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1. Sissejuhatus 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi (edaspidi ka TMG) arengukava aastateks 2011-2015 on 

kooli arengut suunav dokument, kus käsitletakse haridusalaseid taotlusi, soovitud 

eesmärke ja nende saavutamise teid. Arengukava koostamisel arvestati möödunud 

perioodi saavutusi, hetkeseisu ja olemasolevaid ressursse. Lähtuti õpilaste, õpetajate, 

lapsevanemate, kooli personali ja Tallinna linna vajadustest. TMG arengukava tugineb 

kooli põhimäärusele ja Tallinna linna arengukavale.  

 

Kooli kaudu säilitatakse ja kujundatakse neid kogemusi, väärtusi ja tõekspidamisi, mis on 

kogu ühiskonna jaoks olulised. Iga kool soovib olla ühiskonna silmis aktsepteeritud kui 

kvaliteetset haridust andev, enesest lugupidavaid ja teistega arvestavaid intelligentseid ja 

terve maailmavaatega ühiskonnaliikmeid produtseeriv haridusasutus. 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumil tuleb leida selline arengustrateegia, mis aitaks koolil läbi 

kvaliteetse ja mitmekülgse hariduse võimaldamise õppimist motiveerivas õpikeskkonnas 

kvalifitseeritud pedagoogide abiga jõuda Eesti haridusturul arvestatavale kohale. 

 

2. Üldandmed 

 

● Tallinna Mahtra Gümnaasium asub Lasnamäel 

● Kool kuulub munitsipaalomandisse 

● Rahalised vahendid – riigieelarve, kohalik eelarve 

● Aadress: Mahtra 60, 13812 Tallinn 

● Hetkeseis: õpilasi klassides kokku 591 

● Elukutselise kaadri olemasolu (10 vanemõpetajat, 38 õpetajat, 5 nooremõpetajat) 

 

2.1. Lühiajalugu 

 

Kooli on nimetatud: 

● Tallinna 58. Põhikooliks                    1983 

● Tallinna 58. Keskkooliks                   1985 

● Tallinna Mahtra Gümnaasiumiks      1998 

 

● 01.09.1983    avati Tallinna 58. Põhikool 

● 1985     nimetati Tallinna 58. Põhikool  ümber  Tallinna 58. Keskkooliks 

● 1998     nimetati Tallinna 58. Keskkool  ümber Tallinna Mahtra Gümnaasiumiks 

 



     

2. 2. Asend ja tänane päev 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasium on üldhariduslik munitsipaalkool ning asub aadressil: 

Mahtra 60, Tallinn 13812, Eesti Vabariik. TMG teenindab Lasnamäe linnaosa lapsi, kooli 

tegevus toimub põhimääruse alusel, mis on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 

24.11.1999.a. määrusega nr. 105.  Koolitusluba nr. 3537HTM, välja antud 22.12.2004.a. 

ministri käskkirja nr 1220 alusel. Tallinna Mahtra Gümnaasium on munitsipaalomandis 

olev õppeasutus, kus õppetöö toimub tasuta ning on vene ja eesti keeles. 

Gümnaasiumiastmes planeeritakse üleminekut eestikeelsele aineõppele 60% ulatuses, mis 

tähendab järgmisest 2011/2012. õppeaastast 10.klassi astujaile 57 kursuse ainete 

õpetamist eesti keeles (Lisa 8). Põhikooliastmes toimub õppetöö põhiliselt vene keeles, 

kuid seoses ettevalmistusega gümnaasiumiastme eestikeelseks aineõppeks õpetatakse 

eesti kirjandust, kunsti ja loodusõpetust eesti keeles, järgmisest 2011/2012. õppeaastast 

lisandub kehaline kasvatus (Lisa 3). Tööd alustavates varase keelekümbluse klassides 

hakkab toimuma õppetöö eesti keeles. Kool töötab ühes vahetuses, on olemas 

pikapäevarühmad ning töötavad ettevalmistusklassid. Koolil on oma logo. Koolihoone on 

renoveeritud 2008/2009.õppeaastal ja alates 2009/2010. õppeaastast on nii õpilastele kui 

ka õpetajatele tagatud kaasaja nõuetele vastav keskkond ja tingimused. Kooli deviisiks on 

KOOL LASTE JAOKS. TMG-es tegutsevad paljud huvialaringid (Lisa 9), kool osaleb 

rahvusvahelistes, vabariiklikes ja linna projektides, koolis tegutseb õpilasomavalitsus 

ning on olemas kaasaegne raamatukogu, söökla, puhvet, tervisekabinet, töötavad 

logopeed, psühholoog ja sotsiaaltöötaja. 2010.aastal sai kool kvaliteediauhinna "Hea 

huvitegevusega kool".   

Hetkel töötab koolis 66 inimest, neist 53 on pedagoogilised töötajad (Lisa 4). Koolis õpib 

01.10.2010 seisuga 591 õpilast (Lisa 1), töötab 24 klassikomplekti, kus õpib keskmiselt 

24,6 õpilast. 27 tegevusaasta jooksul on koolil välja kujunenud omad traditsioonid, mis 

kajastuvad järgmiste ürituste näol: 

 

● Teadmiste päev 

● Spordipäev 

● Õpetajatepäev 

● Esimese klassi ja gümnaasiumi õpilaste rebaseks löömine 

● Eesti rahvakalendri tähtpäevade tähistamine 

● Kodanikupäeva tähistamine 

● Direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja Parima Aasta Õpetaja konkursi 

(korraldab hoolekogu) võitjate autasustamine 

● Jõuluüritused 

● Vilistlaste õhtu 

● Valentinipäev 



● Iseseisvuspäev 

● Vastlapäeva tähistamine eesti ja vene traditsioonide järgi 

● Naistepäev 

● KVN õpetajad vs õpilased 

● Moenädal 

● Ainenädalad 

● Aabitsapidu 

● Lasteloomingu festival 

● Rahvusvaheline festival „Meid ühendab looming“ 

● Viimane kell ja lõpupeod 

● Suvine linnalaager 

● Lastekaitsepäev 

● Õppekäikude päevad 

 

 

2.3. Tegevuskeskkond ja analüüs 

 

Hariduskeskkond 

 

● Põhikoolis: 

 töötavad ettevalmistusklassid sh ka varase keelekümbluse 

ettevalmistusklass 

 töötavad pikapäevarühmad 

 eesti ja inglise keelt õpetatakse alates 1.klassist (Lisa 2) 

● Õppekeeleks on eesti keel: 

 algklassides osaliselt kunstiõpetuses 

 põhikoolis eesti kirjanduses, kunsti- ja loodusõpetuses 

 gümnaasiumis eesti kirjanduses, muusika- ja ühiskonnaõpetuses, 

geograafias, kunstis, kunstiajaloos, eesti ajaloos, kehalises kasvatuses, 

majandusõpetuses    (Lisa 2) 

● Gümnaasiumis: 

 toimub õppetöö kursuste kaupa 

 õppeplaanis on järgmised valikained: arvutiõpetus, filosoofia ajalugu, 

majandusõpetus, saksa keel, inglise keel, eesti keele grammatika, 

emakeel, matemaatika (Lisa 2) 

● Koolis tegutsevad järgmised huviringid: eesti keel, inglise keel, informaatika, 

kooliteater, tantsustuudio, vokaalstuudio, sportmängud, muusikaringid (Lisa 9) 

● Aktiivselt osaletakse rahvusvahelistes, vabariiklikes ja linna projektides 

● Tegutseb õpilasomavalitsus 

● Töötab kaasaegselt sisustatud ja hästi varustatud raamatukogu 



● Koolis on olemas tingimused, mis tagavad õpilaste tervise hoidmise ja säilitamise 

(söökla ja puhvet, tervisekabinet, psühholoog, logopeed, sotsiaaltöötaja). 

Koolivaheajad toimuvad vastavalt haridus-ja teadusministri määrusele. Hinnangu 

andmine kooli tööle toimub neli korda õppeaastas õppenõukogu koosolekutel ja sügisel 

esimesel töökoosolekul. 

 

Prioriteedid 

 

● Avatus 

● Loomingulisus 

● Heasoovlikkus 

● Kaasaegsus 

● Elukestev õpe 

● Partnerlus 

● Sisehindamine 

 

Kooli poolt on tagatud 

 

 Võrdsed võimalused kõikidele õpilastele 

 Vastavalt õpilaste võimetele ja vajadustele Eesti haridusseadustele vastavad 

arengutingimused 

 Kaasaegne multikultuurne õpikeskkond 

 Üleminek eestikeelsele aineõppele vajalikus mahus 

 Koolielu uuendamine, lähtudes õpilaste ühiskonna vajadustest 

 Koostöö kooli, lapsevanemate ja ühiskondlike organisatsioonide vahel 

 

Edasiliikumiseks tulevikku on vaja 

 

 et õpilane 

 

 saaks omandada ettenähtud teadmisi vastavalt uuele Riiklikule õppekavale 

 omaks tingimusi infotehnoloogia omandamiseks 

 omaks juurdepääsu informatsioonile 

 saaks osaleda aktiivselt õppetöös 

 

 et õpetaja  

 

 täiendaks pidevalt oma kvalifikatsiooni 

 kasutaks omandatud teadmisi enda igapäevases töös 

 



 Kooli juhtkond loob õpetajatele vastavad töötingimused 

 Õppekava sisaldab metoodilisi- ja õppematerjale, mis võimaldaksid 

aineõpetajatel koostada isiklikke aine- ja töökavasid 

 

 

3. Olukorra kirjeldus: SWOT-analüüs 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumis on juba aastaid kasutatud SWOT - küsitluse vormi. 

