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mille oksad on täis 

linnupoegade siutsuvaid- 
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Pesapuu on me kool 

ja kui aeg saab kord täis, 

lendu tõuseme tuhandekesi! 
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1 Sissejuhatus 

1.1 Arengukava lähtealused 
 

Tallinna 21. Kooli arengukava eesmärk on kavandada õppeasutuse jätkusuutlik areng 2017. –

2021. aastaks. Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli uueneva hariduskontseptsiooni 

ja õppekava kaasajastamiseks, täiendamiseks ning õppeaasta üldtööplaani koostamiseks. 

 

Arengukava koostamise lähtealusteks on neli olulisimat haridusvaldkonna strateegiadoku-

menti: Euroopa Liidu hariduse ja kultuuri peadirektoraadi strateegiline raamistik – Haridus ja 

koolitus 2020, Eesti elukestva õppe strateegia 2020, Tallinna arengukava 2014–2020, Tallinna 

munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava aastateks 2013–2020. Lisaks lähtuti 

põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, OÜ Eesti Uuringukeskuse raportist Tallinna 

munitsipaalkoolide rahuloluküsitlus ja Tallinna 21. Kooli sisehindamise aruandest 2014–2016, 

mis koostati Tallinna Haridusameti kvaliteediauhinna mudeli Hästi juhitud kool alusel. 

Arengukava tegevuskavas on tulemusnäitajate püstitamisel lähtutud Haridus- ja 

Teadusministeeriumi haridusstatistilistest andmetest (Haridussilm). 

 

Kooli arengukava koostamiseks toimusid maailmakohviku meetodil õpetajate ja õpilaste 

strateegiaseminarid. Avatud innovatsiooni platvormi kaudu osalesid arengukava koostamises 

kõik kooli huvigrupid – õpetajad, õpilased, hoolekogu, lapsevanemad. Lapsevanemate ja 

õpetajate arvamuste põhjal koostati väärtuste sõnapilved (vt joonis1, joonis 2). 

 

 

Joonis 1. Lapsevanemate arvamus    Joonis 2. Õpetajate arvamus 

Tallinna 21. Kool aastal 2021   Tallinna 21. Kool aastal 2021 
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1.2 Kooli eripära 

 

 Tallinna 21. Kool on suurima õpilaste arvuga kool Tallinnas. 

 Kool rakendab õppekorralduses Ettevõtliku kooli, Huvitava kooli printsiipe ning Kiusamisest 

vaba kooli metoodikaid. 

 Koolis on laiapõhjaline valikkursuste süsteem. 

 Kooli väärtuseks traditsioonid (kultuuri- ja kunstinädal, kontserdid, jpm), isamaaline 

kasvatus (liputoimkond, trummirivi, koostöö Staabi- ja Sidepataljoniga), koolikultuuri 

arendamine (loodud on gümnaasiumi noormeestest koosnev inspitsiendigrupp turvalisuse 

tagamiseks ja ürituste korraldamiseks-koordineerimiseks). 

 Kool rakendab õppijatele õppes kaasaegset õpikäsitust, pakub mitmekülgseid arengu- ja 

eneseteostamisvõimalusi innovaatilises ja hariduse kvaliteeti väärtustavas õpikeskkonnas. 

 Kooli järjepidevuse kandjaks on traditsioonilised õppesuunad: 1958. aastast – muusika 

süvaõpe; 1961. aastast – inglise keele süvaõpe. 

 Koolis on kaasajastatud õppesuunad – alates 2010. aastast reaal-loodusainete õppesuund; 

inglise keele õppesuund; sotsiaal-humanitaarainete õppesuund. 

 

2016/2017. õppeaastal töötab koolis 42 klassikomplekti, koolis õpib 1316 õpilast (vt joonis 3) 

ning õpetajaid on 81.  

 

Joonis 3. Tallinna 21. Kooli õpilaste arv 2013/14.–2016/17. õppeaastal 

 

Kool töötab kahes vahetuses, nelja paralleeliga (1.–6. klass). Eesmärk on jätkata tegevust 

täistsüklikoolina (I–XII klass) ja võimalusel ühes vahetuses. 

 

Elukohajärgse kooli komplekteerimise tulemusena jätkub õpilaste, seega ka klassikomplektide 

arvu kasv, mis toob kaasa ruumipuuduse suurenemise, teises vahetuses õppivate õpilaste 

rohkuse ning koolipäeva üldise pikenemise. 

