
 

 

 

 

 

 

 

 

ARENGUKAVA 

2017 - 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLINN 2016



 
Tallinna  Linnamäe  Vene  Lütseumi  arengukava 2017 – 2022.a. 

2 

 

SISUKORD 

I. ÜLDANDMED. MISSIOON. VISIOON. VÄÄRTUSED ............................................................ 3 

I.1. Õppeasutuse üldandmed .............................................................................................................. 3 

I.2. Seadusandlus ning haridusvaldkonna prioriteedid ................................................................... 3 

I.3. Missioon ......................................................................................................................................... 4 

I.4. Visioon ........................................................................................................................................... 4 

I.5. Lütseumi lõpetajad ....................................................................................................................... 4 

I.6. Põhiväärtused ja kultuurinormid lütseumi tegevuses ............................................................... 4 

II. OLUKORRA ANALÜÜS ................................................................................................................ 6 

II.1. Infoallikad .................................................................................................................................... 6 

II.2. Lütseumi tegevuse SWOT- analüüs .......................................................................................... 6 

II.3. Prognooside maatriks ................................................................................................................. 8 

III. EESMÄRK. TEGEVUSE PÕHISUUNAD .................................................................................... 9 

III.1 Põhiprobleemid ........................................................................................................................... 9 

III.2 Põhieesmärk ................................................................................................................................ 9 

III.3 Hariduslikud põhiülesanded ...................................................................................................... 9 

III.4 Põhilised tegevussuunad ............................................................................................................. 9 

IV. TEGEVUSKAVA ........................................................................................................................... 10 

IV.1 Lütseumi töö kvaliteediindikaatorid ....................................................................................... 10 

IV.2. Õppe- ja arendustegevus ......................................................................................................... 10 

IV.3 Personal ...................................................................................................................................... 13 

Täitmise aeg: 2019.–2022. Aa ............................................................................................................. 14 

IV.4 Ressursside juhtimine ............................................................................................................... 14 

IV.5 Organisatsiooni juhtimine ........................................................................................................ 15 

V. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD ................................................................................... 18 

V.1. Muudatuste tegemise põhjused ................................... Tõrge! Järjehoidjat pole määratletud. 

V.2. Muudatuste tegemise kord ....................................................................................................... 18 

 

  

 



 
Tallinna  Linnamäe  Vene  Lütseumi  arengukava 2017 – 2022.a. 

3 

 

I. ÜLDANDMED. MISSIOON. VISIOON. VÄÄRTUSED 
 

“Ühiseks hüvanguks!“ 

Tsarskoje Seloo Lütseumi deviis  

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis  

I.1. Õppeasutuse üldandmed 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum on Tallinna Haridusameti haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis 

loob võimalused põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks. 

Lütseumi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Linnamäe tee 10, 13911 Tallinn. 

Tallinna Linnamäe Vene Lütseum on üks 15 ülelinnalise komplekteerimisega koolist vastavalt Tallinna 

Linnavolikogu 09.03.2006 otsusele nr 73 «Tallinna munitsipaalkoolide teeninduspiirkondade 

kinnitamine». 

Seisuga 10.09.2016 õppis lütseumis 1183 õpilast ja töötas 80 õpetajat.  

 

I.2. Seadusandlus ning haridusvaldkonna prioriteedid 

Oma tegevuses juhindub Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (edaspidi lütseum) Eesti Vabariigi 

seadustest ja teistest õigusaktidest, Tallinna linna õigusaktidest, haridusministri määrustest ja 

käskkirjadest, Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjadest, Euroopa Liidu õigusaktidest. 

Käesoleva arengukava koostamise käigus analüüsiti ja töötati läbi haridusvaldkonna prioriteetide  ja 

perspektiivide käsitus järgmistes dokumentides: 

 Haridusstrateegia ja prioriteedid aastani  2020 (vt. link 1) 

 Riigigümnaasiumide kvaliteedi kokkulepe (vt. link 2) 

 Tallinna haridusameti prioriteedid lähtuvalt muutunud õpikäsitusest (MÕK)  (vt. link 3) 

 Hariduse prioriteedid Euroopa Liidus (vt. link 4). Mõnede Euroopa Liidu riikide 

haridussüsteemid (vt link 4a). 

 

21 sajandi hariduse rahvusvahelise komisjoni aruandes UNESCOle on sõnastatud haridussüsteemi neli 

alussammast: 

 Õppida olema (learning to be) – see tähendab enda isiksuse arendamist ja oskust tegutseda 

senisest iseseisvamalt, otsusekindlamalt ning vastutustundega. Inimesel peab olema kontroll 

oma elu üle. On vaja teadmisi endast, oma võimetest ja võimalustest, oskust ennast kriitiliselt 

analüüsida; 

 Õppida teistega üheskoos elama (learning to live together) – tuleb osata kohaneda tänapäevase 

konfliktse konkurentsimaailmaga, õppida sellega toime tulema ja meeskonnas ühiseid projekte 

ellu viima. Tuleb õppida avastama oma konkureerivate firmade eripära ja tunnetada samal ajal 

oma firma ja nende ühiseid eesmärke. Osata leida ja formuleerida probleeme ning genereerida 

uusi, lisaväärtust võimaldavaid lahendusi; 

 Õppida teadma (learning to know) – haridusega on kõik korras kui teadmiste omandamine 

jätkub ka pärast haridusasutuse lõpetamist, sh elust enesest; 

 Õppida tegema (learning to do) – tuleb õppida oma teadmisi, sh kogemuste kaudu omandatuid, 

leidlikult ja loovalt rakendama ning loodud lahendusi hindama kui isiklikku intellektuaalset 

vara. 

 

Kokkuvõtvalt võib Eesti üldharidussüsteemi ülesanded sõnastada alljärgnevalt: 

 tagada mitmekülgsed võimalused iga inimese arenguks Eestis sellise õppekeskkonna 

kindlustamise kaudu, mis toetab iga õpilase ja töötaja individuaalset arengut;  

https://docs.google.com/document/d/16bjKL2bFPhmm__HczksEYGE1qBwlqQOnjt7LRoqPBbU/edit
https://drive.google.com/file/d/0BzGqbnKOgxzvUFJSZVAxeENENEk/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QSejOlPUmrrPJVCg-YuuWjCl0Qw8XLYd6mxvX868Azg/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/17RADG_0Bdx_pwUtlLwSaVCrblEK2v6P16-37TsYlIXk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AD6W47y0EcAc7gnAaIL87LidBNazae7cvUc3UPuu-nE/edit?usp=sharing
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 tagada kõikidele õpilastele võrdse juurdepääsu kõrgekvaliteedilisele haridusele  suurte 

valikuvõimalustega;  

 toetada õpilaste motivatsiooni aktiivselt osaleda õppeprotsessis ja koos sellega vähendada 

nende õpilaste hulka, sh gümnaasiumiastmel, kes lahkuvad koolist enne selle lõpetamist.  