Analüüsitud on nii lapsevanemate küsitlustulemusi kui ka õpilaste arvamusi, samuti 

õpetajate tööd. Allpool esitatud SWOT - analüüs viidi läbi kooli töötajatega 2010. aastal, 

mis andis meile järgmise kokkuvõtte kooli hetkeolukorrast: 

 

Tugevused Nõrkused 

 Stabiilse ja professionaalse kaadri olemasolu 

 Kollektiivis valitsev hea sisekliima 

 Järjepidev õppeprotsessi planeerimine ning 

kontroll 

 Kaasaegse õpikeskkonna olemasolu 

 Erineva tasemega õpperühmade 

moodustamine matemaatikas, eesti ja inglise 

keeles (4.-9.klass) 

 Töö planeerimise ja analüüsimise 

töörühmade tegevuse tõhusus 

 Algkooliastme õpilaste arvu märgatav 

suurenemine  

 Õpilaste järjepidev uurimistöödega 

tegelemine  

 Gümnaasiumi kõikide abistruktuuride 

laitmatu  tegutsemine  

 Tugiteenuste osutamine erivajadustega 

lastele 

 Tugisüsteemide operatiivne tegevus: 

psühholoog-sotsiaaltöötaja-logopeed 

 Aktiivne  klassiväline tegevus  

 Õpilasomavalitsuse algatus- ja vastutusvõime   

 Igasuvine laste linnalaager  

 Kooli hoolekogu igakülgne tõhus abi 

 Koostööpartnerite aktiivne koostöö  

 Osavõtt erinevatest linna- ja 

rahvusvahelistest projektidest 

 Elektroonilise dokumentatsiooni 

kasutuselevõtt, tagasiside süsteemi 

rakendamine  

 Riigieksamite kehvad 

tulemused 

 Nõrgad tulemused 

olümpiaadidel 

 Õpilaste vähesus 

gümnaasiumiastmes 

 Põhikooli- kui ka 

gümnaasiumiastme 

lastevanemate passiivne 

osalemine koolielus 

 Meediaallikate vähene 

kaasamine ürituste ja 

koolielusündmuste 

kajastamiseks 

 Kollektiivi vähene osalus 

projektitöös 

 Üksikute õpetajate jahe 

suhtumine IKT - vahendite 

kasutamisse õppetöös 

 Gümnaasiumi 

pedagoogide vähene 

riigikeeleoskus ja madal 

võõrkeelteoskuse tase  

 Üksikute põhikooli 

õpilaste vähene 

motiveeritus õppimiseks 



 Väljatöötatud infolevitamise ja tagasiside 

saamise E - võimalused  

 Hea materiaaltehniline baas 

 Renoveeritud koolihoone ja territoorium  

Võimalused Ohud 

 Loominguliste huviringide arvu 

suurendamine  

 Töö andekate lastega  

 Aktiivne töö lastevanematega  

 Korrapärane kutsesuunitlusöö koolis  

 Varase keelekümbluse ettevalmistusklassi ja 

keelekümbluskassi avamine 

 Valikainete õppimisvõimaluste                  

laiendamine koolis  

 Ainete õpetamine riigikeeles ning eestikeelse 

terminoloogia kasutamine ainetundides, 

LAK-õppe meetodite kasutamine 

 Noorte õpetajate pidev abistamine   

 Iga-aastaste õpilaskonverentside 

korraldamine  

 Õpilaste rahulolu küsitlustulemuste 

korrapärane analüüsimine     

 Pereväärtuste kadumine  

 Gümnaasiumi staatuse 

kaotamine  

 Erivajadustega õpilaste 

arvu suurenemine  

 Negatiivsed sotsiaalsed 

faktorid  

 Õpetaja elukutse prestiiži 

vähenemine tänapäeva 

tingimustes  

 Suur arv õpilasi on pärit 

probleemsetest peredest 

 Õpilaste tervise pidev 

halvenemine kaasaegse 

ühiskonna tingimustes  

 

 

4. TMG moto, põhiväärtused, visioon, missioon, põhieesmärgid 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasium on munitsipaalõppeasutus, kus järgitakse Eesti ühiskonda 

lõimuva noore isiksuse arendamisele suunatud adekvaatseid õpetamismeetodeid ja 

vorme. Hariduse andmine gümnaasiumis on suunatud õpilase arendamisele.  

 

4.1. Moto 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi deviisiks ehk motoks on järgmine sõnum:  KOOL ON 

LASTE JAOKS. 

 

4.2. Põhiväärtused 

 

Väärtused on kasvatusprotsessi üks osa. Õppeasutuses toimivad väärtused annavad 

koolile oma näo ning seepärast on vaja koolis tegeleda nii kooli eesmärkide seisukohast 

oluliste väärtuste defineerimisega kui ka nende väärtuste kujundamisega normideks. 

Kooli põhiväärtused on kujunenud välja aastatega ja toimivad aastast aastasse. 



Mõningane sisu muutus ja rõhu asetus tuleneb ühiskonna muutustest. Tallinna Mahtra 

Gümnaasiumile on omased järgmised väärtused: 

 

 avatus ja koostöö 

 uued teadmised ja pidev areng 

 algatusvõime ja loovus 

 julgus ja vastutus 

 koolirõõm ja turvalisus 

 ühtekuuluvustunne ja meeskonnatöö 

 suhtlemis- ja koostöökultuur 

 individuaalne ja innustav lähenemine õpilasele 

 professionaalsus ja innovaatilisus 

 kooli traditsioonid ja ajalugu 

 

 4.3. Visioon 

 

Õpilane õpib Tallinna Mahtra Gümnaasiumis ja omandab ühiskonnas aktsepteeritud 

konkurentsivõimelise gümnaasiumihariduse ning temast kujuneb haridust ja teadmisi 

hindav aktiivne noor inimene, kellel on võimalus jätkata õpinguid Eesti või välismaa 

kõrgkoolides. Teiselt poolt kindlustab kool eeldused elus toimetulekuks ka hariduslike 

erivajadustega lastele ja annab neile võimaluse vabariigi tööturul konkureerimiseks. 

 

4.4. Missioon 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi missiooniks on tagada uue Riikliku õppekava tingimustes  

kõikidele õpilastele vastavalt nende  individuaalsetele iseärasustele ja võimetele võrdsed 

võimalused õppimiseks ja arenguks, valmistada  õpilased ette iseseisvaks ja edukaks 

toimetulekuks  kaasaegses multikultuurses ühiskonnas. 

 

4.5. Strateegilised eesmärgid 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi strateegilised eesmärgid tulenevad kooli visioonist  ja 

annavad kogu personalile ettekujutuse sellest, millised me peame olema, et lähtuvalt 

põhiväärtustest tegeleda kooli arendamisega. Lähtudes riigi ja linna prioriteetidest, uutest 

Põhikooli riiklikust õppekavast ja Gümnaasiumi riiklikust õppekavast ning Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest püstitab Tallinna Mahtra Gümnaasium ajavahemikuks 2011 - 

2015 järgmised eesmärgid: 

 



 õppija võimetele, vajadustele ning huvidele vastava kvaliteetse õppe- ja 

kasvatustegevuse korraldamine 

 turvalise ja arengut toetava õpikeskkonna loomine 

 õpilasi toetavate tugisüsteemide rakendamine 

 õpilaste huvitegevuse arendamine 

 aktiivse koostöö organiseerimine kooli kõikide huvigruppide vahel 

 kaasaegse infotehnoloogia rakendamine ja kasutamine õppeprotsessis 

 õpilastes tolerantsuse ja sallivuse kasvatamine 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi lõpetaja on ühiskonnapädev noor, kes valdab riigikeelele 

lisaks heal tasemel võõrkeeli, mis võimaldab noortel edasi õppida erinevates Eesti või 

Euroopa kõrgkoolides eesti või muus keeles, tunneb ja austab nii oma rahva kui ka eesti 

kultuuri ning väärtustab teiste rahvaste kombeid ja kultuuri. 

 

 

 

5. Kooli arenguvaldkonnad ja tegevuskava aastateks 2011 - 2015 

 

Tallinna Mahtra Gümnaasium on valinud gümnaasiumiastmesse kolm õppe- (arengu) 

suunda: humanitaar-, sotsiaal- ning loodus- ja reaalsuunad, mis kitsamalt hõlmavad 

õppesuunast tulenevaid ainevaldkondi. Kõik kolm suunda tähendavad seda, et kool 

võimaldab õpilastel teha valiku gümnaasiumiastmesse õppima asudes.  

 

Kooli arengustrateegia eesmärgid: 

● aidata kaasa positiivse ellusuhtumise, tervikliku maailmapildi ja vastutustundega 

toimiva inimese kujunemisele 

● õpetada laps õppima, mis on esimeseks eelduseks tema toimetulekuks iseseisvas 

elus 

● tagada lapsevanemate rahulolu lastele turvalise õpikeskkonna loomise, kvaliteetse 

ja mitmekülgse hariduse andmise läbi 

● tõsta õppeedukuse kvaliteeti kasutades tugisüsteemide ja ainetevahelise 

lõimumise võimalusi uuele õppekavale ülemineku tingimustes 

Eesmärkide saavutamiseks peab kool 

● tegelema pidevalt koolisisese arendustööga: 

 kontsentreerub sihikindlale õpetamis-õppimisprotsessile 

 töötab välja ühistel väärtustel põhinevad reeglid ja normid 

 pöörab tähelepanu oma tegevuse eesmärgistamisele, planeerimisele, 

inimeste koostöö organiseerimisele 

 loob ja hoiab positiivset mikrokliimat 



 motiveerib töötajaid ellu viima püstitatud eesmärke 

● arendama õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate vahelist koostööd 

● korraldama kooli ühisprojekte 

● selgitama välja kliendi rahulolu perevestluste ja hinnanguliste küsitluste abil 

 

5.1. Eestvedamine ja juhtimine  

 

Eesmärgid 

 

 Võimaldadada õppimist kvaliteetses, mitmekülgses ja  motiveerivas 

õpikeskkonnas  

 Jõuda kvalifitseeritud pedagoogide abiga Eesti haridusturul arvestavale kohale  

 Õpetada laps õppima, luues esimese eelduse tema toimetulekuks iseseisvas elus 

 

Tänane seis  

 

Koostöös huvigruppidega on ühiste jõududega töötatud välja kollektiivi ühised väärtused 

ja ülesanded, mis on fikseeritud  erinevates kooli dokumentides. Kooli personal teab 

kooli arenguplaane ja -eesmärke. Õppeaasta alguseks  on alati koostatud kooli 

üldtööplaan, mille tugevusi ja parendustegevusi analüüsitakse õppeaasta lõpus selleks, et 

ellu viia muudatused järgneval õppeaastal. Kooli aastane üldtööplaan arvestab kooli, 

Tallinna linna ja Eesti Vabariigi prioriteete.  

Välja on kujunenud  tugev meeskond, kes suudab otsuseid vastu võtta ja nende täitmise 

eest ka vastutada. Tagasiside juhtkonna tegevuse kohta hõlmab kõiki koolielu valdkondi 

ja toimub regulaarselt. Tagasiside analüüsi tulemuste kohta avaldatakse kooli juhtkonna 

internetiblogides ja saadetakse laiali sisemise e-mailiga.   

