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1. Arengukava lähtealused 

 

Tallinna 21. Kooli arengukava eesmärk on kavandada õppeasutuse jätkusuutlik areng aastateks 

2022–2027. Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli uueneva hariduskontseptsiooni 

ja õppekava ning õppesuundade kaasajastamiseks, täiustamiseks ning õppeaasta üldtööplaani 

koostamiseks. 

Arengukava koostamisel lähtutakse Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest §67, Tallinna 21. 

Kooli sisehindamise aruandes välja toodud tugevustest ja parendusvaldkondadest ning kooli 

põhimäärusest. Lisaks Tallinna ja riigi strateegiadokumentidest: Tallinn on Euroopa Roheline 

pealinn 2023, Tallinna arengustrateegia 2035 ja Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035 ning 

Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusstatistilised andmed - Haridussilm. 

Tallinna 21. Kooli visiooni põhimõtted.  

Õppe- ja kasvatustöös lähtume XXI sajandi kompetentsidest, milleks on kriitiline mõtlemine, 

loovus, koostöö, sotsiaalsed oskused, tehnoloogia- ja digikirjaoskus, meediakirjaoskus, 

ettevõtlikkus, kohanemisvõime ja enesejuhtimine ning nende rakendusoskuse arendamine 

õppijais. 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://21k-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/signe_21k_eu/EbftYOaBUFRDgUeBxk5_1PoBWs2go9WAyuulhLnNBeV7pw?e=uaZvFO
https://21k-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/signe_21k_eu/EbftYOaBUFRDgUeBxk5_1PoBWs2go9WAyuulhLnNBeV7pw?e=uaZvFO
https://21k-wp.fra1.digitaloceanspaces.com/21k.ee/2011/08/Tallinna-21-Kooli-p%C3%B5him%C3%A4%C3%A4rus-2011.pdf
https://21k-wp.fra1.digitaloceanspaces.com/21k.ee/2011/08/Tallinna-21-Kooli-p%C3%B5him%C3%A4%C3%A4rus-2011.pdf
https://www.tallinn.ee/est/rohelinepealinn/Tallinn-on-Euroopa-Roheline-Pealinn-2023
https://www.tallinn.ee/est/rohelinepealinn/Tallinn-on-Euroopa-Roheline-Pealinn-2023
https://strateegia.tallinn.ee/
https://www.hm.ee/sites/default/files/eesti_haridusvaldkonna_arengukava_2035_seisuga_2020.03.27.pdf
https://www.haridussilm.ee/ee
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2. Kaasatus ja sisend arengukava koostamiseks 

 

Arengukava koostamisprotsessi on kaasatud kõik kooliga seotud huvigrupid ja 

koostööpartnerid-organisatsioonid (joonis 1). 

Püstitatud küsimused arengukava koostamise sisendiks: 

1. Milline on Tallinna 21. Kool aastal 2027? 

2. Milliste tegevuste kaudu sinna jõuda? 

 

 
Joonis 1. Kaasatus arengukava koostamiseks. 
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3. Missioon, visioon ja põhiväärtused 

 
Joonis 2. Tallinna 21. Kooli missioon, visioon ja põhiväärtused. 



KINNITATUD 

Tallinna Haridusameti juhataja 10.05.2022 

käskkirjaga T-7-1/22/151 LISA 2 

6 

 

4. Üldeesmärk ja strateegilised eesmärgid 

 

Üldeesmärk. 

Üldpädevuste ja XXI sajandi kompetentside rakendamisoskuste arendamine õppijates, et 

edukalt toime tulla kiiresti muutuvas maailmas. 

Strateegilised eesmärgid (joonis 3). 

1. Ennastjuhtiv õppija ja õpilasest lähtuv haridus. 

2. Koostöine, motiveeritud ja väärtustatud õpetaja. 

3. Kaasaegne ja õppijat toetav õpikeskkond-väärtusruum. 

Eesmärkide saavutamist toetab õppijat ümbritsev väärtusruum. 