1175

1221

1264

1316

13/14 14/15 15/16 16/17

http://21k.ee/oppetoo/gumnaasiumi-valikkursused/
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1.3 Kooli huvigrupid ja koostöövõrgustik 
 

Koolis väärtustatakse koostööd ja koosõppimist, mis tugineb usaldusel ja partnerlusel, kus 

koostöövõrgustik toetab kooli arengut, visiooni ja missiooni elluviimist. 

 

Koostöös partneritega on koolist kujunemas väärtustel põhineva koolikultuuriga, innovaatilistel 

õpimudelitel töötav mainekas, uuenev ja õppiv organisatsioon (vt joonis 4).  

    

Joonis 4. Tallinna 21. Kooli koostöövõrgustik 

 

Koostöö ja kaasatuse tulemusena on loodud motiveeritud, uuendusmeelsete ja pühendunud 

töötajate professionaalset arengut ja koosõppimist ning elukestvat õpet toetav kaasaegne 

töökeskkond. 

 

1.4 Kooli juhtimise lähtealused 
 

Kooli juhtimine lähtub tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtetest: 

 õppijatele lisandväärtuse loomine; 

 kiire ja paindlik juhtimine; 

 tulemuste saavutamine ja hoidmine; 

 personali väärtustamine organisatsiooni arengus; 

 koostöös haridusasutuse võimekuse suurendamine; 

 kestliku tuleviku loomine; 

 loovuse, ettevõtlikkuse ja innovaatilisuse arendamiseks soodsa keskkonna kujundamine; 

 21. sajandi hariduskompetentside fookuses hoidmine. 
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Juhtimine põhineb osalusdemokraatial ja ühiste väärtuste ellu rakendamisel – kõigil on õigus 

ja kohustus osaleda koolielu planeerimisel, kavandatu elluviimisel, analüüsimisel, hindamisel, 

kokkuvõtete tegemisel (vt joonis 5).  

Joonis 5. Tallinna 21. Kooli juhtimise olulised tegevused 

 

Kooli tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus saavutatakse sihipärase ja süsteemse planeerimise, 

huvigruppide kaasamise ning järjepideva õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise analüüsi 

kaudu. 

Tegevuste kavandamisel arvestatakse huvigruppide praeguste ja tulevikuvajadustega, 

sisehindamise tulemustega ning ressursside võimalustega. 

Kooli juhtimisel ja arendamisel pööratakse suurt tähelepanu põhiprotsessi – õppe- ja 

kasvatustegevuse kvaliteedi tagamisele, luues eesmärgi saavutamiseks vajalikud tingimused. 

 

Tallinna 21. Kool on osalenud edukalt Tallinna Haridusameti poolt korraldatud erinevatel 

konkurssidel:  

Uuenev haridusasutus 2016 – Me õpime 

kõikjal (Mini-mini õpilasfirmad „Väike 

ettevõtja“) 

Parim koostööprojekt 2016 – 7.-8. klasside 

rahvusvaheline ettevõtlusprojekt  

Edukas kool 2015/2016. õppeaasta 

olümpiaadidel  

Parim tervisemeeskond 2016 – III koht 

Innovaatiline tegu 2015 

Innovaatiline tegu 2014 

Sõbralik koolisöökla 2014 

Parim koolipuhvet 2014 

Kesklinna õpilasesindus 2014 

Parim kooli koduleht 2013 

Planeerimine ja otsustamine

Eesmärkide püstitamine, 
nende saavutamise võimaluste 

kindlaksmääramine

Organiseerimine

Kohustuste, õiguste ja 
vastutuse määramine

Eestvedamine

Inimeste julgustamine ja 
motiveerimine parima 

tulemuse saavutamiseks

Kontrollimine/hindamine

Saavutatud tulemuste ja 
lähenemisviiside ülevaatus
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2 Missioon, visioon ja põhiväärtused 
 

Kooli moto          

XXI koolist XXI sajandi haridus. 

Visioon 

Tallinna 21. Kool on kõige kaasaegsemate õpimudelitega kool Eestis. 

Missioon 

Aitame noortel läbi lüüa tulevikumaailmas ja pakume eneseteostust parimatele õpetajatele. 

Põhiväärtused 

 

Joonis 6. Tallinna 21. Kooli põhiväärtused. 

 

Üldeesmärk 

Ühise sünergiaga põhiväärtuste kandmine, et olla tulemuslik, huvitav, kaasav, inspireeriv ja 

ettevõtlik – kaasaegsetel õpimudelitel õppiv kool. 