 

I.3. Missioon 

Kujundada lütseumis terviklik õpikeskkond, mis tagab kõigile õppeprotsessis osalejaile parimad 

võimalused enesemääratluseks, eneseteostuseks ja enesearenguks ning mida iseloomustab 

koostoimimise idee: „Lütseum on tunnetuslikule ja uurimuslikule õppele ning projektitegevustele 

suunatud, suhtlusele avatud, sidusrühmi ja partnereid kaasav ning loomingulisust innustav 

haridusasutus.“ 

 

I.4. Visioon 

Lütseum on riiklikku haridusstandardit järgiv usaldusväärne õppeasutus, mis: 

 

1. võimaldab kvaliteetse ja kaasaegse emakeelse hariduse omandamist ning eesti keele valdamist 

tasemel, mille alusel saab edukalt jätkata õpinguid nii Eesti kui ka teiste ELi maade ja Venemaa 

kõrgkoolides; 

2. oma tegevussuundade, õppe- ja kasvatusmeetodite valikul lähtub kaasaegsetest metoodikatest, 

kaasates vajadusel sõltumatuid eksperte, et määratleda ja analüüsida valitud metoodikate või 

suundade eeldatavaid tulemusi; 

3. kaasab õpilasi ja nende vanemaid nii avalikku arutellu lütseumi probleemide ja tulemuste 

monitooringu küsimustes kui ka koostegevusse, mis süvendab õppijate ja lapsevanemate iseseisvust 

ja teadlikkust õppesuundade valikul ning suurendab nende vastutust valikute tegemisel; 

4. moodustab mõttekaaslaste kollektiivi, kes lähtudes multiintelligentsuse teooriast ühiselt rakendab 

ideesid erinevat tüüpi vaimse võimekuse arendamiseks turvalises õpikeskkonnas. 

 

I.5. Lütseumi lõpetajad 

Lütseumis käsitletakse haridust kui optimaalset vahendit iga õpilase võimekuse avastamiseks ja 

arendamiseks, mis sisaldab järgmisi positiivseid isiksuslikke suunanäitajaid: 

 enese teadvustamine isiksusena, kes on võimeline iseseisvalt otsustama ning vastutama tehtud 

otsuste eest; 

 loovus, motiveeritus tunnetustegevuseks ja loominguks, produktiivseks tegevuseks, elukestvaks 

õppeks,  edukaks eneseteostuseks;   

 suutlikkus kiiresti kohanduda uute väljakutsetega, algatusvõime, innovatiivne mõtlemine, 

orienteeritus uute tehnoloogiate kasutamisele, pädevus tegutsemiseks valitud 

tegevusvaldkonnas; 

 suhtlus- ja koostööpädevus ning partnerlus- ja vastutustunne ühiste tulemuste saavutamiseks; 

 sihipärane ja tulemuslik ajakasutus ning oskus kavandada oma tulevikku; 

 majanduslik ettevõtlikkus ja sotsiaalne mobiilsus; 

 tervislik ja turvaline eluviis ning stressitaluvus; 

 austus inimeste vastu, kõlbeline käitumine; 

 austus erinevate kultuuriväärtuste, usutunnistuste ja maailmavaadete vastu; 

 kaasaja globaalprobleemide  tunnetamine ja oma rolli määratlemine nende lahendamisel.  

 

I.6. Põhiväärtused ja kultuurinormid lütseumi tegevuses  

 Isiksuse arendamine, väärtuspõhine ja üldinimlik sotsiaaliseerumine. 
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 Haridus, mis on seotud õpilase individuaalse eripära arvestamisega realiseerimaks tema 

vajadusi ja huve. 

 Vene keele ja kultuuri säilitamine ning populariseerimine. 

 

Lütseumi õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on mitmekultuurilise haridusruumi idee. Maailmakogemus 

on näidanud, et parim strateegia isiksuse edukaks sotsialiseerumiseks on isikliku kultuuriidentiteedi 

säilitamine, millega kaasneb teiste maade ja rahvaste kultuuri tundmine. Sellega seondub ülesanne 

kujundada mitmekultuuriline pädevuse, mis väljendub nii enda kui teiste kultuuride tundmises ning 

aitab kaasa tulemuslikule kultuuridevahelisele vastastikusele mõistmisele ja koostoimimisele. 

 

Nimetatud põhiväärtused on sõnastatud õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate töörühmades ning 

kehtestatud lütseumi sisekultuuri põhinormidena, millest lähtutakse asutuse igapäevatöös: 

 

 
 

Pilt 1: Rakendatavad kultuurinormid lütseumis   Pilt 2: Kuidas administratsioon neid arendab ja toetab  
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II. OLUKORRA ANALÜÜS  
 

Arenduskava  põhineb:  

 lütseumi tulemuste eneseanalüüsil ja -hinnangul (arvestades konkreetseid   eeliseid 

konkurentide ees) ning hetkeolukorra analüüsil (SWOT-analüüs),  

 võimalikel suunamuutustel, lähtudes muutuvast keskkonnast ja arvestades lütseumile suunatud 

võimaliku sotsiaalse tellimuse prognoosi lähitulevikus (prognoosi maatriks) ning  

 aktuaalsete ja lahendust nõudvate probleemide määratlusel.  

 

II.1. Infoallikad 

Lähteinformatsioon SWOT-analüüsi koostamisel on saadud järgmistest allikatest: 

1. Sisehindamise aruanne  (vt. link 5) 

2. Õpilaste ja õpetajate analüütiline töö ainesektsioonides(vt. link 6) 

3. Lastevanemate ja õpilaste anketeerimise 3 aasta tulemused  (vt. link 7) 

4. 9. ja 12. klasside lõpueksamite statistilised tulemused (vt. link  8) 

5. Üldinfo riigi ametlikest andmebaasidest (vt. link 9) 

 

II.2. Lütseumi tegevuse SWOT- analüüs 

Tallinna Linnamäe Vene Kütseumi sisefaktorid 

Strengths (S) – tegevuse tugevad  küljed  Weaknesses (W) - Parendusvaldkonnad  

S-1 Maine 
Asutus toetab oma nimetust vene lütseumina 

arvestades loodud õppekeskkonda ja 

aastatepikkusi koolitraditsioone. Lütseum ja 

tema tegevus leiab kajastust meedias. 

W-1 Maine 
Nõuab täiendavaid jõupingutusi efektiivsete lahenduste 

otsingul ühendamaks vene lütseumi traditsioone ja 

üleminekut eestikeelsele õppele. 

S-2 Personal 
Koolis on kõrgelt kvalifitseeritud ja 

motiveeritud personal, kes suudab saavutada 

häid tulemusi koostöös omavahel ning 

lapsevanemate jt partneritega, mida tõestavad 

õpilaste ja nende vanemate kõrged üldise 

rahulolu näitajad. 

W-2 Personal 
Vajalik on  enam  kaasata spetsialiste eeskätt I 

kooliastme õpilaste toetamiseks. 

Seoses tänapäeva noorte muutunud elukäsitlusega on 

vaja uuendada õpetamise stiile ja meetodeid (sh 

motiveerivaid). Üksikute pedagoogide ebapiisav 

professionaalne initsiatiiv ja puudulik valmidus luua 

partnerlussuhteid õppetöö teiste osapooltega. 

