetes jne) 

Õppejuht, huvijuht 

Lastevanemate NÕK  teadlikkuse 

edendamine 

2024  Lastevanemate seminarid toimuvad regulaarselt ja 

kaasates kooliväliseid spetsialiste 

Õppejuht, 

klassijuhatajate 
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Lastevanemate osakaal kooliüritustel on kasvav  kogu 

Lastevanemate kaasamine 

väärtuskasvatusse 

2022-

2024 

 

2 

Lapsevanemad on teadlikud väärtuskasvatuse 

eesmärkidest ning toetavad kooli oma laste 

väärtuskasvatuses 

 

Õppejuht 

Lapsevanemate õppeprotsessis 

osaluse suurendamine 

2023  

2 

Lapsevanemad on viinud läbi koolitunde, 

karjääriplaneerimise raames külastavad õpilased 

vanemate töökohti, on neile töövarjuks 

 

Klassijuhatajate 

kogu 

Kooli kogemuse tutvustamine 

Eesti ja rahvusvahelisel tasemel 

 

2024  Kool on esitanud oma parimaid praktikaid 

süsteemselt, on leitud traditsioonilised üritused 

praktikate jagamiseks ning kooli tegevus on 

kajastatud meedias 

 

 Õppejuht, 

õppetoolide juhid 

Kooli tegevuse tutvustamine 

põhipartneritele  

2022  1-2 korda aastas toimuvad kooli tegevust 

tutvustavaid päevad, partnerid on kutsutud kooli 

tegevuses osalema 

Koolijuht, õppejuht 
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4.4 RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

- ressursside kasutamine on säästlik, tasakaalustatud ja tulemuslik 

- omatulu toetab õppetöö mitmekesistamist ja õpikeskkonna kaasajastamist 

 

Tegevus Aeg Seotus 

strateegiliste 

eesmärkidega 

Saavutatud tulemus Vastutaja 

Töökeskkonna ohutuse ja 

ergonoomilisuse põhimõtete 

järgimine 

2022  On läbi viidud küsitlused ja analüüs tööohutuse 

kohta ning sisse viidud vajalikud muudatused 

Haldusjuht, 

töökeskkonna-

volinik  

Seikluspargi ja terviseraja 

rajamine kooli territooriumile 

2024 

 

 

4 

On rajatud terviserada ja seikluspark, mis edendab 

liikumise ja lõimumise võimalusi 

 

Haldusjuht 

Kooliaia  õppeala kujundamine 2023 

 

 

4 

Kooliaias on õppeala praktiliste loodustundide 

läbiviimiseks 

 

Haldusjuht 

IKT huviringide arvu 

suurendamine 

2023 

 

 

4 

On suurendatud digipädevuste arendavate 

huviringide arvu ja valikuid (robootika, 

programmeerimine, meedia) 

 

Infojuht 

Tööandja toetab töötajate 

tervislikke eluviise ja liikumist 

2022  

4 

Töötajatele on loodud võimalused osaleda 

treeningrühmades ning 2-3 töötajat läbivad aastas 

tervisekontrolli 

 

Koolijuht 

IKT vahendite kaasajastamine ja 

tarkvara uuendamine 

2024  IKT vahendid võimaldavad kvaliteetselt rakendada 

kontakt-või distantsõpet 

 

Infojuht 
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4.5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESSI JUHTIMINE 

 

- väärtuskasvatus on aluseks kooli õppe-ja kasvatustegevuseks 

- noorte  liikumine ja tervist hoidev eluviis on kooli prioriteet 

- väljundipõhine õpe on saanud igapäevaseks osaks 

- ettevõtlikkuse ja keskkonnasäästlikkuse arendamine on õppetegevuse süsteemse kavandamise tulemus 

- kogu õppeprotsessis on toetatud ennastjuhtiva õppija kujunemist läbi õpioskuste õpetamist 

 

Tegevus Aeg Seotus 

strateegiliste 

eesmärkidega 

Saavutatud tulemus Vastutaja 

Väärtuskasvatuse rakendamine ja 

lapsevanemate kaasamine 

2022-

2024 

 

 

1 

Põhikooli klassid on liitunud VEPA programmiga, 

selle programmi raames jätkame ennetustööd, et 

kool oleks kiusamisvaba. Lapsevanemad on VEPA 

sisu ja kooli väärtustega tutvunud ning toetavad 

tegevust. 

Õppejuht 

Liikumise edendamine ja 

rakendamine kogu õppeprotsessis 

2022 

 

 

4 

Kool on liitunud Liikuma kutsuva kooli 

programmiga 

Õppejuht 

Liikumispäevade korraldamine 

õpilastele ja kogukonnale 

2022  

4 

Ühtsed matka- ja liikumispäevad on korraldatud 

koostöös õpilasesindusega ja oma valdkonna 

tegijatega. Liikumispäevadel on nii teoreetiline kui 

ka praktiline väljund õpilastele. 