 

Tulemusnäitajad 

 

 Kooli arengukava täitmist jälgitakse pidevalt, analüüsitakse ning vajadusel 

tehakse muudatusi ning  täiendusi  

 On välja töötatud kooli sisehindamise kord  

 Kooli sisehindamise meetodid on mitmekülgsed, hinnatakse koolielu olulisi 

valdkondi  

 Arendustegevusse on kaasatud olulisemad huvigrupid  

 Toimub tihe ja tulemuslik koostöö kooli hoolekoguga 

 Kooli eelarve planeerimine ja eelarve täitmise jälgimine on süsteemne  

Parendamist vajavad aspektid 

 Huvigruppidelt tagasiside saamise efektiivsus ja operatiivsus  



 Suurema arvu pedagoogide kaasamine meeskonnatöösse  

 Õpetajate riigikeeleoskuse tase  

Tegevuskava 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Teostamise 

aeg 

Teostajad Ressurss Märkused 

1. Uue arengukava elluviimine, 

uuendamine ja täitmise 

analüüsimine, tulemuseks 

uuendatud arengukava 

2011-2015 Direktor Kooli 

eelarve 

 

2. Kooli üldtööplaani koostamine, 

kinnitamine ja täitmise analüüs, 

tulemuseks kinnitatud 

üldtööplaan 

2011-2015 Direktor Kooli 

eelarve 

 

3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

tulemuste analüüs, mille 

tulemusena valmib kokkuvõtlik 

aruanne 

2011-2015 Õppealajuhataja   

4. Sisehindamise regulaarne läbi-

viimine, valmib sisehindamise 

akt 

2011-2015 Kooli juhtkond   

5. Sisekontrolli teostamine, 

tulemuseks kavandatud 

tegevuste elluviimise tagamine 

ja nendeks vajalike andmete 

kogumine 

2011-2015 Kooli juhtkond   

6. Huvigruppide rahulolu 

uuringute läbiviimine, valmivad 

rahulolu uuringute aruanded 

2011-2015 Kooli juhtkond   

 

 

 

5. 2. Personali juhtimine   

 

 

Eesmärgid 

 

 Luua sarnaste huvide ja tõekspidamistega meeskond ning kaasata nad  aktiivselt 

kooli põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisse 

 Töötajate personaalse vastutuse tõstmine õpilaste teadmiste ja õpikeskkonna eest  

 Sisekoolituse korraldamine e-õppe võimalustest  



 Infotehnoloogiate edaspidine arendamine ja kasutamine 

 Õpetajate psühholoogiline ja metoodiline nõustamine  

 Aineõpetajatele erivajadustega lastega töötamise koolituse korraldamine 

 

Tänane seis  

Tallinna Mahtra Gümnaasiumis töötab professionaalne, kutsealaselt pädev pedagoogiline 

personal. Kooli juhtkonda iseloomustab demokraatlikkus, direktori ja tema asetäitjate 

vahelise koostöö täpsus ja sujuvus. Juhtkond on kohustatud mitte ainult nõudma 

töötajatelt töökohustuste täitmist, vaid looma ka tingimused töötajate loominguliseks ja 

ametialaseks kasvuks. Koolis on igati toimiv tunnustamissüsteem, mis areneb pidevalt 

edasi ja motiveerib töötajaid. Personali rahulolu näitavad ka  rahuloluküsitlused. Personal 

ja õpetajad teavad oma ülesandeid, järgivad töölepinguid ning nendega kaasnevaid 

ametijuhendeid. Õppenõukogu liikmed on koolis toimuvaga kursis ning lähtuvad töös 

õppenõukogu otsustest. Õpetaja töös arvestatakse õpilasomavalitsuse, hoolekogu, 

lastevanemate arvamust. Kooli struktuur on kaasaegne, personali koosseisu muudetakse 

vastavalt vajadustele. Personalivajaduse hindamine toimub tulenevalt tunnijaotusplaanist 

ning klasside arvust. Personali planeerimisel püütakse ennetada kaadripuudust ning viia 

läbi sujuv õpetajate põlvkondade vahetus. Kindlustatakse kooli õppekava täitmine 

kvalifitseeritud personaliga. Jälgitakse ka soolist tasakaalustamatust ning püütakse 

värvata kooli meespersonali. Õpetajad osalevad vastavalt võimalustele nii ainealastel  kui 

ka metoodilistel koolitustel (Lisa 5). 

Kooli üldtööplaan, mis on kinnitatud augustikuu õppenõukogus ja kooskõlastatud 

hoolekoguga, on seotud arengukava tegevuskavaga ning selles kavandatud tegevused 

tagavad õppeaasta eesmärkide täitmise, plaani kavandamisel lähtutakse kooli 

sisehindamise tulemustest ja arengukavast. TMG strateegilised eesmärgid tulenevad kooli 

visioonist ning annavad kogu personalile ettekujutuse sellest, millised me peame olema, 

et lähtuvalt põhiväärtustest tegeleda kooli arendamisega. Andmed kooli pedagoogilise 

personali kohta (Lisa 4). 

 

Tulemusnäitajad 

 

● Kõik ametikohad on täidetud, koosseisunimestikku muudetakse vastavalt eelarve  

võimalustele ja kooli vajadusele  

● Uute töötajate valimisel juhindutakse kooli põhiväärtustest ja kvalifikatsiooni 

nõuetest  

● Kooli personal on stabiilne, 91% pedagoogidest vastab kvalifikatsiooni nõuetele 

● Kooli juhtkond arvestab personalivajadust juba  ette  

● Infovahetus personaliga toimub kõikidel tasanditel süsteemselt, kasutatakse 

erinevaid infokanaleid ja viise (infotunnid, juhtkonna nõupidamised, eraldi 

klassijuhatajate infotunnid ja seminarid, metoodika- ja õppenõukogu koosolekud, 

iganädalased tehnilise personali koosolekud, ümarlauanõupidamised  erinevates 



tööküsimustes, töömeilid, infostendid, kooli kodulehekülg, juhtkonna ajaveebid 

jne) 

Parendamist vajavad aspektid 

 Töötajate riigikeeleoskus 

 Personali värbamisvõimaluste analüüs 

 Kollektiivi enamuse kaasamine täiendkoolitustel osalemisse  

 Õpikeskkonna turvalisus 

 Juhtkonna (direktori asetäitja majandusalal, sotsiaaltöötaja, huvijuhi, sekretäri ja 

raamatukoguhoidja) täiendkoolitused  

 Tagasiside andmine õpetajalt õpetajale läbitud koolituste kohta  

 Tähelepanu pööramine noorte pedagoogide koolitusele; süsteemse abi andmine 

noortele pedagoogidele  

 Personali analüüsioskuse arendamine (koolitus, seminar, psühholoogi 

konsultatsioon, õppealajuhataja ja direktori abi)  

 E-kursuse koostamise ja e-õppemetoodika oskuste puudumine õpetajatel, e-õppe 

seminaride korraldamise võimalused 

 Personali hindamis- ja motiveerimissüsteemi täiustamine 

 Passiivsemate töötajate aktiviseerimine kollektiivis, et nad rohkem otsuste 

tegemisel kaasa räägiksid 

 Valitseva psühholoogilise kliima parendamine kollektiivis 

Tegevuskava 

 

Jrk. nr. Tegevus Teostamise 

aeg 

Teostajad Ressurss Märkused 

1. Personali vajaduse hindamine ja 

värbamine. Ametikohtade 

komplekteerimine 

2011-2015 Direktor Kooli 

eelarve 
 

1.1. Ametijuhendite korrigeerimine, 

ametikirjelduste koostamine ja 

uuendamine 

2011-2015 Direktor   

1.2. Värbamisstrateegia kavandamine. 

Õpetajate vabadele ametikohtadele 

konkursi korraldamine ja läbiviimine 

2011- 2015 Direktor Kooli 

eelarve 

 

1.3. Personali dokumentatsiooni 

pidamine ja uuendamine 

2011-2015 Direktor   

2. Personali kaasamine ja toetamine     

2.1. Õpetaja tugisüsteemi toimimine ja 

mentorluse rakendamine 

2011-2015 Õppe-

alajuhataja 

Kooli 

eelarve 

 

2.2. Õpetaja arengu ja tema tegevuse pidevalt Direktor, Kooli  



tulemuste õigeaegne adekvaatne 

hindamine. Õpetaja motivatsiooni 

tõstmine 

õppe-

alajuhataja 

eelarve 

3. Personali arendamine     

3.1. Täiendkoolituste korraldamine 

eesmärgiga tõsta õpetajate 

kvalifikatsiooni: 

1. Õpetajatele: 

-metoodikaalased kursused 

-kursused tööks erivajadustega 

lastega 

-enesehindamise kursused 

-ainealane täiendkoolitus 

-kursused tööks uue Riikliku   

õppekava tingimustes 

-IKT- alaste koolituste    läbiviimine 

2. Personalile: 

-esmaabi; tuleohutus-, tervishoiu- ja 

tööohutusalane õpe 

2011 - 2015 Õppe-

alajuhataja, 

infojuht, 

direktor 

Kooli 

eelarve 

Õpetajad on 

haridus-

uuendustega 

kursis 

3.2. Koolitusvajaduse ja koolituse 

tulemuslikkuse hindamine 

Täienduskoolitusele eraldatud 

ressursside kasutamise 

tulemuslikkuse hindamine 

2011 - 2015 Õppe-

alajuhataja 

  

3.3. Metoodikapäevade, seminaride, 

konverentside korraldamine 

Analüüsi-kogemus, võimalus saada 

kolleegidelt tunnustust ja 

lugupidamist 

2011 - 2015 Õppe-

alajuhataja, 

arendusjuht 

Kooli 

eelarve 

 

3.4. Ainesektsioonide rolli suurendamine 

ja õppenõukogu töö arendamine. 

Õppekvaliteedi tõstmine 

2011 - 2015 Õppe-

alajuhataja, 

direktor 

  

4. Personali hindamine ja 

motiveerimine 

    

4.1. Töötajate tunnustussüsteemi 

uuendamine. Töötajate tunnustamise 

kord 

2011  Direktor, 

õppe-

alajuhataja 

Kooli 

eelarve 

 

4.2. Eneseanalüüsi ja -hindamise 

süsteemi täiustamine. Õpetajate ja 

kooli pidev areng 

2011 - 2015 Õppe-

alajuhataja 

  

4.3. Õpetajatega arenguvestluste 

tulemuslik läbiviimine. Objektiivse 

teabe saamine. Edasise arengu 

planeerimine 

2011 - 2015 Õppe-

alajuhataja 

  

4.4. Personali rahulolu uuringud. 2011 - 2015 Direktor,   



Tagasiside. Uuringu tulemuste 

analüüs 

psühholoog 

 

 

 

5.3. Koostöö huvigruppidega  

 

Tänane seis 

 

TMG pedagoogiline personal, õpilased, lapsevanemad  osalevad kooli põhitegevusi 

mõjutavate otsuste tegemisel: õpilasesindus, hoolekogu, lastevanemate koosolekud, 

arenguvestlused pedagoogidega, lapsevanemate ja õpilastega. Lastevanemate 

anketeerimine ja küsitlemine võimaldab planeerida ja täita nende ootusi kooli suhtes, 

kvaliteetselt planeerida kooli tööd. Kooli hoolekogu käib koos regulaarselt ja on aktiivselt 

mõjutanud koolielu. Regulaarselt toimuvad ka õpilasomavalitsuse ja kooli juhtkonna 

nõupidamised. Kooli juhtkonna ettepanekul toimub Tallinna Mahtra Gümnaasiumis  igal 

aastal rahvusvaheline lasteloomingu festival. Hoolekogu ettepanekul toimub igal aastal   

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi õpetajate, lapsevanemate ja õpilasomavalitsuse ümarlaud. 