 

 

 
 

Joonis 3. Strateegilised eesmärgid. 
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Strateegiline eesmärk 1 

Ennastjuhtiv õppija ja õpilasest lähtuv haridus 

 

Alaeesmärk 1.1. Õppes väärtustatakse akadeemilisi teadmisi ja tähtsustatakse üld- ja 

tulevikupädevuste-kompetentside rakendamisoskuse arendamist. 

Alaeesmärk 1.2. Õppekava on paindlik, kus on lõimitud formaal- ja mitteformaalõpe õpilase 

individuaalse õpitee toetamiseks. 

Alaeesmärk 1.3. Õppekorralduses rakendatakse rohkem aineüleseid projektõppe ja koostöise 

õppe võimalusi. 

Alaeesmärk 1.4. Tagasiside õppija teadmistele-oskustele on toetav ja innustav. 

Alaeesmärk 1.5. Õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneb isiksus, kellel on 

oskus õppida, tahe ennast arendada, oma tegevusi analüüsida ning õpitulemuste eest 

vastutada. 

Alaeesmärk 1.6. Liikumise ja terviseedenduse ning keskkonnateadliku mõtteviisi avardamine. 

 

Strateegiline eesmärk 2 

Koostöine, motiveeritud ja väärtustatud õpetaja 

 

Alaeesmärk 2.1. Koolis töötab elukestvas õppes osalev, ettevõtlik, uuendusmeelne ja õppija 

arengut toetav õpetaja. 

Alaeesmärk 2.2. Osaletakse aktiivselt siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes, õpirändes 

ja koostööprojektides parimate praktikate saamiseks - jagamiseks. 

Alaeesmärk 2.3. Töömotivatsiooni toetab tunnustussüsteem ja ühised ettevõtmised meie-

tunde tugevdamiseks. 

Alaeesmärk 2.4. Lähtutakse täiustatud töötajate sisseelamis- ja mentorlussüsteemi 

põhimõtetest. 

 

Strateegiline eesmärk 3 

Kaasaegne ja õppijat toetav õpikeskkond-väärtusruum 

 

Alaeesmärk 3.1. Õpikeskkond on kaasaegne ja turvaline ning koolikultuur tugineb kooli 

põhiväärtustel. 

Alaeesmärk 3.2. Koostöö ja „Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendamine tagab 

väärtusruumi, kus kõikidel on hea. 

Alaeesmärk 3.3. Õpilastele on loodud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse, loovuse, 

omaalgatuse, digipädevuste ja ühistegevuste arendamiseks. 

Alaeesmärk 3.4. Õpiruum on esteetiline, funktsionaalne, energiatõhus, loodussäästlik ja 

tervislik. 
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5. Tegevuskava 2022-2027 

 

5.1. Strateegiline eesmärk 1 

Ennastjuhtiv õppija ja õpilasest lähtuv haridus 
 

Alaeesmärk 1.1. Õppes väärtustatakse akadeemilisi teadmisi ja tähtsustatakse üld- ja 

tulevikupädevuste-kompetentside rakendamisoskuse arendamist. 

 

Mõõdikud: Õppetöö maht koostöös ülikoolide ja teadusasutustega on innovaatiliselt 

mitmekesistunud ja tõusutrendis. Riigieksamite tulemused on kõrgemad vabariigi 

keskmistest. Olümpiaadidel ja ainevõistlustel osalejate arv on aasta-aastalt tõusnud. Futuklass 

on loodud ja rakenduses. Põhikooli ja gümnaasiumi astme õppesuunad on kaasajastatud ja 

rakendunud. Uus lõimingõppekava kajastub ainekavades ning on rakendunud. (SH* 1.1.4, 3.1, 

5.3, 7) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

1.1.1 Teeme koostööd ülikoolide ja 

teadusasutustega õpivõimaluste 

laindamiseks - praktiliste laborite, nutika 

õppevara rakendamise, projektitööde ja 

valikkursuste kaudu toetatakse aine-, 

üld- ja tulevikukompetentside 

arendamist. 

pidev Arendusjuht Kooli eelarve 

1.1.2 Õpilaste akadeemiliste teadmiste 

toestamiseks lisanduvad olümpiaadide ja 

ainevõistluste ettevalmistuskursused. 

pidev Õppejuhid Kooli eelarve 

1.1.3 Loome Futu- ehk virtuaalreaalsuse 

klassiruumi, mis toetab kaasaegsete ja 

tulevikutehnoloogiate rakendamisoskust 

õppijais. 