Õppejuht  

Teaduspõhise õppe ja praktiliste 

oskuste edendamine 

2022-

2023 

 

2 

Igal kooliastmel on toimunud aastas 2-3 ülekoolilist 

praktilist teaduspõhist projektipäeva 

Õppejuht  
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Lõimitud projektõpe on saanud 

olulisemaks osaks  kooli 

õppetegevuses   

2022 

 

 

2,4 

Koostöös erinevate partneritega on läbi viidud 

põnevaid projektipäevi ja -nädalaid, millele 

eelnevad või järgnevad toetavad tegevused 

ainetundides 

  

Õppejuht 

Loovmõtlemise arendamine 2022  

2,4 

Silmapaistvad loov- ja uurimistööd on esitatud 

erinevatele konkurssidele, noorematele õpilastele 

ning kajastatud meedias;  

LT ja UT 

koordinaator 

Robootika ja inseneeria süsteemne 

lõimumine ainetundidesse 

2022- 

2023 

 

 

2,4 

Robootika ja inseneeria on osa loodus- ja 

täppisteaduste  ainekavadest ning rakendub 

igapäevases õppetöös 

Õppejuht 

Keskkonnasäästliku mõtteviisi 

toomine kooli igapäevastesse 

tegevustesse ja selle süsteemne 

rakendamine 

2022-

2024 

 

 

2,4 

Aastas toimub vähemalt 5 ülekoolilist 

keskkonnasäästlikku tegevust. Õpilaste roheline 

mõtteviis ja tegevus on kajastatud praktilises, loov- 

ja uurimistöödes   

Haldujuht, 

Roheline Kool 

töörühm 

Ettevõtlusõppe rakendamine 

õppetöös 

2023 

 

 

2,4 

Kool on liitunud Ettevõtlikku Kooli programmiga 

 

Õppejuht 

 

Karjääriõpetuse läbiviimine 

õpilaste ettevõtlikkuse 

kujundamisel 

2024 

 

 

2,4 

Karjääriõpetusesüsteem on rakendunud igas 

kooliastmes ning toetab õpilaste 

karjääriteadlikkust  ja -valikuid. Õpilased on 

tutvunud teiste koolide/organisatsioonidega. 

Õppejuht, 

õppetoolide juhid 

Õpioskuste kujundamine õpilastes 

 

2022-

2023 

 

 

2 

Kõigile kooliastme õpilastele on läbi viidud 

õpioskuste koolitused, mis aitavad neid õpingute 

efektiivsuses ja toimub selle analüüs.  

Õppejuht 

Autonoomse ja ennastjuhtiva 

õppija  toetava süsteemi loomine 

2023-

2024 

 

2 

Õpioskuste õpetamine on süsteemne, 

kokkulepitud õpetajate vahel, on kajastatud 

Õppejuht 
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 tööplaanides ning mõõdetud tagasiside 

küsitlustega 

Lõimitud komplekstööde 

läbiviimine 

2022-

2024 

 

2 

Komplekstööde kaudu mõõdetakse põhilisi 

õppeaasta jooksul omandatud õpioskusi ning 

üldoskusi 

Õppejuht, 

õppetoolide juhid 
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5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava rakendusplaan 

kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist ning koostatakse 

õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuste elluviimise hetkeseisu. Õppeaasta 

kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab ettepanekud arengukava 

tegevuskava uuendamiseks tööplaanis. 

Kool esitab iga aasta 1. veebruariks arengukava täitmise aruande Tallinna Haridusameti juhatajale. 

Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja 

õppenõukoguga. Arengukava ja arengukava muudatused kinnitatakse kooli pidaja kehtestatud korras. 

 

Arengukava koostajad 

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi arengukava väljatöötamisel osalesid Tallinna Õismäe Vene 

Lütseumi koolipere, õpilasomavalitsus, hoolekogu ja lapsevanemad. 

 

Kooskõlastused 

Arengukava 2022-2026 eelnõu on läbi arutatud ja kooskõlastatud: 

Õppenõukogus: 14.01.2022 

Hoolekogus: 14.01.2022 

Õpilasesinduses: 14.01.2022 

Haabersti Linnaosakogu: 18.01.2022 
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Lisad   

 

 

Joonis 1. Riigieksamite tulemused  

 

 

Joonis 2. Lastevanemate rahuoluuuringu tulemused 
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Joonis 3. Õpilaste rahuoluuuringu tulemused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Õpetajate rahuoluuuring 
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Joonis 5. Haridussilma põhikooli raport 
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Joonis 6. Haridussilma gümnaasiumi raport 