S-3 Partnerid 

Hästi arenenud partnerlussuhete võrk lubab 

tulemuslikult korraldada tunnivälist 

arendustegevust , luua õppekeskkondi kaugelt 

üle õppetunni piiride/võimaluste. 

W-3 Partnerid 
Vajalik on tihedam koostöö lastevanematega kui 

peamiste partneritega õppekasvatusprotsessis 

arenguvestluste tulemuslikkuse  ja kvaliteedi tõstmisega  

ning tagasiside parandamisega õppetulemuste kohta; 

samuti ühisürituste korraldamisega.  

S-4 Ressursid 
Sihipärane ja kokkuhoidlik ressursikasutus, 

uute võimaluste ja täiendavate rahastusallikate 

leidmine on kindlustanud  kaasaegse 

õppekeskkonna loomise. 

W-4 Ressursid 

Seoses õpilaste arvu kasvuga on lütseumis tõsine 

õppeklasside puudus – õppetööks kasutatakse  kõiki 

olemasolevaid ruume. Õppetöö kahes vahetuses 

tasalülitab kõik tehtud jõupingutused klassivälise töö 

korraldamiseks algkooliastmel.  

S-5 Õppe- ja kasvatustöö    
Lütseumi tegevuse tulemuseks on õppijate 

stabiilselt kõrgemad tulemused võrreldes  riigi 

keskmiste näitajatega nii riigi- ja 

W-5 Õppe- ja kasvatustöö  
Kõrge üldine õpikoormus (8 koolitundi + suur koduste 

tööde maht) ja püsiv stress hinnatavate tegevuste pärast 

ei jäta aega huvitegevuseks, mis on oluline tegur 

https://docs.google.com/document/d/14DqduxTybeyXZaqgDutE5hip2qWaXSMcgTHAx_wA9y8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JnqDI7EmnwvUumInZMx6uPP6ksB5asvoQ7jo1yLWSTE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qHBv8dXUyIgaZyB62EZT_xf3hK3dqMNY4O1PDAHMOnQ/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1DAVmXKv13E6DR67SYnKjMN5X0fKUuaz-4NufgeHp3H4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14EEbxw-mWLGqj4LxGdSFp8weGDPiUjo1NyM61gTmUR0/edit?usp=sharing
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lõpueksamitel, olümpiaadidel kui ka 

üleriigilistel ja ülelinnalistel konkurssidel. 

edukaks elukutse valikuks. 

S-6 Õppe- ja arendustegevus  
Gümnaasiumi õppesuundade säilitamine, 

valikkursuste nimistu laiendamine koos 

spetsialistide kaasamisega, praktiliste ja 

uurimuslike tööde hea kvaliteet, 

karjääriõpetusalane töö.  

W-6 Õppe- ja arendustegevus  
Ilmnevad suured erinevused õpilaste ettevalmistuse, 

teadmiste taseme ja õpetaja nõuete osas klassile, mis 

vähendab õpilaste üldist motivatsiooni.  

Langeb gümnaasiumi lõpetajate % ning ülikoolidesse 

astujate/lõpetajate  %. 

Sisekeskkonna tegurid, mis võivad positiivselt  või negatiivselt mõjustada tööd  

Opportunities (O) – keskkonna võimalused   Threats (T) – Ohud sisekeskkonnast 

O-1 Sotsiaalsed faktorid 
Viimastel aastatel on haridusvaldkonnas 

ilmunud asutused (SA Innove, 

karjäärikeskused, Game club jt), kellega 

koostöö lubab leida vajalikke spetsialiste. 

T-1 Sotsiaalsed faktorid – personal 
Noorte spetsialistide vähene tulek kooli; eriti nende, 

kes on võimelised õpetama ainet eesti keeles. Puudub 

võimalus omandada professionaalset pedagoogilist 

haridust vene keeles.  

O-2 Sotsiaalsed faktorid 
Euroopas ja maailmas areneb aktiivselt 

projektitöö, mis võib hariduskeskkonda 

kvalitatiivselt avardada.  

T-2 Sotsiaalsed faktorid – õpilased 
Juba aastaid on täheldada õpilaste üldise tervisliku 

seisundi halvenemist ebapiisava füüsilise aktiivsuse  

tõttu, mida mh tingib istuvas asendis toimuva 

õppetegevuse suur osakaal. Muutused 

gümnaasiumiõpilaste eluhoiakutes, väärtustes ja 

motiivides. 

O-3 Tehnoloogilised faktorid 
E-kooli uuenemine, erinevate IKT võimaluste  

ja elektrooniliste õppeprogrammide ning 

vahendite areng loob eeldused individuaalseks 

kaugõppeks.  

T-3 Sotsiaalsed faktorid  
Ebapädev kõrvalstruktuuride (organisatsioonide ja 

asutuste) ning isikute sekkumine juhtimisotsuste 

tegemisse lütseumi õpikeskkonna ja õppeprotsessi 

uuendamisel. 

O-4 Majanduslikud faktorid 
Huvitegevuse rahastamisvõimalused Tallinnas 

võimaldavad kaasata spetsialiste klubi- ja 

ringitegevusse. 

Т-4 Tehnoloogilised faktorid 
Tegelemine elektrooniliste vahenditega ja suhtlus 

virtuaalses keskkonnas võtab palju aega. Tekib 

sõltuvus ning samas hirmud suhtluse ees reaalses  

elus. 

O-5 Majanduslikud+poliitilised faktorid 

Linna otsus eraldada vahendid uue hoone 

renoveerimiseks ja selle ühendamiseks 

lütseumiga avardab oluliselt lütseumi õppe- ja 

kasvatustegevuse võimalusi 

gümnaasiumiastmes. 

T-5 Majanduslikud faktorid 
Ressursibaasi ebapiisavus lütseumi renoveerimiseks ja 

arengukava uute suundade realiseerimiseks. 

Täheldatav on oluline kontrast lapsevanemate rahalise 

olukorra ja töökohtade stabiilsuse vahel, mis pidevalt 

mõjutab lapsevanemate võimalusi tagada lapsele 

väärikas haridus. 

O-6 Poliitilised faktorid 
Muudatused lastekaitse seaduses, põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses, riiklikes õppekavades 

loovad võimalusi erinevate õppevormide ja 

metoodikate kasutamiseks. 

T-6 Poliitilised faktorid 
Emakeeles omandatava hariduse osakaalu vähenemine  

ja suur ajakulu ainete õppimiseks eesti keeles võivad 

põhjustada negatiivsed tagajärjed üldise maailmapildi 

kujunemisel, mentaliteedi kaotuse ning vaimsete 

väärtuste languse. 
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II.3. Prognooside maatriks  

Eeltoodud informatsiooni ja SWOT-analüüsi alusel on koostatud prognooside maatriks, mis lubab 

määratleda tegevuse prioriteetsed strateegiad aastateks  2017–022. 