Näiteks toimus õpilasomavalitsuse ettepanekul õpetajatepäeval  üritus, kus õpilased ise 

andsid tunde ja juhtisid kooli terve päeva jooksul. Õpilaste silmaringi laiendamiseks 

korraldatakse ekskursioone ja õppekäike (Lisa 7). Kooli klassiväliste ürituste tööplaan 

koostatakse vähemalt pooleks aastaks. See aitab prognoosida õpetajate, õpilaste ja 

lastevanemate ning partnerite  õigeaegset kaasahaaramist. Koostööd huvitegevuse 

valdkonnas kavandatakse lähtudes koolis toimuvate ürituste plaanist.  

Tallinna Mahtra Gümnaasiumis eksisteerivad järgmised kooli kogukonna esindused: 

● kooli juhtkond 

● õppenõukogu 

● hoolekogu 

● metoodikanõukogu 

● klassijuhatajate seminar 

● õpilasomavalitsus 

Nende esinduste soovitusi ja ettepanekuid arvestatakse alati kooli huvitegevuse 

planeerimisel.  

 

 

Parendamist vajavad aspektid 

 

● Traditsiooniliste ürituste kava uuendamine ja mitmekesistamine ning osavõtjate 

arvu suurendamine  

● Tihendada huvigruppide koostööd probleemide lahendamisel, ürituste 

korraldamisel ja läbiviimisel   

● Erinevate õppeasutuste esindajate kutsumine  infotundidesse esinema  



● Tihendada koostööd eesti õppekeelega koolidega (nt koos läbi viia vastlapäeva) 

● Mitmekesistada ekskursioonide temaatikat, viia läbi õppekäike koos eesti 

õppekeelega koolidega  

Tulemusnäitajad 

 

 Süsteemsus – partnerlus ja avalikud suhted on hästi läbimõeldud ja järjekindlad  

● Vanematega suhtlemisvahendid on e-kool, kirjavahetus meili teel. Lisaks 

väljatöötatud infosüsteemile näidatakse ürituste videosid koridoridesse paigutatud 

ekraanidelt. Kooli TV ja raadio kaudu teavitatakse õpilasüritustest.  

●  On loodud infovahetussüsteem koostööks erinevate huvigruppide vahel: 

 infotund (töötajatele) 

 klassitund (õpilastele) 

 teadete tahvel 

 kooliraadio 

 e-kool 

 kooli koduleht 

 blogid (juhtkonna liikmed, õpetajad, õpilasomavalitsuse  ja hoolekogu 

liikmed)              

● Kooli huvitegevuse kavandamisse on kaasatud kooli kogukonna esindused, kes 

annavad soovitusi ja teevad ettepanekuid  

● On moodustatud töörühm, mille koosolekutel töötatakse välja soovitusi erinevate 

kogemuste ja küsitluste (õpetajad, õpilased, õpilasomavalitsus, lapsevanemad) 

järgi  

● Kooli kogukonna esinduste koostöö (juhtkond, hoolekogu, metoodikanõukogu, 

klassijuhatajate seminar, õpilasomavalitsus) on  mitmekülgne ja tõhus  

● Toimub planeeritud, mitmekülgne ja tõhus koostöö hoolekoguga. Hoolekogu 

võtab aktiivselt osa õppekasvatustööst ja kooli arendamisest  

● Koostöö välisriikide koolide ja kõrgkoolidega. Kohtumised kooliväliste 

partneritega, tänukirjad, külaliste raamat. Osalemine UNESCO ühendkoolide 

võrgustikus (UNESCO Associated Schools Network)  

● Jätkatakse traditsiooniliste klassiväliste ürituste läbiviimist  

● Arvestatakse huvigruppide ettepanekute ja soovitustega  

Tegevuskava 

 

Jrk. nr. Tegevus Teostamise 

aeg 

Teostajad Ressurss Märkused 

1. Kõikide huvigruppide aktiivne 

osalemine projektitöös 

2011-2015 Juhtkond, 

õpetajad, 

õpilased 

Kooli 

eelarve, 

projektid 

 

 



2. Vanade traditsioonide säilitamine 

ning uute elluviimine 

2011-2015 Õpetajad, 

õpilas-

omavalitsus 

Kooli 

eelarve, 

projektid 

 

3. Suvine linnalaagri töö, kaasata 

laagri tegevusse 2.kooliaste 

2011-2015 Huvijuhid, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve, 

projektid 

 

4. Kooli ÕOV iseseisev ja aktiivne 

tegevus 

2011-2015 Õpilas-

omavalitsus 

  

5. Loominguliste ringide tegevuse 

laiendamine, kaasata 3.kooliaste 

2011-2015 Juhtkond, 

ringijuhid 

Kooli 

eelarve, 

projektid 

 

6. Töö lapsevanematega, koostöö 

aktiviseerimine hoolekogu ja 

lastevanemate vahel. 

Lastevanemates huvi tekitamine 

kooliprobleemide vastu 

2011-2015 Juhtkond, 

hoolekogu, 

õpetajad, 

laste-

vanemad 

  

7. Koostöö eesti õppekeelega 

koolidega. Ühisprojektides 

osalemine 

2011-2015 Huvijuhid Kooli 

eelarve, 

projektid 

 

8. Klassijuhatajate koostöö. Ürituste 

läbiviimine paralleelklassides 

2011-2015 Klassi-

juhatajad, 

huvijuhid 

  

9. Meediaga koostöö. Meedia  

kaasamine huvitegevuse 

kajastamisel 

2011-2015 Juhtkond   

 

 

    

5.4. Ressursside juhtimine  

 

Tänane seis 

 

2009. aastal renoveeriti kooli hoone ja territoorium. Renoveerimise tulemusena on koolis 

pandud alus vajaliku õpikeskkonna loomisele ning õppe- ja kasvatustegevusele. Tallinna 

Mahtra Gümnaasiumis on hetkel õpikeskkonda soodustavad faktorid. 

 

● Tehniliselt hästi varustatud hoone tervist säästva keskkonnaga (ventilatsioon, 

valgustus, sisustus, tulekahju- ja valvesignalisatsioon) 

● Koolis on 2 arvutiklassi. Pedagoogidel on võimalik ainetunde läbi viia 

meediaklassis (sisustatud vajalike seadmetega – multimeediaprojektor, SMART-

tahvel, kodukinosüsteem, dokumendikaamera, SENTEO-puldid) ja 

arvutiklassides  



● Õpilastele on loodud võimalused arvutiklassi kasutamiseks tunnivälisel ajal 

õpiülesannete täitmiseks  

● Kõikides aine- ja juhtkonna kabinettides on internetiühendus (kokku on koolis 85 

lauaarvutit ja 24 sülearvutit), 25 multimeediaprojektorit (neist 24 asuvad 

õppekabinettides), 4 SMART-tahvlit (arvutiklassis, matemaatika ja logopeedi 

kabinettides ning meedia-klassis) 

● Üle kooli levib WiFi, mis muudab sülearvuti kasutamise võimalikuks igas ruumis; 

● Loodud on spordibaas (kaks võimlat) ja selle varustamist jätkatakse 

● Täiendatud on kooli õppevahendeid ja õpikute fondi 

● Raamatukogus on olemas asjakohane õppe- ja ilukirjanduskogu, mida kasutatakse 

regulaarselt  

● Eelarvelisi ressursse kasutatakse plaanipäraselt ja säästvalt 

 

Parendamist vajavad aspektid 

 

● 20% kasutusel olevatest arvutitest on vananenud. Lokaalvõrgu aktiivseadmete 

kiirus on ebapiisav. Kooliserverite võimsus ja kõvaketta maht on liiga väike 

● Uuendamata jäänud koolimööbli asemel soetada uus 

● Vahetada poiste tööõpetuse klassides kahe ruumi põrandad 

● Väikeses võimlas vahetada põrand 

● Suurendada interaktiivsete tahvlite ja esitlusvahendite arvu 

● Koostada raamatukogu e-kataloog 

● Tagada kord ja puhtus koolistaadionil  

 

 

 

Tulemusnäitajad 

 

 TMG eelarve koostamine lähtub arengukavast ja on koostatud pikaajalisele 

kogemusele tuginedes. Eelarve arvestab igapäevaseid vajadusi ja on kooli 

põhieesmärgi saavutamise teenistuses. Eelarve koostamisel nähakse ette iga-

aastaseid investeeringuid kooli materiaal-tehnilise baasi arendamiseks, mis 

omakorda tagab keskkonnasäästliku majandamise 

 Personal on kujundanud koolis vaimselt ja füüsiliselt turvalise õpikeskkonna 

 Igal õpilasel on töökoht vastavalt tema kasvule ja vajadustele 

 Kooli õppe- ja üldotstarbelised ruumid on puhtad ning kooli maa-ala on 

heakorrastatud 

 Hoone ruumiprogramm võimaldab kvaliteetselt täita riiklikust õppekavast 

tulenevaid nõudeid 



 IKT-keskkond vastab õppekeskkonna vajadustele. IKT võimalusi kasutatakse 

õppeainete õpetamisel maksimaalselt 

 Õpilastel on võimalik kasutada IKT-vahendeid tundides ja tunnivälisel ajal 

õpiülesannete täitmiseks 

 Süsteemselt uuendatakse õppeinventari, ITK-vahendeid, õpikuid ning 

õppematerjale 

 Kooli raamatukogu toetab õppekava, kujundab lastes huvi lugemise ja õppimise 

vastu, võimaldab juurdepääsu erinevatele infoallikatele 

 

Tegevuskava 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Teos- 

tamise aeg 

Teostajad Ressurss Märkused 

1 Eelarve ressursside 

juhtimine 

    

1.1 Eelarveprojekti koostamine 

ja kooskõlastamine 

2011– 2015 

juuli- august 

Direktor Kooli eelarve, 

omatulu 

 

1.2 Eelarveaasta majandamise 

analüüs 

2011-2015 

detsember 

Direktor,  

direktori  asetäitja 

majandusalal 

Kooli  eelarve, 

omatulu 

Eelarveressursse 

kasutatakse 

plaanipäraselt ja 

säästvalt 

2 Materiaal-tehnilise baasi 

arendamine 

    

2.1 Klassiruumide ning teiste  

kooli  ruumide kujundamine 

omapäraseks  

2011-2015 Direktori asetäitja  

majandusalal 

Kooli eelarve, 

omatulu 

 

2.2 Vana mööbli 

väljavahetamine 

2011-2015 Direktori asetäitja  

majandusalal 

Kooli eelarve, 

omatulu 

 

2.3 Abiruumide varustamine: 

metoodikakabinetid,  

tantsuklass, tüdrukute ning 

poiste tööõpetuse klassid 

jne. 