2023 Arendusjuht, IT 

osakond 

Linna eelarve, 

kooli eelarve 

1.1.4 Kaasajastame põhikooli õppesuundade 

nimetused ja sisu. 

2027 Arendusjuht, 

õppejuht 

Kooli eelarve 

1.1.5 Disainime gümnaasiumi õppesuundade 

sisu. 

2022 Arendusjuht, 

õppejuht 

Tööaeg 

1.1.6 Koostame koostöös õpilastega 

õppevideoid koos selgete ülesannete ja 

juhistega. 

pidev Õppejuhid, 

haridustehnoloogid, 

õpetajad 

Kooli eelarve 

1.1.7 Tõhustame õppetoolidevahelist 

koostööd lõimingu ja tuumteemade välja 

töötamiseks ja fookusesse seadmiseks. 

2022 Arendusjuht, 

õppejuhid, 

õppetoolide juhid 

Tööaeg 

*SH – sisehindamise aruanne 
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Alaeesmärk 1.2. Õppekava on täiustatud ning paindlik, kus on lõimitud formaal- ja 

mitteformaalõpe õpilase individuaalse õpitee toetamiseks. 

 

Mõõdikud: Õpilaste valikuvõimalused on laienenud: õppekava läbimisel on arvesse võetud 

uuendusena linna noorteprogrammides, huvikoolides, spordiklubides, ülikoolides, 

keskkonnahariduskeskustes, teaduskeskustes osalemine. (SH 5.9) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

1.2.1 Ühitame ja arvestame formaal- ja 

mitteformaalõpet loovtöö või valikkursuste 

sooritamisega jne, õpe võib toimuda e-õppena. 

pidev Arendusjuht, 

õppejuhid 

Kooli eelarve 

1.2.2 Muudame valikkursuste süsteemi osaliselt 

gümnaasiumiüleseks. 

2022 Arendusjuht Kooli eelarve 

1.2.3 Vaatame üle ja loome efektiivsema ja 

motiveeriva süsteemi andekatele ja 

eriandekatele osalemiseks olümpiaadidel ja 

ainevõistlustel.  

pidev Õpetajad, 

õppejuhid 

Kooli eelarve, 

AEÜ* 

*AEÜ – Arengu Edendamise Ühing 

 

Alaeesmärk 1.3. Õppekorralduses rakendatakse rohkem aineüleseid projektõppe ja koostöise 

õppe võimalusi. 

 

Mõõdikud: Praktilise-, avastusõppe ja laboritööde osakaal õppes on oluliselt suurenenud. 

Aktiiv- ja projektõppepäevad toimuvad süsteemselt igal õppeperioodil ja pakuvad õpirõõmu. 

Uued õpimetoodikad on süsteemselt rakendunud. (SH 5.10, 6) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

1.3.1 Teeme aktiivset koostööd ülikoolide ja 

teadusasutustega õpilaste koostöise õppe ning 

individuaalse arengu ja personaliseeritud 

õpitee toetamiseks. 

pidev Arendusjuht Kooli eelarve 

1.3.2 Uuendame teadus- ja koostööprojekti Rakett 

21 ning Õpikodade projekti sisu ja tegevusi, 

algatame teadusprojekti Minirakett 21 käed-

külge metoodikal. 

pidev Arendusjuht, 

huvijuht 

Projektitaotlused, 

kooli eelarve 

1.3.3 Töötame välja laiapõhjalisema e-kursuste 

süsteemi. 