 
Sisekeskkonna 

faktorid  

 

 

 

 

Lütseumi 

sisekeskkonna 

faktorid 

O-1+O-2 

Partner-

lussuhted 

sootsiu-

miga. 

O-6 

Muudatu-

sed EV 

seadustes 

ja õppe-

kavades. 

Т-6 Ema 

keeles 

omanda-

tava 

hariduse 

osakaalu 

vähene-

mine. 

T-1  

Vähene 

noorte 

õpetajate 

koolitus 

ja tööle   

asumine 

kooli.  

O-5 

Uus 

hoone 

gümnaa-

siumiast-

mele. 

O-3 + О-6 

Võimalus 

uute 

õppevor- 

mide 

rakendu-

seks. 

T-3 

Kõrvaliste 

isikute 

ebakompe-

tentne 

sekkumine 

lütseumi 

töösse  

T-2 

 Noorte 

tervisliku 

seisundi 

halvenemi-

ne. Muutu-

sed eluhoia-

kutes 

T-5 

Passiv-

sus, 

laste-

vanema-

te eri-

nevad 

võima-

lused.  

T-6. 

Vaimsete 

väärtuste 

langus. 

W-1. Vajadus üle 

minna riigikeelsele 

õppele 
1) Tänu kogemuste vahetamisele ja 
õpetajate tihedale koostööle  

hariduspartneritega  tekib võimalus 
pedagoogilise kaadri/koosseisu pädevuse 

tõstmiseks. 

 
2) Koostöös eesti õppekeelega koolidega 

teostatud lõimumisprojektid; spetsialistide 

ja õpilaste vahetus aitavad edukamalt 
lahendada lõimumise ja 

karjääriõpetusega seotud küsimusi. 

 

3) Koostöö kultuuriasutustega võimaldab 

säilitada  ja arendada oma kultuuri ja 
vaimseid väärtusi. 

      

S-3 Arenenud 

partnerlusvõrk 

kogukonnas     Kogu lütseumi 
kollektiivi innukas  

ja ennastsalgav töö, 

sh tunniväline töö, 
individuaalsed 

vestlused aitavad 

kaasa 
lapsevanemate 

edukale 
kaasamisele 

kasvatustegevusse. 

S-2 Tugev ja 

motiveeritud 

pedagoogiline 

kaader lütseumis, 

kes oskab 

tulemuslikult 

töötada 

1) Võimalus parandada füüsilist õpikeskkonda 

sisemiste ja väliste ressursside abil kahes 

lütseumi hoones tagab õpilastele ja 
lapsevanematele pakutavate teenuste 

laienemise.  

 
2) Lütseumi positiivne kogemus eritasemelise 

õppe kujundamisel ning uurimistööde 
juhendamisel aitab kvaliteetselt realiseerida 

uue riikliku õppekava ning põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse pakutavaid võimalusi  
erinevate õppevormide rakendamiseks, 

õpilaste haridusprotsessi 
individualiseerimiseks, arvestades nende 

vajadusi ja võimeid.  

 
3) Tunnivälise ja karjääriõpetusalase töö 

tugevdamine ja laiendamine lubab õpilastel 

varem valida endale õppesuund ning sobiv 

valikkursuste komplekt ja tase, mis võib hästi 

mõjuda õpilase füüsilisele ja psühholoogilisele 
tervisele. 

 

4) Üldise koormuse vähenemisega  ja 
võimalusega valida õppevorm (sh õhtuõpe või 

mittestatsionaarne õpe) ning soovitud 

valikainete kursused (sh kutse- või 
rakendusliku suunitlusega) muutub hariduse 

omandamine jõukohaseks praktiliselt kõikide 
põhikooli lõpetajate jaoks, kes seda soovivad. 

S-1 Paljude 

aastatega on 

kujundatud Vene 

lütseumi maine ja 

traditsioonid 

W-4 Ruumide 

puudus        

S-5 Õppetulemuste 

kõrge reiting, sh 

riigieksamid        

S-6 paljude aastate 

karjääriõppealane 

töö ja õppesuundade 

arendamine       

W-2 Uute meetodite 

otsing noorte 

õpetamiseks, sh 

motiveerivad  

metoodikad     

Diferentseeritud 

koormuse 
puudumine ja 

individuaalsete 

eripärade 
mittearvestamine, 

vajadus omandada 

teadmisi mitte-
emakeeles viib 

üldisele tervise  ja 
haridustaseme 

langusele vene 

noorte hulgas.  

W-5+6 Õpilaste 

kõrge koormus sh 

koduülesannete ja 

õpilaste erineva 

võimekuse tõttu       

W-1. Üleminek 

riigikeelsele 

õpetusele Eestis         
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III. EESMÄRK. TEGEVUSE PÕHISUUNAD 
 

III.1 Põhiprobleemid 

1. Pidevalt suurenev õppekoormus, avatud maailm meie ümber ja tööturu esitatavad nõuded 

tõstatavad probleemina haridusliku põhitulemuse puudulikkuse, mida iseloomustab 

gümnaasiumilõpetajate ebapiisav üldpädevuste tase ning suutlikkus mõista oma soove ja võimalusi. 

2. Traditsioonilised pedagoogilised meetodid piiravad erinevate võimaluste kasutamist õppetöös, 

õpilastes positiivse motivatsiooni tekkimist ja iga õpilase individuaalse õpitee kujundamist. 

 

III.2 Põhieesmärk  

Lütseumi missiooni ja moto maksimaalselt kvaliteetne täitmine, õpilaste tervise säilitamine, nende 

motivatsiooni tõstmine õppetöö edasise individualiseerimise kaudu, mis senisest ulatuslikumalt 

arvestab õppurite ealisi ja isikulisi eripärasid ning võimaldab kujundada erinevatele õpilastele 

õppeprotsessi, mis aitab neil: 

 ületada õppetöös esitatavad nõuded (sh eriandekad teatud õppeainetes) või  

 õppida vastavalt õppekavade esitatud nõuetele ja vanuselistele normidele või  

 tulla toime õpiraskustega, rakendades pedagoogilist ja psühholoogilist eriabi. 

 

III.3 Hariduslikud põhiülesanded 

1. Luua karjääriõppesüsteem põhikooli õpilastele. Katsetada lütseumis Euroopa kogemust  

suunaklasside ja eritasemeliste õpperühmade loomisel II–III kooliastmel. 

2. Luua uus õppesüsteem gümnaasiumiastmel, milles sisalduvad valikuvõimalused arvestavad: 

a) õppetöö vormi – statsionaarne või mittestatsionaarne (kaug- ja õhtuõpe)  

b) õppetöö taset – tavatase riikliku õppekava minimaalsete kursuste arvuga või kõrgem tase teatud 

õppeainete süvaõppega, 

c) õppetöö spetsialiseerumine – õppesuunad või teatud valikkursused, mis mh pakuvad võimaluse 

ka kutseõppeks. 

