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SISSEJUHATUS 

Käesolev arengukava on koostatud eesmärgiga määratleda Tallinna Lilleküla 

Gümnaasiumi arengusuunad aastateks 2012-2016. Arengukavas kirjeldatakse 

kavandatavaid hariduslikke taotlusi, eesmärke ja nende saavutamise teid. 

Arengukava on aluseks Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi strateegiliste otsuste 

langetamisele ning iga-aastaste üldtööplaanide koostamisele. 

Arengukava lähtub järgmistest dokumentidest: 

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; 

2. Tallinna arengukava 2011-2027; 

3. TLG sisehindamise aruanne 2007-2010; 

4. TLG sisehindamise aruande 2007-2010 nõuniku tagasisidearuanne; 

Arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hoolekogu, lapsevanemate, 

õpilasesinduse (ÕE) ja õppenõukogu ettepanekuid. 

Dokument koosneb seitsmest suuremast jaotusest: 

1. Õppeasutuse lühiülevaade sisaldab ülevaadet organisatsioonist, kus toimub I- XII 

klassini õpilaste õpetamine riikliku õppekava alusel; 

2. Visioon, missioon; 

3. Hetkeolukorra analüüs, parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad 

valdkonniti aastateks 2012-2016; 

4. Turvalisuse tagamine koolis; 

5. Tegevuskava; 

6. Õpetajate täiendkoolitus;  

7. Arengukava uuendamise kord. 

Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli 

sisehindamise raames. Kooli juhtkond teeb augustikuises õppenõukogus kokkuvõtte tööst 

arengukava eesmärkideni jõudmisel ja sisehindamisel esitatud soovitustest. Tulenevalt 

õppenõukogu hinnangust ja ettepanekutest lisatakse arengukavasse täiendused ja 

parandused, mis kooskõlastatakse eelnevalt kooli hoolekoguga. 
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1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium (edaspidi: kool) asub Tallinna Kristiine linnaosas. Kool 

alustas oma praeguses asukohas tegevust 1975. aastal Tallinna 3. Keskkoolina. Alates 

1999. aastast kannab kool nime Tallinna Lilleküla Gümnaasium.  

Koolil on hea maine tänu suurepärasele õpikeskkonnale ning headele õpitulemustele. 

Õppida soovijaid on rohkem kui klassides kohti. Õpilaste arv on pidevalt kasvanud, hetkel 

õpib koolis 857 õpilast. Klassikomplekte on 34 (1.-10. klassini kolm paralleeli). Koolis 

töötab 67 pedagoogi. 

Kool on 2009. aastal täielikult renoveeritud. Õppeklassid on kaasajastatud, loodud on suur 

spordikompleks, koolil on turvaline aiaga piiratud õueala, kus asuvad staadion, 

pallimänguväljakud, õuesõppeklass ja algklasside mänguväljak. 

Koolis on selle loomisest peale pööratud suurt tähelepanu loodusteaduste õpetamisele 

(bioloogiakallakuga klassid, valikained, projektid, õppekäigud jne). Teiseks kooli 

tunnuseks on olnud informaatika, mille alged viivad 1985. aastal avatud informaatika 

süvaõppeni. Viimastel aastatel oleme olnud IKT valdkonnas eeskujuks paljudele koolidele 

Eestis ja oleme jaganud kogemusi ka välismaa koolidele.  

Meie kool algatas meedia e-õppe, mobiilsete arvutiklasside kasutamise, ainekesksed 

arvutitunnid. Koolis on loodud õpikeskkonnad VIKO ja Tiigrikool. Koolis on olemas kõik 

kaasaegsed infotehnoloogilised vahendid (nt. digitaalne ilmajaam, andmekogurid, 

interaktiivsed tahvlid, mobiilsed arvutiklassid, meediavahendid jne).  

Eelnevast lähtudes on gümnaasiumis praegu sissetöötamisel 3 õppesuunda: reaal-

majandus, humanitaar-meedia ja loodusteaduste-rekreatsioonikorraldus. Nooremas 

kooliastmes tegutsevad spordi- ja inglise keele klassid.  

Alates 2003. aastast on kool olnud kaasatud erinevatesse integratsiooniprojektidesse ning 

selle tulemusena kujunenud eri kultuure kandvaks, tutvustavaks ja väärtustavaks 

multikultuurseks kooliks, milles õpib enam kui kümnest rahvusest ja/või riigist pärit lapsi 

ning noori.  