2011-2015 

 

Direktori asetäitja 

majandusalal 

Kooli eelarve, 

omatulu 

 

2.4 Raamatukogufondi pidev 

uuendamine 

2011-2015 Raamatukoguhoi

dja, 

õppealajuhataja, 

ainekomisjonide 

esimehed 

Kooli eelarve, 

omatulu 

 

2.5 Õppekabinettidesse 

kaasaegsete õppevahendite 

soetamine 

2011-2015 Õppealajuhataja, 

direktori asetäitja 

majandusalal 

Kooli eelarve, 

omatulu 

 



2.6 Infotehnoloogilise baasi 

täiendamine ja uuendamine: 

 

1) arvutipargi pidev 

uuendamine; 

 

2) esitlusvahendite 

paigaldamine; 

 

3) interaktiivsete 

(puutetundlike) tahvlite 

soetamine 

2011-2015 Infojuht Kooli eelarve, 

omatulud 

Indikaatorid: 

 

a) 15 õpilase kohta  

1 arvuti 

 

b) kõik  õpperuumid 

on varustatud 

esitlusvahenditega 

 

c) 1/4 õpperuumidest 

on varustatud 

interaktiivsete 

seadmetega 

2.7 Koolimaja ümbruse 

heakorrastamine 

2011-2015 Direktori asetäitja 

majandusalal 

Kooli eelarve, 

omatulu 

 

3 Inforessursside juhtimine     

3.1 Asjaajamise korraldamine 2011-2015 Juhtkond, 

sekretär 

 Indikaator: 

Paberivabale 

asjaajamisele 

üleminek 

3.2 Andmekogude kasutamine Pidev Juhtkond, 

sekretär, 

infojuht 

  

3.3 Kooli veebilehe haldamine Pidev Infojuht  Indikaator: 

Kontaktandmed ja 

õppetööalane info on 

kaasajastatud ja 

kättesaadav 

3.4 eKooli keskkonna 

kasutamine 

Pidev   

 
Indikaator: 

Lapsevanemate 

teavitamine koolis 

toimuvatest 

sündmustest 

 

 5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

1. Õppekava 

2. Lapse areng           

3. Õppekorraldus ja -meetodid 

     

Eesmärgid ja ülesanded 

 

 Etapiviisiline üleminek uuele Riiklikule õppekavale 



 Eestikeelsele aineõppele ülemineku teostamine põhikooli- ja 

gümnaasiumiklassides 

 Õpilaste õppeedukuse ja rahulolu tõstmine. Õpilaste arengusüsteemi tingimuste 

parendamine 

 Traditsioonide säilitamine ja uute tegevusvormide arendamine töös õpilastega 

 Õpilaste ja lapsevanemate huvide maksimaalne arvestamine õppe- ja kasvatustöös 

 Lõpetajate konkurentsivõime tõstmine toimetulekuks tööturul 

 Haridusprotsessi kindlustamine koolis didaktiliste ja metoodiliste materjalidega 

 Õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine eesmärgiga juurutada õppeprotsessis uusi 

tehnoloogiaid 

 Õpetajate positiivse töökogemuse uurimise ja üldistamise sihipärase tegevuse  

teostamine 

 

Tänane seis  

Kooli  õppekava on meeskonnatööna koostatud dokument, mis on aluseks 

õppekasvatustöö korraldusele. Kooli õppekava on koostatud vastavalt järk-järgulisele 

üleminekule uuele Riiklikule õppekavale.  Õppekava arendusega on tegeldud 

järjepidevalt. Õppekava oluline osa on osalisele eestikeelsele aineõppele üleminek (Lisa 

8). See annab õpilastele võimaluse täiendada oma riigikeeleoskust. Õppekava 

arendamisel arvestatakse tegevuskeskkonna muutusi. Kooli õppekava pakub täiendavaid 

võimalusi (näiteks I, II, III kooliastmes on kooli õppekavas ette nähtud valikainetena eesti 

kirjandus, inglise keel, matemaatika,  arvutiõpetus). 4. kooliastmes  on 

gümnaasiumiõpilased aktiivselt kaasatud õppekava arendamisse, põhiliselt sel viisil, et 

nad saavad valida õppeaineid: vene keel, matemaatika, eesti keele grammatika, 

majandusõpetus, filosoofia ajalugu, arvutiõpetus. Koolis on igal õpilasel võimalus 

kasutada väljaspool õppetööd vähemalt kahe tunni ulatuses nädalas arvutit (kab.203) 

õppetundide ettevalmistamiseks, enda harimiseks ning elektroonseks suhtlemiseks teiste 

õpilastega, õpetajatega jt. On välja töötatud tugisüsteemid psühholoogi, logopeedi ja 

sotsiaaltöötaja poolt. Koolis toimub aktiivne töö eriti andekate õpilastega, kelle tarvis on 

koostatud individuaalsed õppeprogrammid. Juba neli aastat on nimetatud õpilastega 

korraldatud uurimistööde kirjutamist. 

Korduvalt on erinevates aruannetes ja kokkuvõtetes märgitud, et rahule ei saa jääda 

õpilaste riigieksamite tulemuste ning olümpiaadidel saavutatud kohtadega. Erandiks tuleb 

lugeda aga seda, et keemia ja eesti keele riigieksamite tulemused on kõrgemad vabariigi 

keskmistest näitajatest (Lisa  6). 

Mitmekülgselt lahendatakse probleeme, mis on seotud  probleemsete õpilastega koolis. 

On välja selgitatud tugisüsteemide poolt individuaalset lähenemist nõudvad lapsed. 2008 

– 2009.a on testitud ja vesteldud koolivalmiduse suhtes kõigi ettevalmistusklassi õpilaste 

ja nende vanematega. Süstemaatiliselt viiakse läbi arenguvestlusi õpilaste ja nende 

vanematega.  



Arenguvestluste efektiivsuse tõstmiseks ning õpilaste arengu dünaamika jälgimiseks on 

välja töötatud ankeedid õpilaste ja nende vanemate jaoks vanusegruppide kaupa, mida 

kasutatakse individuaalsete arenguvestluste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. 

Klassijuhatajad analüüsivad arenguvestlusi ja koolipsühholoog koostab kokkuvõtva 

analüüsi. Arenguvestluse analüüsi tulemused tehakse teatavaks pedagoogide koosolekutel 

ja infotundides. 

Seoses erivajadustega laste märgatava osakaalu suurenemisega kooli õpilaste hulgas on  

2009 – 2010.a loodud hea kontakt ja koostöö venekeelsete lastepsühhiaatritega. Samal 

ajavahemikul on läbi viidud erivajadustega laste probleeme käsitlev koolisisene seminar. 

Kooli sotsiaaltöötaja õigeaegne reageerimine probleemidele ja õigusrikkumistele on 

andnud häid tulemusi.   Süstemaatiline  koolikohustuse komisjonide korraldamine on nii 

mõnedki puudujad pannud koolis käima. Kasutatakse võimalikke tugimeetmeid: 

individuaalne õppekava,  pikapäevarühm, logopeediline abi, psühholoogiline nõustamine, 

sotsiaaltöötaja nõustamine, koduõpe,  suunamine eriarsti nõustamisele, koostöö alaealiste 

komisjoniga. Õpilasel on võimalik saada abi aineõpetajalt (konsultatsioon, töö 

andekatega, diferentseeritud hindamine, juhendid individuaalseks tööks, koostöö 

vanematega).  

Parendamist vajavad aspektid 

 

 Võtta kasutusele veebipõhine e-õppe keskkond Moodle  

 Tugiabi osutamisel kaasata koostöösse kõiki õpetajaid, eriti algkoolis töötavaid 

pedagooge  

 Suurendada veelgi tihedamas koostöös ettevalmistusklasside õpetajatega 

psühholoogi rolli  esimeste klasside komplekteerimisel, arvestades laste 

individuaalset eripära ning kasutades vahetut vaatlemist  

 Esimese klassi õpilaste lastevanematele seminari(de) korraldamine eesmärgiga 

tutvustada logopeedilise abi osutamist  

 Koostöö arendamine lastevanematega õpilaste abistamiseks ning koolis pakutava 

logopeedilise abi propageerimine  

 Temaatiliste seminaride korraldamine lastevanematele kooli logopeedi poolt. 

Individuaalse abimaterjali koostamise jätkamine korrektsioonitundideks  

 Pöörata erilist tähelepanu pikapäevarühmade töö tulemuslikkusele (vanemate  ja 

laste rahulolu)  

 Otsida uusi tõhusaid meetmeid õpiraskustega õpilaste abistamiseks  

 Pöörata tähelepanu õpilaste kasvatamisele ainealase ja klassivälise töö kaudu 

(õpilaste tagasiside, arenguvestlused)  

 Pöörata erilist tähelepanu õpilaste ja töötajate turvalisusele 

 Täiustada ainete õpetamist eesti keeles. Aktiivsemalt kasutada eestikeelset 

terminoloogiat tundides  

 Innovatsioonimeetmete kasutamise tõhustamine ainete õpetamisel  

 Korraldada 2010/2011 õppeaastal eesti, inglise keele ja matemaatika õpetamine 

nii, et oleks arvestatud õpilaste erinevat teadmiste taset, st erineva tasemaga 

gruppide moodustamist eespool nimetatud õppeainetes 



Tulemusnäitajad 

 