3. Maksimaalselt arendada õpikeskkonda VÄLJASPOOL klassiruumi põhimõttel „Õpi tegutsedes!“ 

 

vt. alajaotus “Õppe- ja arendustegevus“ 

 

III.4 Põhilised tegevussuunad  

1. Kogu protsessi sihipärane juhtimine. Õppekavade koostamine vastavalt õppesuundadele, mis 

peavad olema kõigile maksimaalselt arusaadavad  ja pakkuma konkreetse ning selge ülevaate 

õppimise võimalustest lütseumis.   

vt. alajaotus “Juhtimine“ 

2. Pedagoogide professionaalse ja isiksusliku arengu süsteemi optimeerimine vastavuses kaasaegsete 

nõudmistega. Kaadripoliitika näeb ette suure hulga spetsialistide kaasamist õppepartneritena. 

vt. alajaotus „Personal“ 

3. Turvalise ja kaasaja nõuetele vastava füüsilise õpikeskkonna ja kooli taristu loomine kahes hoones, 

mis võimaldab ratsionaalset rahakasutust ekspluatatsioonikulude katmisel. 

vt. alajaotus “Ressursside juhtimine“ 
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IV. TEGEVUSKAVA 
 

IV.1 Lütseumi töö kvaliteedinäitajad 

Enne meetmete süsteemi rakendamist seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja määratleda töö 

kvaliteedi näitajad. Lütseumis on nendeks: 

1. Kõrge rahuolu tase lütseumi tegevusega, mida väljendavad tagasisides õpilased ja lapsevanemad. 

2. Maksimaalne lõpetajate % (eesmärk 100%) kooli õppima asunud õpilastest, minimaalne 

edasijõudmatuse tõttu väljalangenute % (eesmärk 0%).  

3. Edukas osalemine olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel linna ja riigi tasemel. 

4. Kõrge kõrgkoolidesse õppima asunute  %. 

5. Stabiilselt head tulemused erinevate ülelinnaliste ja üleriigiliste kooliuuringute alusel. 

6. Madal kaadrivoolavus ja lütseumi personali kõrge rahulolu.  

 

IV.2. Õppe- ja arendustegevus 

1. Luua koosmõju süsteem koolieelsete lasteasutustega kindlustamaks koolieelse hariduse ja põhikooli 

esimese kooliastme sidusust ja järjepidevust.  

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: huvijuht, õppealajuhataja, õppealajuhatajad,  majandusjuht,  direktor,  lütseumi 

juhtkond,  lütseumi direktor,  hoolekogu,  lütseumi haldusnõukogu,  õpetajate nõukogu, 

sotsiaaltöötaja, koolipsühholoog, ainesektsioonid 

                                               Finantseerimine: munitsipaaleelarve 

2. Selgitamaks õpilaste eeldusi ja võimeid, huvivaldkondi ja eelistusi I ja II kooliastmel kasutada 

maksimaalse efektiivsusega õpetajate ja spetsialistide (psühholoog, logopeed, ringide juhid, 

karjäärikonsultant jt) pedagoogilise vaatluse kogemusi õppetundides ning mitmesugustes 

huviringides, sektsioonides ja lisaõpingutes.  

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: psühholoog, logopeed, ringide juhid, karjäärikonsultant 

                                                                      Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

3. Arutada pedagoogilises kollektiivis võimalusi hinneteta õpetamissüsteemi rakendamiseks I 

kooliastmel ja II kooliastme alguses, asendades hinded sõnalise kujundava hindamisega pärast 

õpijõudluse tulemuste seiret.  

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, õpetajate nõukogu 

                                                                                                   Finantseerimine: riigieelarve 

4. Pärast individuaalsete arenguvestluste toimumist lapsevanematega, pedagoogilise konsiiliumi ja 

kutsekomisjoni toimumist jagada klassid ümber ning luua õpperühmad erineva tasemega õppe 

läbiviimiseks II kooliastme lõpus ja III kooliastmel. 

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: õppealajuhatajad 

                                                                                                   Finantseerimine: riigieelarve 

5. Õpilaste motiveerimiseks ja omandatavate teadmiste eluks vajalikkuse demonstreerimiseks 

laiendada maksimaalselt erinevate klassiväliste õppevormide kasutamist III kooliastmel ja 

gümnaasiumis: 

a) rakendada aktiivselt õppekäike ja ekskursioone igapäevases aineõppes,  

b) korraldada erineva kestusega praktilisi ja uurimuslikke projekte muuseumides, arhiivides, 

keskkonnahariduskeskustes, ettevõtetes ja virtuaalses õppekeskkonnas,  
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c) viia läbi kohustuslikke teatri-, kontserdi-, näituse- ja muuseumikülastusi  eesmärgiga 

arendada isiksuse vaimsust, 

d) muuta kunstiainete ja kehalise kasvatuse õpetuse taktikat lähendades nende sisu õpilaste 

tegelikele vajadustele.  

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, huvijuht 

                                                                            Finantseerimine:projektitegevus, omakapital 

6. Vaadelda vene, eesti ja inglise keele valdamist mitte eesmärgina omaette, vaid kui tingimust 

kvaliteetse hariduse omandamiseks ning eduka erialase töö kriteeriumit. Kasutada selleks kõiki 

ümbritseva keskkonna võimalusi (ühisprojektid eesti õppekeelega koolidega, õpilaste ja õpetajate 

vahetus, kaasaegsed IT võimalused jne)  õpilaste keelepraktikaks ja suhtluspädevuse arendamiseks.  

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor, projektijuht 

                                                                           Finantseerimine:projektitegevus, riigieelarve 

7. Jätkata III kooliastmel karjääriõpet toetava süsteemi arendamist (õppetunnid, klassivälised 

karjääriõppeüritused, karjäärispetsialistide konsultatsioonid, osalemine üleriiklikes projektides), et 

võimalikult selgelt määratleda õpilaste haridusteed peale põhikooli lõpetamist. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, karjäärikonsultant  

                                                                                            Finantseerimine:projektitegevus 

8. Töötada välja õpilaste vastuvõtusüsteem gümnaasiumiastmel, sh eelvestlused spetsialistidega, et 

välja selgitada õpilaste motiveeritus ja teadmiste tase, lepingute arutelu ja allkirjastamine, millega 

võetakse kohustus tulemuslikult õppida ja määratletakse õppevorm. 

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: direktor, õppealajuhataja  

                                                                           Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

9. Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §ist 22 viia gümnaasiumiastmel sisse erinevad 

statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe vormid, nt õhtuõpe, kaugõpe, individuaalsed õppekavad, 

võimalus sooritada arvestusi teatud õppeainetes eksternina jne.  

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: hoolekogu, õpetajate nõukogu 

                                                                                                Finantseerimine: riigieelarve 

10. Töötada välja mehhanism õpilaste üleminekuks/üleviimiseks ühelt õppetasemelt teisele ja ühest 

õppevormist teise. 

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: lütseumi haldusnõukogu   

                                                                                              Finantseerimine: riigieelarve 

11. Vaadelda kaugõppevorme kui õppeprotsessis osalejate süsteemsete kvaliteetide muutumise tegurit, 

kui üht kaasaegse ühiskonna väärtust ja kui kultuuridevahelise koosmõju perspektiivset 

arengusuunda. 