Koolis töötab psühholoog, sotsiaalpedagoog, tugiõpetaja ja logopeed. Välja on töötatud 

tugisüsteemid erivajadustega õpilastele (arendusõpe, tugiõpe, kõneravi, keeleõpe, 

huviringid, PPR jne). Huvijuhi ja õpilasesinduse eestvedamisel on koolis hästi 

organiseeritud ja mitmekesine tunniväline tegevus.  
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1. KOOLI MISSIOON JA VISIOON 

1.1. Missioon 

Tallinna Lilleküla Gümnaasium on omanäoline, modernne ja turvaline õppeasutus, mis 

võimaldab hariduse omandamist ning õpilaste võimetekohast arengut nii põhikoolis kui 

gümnaasiumis. Kooli missioon väljendub kooli tunnuslauses "Teadmiste toel tegusaks". 

 
1.2. Kooli visioon  

Kool on jätkusuutlik, innovaatiline ja pidevalt arenev õppeasutus, kus ühe asutusena 

tegutsevad kõikide kooliastmetega põhikool ja gümnaasium ning kus on loodud head 

võimalused hariduse omandamiseks 1.-12. klassini.  

Meie eesmärgiks on vaimsus, haritus ja eetilisus. 

Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis hariduse omandanud õpilane on laia silmaringiga, 

keskkonnateadlik, infoühiskonnas edukas, koostöövõimeline, motiveeritud ja iseseisev 

õppija, kes väärtustab õppimist ning eneseteostust. 

 

2. TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE (1) 

2.1. Hetkeolukorra analüüs 

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: eestvedamine on sisehindamissüsteemis 

olulisel kohal, rakendatakse kaasaegseid, asjakohaseid juhtimismeetodeid, valdkond on 

piisavalt dokumenteeritud.  

Koolis on välja töötatud oma sisehindamissüsteem, mis on olnud aluseks kooli tegevuse 

parendamisel. Tagasisideküsitlused viiakse läbi iga õppeaasta lõpus. Sellest lähtuvalt 

ollakse juhtkonna tegevusega üldiselt rahul.  

Koolis valitseb sõbralik vaim, töötajatevahelised suhted on head, toimivad avalik dialoog 

ja loominguvabadus. Kooli tugevuseks on, et kooli personal tegutseb ühtse meeskonnana, 

valdkondade juhid on oma valdkonna pühendunud ja innustavad eestvedajad. 

 
2.2. Parendusvaldkonnad 

• Koolile oluliste huvigruppe senisest suurem kaasamine; 

• Personali eneseanalüüsi ja oma tegevuse eesmärgistamise oskused;  
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• Personali enesehindamise süsteem. 

 
2.3. Arengueesmärgid aastateks 2012–2016 

• Laiendada osalusjuhtimist; 

• Kaasata vilistlasi senisest enam kooli tegevusse; 

• Teha teadlikku mainekujundust kooli tutvustamisel; 

• Kaasata personal koolitöö planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse; 

• Jagada kolleegidega postiivset õpetamiskogemust ja –metoodikat; 

• Korraldada täiskasvanute koolitusi; 

• Uuendada ja korrastada kooli alusdokumentatsiooni. 

 

3. TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE (2) 

3.1. Hetkeolukorra analüüs 

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: kogu personalipoliitika lähtub kooli 

eesmärkide saavutamise strateegiast, on konkreetne, selgelt sõnastatud, piisavalt detailne, 

märkimist väärib personali arendamise plaanipärasus. 

Õppeasutuses on hea mikrokliima. Koolis on püsiv õpetajaskond, ametikohad on täidetud. 

Kõik pedagoogid on kaasatud vahetult kooli arendustegevusse ja töökorralduslike 

küsimuste arutamisse töörühmade või õppetoolide kaudu. Koolis on välja töötatud uusi 

töötajaid toetav mentorlussüsteem. Täienduskoolituseks on eraldatud piisavalt 

eelarvevahendeid, koolil on hästi toimiv sise- ja väliskoolitussüsteem, 

tulemuspalgasüsteem ja personali tunnustamise kord. 

 
3.2. Parendusvaldkonnad 

• Kooli töötajate tööülesannete kirjeldused (ametijuhendid);  

• Kutse-eetika põhimõtete formuleeringud; 

• Majanduspersonali arenguvestlused; 

• Koolitusega seotud dokumentatsioon. 
 

3.3. Arengueesmärgid aastateks 2012–2016 

• Läbi vaadata ja parendada töötajate ametijuhendeid ja formuleerida selgemalt kutse-

eetika põhimõtted; 
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• Uuendada ja edasi arendada personali arenguvestluste korda;  

• Välja töötada koolitusstrateegia; 

• Tagada kvalifitseeritud personali olemasolu; 

• Täiustada ja üle vaadata õpetajate tunnustamise kord ja kriteeriumid;  

• Tagada kooli töötajate valmisolek kriisisituatsioonis tegutsemiseks. 