 Koolis on koostamisel uus õppekava, kus arvestatakse üleminekut uuele 

Riiklikule õppekavale. Nimetatud protsess on  süsteemne ja järjepidev tegevus  

 Toimub iga-aastane tegevuse hindamine koolitöötajate ja õpetajate poolt, näiteks 

hinnatakse ainekavade ja individuaalsete õppekavade realiseerimist, õpilastega 

arenguvestluste pidamise korrast kinnipidamist  

 Õppe-ja kasvatusprotsessis kasutatakse mitmekülgseid vahendeid, sealhulgas 

kaasaegseid infotehnoloogilisi meetodeid  

 4. kooliastmes ehk gümnaasiumis viiakse õppetööd läbi tasemeõpetuse valiku 

printsiibil, lähtudes lõpetajate edaspidistest plaanidest. Näiteks võimaldatakse 

valida, kas 3 või 5 tundi matemaatikat nädalas, 2 või 3 tundi inglise keelt, 3 või 4 

tundi eesti keelt  

 Gümnaasiumiastmes on alustatud üleminekut eestikeelsele aineõpetusele, kus 

õpetatakse eesti keeles eesti kirjandust, ühiskonnaõpetust, geograafiat, eesti 

ajalugu, kehalist kasvatust, muusikaõpetust, kunsti ja kunstiajalugu, 

majandusõpetust ja arvutiõpetust (Lisa 8) 

 Õppekorraldus toetab tervislike eluviiside kujundamist, väärtustatakse ja 

edendatakse kehalisi harjutusi värskes õhus ja  spordihallis 

 On alustatud elektroonilise dokumentatsioonisüsteemi loomist, kasutamist ja 

rakendamist. Päevakorras on ka vastava arvutitarkvara soetamine  

 Õppekorralduse tõhustamine parema infovahetuse kaudu, informatsiooni 

edastatakse mitmel viisil ja info on kergesti kättesaadav  

 Jätkub õppetegevuse pidev kaasajastamine erinevate koolituste kaudu  

 Toimub kooli juhtkonna, abiteenuste ja personali tihe koostöö õppekorralduse 

valdkonnas  

 Õpetajate aktiivne osalemine kooli ainesektsioonide töös ja korrapärane järgmiste 

õppeaastate tegevuste planeerimine, lähtudes oma õpetamistegevuse tõhususe 

analüüsist  

 

Tegevuskava 

 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Teostamise aeg Teostajad Ressurss Märkused 

1. Uue Riikliku õppekava  

rakendamine ja kasutamine 

2011-2015 Juhtkond,  

metoodika 

nõukogu, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve  

2. Uue kooliõppekava koostamine 2011-2015 Juhtkond, 

metoodika 

nõukogu, 

Kooli eelarve Koostatakse 

uued 

ainekavad 



õppekava 

komisjon 

3. Arenguvestluste korraldamine, 

millele eelneb õpilase enesehinnang 

ja enesehinnangu lehe täitmine 

Pidevalt igal 

õppeaastal 

Klassi-

juhatajad, 

psühholoog 

Kooli eelarve 100% 

õpilastest koos 

vanematega 

4. Individuaalsete arengukavade 

koostamine 

  

2011-2015 Klassi-

juhatajad, 

psühholoog 

Kooli eelarve 100% 

õpilastest 

 

5. Komisjoni moodustamine õpilaste 

erivajaduste väljaselgitamiseks 

2011 Psühholoog 

Logopeed 

Sotsiaaltööta

ja 

 Käskkiri 

moodustamise 

kohta 

6. Individuaalsete õppekavade 

koostamine. Konsultatiivsete 

õppekavade koostamine õpilastele 

Vastavalt 

õppenõukogu 

otsusele 

 

Õppe-

alajuhataja, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve  

7. Õpijõudluse analüüs Õppeveerandite 

ja  õppeaasta 

kohta igal 

õppeaastal 

Juhtkond, 

õpetajad 

 Õpiedukus 

100% 

8. Tasemetööde  ja riigieksamite ning 

üleminekueksamite ja tasemetööde 

tulemuste analüüs  

Pidevalt igal 

õppeaastal 

Juhtkond, 

õpetajad 

  

9. Tugisüsteemide tulemuslik 

rakendamine õpiraskustega õpilaste 

toetamiseks,  pikapäeva-  ja 

parandusõpperühmade 

moodustamine, konsultatsioonide 

graafiku koostamine 

Pidevalt igal 

õppeaastal 

Õpetajad, 

psühholoog, 

sotsiaal-

töötaja, 

õppe-

alajuhataja 

Kooli eelarve  

10. Koolisiseste aineolümpiaadide 

korraldamine  alates algklassidest 

Pidevalt igal 

õppeaastal 

Õppe-

alajuhataja, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve  

11. Õpilase arengu toetamine 

huvitegevuse kaudu nii koolisiseselt 

kui väljaspool kooli 

Pidevalt igal 

aastal 

Huvijuhid, 

Klassi-  

juhatajad 

Kooli eelarve, 

projekti-

tegevus 

 

12. Ainealaste huviringide tööle 

rakendamine 

Valikuliselt 

2011-2015 

Ringijuhid, 

huvijuhid 

Kooli eelarve, 

projekti-

tegevus 

 

 



13. Õpilaste annete rakendamine 

õpilasomavalitsuse töös 

  

Igal õppeaastal 

 

 Huvijuhid Kooli eelarve, 

projekti-

tegevus 

 

14. Lapsevanemate nõustamine 

kasvatusküsimustes 

               

Igal õppeaastal Psühholoog, 

klassi-

juhatajad 

  

15. Lastevanemate, õpilaste  ja õpetajate 

sotsiaal-psühholoogiline nõustamine  

 Igal õppeaastal 

  

Psühholoog, 

sotsiaal-

töötaja, 

klassi-

juhatajad 

Kooli eelarve  

16. Lapsevanematelt tagasiside saamise 

viiside täiendamine ja rakendamine: 

eKool, hinnetelehed, vestlused,  

foorum, kooli kodulehekülg           

Igal õppeaastal Infojuht, 

klassi- 

juhatajad, 

õppe-

alajuhataja 

  

17. Gümnaasiumi õpetajatele  koolituste 

korraldamine diferentseeritud ja 

individuaalõppemeetodite 

kasutamisest tundides ja   

individuaalsete töökavade 

koostamisest  

2011-2015 Õppe-

alajuhataja 

Kooli eelarve  

18. Individuaalsete ja diferentseeritud 

õppemeetodite kasutamise 

monitooring õppeprotsessis 

Igal õppeaastal 

 

Õppe-

alajuhataja  

  

 Monitooringu 

läbiviimine 

19. Laste kooliks valmisoleku hindamise 

süsteemi väljatöötamine ja 

kasutamine 

2011-2015 Psühholoog, 

aineõpetajad 

  

20. Süsteemi väljatöötamine ning selle 

realiseerimine tööks õpiraskustega 

õpilastega 

Igal õppeaastal Sotsiaal-

töötaja, 

psühholoog, 

logopeed 

Kooli eelarve  

21. Ainesektsioonide töö täiustamine. 

Ainetevaheliste seoste ehk 

ainetevahelise integratsiooni 

rakendamine 

2011-2015 Aine-

komisjonide 

juhid 

Kooli eelarve, 

projekti- 

tegevus 

 

22. Terveid eluviise säilitava ja 

propageeriva süsteemi rakendamine. 

Tervete eluviiside propageerimist 

toetavate ürituste läbiviimine.  

2011-2015 Kooli 

juhtkond, 

tervise-

nõukogu 

Kooli eelarve Uurimus-

tulemuste 

analüüs. 

Tervete 



eluviiside 

propa-

geerimine 

23. Kutsesuunitlustöö edendamine. 

Kohtumised huvitavate inimestega 

kassijuhatajatundides. Elukutsevalik 

2011-2015 Kooli 

juhtkond, 

klassi-

juhatajad 

Kooli eelarve  

24. Vaimse ja füüsilise turvalisuse ning 

tervisekaitse tagamine koolis 

    

24.1 Evakuatsiooniplaani järgi käitumise 

harjutamine. Käitumine 

äkkrünnakute ja tuleohutuse korral 

2011-2015 Kooli 

juhtkond, 

klassi-

juhatajad 

Kooli eelarve  

24.2 Liikluskasvatus algkoolis. 

Klassijuhatajatundides liiklusalase 

kasvatustöö tõhustamine. Osalemine 

ülelinnalistel üritustel 

2011-2015 Kooli 

juhtkond, 

klassi-

juhatajad 

Kooli eelarve  

24.3 Koolitervise  ja  -turvalisuse 

nõukogu moodustamine. 

Kriisireguleerimisplaani koostamine 

2011 märts  Kooli 

juhtkond 

 

Kooli eelarve  

 

 

Tugisüsteemi töö 

 

Eesmärgid 

 

● Haridusliku erivajadustega laste arengu toetamine  

● Tugisüsteemide rakendamine 

● Õpikeskkonna muutmine õpilase sõbralikumaks  

 

Tänane seis  

Õpiabi osutamiseks on rakendatud tugisüsteem: sotsiaaltöötaja - psühholoog - logopeed. 

Kooli tugisüsteem töötab tulemuslikult, rakendatud tugimeetemed on avaldanud 

positiivset mõju (Lisa 10). Koolikohustuskomisjon töötab üha suurema tõhususega, kuna 

suur hulk õpilaste probleemidest selgitatakse välja õigeaegselt ning lahendatakse kooli 

tasemel, samas alaealiste komisjoni suunatakse üha vähem õpilasi. On paranenud 

psühholoogi ja sotsiaaltöötaja koostöö õpilaste ja nende vanematega. Logopeedilist abi 

vajavate algklasside õpilaste arv on tõusnud, samas parandusõppe ja logopeedilise abi 

tulemusena see arv põhikooli lõpuks väheneb.  



 

Tulemusnäitajad 

 

 Õpetajatele ja lapsevanematele on tutvustatud logopeedilisi, psühholoogilisi, 

sotsiaal-õiguslikke teadmisi 

 Täiendatakse vanematelt tagasiside saamise viise  

 Kaasatakse aktiivsemalt vanemaid koostööle probleemsete olukordade 

lahendamisel  

 Tugevdatakse kontrolli koolikohustuse komisjoni otsuste täitmise üle  

 Tehakse koostööd teiste koolide sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega  

 

Tegevuskava 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Teostamise 

aeg 

Teostajad Ressurss Märkused 

1. Õpilaste, lastevanemate ja 

koolitöötajate sotsiaal-

psühholoogiline nõustamine 

2011 - 2015 Sotsiaaltöötaja, 

psühholoog  

Kooli 

eelarve 

 

2. Süstemaatiline tagasiside  ja 

analüüs 

 

 

kaks korda 

õppeaastas 

Juhtkond,  

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad, 

hoolekogu, 

õpilas-

omavalitsus, 

kooli lõpetajad 

 

  

3 Tugisüsteemide efektiivne 

rakendamine HEV õpilaste 

toetamiseks 

2011 - 2015 Sotsiaaltöötaja, 

psühholoog, 

logopeed 

Kooli 

eelarve, 

projekti- 

tegevus 

 

 

 

5.6. Lõimumine 

 

Tänane seis  

 

Muukeelse kooli üks tähtsamaid arengusuundi on integratsioon ehk lõimumine  Eesti 

ühiskonda ning võõrkeelte õppimine ja õpetamine. TMG on orienteeritud positiivse ja 

meeldiva pedagoogilise keskkonna loomisele, mis aitab õpilastel avada enesearengu 

sisemised stiimulid, kujundada oma käitumise kõlbelisi komponente ning olla Eesti 

ühiskonna aktiivne ja seadusekuulekas liige. Integratsioon ehk lõimumine on eelkõige 

 Oma rahva keele ja kultuuri säilitamine ja arendamine 



 Enesemääratlemine kodanikuna 

 Teiste kultuuride ja keelte väärtustamine 

 Lõimumine Eesti ja Euroopa Liidu ühiskonda 

 Osalemine ülemaailmses kultuuriruumis 

Ühine haridussüsteem aitab eri rahvusest noortel lõimuda Eesti ühiskonda. Eesti 

seadusandlus võimaldab saada põhihariduse emakeeles, üleminek eestikeelsele 

õppimisele on võimalik siis, kui põhikoolis on loodud vajalikud tingimused eesti keele 

õppeks. Protsessi normaalseks sujumiseks on Tallinna Mahtra Gümnaasiumis loodud 

selleks kõik vajalikud tingimused. 