Täitmise aeg: 2018.–2020. aa 

Vastutav isik: direktor, lütseumi haldusnõukogu 

                                                                                                         Finantseerimine: riigieelarve 

12. Töötada välja paindlik õppekava, kus õpilased, lähtuvalt oma huvidest, võivad valida nii üldise 

kursuste (miinimum 96, maksimumi piiravad vaid õpilase võimed), kui ka ainete süvaõppe  ja 

valikkursuste  hulgast. 

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, ainesektsioonid  

                                                                                                        Finantseerimine: riigieelarve 
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13. Arvestades riigi prioriteete ja lütseumi võimalusi töötada välja ja tagada juurdepääs erineva 

suunaga valikainekursustele, mis võiksid pärineda nii riiklikust õppekavast kui ka olla koostatud 

õpetajate ja/või nende koostööpartnerite poolt.  

Täitmise aeg: 2018.–2020. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, projektijuht 

                                                                       Finantseerimine:projektitegevus, riigieelarve 

14. Оptimeerida õpilaste koormust lisahariduse ja tunnivälise tegevuste võimaluste arvestamisega 

Tallinna linnas. Töötada välja tingimused realiseerimaks õpilaste õigusi sooritada osa õpinguid 

teistes õppeasutustes, sh huvikoolides, taotleda arvestusi osa gümnaasiumikursuste läbimise 

tunnustamiseks, mis on toimunud väljaspool kooli.  

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, huvijuht 

                                           Finantseerimine:projektitegevus,riigieelarve,munitsipaaleelarve 

15. Rakendada kaasaegseid haridustehnoloogiaid, mis aitavad kaasa kaasaegse mitmekülgselt arenenud 

isiksuse kujunemisele, kasutades mittelineaarset tunniplaani, mis sisaldab erinevaid õppeprotsessi 

vorme – projektimeetodit, eksperimentaalseid ja mängulisi tegevusi. 

Täitmise aeg: 2017.–2019. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja 

                                                                                    Finantseerimine:projektitegevus,riigieelarve 

16. Jätkata gümnaasiumiastmel teoreetilise baasi maksimaalse kindlustamisega praktilise tegevuse 

kaudu, pöörates tähelepanu omandatud teadmiste rakendusele, õpitu elulisusele üldpädevuste  ja 

väärtushinnangute arendamisele.  

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, ainesektsioonid 

                                                                        Finantseerimine:projektitegevus,riigieelarve 

17. Lülitada õppeprotsessi projektimeetod kui lütseumiõpilaste õppetegevuse kohustuslik element  III 

kooliastmel ja gümnaasiumis. Katsetada süsteemi kahe projektinädala (eksperimendid, uurimused, 

praktilised ülesanded) korraldamisega õppeaastas vastavalt õppesuunale. 

Täitmise aeg: 2017.–2019. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, projektijuht 

                                                                                                        Finantseerimine:projektitegevus 

18. Suurendada avatud hariduse osakaalu osalemisega projektides ja konkurssidel. Jätkata aktiivset 

osavõttu vabariiklikest ja lütseumi karjääriõppealastest projektidest „Tagasi kooli“, „Töövarju 

päev“, „Tudengi töövarjupäev“, „Tee edule“ jt. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, projektijuht 

                                                                                                    Finantseerimine:projektitegevus 

19. Töötada välja uued lähenemised mõjusa õppetöö tulemuslikkuse seire ja kvaliteedinäitajate 

süsteemi täiustamiseks, sh: 

a) uute mänguliste metoodikate, rolli- ja õppesituatsioonide loomine, mis on seotud üldiste 

õpioskuste ja aineüleste kompetentsuste määratlemisega; 

b) kujundava hindamise süsteem, mis keskendub õpilase arengule ja toetamisele  ning võrdleb 

tema edukust varasemate saavutustega; 

c) võimalus kasutada õpimappi(portfooliot) õpilaste edukuse seireks; 

d) esseede kirjutamise metoodika, vabad loov- ja temaatilised tööd kui meetod õpilaste saavutuste  

taseme, üldpädevuste ja ainealaste püdevuste hindamiseks; 

e) õpilaste aktiivse ühiskondliku tegevuspanuse arvestamine. 

Täitmise aeg: 2017.–2020. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, ainesektsioonid 

                                                                                                         Finantseerimine: riigieelarve 



Tallinna  Linnamäe  Vene  Lütseumi  arengukava 2017 – 2022.a. 

 

13 

 

20. Ebatraditsiooniliste teadmiste, oskuste ja vilumuste kontrollivormide rakendamine igapäevases 

õppeprotsessis. 

Täitmise aeg: 2017.–2020. aa  

Vastutav isik: lütseumi haldusnõukogu 

                                                                                                         Finantseerimine: riigieelarve 

21. Selgitada välja mõjusad meetodid gümnaasiumiõpilaste motiveerimiseks tunnetuslikule ja 

loovtegevusele aineõpetajate, klassijuhatajate, psühholoogilise teenistuse ja kooli juhtkonna 

informatiiv-analüütilise tegevuse kaudu. 

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: direktor, lütseumi haldusnõukogu 

                                                                           Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

22. Luua tingimused igale gümnaasiumiõpilasele positiivse kogemuse saamiseks lütseumi 

õpikeskkonnas. Organiseerida neile abi portfoolio kui isikliku edukuse näitaja ja potentsiaalse 

edasise enesetäiustamise võimaluse koostamisel. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhataja, karjäärikonsultant 

                                                                            Finantseerimine: munitsipaaleelarve,omakapital 

23. Töötada välja lütseumi Õpilasomavalitsuse uus mudel. 

Täitmise aeg: 2017.–2019. aa 

Vastutav isik: huvijuht 

Finantseerimine: omakapital 

 

IV.3 Personal 

24. Korralda täiendav kaadriotsing seoses teise õppehoone kasutusele võtmisega  ja vajadusega 

minimiseerida töötajate liikumisega seotud ajakulu. 

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: direktor 

Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

25. Planeerida ja organiseerida „suure ringi“ spetsialistide kaasamine: 

a) valikainete õpetamiseks erinevatel õppesuundadel,  

b) kutsevalikualaseks tööks õpilastega, 

c) partnerlusalase ja projektitöö korraldamiseks.  