2022 Õppejuhid, 

õppetoolide 

juhid 

Kooli eelarve 

1.3.4 Hakkame süsteemsemalt rakendama 

ümberpööratud klassiruumi metoodikat – 

iseseisev materjali läbitöötamine, 

loengutunnid, seminaritunnid, rühmatööd, 

kontroll ja tõhus tagasisidestamine. 

2023 Õppejuhid, 

õpetajad 

Tööaeg 

1.3.5 Korraldame aktiiv- ja projektõppepäevi igal 

perioodil. 

pidev Õppejuhid, 

õpetajad 

Kooli eelarve 
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Alaeesmärk 1.4. Tagasiside õppija teadmistele-oskustele on toetav ja innustav. 

 

Mõõdikud: Rahuloluküsitlustest tulenev hinnang arengut toetavale tagasisidele on tõusvas 

trendis. (SH 5.4, 5.7, 6) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

1.4.1 Arendame õpilaste eneseanalüüsioskusi 

ja kaasame õpilasi senisest enam 

hindamisprotsessi sh kujundav 

hindamine. 

pidev Karjäärikoordinaator, 

õpetajad 

Kooli eelarve 

1.4.2 Rakendame digipedagoogika võimalusi 

õpilaste teadmiste operatiivseks 

tagasisidestamiseks. 

pidev Õppejuhid, 

õppetoolid 

Kooli eelarve 

1.4.3 Selgitame välja tugipersonali vajaduse, 

sh õppenõustaja. 

pidev Õppejuhid, 

eripedagoog 

Kooli eelarve 

 

Alaeesmärk 1.5. Õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneb isiksus, kellel on 

oskus õppida, tahe ennast arendada, oma tegevusi analüüsida ning õpitulemuste eest 

vastutada. 

 

Mõõdikud: Individuaalsed nõustamised koostöös Karjäärikeskusega toimuvad kaks korda 

õppeaastas 9. ja 12. klasside õpilastele. Kooli karjäärikoordinaator koos klassijuhatajatega 

korraldavad kõikide klasside õpilastele ühe karjääripäeva, kas ettevõtlusnädalal, vilistlaste 

päeval või kooli sünnipäevanädalal, kus lapsevanemad on koolis tutvustamas oma erialasid. 

Õppekorralduses on rakendunud plaanipärased iseseisva- ja e-õppe päevad. (SH 3.2, 3.6, 3.8, 5.1) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

1.5.1 Loome karjääriplaneerimise süsteemi 

iseenese tundmaõppimise, huvide, 

võimete, elukutsete ja 

õppimisvõimaluste, töömaailma, 

karjääriotsuste ja eneseteostuse kohta 

koostöös Eesti Töötukassa 

Karjäärikeskusega. 

2024 Karjäärikoordinaator, 

koolipsühholoog 

Kooli eelarve 

1.5.2 Viime õppetöö korraldusse süsteemselt 

iseseisva õppe, sh e-õppepäevi. 

pidev Õppejuhid Tööaeg 

 

Alaeesmärk 1.6. Liikumise ja terviseedenduse ning keskkonnateadliku mõtteviisi 

avardamine. 

 

Mõõdikud: 1.-6. klasside õpilased kasutavad õppeaastas vähemalt kaks korda linna poolt 

pakutavaid spordirajatisi, lisaks spordipäevadel. 7.-12. klasside õpilased kasutavad vähemalt 4 

korda õppeaasta jooksul linna poolt pakutavaid spordirajatisi kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimiseks, lisaks spordipäevadel. Noorteparlamendi liikmed viivad läbi aktiivse liikumise 

vahetunde vähemalt kaks korda kuus. Rahuloluküsitlustest tulenev hinnang liikumise 

temaatikale on kasvutrendis. Talgu- ja metsaistutuspäevad toimuvad kaks korda õppeaastas. 