 

4. TEGEVUSVALDKOND: KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA (3) 

4.1. Hetkeolukorra analüüs 

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: huvigruppidega tehtava koostöö initsiatiiv 

lähub koolist, on vajalikul määral tähtsustatud ning tulemuslikkus hinnatud, eraldi 

märkimist väärib lastevanemate nõukoja tegevus. 

Koolil on rohkelt koostööpartnereid. Hea koostöö on toimunud kooli hoolekoguga, 

lastevanematega, kohaliku omavalitsuse esindajatega, politseiga, lasteaedadega, 

naaberkoolidega ja Tallinna Haridusametiga. Koolis on hästi toimiv hoolekogu, 

lastevanemate nõukoda ja õpilasesindus. Lastevanematega hoitakse pidevalt sidet 

meililistide, e-kooli, kodulehe ja blogide kaudu, regulaarselt toimuvad lastevanemate 

koosolekud ja infopäevad. Küsitluste andmetel on lastevanemad kooliga väga rahul. 

 
4.2. Parendusvaldkonnad 

• Koostöö kavandamine huvigruppidega; 

• Õpilasesinduse efektiivsem kaasamine õpilasi puudutavate küsimuste lahendamisse 

ning koolielu edendamisse;  

• Rahulolu-uuringud eri gruppide jaoks;  

• Lastevanemate tagasiside. 
 

4.3. Arengueesmärgid aastateks 2012–2016 

• Parendada koostööd huvigruppidega; 

• Suurendada õpilasalgatusi koolielu edendamisel;  

• Koostada erinavate huvigruppide rahuoluküsitlused (lastevanemate erinevad huvid alg- 

ja põhikooli ning gümnaasiumi osas); 

• Luua täiendavaid võimalusi ettepanekute tegemiseks ja arvamuse avaldamiseks 

lastevanematele; 

• Töötada välja lastevanemate tunnustamise süsteem. 
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5. TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE (4) 

5.1. Hetkeolukorra analüüs 

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: erakordne on, et koolis on hinnatud 

eelarvelisi ressursse piisavaks, finantstegevus on juhitud väga heal tasemel, kaasatakse 

märkimisväärseid lisavahendeid erinevate projektide kaudu, nii rahalisi kui 

intellektuaalseid. 

Ressursside juhtimine toimub läbi iga-aastase eelarve, mille koostamisel arvestatakse 

eelmise majandusaasta tulemusi, kooli arengukava, eesmärke ja vajadusi. Eelarve täitmist 

analüüsitakse pidevalt ja otsitakse võimalusi kokkuhoiuks ja kulude optimeerimiseks. 

2009. aastal on kool täielikul renoveeritud ja varustatud osaliselt uue inventariga. 

Renoveerimise käigus sai kool võimla, kus saab üheaegselt läbi viia kehalise kasvatuse 

tunde kolmele klassile.  

Projektide ja omatulude teenimise kaudu on hangitud eelarveväliseid ressursse, mida on 

kasutatud õpikeskkonna parendamiseks. Varustatus IKT vahenditega on hea, tööd ning 

arengut soosiv, kuid vajab pidevat kaasajastamist.  

Valvekaamerate ja automaatse tuletõrjesüsteem kasutuselevõtt on muutnud koolimaja 

turvalisemaks.  

Koolis on olulisel kohal keskkonda säästev mõtteviis, mida kujundatakse keskkonna-

projektide kaudu. Paljud koolidokumendid on ainult elektroonilised.  

 
5.2. Parendusvaldkonnad 

• Lisaressursside hankimine fondidest ning projektidest;  

• Vananenud koolimööbel; 

• Aegunud ja kasutuskõlbmatuks muutunud IKT vahendid;  

• Elektrikasutuse otstarbekus; 

• Koolipere keskkonnateadlikkus. 

 
5.3. Arengueesmärgid aastateks 2012–2016 

• Luua terviklik ülevaade võimalustest, mille abil saada fondidest ning projektidest 

lisaressursse;  

• Suurenenud omavahendite laekumise toel viia lõpule kooli õppeklasside koolimööbli 
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väljavahetamine; 

• Suurendada koolipere keskkonnateadlikkust; 

• Vajaduse järgi uuendada aeguvaid või kasutuskõlbmatuks muutuvaid IKT vahendeid ja 

hankida varuosi;  

• Suurendada koolidokumentide ringlust sisevõrgu kaudu; 

• Majandada säästlikult. 