Täitmise aeg: 2018.–2020. aa 

Vastutav isik: direktor, õppealajuhatajad 

Vastutav isik: direktor 

Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

26. Оptimeerida pedagoogide professionaalse ja isiksusliku arengu süsteemi vastavuses kaasaja 

nõuetele. Luua tingimused innovatiivseks mõtlemiseks, individuaalseks karjääriks ja isiksuslikuks 

arenguks. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor, õppealajuhatajad 

Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

27. Koostada vastav täienduskursuste kava, arvestades tänapäeva eduka õpetaja kriteeriume ja 

pädevusi, sh sihtsuunitlusega jätkuseminare: 

a) andragoogikas ja arengupsühholoogias,  

b) probleemsete valdkondade selgitamiseks üldiste õpioskuste arendamisel, eriti I kooliastmel, 

c) grupipsühholoogia protsessidest ja nende mõjust isiksuse arengule, 

d) IKT rakendamisest kaugõppe vormides, 

e) kaasaegsete mängu-, rolli- ja projektimetoodikate rakendamisest õppetöös.  
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Täitmise aeg: 2017.–2019. aa 

Vastutav isik: õppealajuhatajad 

Finantseerimine: riigieelarve, munitsipaaleelarve 

28. Luua kaasaegne pedagoogilise kollektiivi kvaliteedi hindamise ja enesehindamise süsteem 

kriteeriumide ja parameetrite määratlemisega iseloomustamaks pedagoogide tegevust. 

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: direktor, lütseumi haldusnõukogu 

Finantseerimine: riigieelarve 

 

29. Täiustada pedagoogiliste konsiiliumide ja konsultatsioonikomisjonide korraldamise praktikat ühiste 

lahenduste otsingutega õpilase haridusteed puudutavate otsuste tegemisel, kaasates sellesse ka 

lapsevanemaid. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhatajad 

Finantseerimine: munitsipaaleelarve 

30. Planeerida pedagoogide tööd aine- ja töökavade korrigeerimiseks, arvestades õpilaste praktilise ja 

iseseisva töö mahu suurenemist (vt p. IV.1. 4) Gümnaasiumiastmel võib selle osakaal olla 5 kuni 15 

õppetundi kursuse kohta sõltuvalt konkreetsest õppeainest. 

Täitmise aeg: 2017.–2019. aa 

Vastutav isik: õppealajuhatajad 

Finantseerimine: riigieelarve 

31. Välja töötada ajutine õppematerjali läbimise koordineerimise mehhanism. Katsetada  

gümnaasiumiastmel üldõppe rakendamist, mille puhul ei toimu traditsioonilisi ainetunde, vaid 

keskendutakse teatud õppeteemadele.  

Täitmise aeg: 2019.–2022. aa 

Vastutav isik: õppealajuhatajad, ainesektsioonid 

Finantseerimine: riigieelarve 

 

IV.4 Ressursside juhtimine 

Igal aastal toimub kooli eelarve finantseerimine kahest allikast: riiklik finantseerimine ja 

munitsipaaleelarve, mille koosseisu kuulub  omakapital. Resursside planeerimisel toetub lütseumi 

juhtkond õpilaste arvu stabiilsusele 1500  piires: põhikoolis 4 paralleelklassi üldarvuga umbes 900 

õpilast  ja gümnaasiumiastmel teises õppehoones  600 õpilase piires. Lütseumi juhtkond peab eelarvet 

üheks lütseumi arengukava täitmise teguriks, mis on seotud õpikeskkonna ja haridusvõimaluste 

laienemisega.  

Finantseerimise küsimused on seotud  remondi ja muu füüsilise keskkonna loomisega uues hoones, mis 

käesoleval hetkel on veel kokkuleppimise staadiumis.Seetõttu on vaja arengukavas võtta rahastamise 

aluseks sätted,mis on määratletud kooli eelarves 2017.aastaks. 

 

32. Minimiseerida võimalikud riskid, mis on seotud võimaliku ressursside ebaratsionaalse 

kasutamisega või nende ebapiisava eraldamisega seoses lisanduva õppehoone renoveerimistöödega 

(aadressil Läänemere tee 31) ning õppetööks vajaliku füüsilise õpikeskkonna loomisega vastavalt 

projektile „Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi gümnaasiumihoone rekonstrueerimise kirjeldus“. 

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: direktor 

Finantseerimine: munitsipaaleelarve 

33. Muuta logistikat  kabinettide ja õpperuumide paigutamisel, arvestades õpilaste ümberjaotamist 

nende vanusest lähtuvalt lütseumi hoonete vahel;  vaadata üle klasside täituvus ja füüsilise 

õpikeskkonna olukord ning teha vajalikud korrektiivid ja rakendada vajalikud meetmed. 
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Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: direktor, õppealajuhatajad 

Finantseerimine: munitsipaaleelarve 

34. Luua kõikidele õppeprotsessis osalejaile võimalus psühholoogiliseks lõdvestuseks.  

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: direktor 

Finantseerimine: munitsipaaleelarve, omakapital 

35. Seoses füüsilise õpikeskkonna laienemisega ja ruumide arvu kasvuga  rakendada vajalikke 

meetmeid eesmärgiga suurendada omakapitali tulusid  lütseumi eelarves. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor 

Finantseerimine: munitsipaaleelarve, omakapital 

36. Aktiviseerida juhtkonna, pedagoogide ja õpilaste osalemist projektitegevuses eesmärgiga laiendada 

lütseumi ressursibaasi. 

Täitmise aeg: 2017.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor, projektijuht, infojuht 

Finantseerimine: projektitegevus 

37. Koos AS-iga Riigi Kinnisvara valmistada ette ja teostada staadioni renoveerimistööd  aadressil  

Linnamäe tee, 10. 

Täitmise aeg: 2017. a 

Vastutav isik: direktor 

Finantseerimine: munitsipaaleelarve 

 

IV.5 Organisatsiooni juhtimine  

Antud tegevuskava osa finantseerimise allikad on riigi- ja munitsipaaleelarvest. 

 

38. Viia läbi olemasoleva juhtimissüsteemi probleemidele orienteerituse analüüs ja suuremate muutuste 

määratlemine selle struktuuris. Vältimatute kaadri- ja struktuurimuudatuste tegemine, selle 

ettevalmistamine  ja koosseisude kinnitamine Haridusametis. 

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa  

Vastutav isik: direktor 

39. Viia sisse  muudatused lütseumi juhtkonna ja personali funktsionaalsetes kohustustes. Kõikide 

juhtimisega seotud isikute volituste, õiguste ja vastutusalade määratlemine ja kirjeldamine.  

Täitmise aeg: 2017.–2019. aa 

Vastutav isik: direktor 

40. Kõikide haridusprotsessi saatvate teenistuste operatiivse koostegevusmudeli väljatöötamine, 

arvestades muutusi lütseumi õppe- ja kasvatustöös erinevate vanuserühmadega. 

Täitmise aeg: 2018.–2019. aa 

Vastutav isik: direktor 

41.  Selgelt määratleda kõikides dokumentides (lütseumi põhikiri, sisekorraeeskiri, kooli õppekava) 

muudatused seoses teise õppehoone kasutuselevõtuga, kus hakkavad õppima gümnaasiumiastme 

õpilased. 

Täitmise aeg: 2017. a 

Vastutav isik: direktor, õppealajuhatajad 

42. Lütseumi kaadripoliitika kujundamise raames arvestada pedagoogide töötasu määratlemisel ja 

diferentseerimisel nende töö tulemuslikkust ja üldist panust organisatsiooni arengusse. Korrigeerida 

vastavalt tegelikule olukorrale ja rahalistele võimalustele lütseumi töötajate motivatsioonisüsteemi. 