Ettevõtete külastuses osalevate klasside arv on suurenenud. (SH 5.1, 3.8, 6) 
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Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

1.6.1 Kasutame süsteemsemalt Tallinna linna 

spordirajatisi liikumisaktiivsuse ja 

terviseedenduse tõhustamiseks uudsete 

võimaluste ja vormide kaudu. Jätkame 

osalemist projektis „Sport kooli“. 

pidev Loodus- ja 

terviseedenduse 

õppetool, 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

1.6.2 Soodustame koolipäeva kestel õpilaste 

aktiivset tegevust ja -liikumist, näiteks mängu- 

ja tantsuvahetunnid, võttes aluseks Liikuma 

Kutsuva Kooli põhimõtteid. 

pidev Huvijuht Kooli eelarve 

1.6.3 Muudame koolilõuna ja –kohviku menüü 

tervislikumaks. 

pidev Tervisenõukogu Kooli eelarve 

1.6.4 Korraldame talgu- ja metsaistutuspäevi. pidev Huvijuht Kooli eelarve 

1.6.5 Teeme koostööd Rohepööret toetavate 

ettevõtetega. 

pidev Huvijuht Kooli eelarve 

 

5.2. Strateegiline eesmärk 2 

Koostöine, motiveeritud ja väärtustatud õpetaja 
 

Alaeesmärk 2.1. Koolis töötab elukestvas õppes osalev, ettevõtlik, uuendusmeelne ja õppija 

arengut toetav õpetaja. 

 

Mõõdikud: Koolituste arvnäitajad on tõusutrendis. Õpetajate enesehindamise süsteem on 

täiustatud, mis kajastub arenguvestlustes.  Rahuloluküsitluse tulemused on kõrgemad 

võrreldes eelmise õppeaastaga. Koolituste mahud vastavad erinevate kooliastmete õppesisule, 

üldpädevustele ja tulevikukompetentsidele. (SH 6, 7) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

2.1.1 Võimaldame õpetajatel omandada uusi 

teadmisi enesehindamisest ja 

digipedagoogika arengusuundadest, 

võimalustest ja kasutusviisidest, et 

oskusteavet õppes eesmärgipäraselt 

rakendada. 

pidev Õppejuhid Kooli eelarve 

2.1.2 Korraldame süsteemsemalt 

personalikoolitusi, sh sisekoolitused 

õpetajate enesehindamise, õpi-, õpetamis- 

ja metoodilise kompetentsi arendamiseks, 

erinevate digitehnoloogiliste lahenduste 

rakendamiseks hübriid- ja/või 

distantsõppe läbiviimisel. Lisaks 

õppekeskkondade ja õppeainetepõhised 

koolitused. 

pidev Haridustehnoloogid, 

õppejuhid, 

arendusjuht 

Kooli eelarve 

2.1.3 Töötame välja tasakaalustatud ja 

optimeeritud videotundide, kodutööde ja 

2022 Õppetoolide juhid, 

õppejuht 

Tööaeg 
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praktiliste loovtööde mahud-

proportsioonid. 

2.1.4 Toetame õppija vaimset heaolu ja tervist 

ning tähtsustame klassijuhataja rolli 

õpilaste õpi-, üldpädevuste ja 

tulevikukompetentside arendamisel-

kujundamisel. 

pidev Klassijuhatajate 

õppetool, õpetajad 

koolipsühholoog  

Kooli eelarve 

 

Alaeesmärk 2.2. Osaletakse aktiivselt siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes, õpirändes 

ja koostööprojektides parimate praktikate saamiseks ning jagamiseks. 

 

Mõõdikud: Igal aastal osaleb õpperändes vähemalt 5 õpetajat. Kõik õpirändes osalejad on 

vahendanud õpitut töökoosolekutel. (SH 2.9) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

2.2.1 Soodustame õpetajate osalemist 

siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes 

ja õpirändes. 

pidev Projekti 

kooridinaator, 

õppejuht 

Projektitaotlused, 

Erasmus + 

2.2.2 Viime sisse süsteemi koolitustest ja 

õpirändest ülevaate andmiseks kolleegidele, 

õpitu teemadest, mõjust ja hindamisest. 