 

6. TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ (5) 

6.1. Hetkeolukorra analüüs 

Sisehindamise eksperdi hinnang valdkonnale: õppe- ja kasvatusprotsess on kooli tegevuse, 

ka sisehindamissüsteemi, keskseks valdkonnaks, õpilase arengut toetatakse, jälgitakse ning 

suunatakse pideva õpikeskkonna parendamise kaudu, sisehindamine kajastab koolis 

tehtavat tööd õppuritele erinevate õpivõimaluste loomise ja parendamise valdkonnas, 

koolis jälgitakse ning arvestatakse õpilaste arenguga seotud tulemusi. 

Kool on saavutanud õppetegevuses häid tulemusi. Koolis rakendatavad õppekorraldus ja -

meetodid toetavad õpilaste õpimotivatsiooni püsimist, õpilassõbralikku õpikeskkonda. 

Sellise õpiprotsessi käigus paranevad õpilase eneseteadlikkus ja enesehinnang.  

Üle poolte õpilastest õpib hinnetele „hea“ ja „väga hea“, riigieksamite tulemused on 

märkimisväärselt head, tänu tugisüsteemidele on vähe mitteedasijõudjaid.  

Kool on loonud head tingimused uusimmigrantide ja välismaalt saabunud õpilaste 

integreerimiseks õppetöösse. Õpilasi rikastab multikultuurne õpikeskkond. 

Kool alustas üleminekut uuele õppekavale 2011./2012. õppeaastal. Õppekava järgi on 

koolis 3 õppesuunda, mille väljatöötamisel on arvestatud järjepidevust ja traditsioone. 

Kooli õppekeskkond on väga hästi varustatud erinevate IKT vahenditega, mida aktiivselt 

kasutatakse õppetegevuses. Õppekava täitmisel püütakse järjest rohkem rakendada 

erinevaid õppekava rikastavaid meetodeid, milleks on projektitöö, ainetevaheline ja 

huvitegevuse integratsioon, õuesõpe, rollimängud, õppekäigud, uurimistööd, e-õpe, i-õpe, 

loengud, vestlused, mängud jne. Õppimine on au sees.  

Õpilaste arengut ja positiivset enesehinnangut toetatakse mitmekesise tunnivälise tegevuse, 

huviringide, projektide ja ürituste kaudu. 

“Oma kooli tunnet” aitab luua ja hoida kooli sümboolika, koolivorm, traditsioonilised 
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üritused ja ühistegevused.  

 
6.2. Parendusvaldkonnad 

• Ümarlaua vestluste ja kokkulepete dokumentatsioon; 

• Tegevuste kava järkjärguliseks üleminekuks uuele õppekavale 2011.–2013. aastal; 

• Aktiivõppe meetodite kasutamine; 

• Õppeainete integratsioon; 

• Õpilaste koolist puudumine lapsevanema loal; 

• Pakkuda koolis õpilastele mitmekesisemat huviringide valikut ning suunata neid ka 

väljaspool kooli toimuvatesse huviringidesse; 

• Propageerida tervislikku toitumist ja kaasata õpilasi terviseedenduslikku tegevusse.  

 
6.3. Arengueesmärgid aastateks 2012–2016 

• Jätkata haridusasutusena, kus saab omandada haridust 1.-12. klassini (ühtse põhikooli 

ja gümnaasiumina); 

• Kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkata kõikides kooliastmetes vähemalt 3 

paralleelklassiga; 

• Selgitada traditsioonilise mitmeastmelise kooli väärtusi; 

• Rakendada uus õppekava täies mahus; 

• Dokumenteerida ümarlaua vestlused ja kokkulepped; 

• Koostada tegevuste kava järkjärguliseks üleminekuks uuele õppekavale 2011.–2013. 

aastal (õppekirjandus, õppematerjalid, koolitused jms);  

• Laiendada erinevate aktiivõppemeetodite kasutamist;  

• Tervikliku maailmapildi kujundamiseks integreerida erinevaid õppeaineid; 

• Kasvatada «oma kooli tunnet»; 

• Täiustada tugisüsteemi; 

• Propageerida huviringides osalemist ja luua õppesuundi toetavaid huviringe; 

• Propageerida tervislikku toitumist ja kaasata õpilasi terviseedenduslikku tegevusse; 

• Osaleda õpilaskonkurssidel ja võistlustel; 

• Vähendada õpilaste õppetööst puudumist lapsevanema loal. 

 

 

 