Põhiülesanne uuel arengukava perioodil on hoida ja edasi kanda kooli head mainet ja 

usaldusväärsust ühiskonnas ning võimaldada õppijaile kvaliteetne ja konkurentsivõimeline 

haridus.  
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3 Kooliarenduse põhisuunad 
 

3.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine  

Kooli jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline areng on tagatud süsteemse juhtimise kaudu. 

Huvigrupid on kaasatud kooli strateegilisse juhtimisse. Kooli maine on jätkuvalt positiivne. 

Regulaarne kvaliteedimudelil põhinev sisehindamine toetab kooli jätkusuutlikku arengut. 

3.2 Väärtuspõhise koolikultuuri arendamine 

Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv ja arenev organisatsioon, mis tugineb ühistele 

väärtustele, avatud ja üksteist toetavale koostööle. 

3.3 Personali igakülgne arendamine 

Tallinna 21. Kooli õpetaja on oma valdkonna professionaal, kes on motiveeritud ja pühendunud 

õppimisele ning õpetamisele, jagab kogemusi, teadmisi ja parimaid praktikaid oma kolleegidele. 

3.4 Koostöö huvigruppidega 

Aktiivne ja tulemuslik koostöö erinevate huvigruppide ja koostööpartneritega toetab kooli 

jätkusuutlikku arengut, sealhulgas lastevanemate nõukoja kaasatus kooli  õpikeskkonna 

parendamiseks. 

3.5 Õpikeskkonna arendamine 

Kooli personalile on loodud motiveeriv ja arengut toetav kaasaegne töökeskkond. Kooli ressursside 

juhtimine on optimeeritud, säästlik, tulemuslik ja tasakaalustatud. 

Kool on renoveeritud 2003. aastal, millest tulenevalt vajab kool ressurssi koolihoone ja 

spordiväljaku korrastamiseks. Kool vajab taotluspõhist rahastust ujula filtersüsteemi 

kaasajastamiseks; amortiseerunud spordiväljaku kapitaalremondiks; automaatse 

tulekustutussüsteemi korrastamiseks ja aula kaasaegseks valgustuslahenduseks. 

3.6 Muutunud õpikäsituse järjepidev rakendamine, õppekvaliteedi ja 

tulemusnäitajate tähtsustamine 

Kooli õppe- ja kasvatustöö on kvaliteetne ja tagab kaasaegsete õpimudelite ning õppekava 

eesmärkide ellurakendamise, sealhulgas õppimist toetava hindamise tõhustamine. 

3.7 Õppesuundade arendamine ja ainekavade täiendamine 

Kooli õppesuunad on kaasajastatud, mida toetab laiapõhjaline valikkursuste süsteem. Õppijatele on 

loodud mitmekülgsed võimalused individuaalsust arvestavaks võimetekohaseks õppeks ja karjääri 

planeerimiseks. 

3.8 21. sajandi hariduskompetentside järjepidev rakendamine 

Uuel arengukavaperioodil on kooli hariduskontseptsiooni fookuses eelkõige sotsiaalsete 

võtmepädevuste, kriitilise mõtlemise, digioskuste, ettevõtlikkuspädevuse ja võõrkeelteoskuste 

kujundamine. 
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4 Eesmärgid ja tegevuskava 2017–2021 
 

Tegevuskava täitmise põhilised rahastamise allikad on kooli eelarve, sh omatulu, 

projektitaotlused, sponsorlus, Tallinna Haridusameti hanked ja võimalusel lisarahastus linna 

eelarvest. 

 

4.1 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 
 

Eesmärk 4.1.1 Kooli jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline areng on tagatud süsteemse 

juhtimisega. 

Eesmärk 4.1.2 Huvigrupid on kaasatud kooli strateegilisse juhtimisse. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Huvigruppide regulaarne kaasamine arengukava 

eesmärkide elluviimise protsessi 

pidev juhtkond 

2. Juhtkonna arengukoostöö partneritega (sh ülikoolid)  oktoober–mai arendusjuht 

3. Aktiivne osalemine Huvitava kooli, Ettevõtliku kooli 

ning Kiusamisest vaba kooli tegevuspõhimõtete 

rakendamisel 

Pidev juhtkond 

4. Tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamine pidev juhtkond 

 

Eesmärk 4.1.3 Kooli maine on jätkuvalt positiivne. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Kooli kodulehe kaasajastamine – visuaali uuendamine 2017 IT spetsialistid 