2022 Arendusjuht Kooli eelarve 

 

Alaeesmärk 2.3. Töömotivatsiooni toetab tunnustussüsteem ja ühised ettevõtmised meie-

tunde tugevdamiseks.  

 

Mõõdikud: Tunnustussüsteem on täiustatud ja  tunnustatud õpetajate arv on jätkuvalt kõrge 

või tõusutrendis. (SH 2.4, 6) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

2.3.1 Täiendame kollektiivi ühistunde liitvate 

sündmuste sagedust. 

pidev Arendusjuht Kooli eelarve 

2.3.2 Uuendusena korraldame inspiratsioonipäevi 

töötajate vaimse ja füüsilise tervise, 

liikumisharjumuste ja töömotivatsiooni 

toetamiseks-hoidmiseks. 

pidev Juhtkond Kooli eelarve 

2.3.3 Uuendame tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi, 

luues lisavõimalusi õpetajate, klassijuhatajate ning 

tugipersonali koolisiseseks tunnustamiseks, 

lähtudes kooli põhiväärtuste omaksvõtmisest ja 

edasikandmisest ning innovatsioonist. 

pidev Juhtkond Kooli eelarve 
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Alaeesmärk 2.4. Lähtutakse täiustatud töötajate sisseelamis- ja mentorlussüsteemi 

põhimõtetest. 

 

Mõõdikud: Noorte õpetajate värbamine on vajaduspõhine ja järjepidev. Täiendatud 

mentorsüsteem on rakendunud. Igal uuel õpetajal - klassijuhatajal on mentor. (SH 2.5, 2.6, 2.10) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

2.4.1 Täiendame personalipoliitika põhimõtteid ja 

täpsustame noorte õpetajate värbamismehhanisme. 

pidev Juhtkond Kooli eelarve 

2.4.2 Rakendame ellu kaasajastatud mentorluse 

põhimõtted ja lähtume arenguvestluste läbiviimisel 

coaching metoodikast. 

pidev Juhtkond, 

õppetoolide 

juhid 

Kooli eelarve 

2.4.3 Koolitame õppetoolide liikmeid uute ja noorte 

õpetajate mentoriteks olemiseks. 

pidev Juhtkond Kooli eelarve 

 

5.3. Strateegiline eesmärk 3 

Kaasaegne ja õppijat toetav õpikeskkond-väärtusruum 
 

Alaeesmärk 3.1. Õpikeskkond on kaasaegne ja turvaline ning koolikultuur tugineb kooli 

põhiväärtustel 

 

Mõõdikud: Wifi levib kogu koolimajas, digiseadmed on vajaduspõhiselt soetatud ja IP-

kõlarid on rakenduses. Kooli kandideerijate arv on jätkuvalt suur. Õpilaste, õpetajate ja 

lastevanemate rahulolu. (SH 4.1, 4.2) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

3.1.1 Uuendame kooli digitaristut lähtudes 

tehnoloogia arengust ja vajadustest. 

Laiendame arvutivõrgu kogu koolimajja, 

suurendame wifi leviala, hangime juurde 

mobiilseid seadmeid - tahvelarvuteid, 

sülearvuteid, mobiilsete seadmetega ühilduvaid 

puutetundlikke digiekraane ja projektoreid, 

loome klassiruumidesse hübriidainetunni 

läbiviimiseks tehnilise võimekuse. 

pidev IT osakond Harno, Linna 

IT, kooli 

eelarve 

3.1.2 Vahetame kooliraadio analoogkõlarid IP-

kõlarite vastu raadiosaadete kvaliteedi 

tõstmiseks ja kriisikommunikatsiooni 

parendamiseks. 

2026 IT osakond Kooli eelarve 

3.1.3 Lisame klassiruumidesse laadimiskapid või 

paigaldame laadimispesad õpilaste isiklike 

digivahendite laadimiseks. 