 Kvalifitseeritud kaader 

 Tehniline varustatus  

 Eestikeelsed õppevahendid 

 Tänapäevane infotehnoloogia 

Praeguseks on koolil olemas kvalifitseeritud eesti keele õpetajad ja aineõpetajad, kes 

õpetavad aineid eesti keeles. Hetkel õpetatakse Tallinna Mahtra Gümnaasiumis eesti 

keeles gümnaasiumiastmes eesti kirjandust, ühiskonnaõpetust, muusikaõpetust, eesti 

ajalugu, geograafiat, kunsti ja kunstiajalugu, kehalist kasvatust ja  majandusõpetust (Lisa 

8) ning põhikooliastmes eesti kirjandust, kunsti ja loodusõpetust. Paljudes ainetundides 

õpetatakse ka eestikeelset terminoloogiat. Koolis tegutseb varase keelekümbluse 

ettevalmistusklass. Kõikide nende ainete õpetajad vastavad kvalifikatsioonile, lisaks 

õpivad osad nendest edasi kõrgkoolides. Gümnaasiumiastme üleminek eestikeelsele 

aineõppele toimub järk-järgult, vastavalt kinnitatud gümnaasiumi eestikeelsele 

aineõppele ülemineku kavale (Lisa 8). Eestikeelne aineõpe põhikooli- ja 

gümnaasiumiastmes annab õpilastele hea võimaluse täiendada ja praktiseerida 

riigikeeleoskust. 

 

Parendamist vajavad aspektid 

 

 Täiustada ainete õpetamist eesti keeles. Aktiivsemalt kasutada eestikeelset 

terminoloogiat tundides  

 Tihendada koostööd eesti õppekeelega koolidega (nt koos läbi viia vastlapäeva) 

 Mitmekesistada ekskursioonide temaatikat, viia läbi õppekäike koos eesti 

õppekeelega koolidega 

 Parandada töötajate riigikeeleoskust 

Tulemusnäitajad 

 

 Pidev tagasiside õpetajate lõimumisalase töö kohta 

 Õpikeskkond toetab lõimumisprotsessi 

 Lõimumist toetavate ühisürituste korraldamine erinevatel tasanditel 



 Osalemine lõimumist toetavates koostööprojektides 

 Koostöö arendamine eesti õppekeelega koolidega 

 Koolis õpetatakse eesti keeles rohkem aineid, kui riiklik õppekava ette näeb 

 Head riigieksamitulemused eesti keeles 

 

 

Tegevuskava 

 

Jrk. 

nr. 

Tegevus Teostamise 

aeg 

Teostajad Ressurss Märkused 

1. Jätkata järgmiste 

õppeainete õpetamist 

gümnaasiumiastmes 

eesti keeles: eesti keel, 

eesti kirjandus, 

muusikaõpetus, 

ühiskonnaõpetus, eesti 

keele grammatika, eesti 

ajalugu, üldajalugu, 

kehaline kasvatus, 

kunst, kunstiõpetus, 

arvutiõpetus, geograafia, 

majandusõpetus, 

riigikaitse, esmaabi, 

rahvusvahelised suhted 

2011-2015 Direktor, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

Kooli 

eelarve 

Vastavalt VV 

23. nov. 

2007. a.määrusele 

nr 235 toimub 2011/ 

2012. õppeaastast ja 

sellele järgnevatel 

õppeaastatel 

gümnaasiumiastmes 

eestikeelne aineõpe 

vähemalt 57 kursuse 

ulatuses, mis 

moodustab 60% 

gümnaasiumiastmele 

kehtestatud 

väikseimast lubatud 

õppemahust. 

2. Töötada välja 

gümnaasiumiastme 

eestikeelse aineõpetuse 

ainekavad 

Igal aastal Metoodikanõukogu,  

ainekomisjonid 

  

3. Jätkata õppeainete 

õpetamist  

põhikooliastmes eesti 

keeles: eesti kirjandus, 

kunst, loodus-õpetus, ja 

kehaline kasvatus ning 

eestikeelse 

terminoloogia 

kasutamine mõnede 

ainete õpetamisel 

2011-2015 Ainekomisjonid, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

Kooli 

eelarve, 

projekti-

tegevus 

 

4. Lõimitud tundide 

läbiviimine (eesti keel + 

muu aine) LAK-õppe 

metoodika alusel 

Igal aastal Ainekomisjonid, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

  

5. Varase keelekümbluse 

ettevalmistusklassi 

avamine 

2010 Direktor, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

Kooli 

eelarve 
 



6. Varase 

keelekümblusklassi 

avamine 

 September 

2011 

Direktor, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

Kooli 

eelarve 

 

7. Eesti keeles aineid 

õpetavate õpetajate 

täiendkoolitused. LAK-

õppe metoodika 

2011-2015 Direktor, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

Kooli 

eelarve 

 

8. Riigikeele õpetamise 

kvaliteedi tõstmine 

põhikooli- ja 

gümnaasiumiastmes 

2011-2015 Direktor, 

õppealajuhataja, 

arendusjuht 

  

9. Gümnaasiumi 

raamatukogufondi 

täiendamine eestikeelse 

kirjandusega (teatmikud, 

õppekirjandus, 

sõnastikud)  

2011-2015 Direktor, 

raamatukogu- 

hoidja, 

eesti keele õpetajad 

Kooli 

eelarve 

 

10. Koostöö eesti 

õppekeelega koolidega 

Igal aastal Direktor, 

huvijuht, 

õpetajad, 

õpilasomavalitsus 

 

  

11. Teatrite, muuseumide, 

näituste ja kontsertide 

külastamine  

 

Pidevalt Huvijuht, 

klassijuhatajad, 

eesti keele 

ainekomisjon 

Kooli 

eelarve, 

projekti-

tegevus 

 

 

 

6. Arengukava uuendamise kord 

 

Kooli arengukava vaadatakse läbi, analüüsitakse ja vajadusel uuendatakse  üks kord 

õppeaastas – sügisel, seoses 

 arengukava analüüsist tulenevate muudatustega 

● eelarve ja investeeringute muudatustega 

● õppenõukogu, õpilasomavalitsuse või hoolekogu ettepanekutega 

Arengukava muudetakse 

● seoses eesmärkide muutumisega 

● seadusandlike aktide muutumisega 

● seoses arengukava tähtaja täitumisega 

Ettepanekud arengukava muudatusteks vaadatakse läbi õppenõukogus, 

õpilasomavalitsuses ja kooli hoolekogus. Selleks toimub järgnev töö: 

● Arengukava komisjoni moodustamine. Komisjoni koosseisu kinnitab direktor 

● Olemasoleva arengukava analüüs 



● Uute prioriteetide määramine 

● Arengukava arutamine töögruppides, selle kooskõlastamine hoolekogu, 

õpilasomavalitsuse  ja õppenõukoguga 

 

 

 

 

 

Käesolev arengukava on kooskõlastatud ja heaks kiidetud  

 

1. Tallinna Mahtra Gümnaasiumi hoolekogu poolt 

 

Hoolekogu (nõukogu) kooskõlastus     protokoll  nr  2     09.11. 2010   

 

 

Julia Savtšenko 

Hoolekogu esimees  

 

 

2. Tallinna Mahtra Gümnaasiumi õpilasomavalitsuse poolt  

 

Kooli õpilasomavalitsuse  kooskõlastus   protokoll  nr  6       02.11. 2010  

 

 

Dmitri Gavrjušin 

Õpilasomavalitsuse esimees 

   

 

3. Tallinna Mahtra Gümnaasiumi õppenõukogu poolt 

Õppenõukogu koosoleku    protokoll  nr  77           08.11. 2010    

 

Alla Batrakova  

Direktor  
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Tallinna Mahtra Gümnaasiumi arengukava 2006-2010 täitmine  

 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi arengukava 2006-2010 täitmist võiks iseloomustada 

järgmiselt. Nimetatud perioodil  keskenduti õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide 

täitmisele  ning valdkonna pidevale parendusele.  Kool on olnud avatud uutele ideedele, 

õppeasutust iseloomustavad  ettevõtlikkus, loovus,  originaalsus,  riskijulgus,  muutustega 

kohanemine.  Kindlalt on toetatud õpilaste ning töötajate loovust ja entusiasmi, 

väärtustatud inimeste töösse pühendumist. Kindlalt on pööratud tähelepanu ja 

tähtsustatud multikultuursust ja rahvusvahelisust haridusasutuse töös, millest räägivad 

kontaktid teiste maade koolidega.  Loodud on innovatsiooni soodustav ning arenev 

keskkond haridusasutuses. Tekkinud on haridusasutuse sisemine kultuur, milles on väga 

tähtis olnud direktori roll. Koolis on väärtustatud koostööd meeskonna- ja teiste 

huvigruppide vahel. Loodud on turvaline, tervislikke eluviise arendav õpikeskkond. 

Haridusasutuse töö on olnud efektiivne, toimunud on selle otstarbekas ja läbimõeldud 

korraldamine ning majandamine. Tallinna Mahtra Gümnaasiumi arengukava 2006 – 2010 

perioodil toimunud muutused. 