2. Väliskommunikatsiooni parendamine – koolitegevuste 

kommunikeerimine ühiskonnale 

pidev direktor, 

arendusjuht 

3. Kooli Arengu Edendamise Ühingu ja vilistlaskonna 

aktiivne ja sihipärane kaasamine suurprojektide 

ellurakendamisel ja kooli õpikeskkonna parendamisel 

pidev direktor 

4. Kooli koostöö ülikoolidega praktikabaasina oktoober–mai õppealajuhatajad 

5. Väliskülaliste vastuvõtt koostööõppevormina – 

õpiränne, haridusjuhid, õpetajad, õppejõud, õpilased 

vajaduspõhine direktor, 

arendusjuht 

6. Kool on avatud ja võimaldab ruumiressurssi linna 

erinevateks haridusüritusteks 

vajaduspõhine direktor 

7. Eesti 100 tähistamine – õpetajate kogemuskonverents 

ja õpilaste teaduskonverents, Tallinna 21. Kool 115 

2017–2018 laiendatud 

juhtkond 

 

Eesmärk 4.1.4 Regulaarne kvaliteedimudelil põhinev sisehindamine toetab kooli 

jätkusuutlikku arengut. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Sisehindamise tulemusnäitajate rakendamine ja 

võrdlusandmete kasutamine parendusvõimaluste 

loomiseks koolikorralduses 

2 x 

õppeaastas 

juhtkond 

2. Rahulolu-uuringute regulaarne läbiviimine, tulemuste 

analüüs ning tulemuste tagasisidestamine huvigruppidele 

1 x 

õppeaastas 

juhtkond 
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3. Parendustegevuste kavade koostamine ja pidev seire 

õppeaastati 

1 x 

õppeaastas 

laiendatud 

juhtkond 

4. Eesti ja Euroopa parimate praktikate ja innovaatiliste 

õpimudelite ning kaasaegsete õpistsenaariumite 

rakendamine õppetegevuse mitmekesistamisel-

kaasajastamisel (õpirände koostöö seminarid, projekt- ja 

praktiline õpe, avastusõpe, LAK, ATS2020 – 

üldpädevuste arendamise ja hindamismudel, CAE – 

Cambridge Advanced English, ESP Entrepreneurial 

Skills Pass, mini- ja õpilasfirmade programm) 

pidev laiendatud 

juhtkond 

 

Eesmärk 4.1.5 Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga õppiv ja arenev organisatsioon. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Kooli põhiväärtuste integreerimine juhtimise, õppe- ja 

kasvatustöö ning huvitegevuse valdkondadesse 

pidev õppealajuhatajad, 

huvijuhid 

2. Aktiivne osalemine Kiusamisest vaba kooli põhimõtete 

ellurakendamisel 

pidev õppetoolid, 

psühholoog 

3. Kooli väärtustel põhineva õppijate ja personali 

tunnustussüsteemi täiustamine 

1 x 

õppeaastas 

juhtkond, 

õppetoolide 

juhatajad 

4. Organisatsioonikultuuri seire, hindamine ja 

arendamine 

pidev juhtkond, 

õppetoolide 

juhatajad 

5. Õppekorraldus põhineb õpetaja ja õpilaste poolt 

kokkulepitud põhiväärtustel 

pidev õppealajuhatajad 

 

Tegevusnäitaja: Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajad jätkavad õpinguid järgmisel haridustasemel. 

4.2 Personalijuhtimine  
 

Eesmärk 4.2.1 Koolis töötab professionaalne, motiveeritud, elukestvas õppes osalev ja õppija 

arengut toetav personal. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Personalipoliitika täiustamine – väärtuspõhised 

üldpõhimõtted, värbamismehhanismid, valik, 

mentorlus, hindamine ja arendamine 

2017 juhtkond, 

õppetoolide 

juhatajad 

2. Töörühmade loomine ja õppetoolide juhtide aktiivne 

kaasamine kooli arenguga seotud valdkondade 

edendamiseks 

pidev direktor, 

arendusjuht  

3. Kooli rakendamine Tallinna Ülikooli praktikabaasi ja 

TÜ teaduskooli õpitubade korraldamisel 

oktoober–

mai 

arendusjuht, 

õppealajuhatajad 

4. Õpetajate ümarlauad iga õppeperioodi alguses 

võimalike lõimingukohtade rakendamiseks õppes 

5 x 

õppeaastas 

õppealajuhatajad 
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Eesmärk 4.2.2 Kooli personalile on loodud motiveeriv ja arengut toetav kaasaegne 

töökeskkond. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Personali professionaalse arengu programmi loomine ja 