2023 Majandusjuht, 

IT osakond 

Kooli 

eelarve, AEÜ 

3.1.4 Tegeleme aktiivselt kooli mainekujunduse ja 

haridusturundusega, jagame parimaid praktikaid 

ja saavutusi nii siseriiklikult kui kooli 

külastavatele välisdelegatsioonidele. 

pidev Direktor, 

juhtkond 

Kooli 

eelarve, 

omatulud 
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Alaeesmärk 3.2. Koostöö ja „Kiusamisest vabaks“ metoodika rakendamine tagab 

väärtusruumi, kus kõikidel on hea.  

 

Mõõdikud: Kiusamisjuhtumid on minimeeritud, koolitused on korraldatud ja 

väärtuskasvatust on tõhustatud. Tagasisideküsitlustes on teemakohased arvnäitajad 

langustrendis. (SH 1.1.1, 6) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

3.2.1 Märkame ja väärtustame igaüht ning tagame 

igale õppijale võimalused omandada teadmised, 

oskused ja hoiakud, mis võimaldavad tal toime 

tulla üha kiiremini muutuvas maailmas. 

pidev Õpetajad, 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

3.2.2 Võtame arvesse kõikide kooli huvigruppide 

ettepanekuid koolipere heaolu, füüsilise ja 

vaimse tervise toetamiseks. 

pidev Juhtkond Kooli eelarve 

3.2.3 Lõimime väärtuskasvatuse temaatika 

igapäevasesse kooliellu „Kiusamisest vabaks“ 

metoodika abil. 

pidev Põhikooli 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

3.2.4 Korraldame koolitusi ja arutelusid 

erialaspetsialistidega vaimse tervise hoidmise 

teemadel, sh videokoolitused, mis on 

järelvaadatavad õpilastele, personalile, 

lastevanematele. 

pidev Kooli 

psühholoog, 

arendusjuht 

Kooli eelarve 

 

Alaeesmärk 3.3. Õpilastele on loodud mitmekülgsed võimalused ettevõtlikkuse, loovuse, 

omaalgatuse, digipädevuste ja ühistegevuste arendamiseks  

 

Mõõdikud: Õppevahendid on hangitud ja digikeskkonnad kasutusele võetud vastavalt 

vajadusele. 5. korrus on väljaehitatud ja sisustatud, aulasse projektor paigaldatud ning 

innovaatiliste õpilasalgatuste arv on positiivses trendid. Õpilased on tunnustatud. (SH 4, 7) 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

3.3.1 Hangime juurde ja võtame kasutusele kaasaegseid 

õppevahendeid, õppematerjale ning 

digikeskkondi. 

pidev Majandusjuht, 

IT osakond, 

õppetoolide 

juhid 

Kooli eelarve, 

Linna IT, 

AEÜ 

3.3.2 Ehitame välja kasutamata ruumiressursi vana 

maja 5. korrusel multimeedia stuudio 

salvestusruumiks, virtuaalreaalsuse klassiruumiks, 

koosõppimis- ja rühmaruumideks. 

2024 Direktor, 

majandusjuht, 

IT osakond 

Taotlus 

koolipidajale 

3.3.3 Paigaldame aulasse piisava valgustugevusega 

projektori suure kvaliteetse pildi saamiseks 

koosolekute, koolituste ja konverentside 

läbiviimsel. 

2023 IT osakond Linna IT, 

kooli eelarve 

3.3.4 Toetame õpilaste omaalgatuslikke ettevõtmisi 

koostöös õpilasorganisatsioonidega, mis oleksid 

populaarsed ja inspireerivad kogu kooliperele, 

lähtudes Ettevõtliku kooli põhimõtetest. 

pidev Huvijuht, 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 
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Alaeesmärk 3.4. Õpiruum on esteetiline, funktsionaalne, energiatõhus, loodussäästlik ja 

tervislik.  