 

1. Õppe- ja kasvatustöö osas 

 

■ Õpetajad on aktiivselt osalenud erinevatel metoodika- ja ainealastel koolitustel 

■ Õpilased on osalenud rahvusvahelistel ja linnaolümpiaadidel ning  

konkurssidel 

■ Eksami ja tasemetööde tulemused on mõnedes ainetes paranenud ning on 

kõrgemad riigi keskmistest 

■ Koolis on paranenud õpilaste õppeedukus, õppetöö parendamiseks on 

kasutatud võimalikke tugimeetmeid: individuaalset õppekava,  

pikapäevarühma, logopeedilist abi, psühholoogilist nõustamist, sotsiaaltöötaja 

nõustamist, koduõpet,  suunamist eriarsti nõustamisele, koostööd alaealiste 

komisjoniga. Õpilastel on olnud võimalik saada abi aineõpetajalt 

(konsultatsioon, töö andekatega, diferentseeritud hindamine, juhendid 

individuaalseks tööks, koostöö vanematega) 

■ On alustatud üleminekut eestikeelsele aineõppele gümnaasiumis. Tänase 

päeva seisuga õpetatakse eesti keeles gümnaasiumiastmes eesti kirjandust, 

ühiskonnaõpetust, muusikaõpetust, eesti ajalugu, geograafiat, kunsti ja 

kunstiajalugu, kehalist kasvatust ja  majandusõpetust ning põhikooliastmes 

kunsti ja loodusõpetust. Paljudes ainetundides õpetatakse ka eestikeelset 

terminoloogiat.  

■ Igal õppeaastal on täiendatud ja parandatud kooli õppekava 



■ Metoodiliste ainepäevade ja -nädalate läbiviimine on saanud traditsiooniks 

■ On välja töötatud tugisüsteem psühholoogi, logopeedi ja sotsiaaltöötaja poolt, 

mitmekülgselt on lahendatud probleeme, mis on seotud  nn raskete õpilastega 

 

 

 

2. Organisatsiooni kultuuri osa 

 

■ Koostöös huvigruppidega on väljatöötatud kogu personali poolt ühised 

väärtused ja ülesanded, mis on fikseeritud kirjalikult kooli arengukavas 

aastateks 2006-2010, mis on kooli koduleheküljel 

■ Kooli personal on olnud teadlik kooli arenguplaanidest  ja -eesmärkidest 

Õppeaasta alguseks  on alati koostatud kooli üldtööplaan, mille tugevusi ja 

parendustegevusi on analüüsitud õppeaasta lõpus selleks, et ellu viia 

muudatused järgneval õppeaastal. Kooli üldtööplaanis on  arvestatud kooli, 

Tallinna linna ja Eesti Vabariigi prioriteetidega 

■ Välja on kujunenud  tugev meeskond, kes suudab otsuseid vastu võtta ja 

nende täitmise eest ka vastutada 

 

3. Omanäolisuse arendamise osas 

 

■ Kooli kodulehekülg on muutunud kaasaegsemaks ning vastab tänapäeva 

nõuetele 

■ Aineõpetajate ja klassijuhatajate koostööna on muutunud õppekäigud ja -

ekskursioonid TMG õppeprotsessi lahutamatuks osaks 

■ Regulaarselt on toimunud lastevanemate koosolekud ja päevad 

■ Kooli hoolekogu töö on muutunud aktiivseks ja professionaalseks 

■ Õpilasomavalitsus on kaasatud kooli tähtsamate küsimuste lahendamisse 

huvitegevuse korraldusse  

■ Koolis valitseb õpilaste kõrge rahulolu huvitegevusega, huvitegevuse mõju on 

olnud õpilaste õpitulemustele positiivne ning tänu sellele ei esine enam palju  

põhjuseta puudumisi 

 

4. Õpi- ja töökeskkonna osas    

 

■ Kooli hoone ja territoorium on renoveeritud, mille tulemusena on koolis 

loodud tingimused  vajalikuks õpi- ja töökeskkonnaks ning pandud alus 

headele võimalustele õppe- ja kasvatustegevuseks 

■ Kollektiivis valitsev atmosfäär ei ole pingeline. Kooli töötajad on kollektiivis 

valitseva psühholoogilise atmosfääriga rahul 

■ Võrreldes eelneva perioodiga on kollektiivis valitseva psühholoogilise 

atmosfääri pingelisuse tase langenud. Nii on praegu kollektiivis valitsev 

psühholoogiline atmosfäär võrreldes eelneva perioodiga on heatahtlikum ja 

rohkem rahulolu pakkuv 

■ Tallinna Mahtra Gümnaasiumis on olemas mitmeastmeline edukalt toimiv 

personali tunnustamise ja motiveerimise süsteem 



 

Tallinna Mahtra Gümnaasiumi arengulava koostamise töörühm leiab, et kooli arengukava 

aastateks 2006 – 2010 poolt püstitatud eesmärgid ja ülesanded said täidetud ja ellu 

viidud.
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Õpilaste arv koolis 
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Pedagoogiline personal 

 
Õpetajaid kokku: 53 

Neist:  

direktor Alla Batrakova 

õppealajuhataja Viktoria Šipilova 

arendusjuht Leino Lepp 

psühholoog Olga Nassonova 

logopeed Iren Pilnikova 

sotsiaaltöötaja Ludmilla Krjukova 

huvijuht Maria Akulistaja 

huvijuht Lada Kudrjašova 

infojuht Andrei Khemkov 

Mehi 6 

Naisi 47 

Haridus:  

Kõrgem 51 

Kesk-eri 0 

Jätkab õpinguid 2 

Riigikeele valdamise tase: 

Emakeelena 7 

C-1 (kõrgtase) 3 

B-2 (kesktase, D-kategooria) 27 

B-1 (algtase, C-kategooria) 4 

Kõrgkooli lõpetanud eesti keeles 11 

Kvalifikatsioon:  

vanemõpetaja 10 

õpetaja 38 

nooremõpetaja 5 

Vanus:  

   Alla 30 4 

   31-40 8 

   41-50 12 

   Üle 50 29 

Koolis töötatud aeg:  

   Üle 10 aasta 26 
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Tallinna Mahtra Gümnaasiumi pedagoogide täiendkoolitus tundides nelja aasta 

lõikes 
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Riigieksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides 
  

 
Õppeained 2007/2008 2008/2009 2009/2010 

Vene keel 57,13 (58,7) 50,2 (56,8) 54,8 (60,1) 

Eesti keel 62,05 (67,1) 57,5 (66,5) 68,4 (67,9) 

Inglise keel 59,33 (68,4) 65,4 (70.4) 63,9 (69,8) 

Matemaatika 44,5 (60,6) 35 (54) 44,7 (60,9) 

Ajalugu 32 (61,9)     

Bioloogia 40 (62,7) 62,3 (62,9) 48,4 (59,7) 

Keemia 53,83 (66,2) 75,3 (68,2) 77 (59,7) 

Ühiskonnaõpetus 53,8 (65,7) 46,6 (62,2) 43 (64,4) 

Geograafia     55,6 (59,5) 

Saksa keel       

Füüsika       
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Ekskursioonidel  ja  õppekäikudel osalenud õpilaste arv    
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Tallinna Mahtra Gümnaasiumi eestikeelsele  aineõppele  ülemineku  ajakava  
 

 

         2009/2010        2010/2011           2011/2012 

Ained X XI XII kokku X XI XII kokku X XI XII kokku 

Eesti  keel 3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 3 9 

Geograafia         2     2 2 1   3 

Eesti ajalugu / 

üldajalugu 

        2     2 2 2   4 

Ühiskonnaõpetus     2 2     2 2     2 2 

Muusika 1 2   3 1 2   3 1 2   3 

Kunstiõpetus 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 

Kehaline kasvatus         2 2 2 6 2 2 2 6 

Eesti keele 

grammatika 

1 1 1 3 2 2 2 6 2 2 2 6 

Eesti kirjandus 1 1   2 1 1   2 1 1 1 3 

Arvutiõpetus         1 1 1 3 1 1 1 3 

Kunstiajalugu 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 

Majandusõpetus         2     2 2 1   3 

Riigikaitse                 1 1 1 3 

Esmaabi                 1 1 1 3 

Rahvusvahelised 

suhted 
                

1 1 1 3 

       25       43       57 
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Tallinna Mahtra Gümnaasiumi ringid 

 

 
Ringi nimetus Klass Õpilaste arv Toimumise aeg Juhendaja 

Sportmängud 3,4,5 20 Kolmapäev 

14.00-15.30 

Margarita 

Müürsepp 

Tantsustuudio 1,2,3 25 Esmaspäev 

Kolmapäev 

Reede 

12.00-15.00 

Viktor Larionov 

Kooliteater 4,5,6 12 Esmaspäev 

14.00-15.40 

Tatjana 

Manevskaja 

Kooliteater 7,8,9,10,11 15 Neljapäev 

14.50-16.40 

Tatjana 

Manevskaja 

Kooliteater 

”Vikerkaar” 

1,2,3 15 Neljapäev  

12.00-13.30 

Tamara 

Pristavkina 

Muusikaring 

„Domisol-ka” 

1 15 Neljapäev 

12.00-12.45 

Ljudmila Odes 

Muusikaring 

„Domisol-ka” 

2 15 Neljapäev 

12.50-13.35 

Ljudmila Odes 

Muusikaring 

„Domisol-ka” 

3,4 20 Neljapäev 

13.40-14.25 

Ljudmila Odes 

Vokaalstuudio 6,7,8,11 10 Reede  

14.00-15.30 

Eleonora 

Loginova 

Arvutiõpetuse-

ring 

4 58 Esmaspäev  

12.10-12.55 

Neljapäev 

13.05-13.50 

Julia Nikiforova 

Eesti rahvuslik 

käsitöö 

2-11 12 Planeeritud Svetlana 

Tsabieva 

Eesti keele ring 1 87 Esmaspäev 

Kolmapäev 

Neljapäev  8.00-

8.45 

Jelena Jakimuk 

Natalja Salmus 

Svetlana 

Todorovskaja 

Inglise keele 

ring 

1 87 Esmaspäev 

Neljapäev 

Reede         

8.00-8.45 

Natalja 

Aleksandrova, 

Anna Bedina 

Inglise keele 

ring 

3 72 Esmaspäev 

Teisipäev  

12.10-12.55 

Kolmapäev 

13.05-13.50 

Natalja 

Aleksandrova, 

Ljudmilla  

Mazurkevitš, 

Anna Petkevitš 
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Õpetaja 

Õppealajuhataja, 

koolidirektor 

Klassijuhataja 

Tugisüsteem: 

sotsiaaltöötaja, psühholoog, logopeed 

Koolikohustuse 

komisjon 

Hoolekogu 

  

Alaealiste asjade komisjon 

Noorsoopolitsei Lastekaitseliit 

Vanemad 



 

 

   