rakendamine (eneseanalüüsisüsteem, õpimudelid-

stsenaariumid, digipädevused, õppetunni vaatluse mudel 

jne) 

pidev juhtkond, 

õppetoolide 

juhatajad 

2. Regulaarsete arenguvestluste läbiviimine personaliga 1 x 

õppeaastas 

juhtkond 

3. Koolitusplaani koostamine ja koolituste tulemuslikkuse, 

tagasiside ning mõjususe hindamine 

pidev arendusjuht, 

õppetoolide 

juhatajad 

4. Õpetajate osalemine siseriiklikes ja rahvusvahelistes 

võrgustikes ja koostööprojektides, sh õpiränne 

taotluspõhine direktor, 

projektijuhid 

5. Õpetajate tervislike eluviiside ja liikumisharjumuste ning 

töömotivatsiooni toetamine 

pidev juhtkond, 

õppetoolide 

juhatajad 
 

Tegevusnäitajad: noorte õpetajate värbamine on järjepidev ja Tallinna keskmisel tasemel; õpilaste ja 

õpetajate suhtarv on tasakaalus; õpetaja tegeleb enesetäiendamisega; tunnustussüsteem on motiveeriv. 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 
 

Eesmärk 4.3.1 Aktiivne ja tulemuslik koostöö toetab kooli jätkusuutlikku arengut. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Arendustegevuseks vajalike koostööprojektide 

määratlemine 

2 x 

õppeaastas 

huvijuhid 

2. Koostööpartnerite võrgustiku kaardistamine ja ülevaatus 

ning tulemuste hindamine 

1 x 

õppeaastas 

huvijuhid, 

õppetoolide 

juhatajad 

3. Koostöö üldhariduslike ja kõrgkoolidega/ülikoolidega 

ning ettevõtetega 

pidev juhtkond, 

huvijuhid 

4. Koostöö Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna Haridusameti 

ja HTM-ga 

pidev juhtkond 

5. Koostöö hoolekogu, õpilasesinduse ja lapsevanematega 

– õppija arengu toetamiseks: karjääriarendamine, 

ettevõtluspädevus, mainekujundus ja mõttepooltundide 

läbiviimine 

pidev juhtkond 

6. Lastevanemate nõukoja loomine 2017 juhtkond 
 

Tegevusnäitajad: tunnustussüsteemi on koostöös lastevanemate ja vilistlastega mitmekesistatud 

(erinevad valdkonnad); mitteformaalse hariduse osatähtsuse õpilase individuaalse arengu toetamiseks 

on suurenenud. 
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4.4 Ressursside juhtimine 
 

Eesmärk 4.4.1 Kooli ressursside juhtimine on optimeeritud, säästlik, tulemuslik ja 

tasakaalustatud. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Õpikeskkonna kujundamine ja kaasaegsete 

õppevahendite/materjalide/inventari hankimine 

ning uuendamine, sh IKT vahendite 

ajakohastamine 

pidev direktor, majandusjuht 

2. Kooli wifi-võrgu arendamine (leviala 

laiendamine, võimsuse tugevdamine) 

pidev infojuht, 

süsteemiadministraator 

3. Kooli digitaristu uuendamine vastavalt 

vajadusele 

pidev direktor, infojuht, 

süsteemiadministraator 

4. Ujula filtersüsteemi kaasajastamine tagamaks 

seadusele vastav veekvaliteet 

taotluspõhine direktor, majandusjuht 

5. Amortiseerunud spordiväljaku kapitaalremont 

(kate, pallivõrgud, piirdeaed, valgustus) 

taotluspõhine direktor, majandusjuht 

6. Automaatse tulekustutussüsteemi (sprinkler) 

korrastamine ja taaskäivitamine 

taotluspõhine direktor, majandusjuht 

7. Aulasse kaasaegse valgustuslahenduse 

paigaldamine 

taotluspõhine direktor 

8. Teenuste maksimaalne rakendamine omatulude 

teenimise eesmärgil 

pidev majandusjuht 

9. Säästlik ja mõistlik majandamine eelarveliste 

vahendite piires 

pidev direktor, majandusjuht 

10. Riigihanked puhastusteeninduse ja 

koolitoitlustaja osas 

2017–2018 majandusjuht 

 

Tulemusnäitajad: kooli netopinna suurendamine õpilase kohta võrreldes õpilaste koguarvuga 

(võimalusel); spordikompleksi kasutamine on maksimaalne. 