 

Mõõdikud: Rohepöördest tulenevad õpikeskkonnad on väljaarendatud, valgustussüsteem 

energiasäästlike LED-valgustitega järkjärguliselt välja vahetatud. Õpikeskkonna 

järjepidevasse kaasajastamisse on süsteemselt panustatud. Õue-loodus-katuseklassid ja 

meteoroloogia vaatluspunktid on rajatud. (SH 4) 

 

Jrk Tegevused eesmärgi saavutamiseks Tähtaeg Vastutajad Rahastamise 

allikad 

3.4.1 Kaasajastame õpikeskkonda - üldkasutatavate 

ruumide, puhkealade, klassiruumide ja 

ainekabinettide sisustust ja funktsionaalsust 

järjepidevalt uuendades. 

pidev Direktor, 

majandusjuht 

Kooli eelarve, 

AEÜ 

3.4.2 Ehitame välja ja sisustame õue-loodus-

katuseklassid, lisame päikesepaneelid 

katuseklasside varikatustele ning paigaldame 

istepingid õuealale 

pidev Direktor, 

majandusjuht 

Kooli eelarve, 

investeeringute 

taotlus 

koolipidajale 

3.4.3 Rajame meteoroloogia vaatluspunktide ja 

digitaalse ilmajaama võrgustiku reaal- ja 

loodusainete praktilisemaks ja atraktiivsemaks 

muutmiseks 

2022 Loodusainete 

õppetool, IT 

osakond, 

majandusjuht 

Kooli eelarve 

3.4.4 Vahetame välja senise valgustussüsteemi 

energiasäästlike LED-valgustite vastu 

pidev Majandusjuht Kooli eelarve 

 

Võimalikud riskid eesmärkide saavutamisel. 

COVIDi seotus õpirändega – õpirände projekti peatumisel COVID viiruse vms ettenägematul 

põhjusel. Lahendus: projektijuht taotleb projekti pikendust, koostöös Erasmus+ 

projektipartneritega planeeritakse koolitused ja õpiränded võimalusel järgmisse perioodi. 

5. korruse, õue- ja katuseklasside väljaehitamine ning Futuklassi loomine peatub, kui raha ei 

eraldata. Lahendus: kool esitab põhjendatud taotlused iga-aastaselt koolipidajale, vajadusel 

mahtu korrigeerides. 

Digitaristu uuendamine plaanitud mahus lükkub edasi kui linna Digiteenistus vahendeid ei 

eralda. Lahendus: kool uuendab digitaristut järjepidevalt, kuid väiksemas mahus. Kool hangib  

tarvikuid kooli eelarve ja Arengu Edendamise Ühingu toetusel. 
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6. Arengukava juhtimine ja elluviimine 

 

Arengukava elluviimist koordineerib ja rakendamise eest vastutab kooli juhtkond. 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja hinnatakse üks kord aastas, kiiresti muutuvas ajas 

tehakse vajadusel täiendusi-täpsustusi. 

Arengukava kohta on esitanud arvamuse kooli hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu, kes 

leidsid, et arengukava eelnõu on sobilik esitada kinnitamiseks. 

Tallinna 21. Kooli arengukava aastateks 2022–2027 on läbi arutatud õppenõukogus 

25. novembril 2021 (protokoll nr 1-4/7). 

Tallinna 21. Kooli arengukava aastateks 2022–2027 on läbi arutatud õpilasesinduses 

18. novembril 2021 (protokoll nr 2-4/2). 

Tallinna 21. Kooli arengukava aastateks 2022–2027 on läbi arutatud hoolekogus 

23. novembril 2021 (protokoll 1-5/4). 

Arengukava uuendamine toimub kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud korras Tallinna 

Linnavalitsuse määruse 03.03.2021 nr 8 „Tallinna arengudokumentide koostamise, 

avalikustamise ja aruandluse kord“ § 27 Asutus esitab iga aasta 1. veebruariks arengukava 

täitmise aruande Tallinna Haridusameti juhatajale. 
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