Täitmise aeg: 2018.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor, lütseumi haldusnõukogu 
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43. Aktiivsemalt uurida ja algatada juhtivate Euroopa riikide parimate haridusalaste kogemuste ja 

tehnoloogiate rakendamist lütseumis. 

Täitmise aeg: 2018.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor, lütseumi haldusnõukogu 

44. Aktiivsemalt kasutada asutuse juhtimisel infokommunikatiivseid tehnoloogiaid. Luua ühine 

elektrooniline andmepank õppeprotsessi korraldamiseks. 

Täitmise aeg: 2019.–2022. aa 

Vastutav isik:infojuht, õppealajuhatajad  

45. Täiustada lütseumi väliskeskkonnaga koostoimimise süsteemi lisaressursside kaasamiseks 

õppeprotsessi ja gümnaasiumiõpilaste sotsialiseerumisvõimaluste avardamiseks. Algatada 

läbirääkimiseed kogukonna esindajatega, et motiveerida neid aktiivsemalt osalema lütseumi elus. 

Täitmise aeg: 2018.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor 

46. Arendada ja laiemalt rakendada jagatud initsiatiivi põhimõtet ning kaasata planeerimisprotsessi  ja 

tähtsate otsuste tegemisse lütseumi personal, lapsevanemad  ja õpilased kui peamised ja 

õppeprotsessist enim huvitatud osalised, aga ka sõltumatud eksperdid analüütilisteks tegevusteks. 

Täitmise aeg: 2018.–2022. aa 

Vastutav isik: direktor 

47. Luua lapsevanemaile toetuseks info- ja konsultatsiooniteenistus eesmärgiga kindlustada ühine 

lähenemine kaasaegse noore inimese isiksuslikule arengule ja tema positiivsele sotsialiseerumisele. 

Organiseerida konsultatsioone, treeninguid ja individuaalset praktilist abi kõikidele 

haridusprotsessis osalejaile. 

Täitmise aeg: 2017.–2018. aa 

Vastutav isik: koolipsühholoog, projektijuht, huvijuht 

48. Optimeerida lütseumi ja kogukondlike partnerite koostoime mehhanismid uuendatud kodulehe, 

publikatsioonide, avatud uste päevade ja massimeedia kaudu ning osalemisega pedagoogilistes 

ühingutes ja kogukonna üritustel. 

Täitmise aeg: 2018.–2020. aa 

Vastutav isik: direktor, infojuht 

49. Peale arengukava koostamist ja kinnitamist tagada selle tähtsaima osise rakendumine, s.t kava 

täitmise seire, milleks on vaja arengukava, sh eelarve, jagada konkreetseteks tegevuseks aastate 

lõikes ja vajadusel viia sisse vastavad parandused järgmise aasta plaanidesse.  

Täitmise aeg: 2017. a 

Vastutav isik: direktor, infojuht  

50. Viia läbi konsultatsioonid HTM, Tallinna Haridusameti juhtkonna töötajatega ning õigusvaldkonna 

ja haridusspetsialistidega, sh keelte õppimise ja kooli õppekeele valiku küsimustes. 

Täitmise tähtaeg: jaanuar 2017  

Vastutaja:direktor 

51. Organiseerida ülekooliline lastevanemate koosolek koos kooli hoolekogu, õpilasomavalitsuse ja 

õppenõukoguga arutamaks lütseumi põhikooli ja gümnaasiumiastme  õppekeele valikut ning 

sellega seonduvaid menetlustoiminguid esitamiseks linnavalitsusele.  

Täitmise tähtaeg: jaanuar 2017  

Vastutaja:direktor 

IV.6  Tegevused linnavalitsuse otsuste täitmiseks koolide ühendamisel 

  

Lähtudes Tallinna Linnavalitsuse otsusest kahe kooli ühendamise kohta  17. novembrist 2016 nr 182:  

„Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 

ümberkorraldamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiks“ (vt. hüperlink) kavandame läbi viia 

järgmised tegevused: 

 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=134885&fd=1&k1=15&leht=1&lineid=126
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52. Analüüsida VKTG administratsiooni, pedagoogilise kollektiivi, tugiteenistuste  kogemust 

õppeprotsessi korraldamisel erinevas vanuseastmes ja erineval haridustasemel 

õpilaskontingentidele. 

Täitmise tähtaeg:  2017a I kvartal 

                                                                                         Vastutaja: direktor 

53. Koos VKTG administratsiooniga viia läbi kaadripotentsiaali analüüs loomaks ühist pedagoogilist 

kollektiivi  tööks tulevikus uues olukorras, kui kaks kooli on ühendatud. 

Täitmise tähtaeg:  2017a II kvartal 

                                                                                         Vastutaja: direktor 

54. Pakkumaks maksimaalseid võimalusi VKTG õpilastele oma õpingute jätkamiseks: 

a) läbi viia õpilasi puudutav analüüs EHISes; 

b) korraldada õpilaste üldkoosolek arutlemaks nende ootuste, nõudluse ja ettepanekute üle 

õppetöö jätkamise küsimustes; 

c) kogutud informatsiooni põhjal valmistada ette vastavad muudatused õppekavas ja lütseumi 

tegevuskavas/arenduskavas. 

Täitmise tähtaeg:  2017a II kvartal 

                                                                                         Vastutaja: direktor 

55. Analüüsida VKTG füüsilist keskkonda  eesmärgiga  kasutada seda võimalusel   kahe õppehoone 

varustamisel. 

Täitmise tähtaeg:  2017a I kvartal 

                                                                                           Vastutaja: direktor 

56. Viia sisse vastavad muudatused Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi põhikirja. 

Täitmise tähtaeg:  1.09.2017  

Vastutaja: direktor 

57. Viia sisse muudatused lütseumi tegevust reglementeerivatesse dokumentidesse: kooli sisekord, 

gümnaasiumiastme õppekava ja õpilaste vastuvõtmise kord. 

Täitmise tähtaeg:  1.09.2017  

Vastutaja: direktor 
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V. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 
 

V.1 Põhjused arengukava muutmiseks 

Lütseumi arengukava pole staatiline dokument ja teda korrigeeritakse  pidevalt. Muutuste tegemiseks 

võivad olla järgmised põhjused: 

1. muutused haridusvaldkonda puudutavates EV seadustes;  

2. muutused riiklikes õppekavades;  

3. Tallinna volikogu otsused,sh Tallinna Linnavolikogu otsus  17. november 2016 nr 182: „ Vana-

Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 

ümberkorraldamine Tallinna Linnamäe Vene Lütseumiks“ 

4. muutused lütseumi eelarves,  

5. õppenõukogu ja kooli hoolekogu otsused. 

 

 

V.2 Muudatuste tegemise kord  

1. Vajalikud muudatused kehtivasse arengukavasse kooskõlastatakse vastavatel õppenõukogu ja kooli 

hoolekogu koosolekutel. 

 

2. Seejärel edastatakse muudatused elektrooniliselt Haridusametile. 

 

3. Pärast muudatuste kooskõlastamist viiakse need sisse direktori käskkirjaga. 