 
4.5 Õppe- ja kasvatustegevus 
 

Eesmärk 4.5.1 Kooli õppe- ja kasvatustöö on kvaliteetne ja tagab kaasaegsete õpimudelite 

ning õppekava eesmärkide ellurakendamise. 

Eesmärk 4.5.2 Kooli õppesuunad on kaasajastatud. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Kooli õppesuundade kavandamine-kaasajastamine 

ning õppekavade arendamine, sh õppekava sidumine 

mitteformaalse õppega  

2017–2018 

2019–2021 

juhtkond 

2. LAK-metoodika kasutamine keeleõppes pidev õppealajuhatajad 

3. Rahvusvahelised projektid ja õppimine võrgustikes projektipõhine projektijuhid 

4. Kooli II ja III kooliastme õppekava kaasajastamine 

(robootika, ettevõtlusõpe); ainetevahelise lõimingu 

tõhusam rakendamine 

2017–2019 

 

juhtkond 
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5. Digitehnoloogia integreerimine õppeprotsessi ja e-

õppe võimaluste täiendamine 

pidev haridustehnoloog, 

õppetoolide juhid, 

IT-spetsialistid 

6. Temaatilised õppetegevused ja ainetevaheline 

lõiming (Eesti 100, Tallinna 21. Kool 115) 

2017–2018 laiendatud 

juhtkond 

 

Eesmärk 4.5.3 Õppijatele on loodud mitmekülgsed võimalused individuaalsust arvestavaks 

võimetekohaseks õppeks ja arengu toetamiseks. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Ennastjuhtiva õppija kujundamine ja õpimotivatsiooni 

suurendamine – erinevad õpikäsitused ja õpivormid, 

valikuvõimalused, projektid 

pidev õppealajuhatajad 

2. Õppetöö diferentseerimine – HEV õpilaste märkamine, 

toetamine, arendamine 

pidev õppealajuhatajad 

3. Tugisüsteemide tulemuslikkuse hindamine ja 

parendustegevuste elluviimine 

2 x 

õppeaastas 

õppealajuhatajad 

4. Õppimist toetava hindamise rakendamine 

õppetegevuses 

2017–2019 

 

õppealajuhatajad 

5. Andekate õpilaste märkamine, toetamine, arendamine pidev õppetoolide 

juhatajad 

6. Arenguvestluste regulaarne läbiviimine 1 x 

õppeaastas 

õppealajuhatajad 

7. Karjääri- ja kutsenõustamine koostöös Põhja-Eesti 

Rajaleidja keskusega 

vajaduspõhine huvijuhid 

 

Eesmärk 4.5.4 Tulemuslik väärtuskavatus toetab kooli missiooni elluviimist. 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutajad 

1. Väärtuskasvatuse põhimõtete lõimumine ainekavades, 

töökavades, huvitegevuses 

pidev õppealajuhatajad 

2. Tolerantsuse kasvatamine multikultuurses  keskkonnas pidev õppealajuhatajad 

3. Tervislike eluviiside toetamine erinevate ettevõtmiste 

ja projektitööde kaudu 

pidev huvijuhid, 

projektijuhid 

4. Väärtuskasvatuse ja üldise koolikultuuri hindamine ja 

parendustegevuste elluviimine 

1 x 

õppeaastas 

juhtkond 

5. Klassijuhatajate koostöö – regulaarsed kasvatuslikud 

arutelud klassijuhatajate õppetoolis 

3–4 x 

õppeaastas 

õppetooli juht 

 

Tulemusnäitajad: tuge vajavatest õpilastest on tugisüsteemide kaudu toetatud 100%; õppetöö 

katkestajaid põhikoolis ei ole (0%); huvitegevuse võimalused on mitmekesistunud; õpilaste tulemused 

põhikooli lõpueksamitel ja riigieksamitel on kõrgemad kui eelneval perioodil, eriti reaalainetes. 
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Arengukava kohta on esitanud arvamuse kooli hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu, kes 

leidsid, et arengukava eelnõu on sobilik esitada kinnitamiseks. 

Tallinna 21. Kooli arengukava aastateks 2017-2021 on läbi arutatud õppenõukogus 

2. novembril 2016 (7.11.2016 protokoll nr 1-4/9). 

Tallinna 21. Kooli arengukava aastateks 2017-2021 on läbi arutatud õpilasesinduses 

8. novembril 2016 (8.11.2016 protokoll nr 2). 

Tallinna 21. Kooli arengukava aastateks 2017-2021 on läbi arutatud hoolekogus 14. 

novembril 2016 (14.11.2016 protokoll nr 1-5/7). 

 

 


