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Sissejuhatus 
 

Käesoleva arengukava eesmärk on määratleda Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengusuunad 

aastateks 2018–2020. Arengukava on aluseks Gustav Adolfi Gümnaasiumis strateegiliste 

otsuste tegemisel, iga-aastaste üldtööplaanide koostamisel ning õppeaasta eesmärkide 

seadmisel. 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengukava 2018–2020 koostamise aluseks on „Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus“, Gustav Adolfi Gümnaasiumi sisehindamise aruanded, Gustav Adolfi 

Gümnaasiumi põhimäärus, Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengukava 2015–2017. 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengukava 2018–2020 koostamise käigus kaardistati 

koolitöötajate ning õpilasesindusega GAG tegevuse ja protsesside hetkeolukord, sõnastati 

juhtimisvaldkonniti GAG tugevused ja parendusettepanekud. Käesoleva arengukava 

koostamiseks on saadud sisendeid GAG sisehindamise tulemustest, koolitöötajate, 

õpilasesinduse  ja juhtkonna liikmetega läbi viidud SWOT analüüsidest, viimase kahe aasta 

õpilaste, koolitöötajate ja vanemate rahuloluküsitlustest, hoolekogu ja vanematekogu 

koosolekutelt saadud ettepanekutest ja kooli huvigruppide (vanemate, vilistlaste) tagasisidest 

arengukava eelnõu avalikul menetlemisel. 

 

Käesolevas arengukuvas on vaadeldud Gustav Adolfi Gümnaasiumi arengut aastatel 2018–

2020 läbi järgmise viie juhtimisvaldkonna: eestvedamine ja juhtimine, personalitöö juhtimine, 

õppe- ja kasvatustöö juhtimine, avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimine, ressursside 

juhtimine. Nimetatud juhtimisvaldkondade kaupa on välja toodud kooli tugevused ja 

parendusvajadused, sõnastatud on peamised arengueesmärgid ning välja toodud eesmärkide 

saavutamiseks plaanitud tegevuskava. 
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1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi visioon, missioon ja põhiväärtused 

1.1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi visioon 

 

Gustav Adolfi Gümnaasium on Eesti vanim ja Euroopa üks vanemaid järjepidevalt 

tegutsevaid haridusasutusi, mille unikaalsus seisneb kooli vaimsuses ja püsivates väärtustes. 

Kooli kogukond tunnetab ajaloolises koolis valitsevat erilist õhkkonda. Akadeemilisust ja 

väljakujunenud traditsioone tasakaalustavad innovaatilisus ja avatus uutele ideedele, mis 

tuleneb kiirest tehnoloogia arengust ja selle mõjust uuele põlvkonnale. Gustav Adolfi 

Gümnaasium on avatud mitmekülgseks koostööks ning on eestvedajaks haridusuuendustes ja 

-innovatsioonis. 

 

Kool lähtub isamaalisest kasvatusest ning väärtustab igaühe panust kogukonna hüvanguks 

tehtavasse töösse. Koolis on hea vaimne õpi- ja töökeskkond, kus kõigil on turvaline olla ning 

on loodud soodne pinnas õnnelikuks olemiseks. Gustav Adolfi Gümnaasium on reaal- ja 

humanitaarõppesuundadega kool, mis annab õpilastele mitmekülgseid ainealaseid teadmisi,  

pakkudes tasemepõhist ja vabadest valikutest lähtuvat arengut ning laialdasi 

eneseteostusvõimalusi nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis. Gustav Adolfi Gümnaasium 

annab konkurentsivõimelise, Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud gümnaasiumihariduse 

ning kõrgel tasemel võõrkeeleoskuse.  

 

Valinud haridustee Gustav Adolfi Gümnaasiumis, on õpilased kõrge õpimotivatsiooniga ning 

lähtunud oma huvidest ja võimetest.  

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi südameks olev mitmest Tallinna vanalinnas asuvast 

ajaloolisest hoonest koosnev Gustav Adolfi Gümnaasiumi hariduskvartal koos 

ajaloomuuseumi ja Mederi kontserdisaaliga kannab linnaruumis edasi Eesti rahva haridus- 

ja kultuurilugu. GAG orelid on leidnud väärilise koha Tallinna kultuurielus ja 

kontserdimaastikul.  
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1.2. Gustav Adolfi Gümnaasiumi missioon 

Gustav Adolfi Gümnaasium on ainulaadse keskkonnaga teadmisi, oskusi, vaimseid ja 

püsivaid väärtusi austav ajalooline kool, mille missioon on õpilase arengu toetamine 

väärikaks inimeseks saamisel. 

 

1.3. Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhiväärtused 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhiväärtused on ajalugu, professionaalsus, motivatsioon, 

turvalisus, loomevabadus, isamaalisus, tervislikud eluviisid ning emotsionaalne intelligentsus 

ja head suhted. 

 

Ajalugu – väärtustame oma kooli ajalugu, pikaajalisi traditsioone ja akadeemilisust.  

Professionaalsus – väärtustame koolitöötajate haridusest ja töökogemusest kujunenud 

professionaalsust.  

Motivatsioon – väärtustame motiveerivat arengukeskkonda ja pühendumist kooli 

missioonile.  

Turvalisus – väärtustame turvalist ning sõbralikku õpi- ja töökeskkonda.  

Loomevabadus – väärtustame loomevabadust ja avatust uutele ideedele.  

Isamaalisus – väärtustame isamaalist hoiakut ja kodanikuteadlikkust.  

Tervislikud eluviisid – väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu.  

Emotsionaalne intelligentsus ja head suhted – väärtustame inimeste vahelistes suhetes 

sõbralikkust, heasoovlikkust ja koostöövalmidust. 

 

 

 

 



2. Eestvedamise ja juhtimise arendamine 
2.1. Eestvedamise ja juhtimise analüüs 

 
TUGEVUSED PARENDUST VAJAB 

 Hea ja kiire koolisisene info liikumine; 

 Toimiv õppetoolide süsteem – juhtimine läbi õppetoolide, meeskonnatöö 

õpetajate vahel; 

 Toimuvad arutelud õpetajatega, õpetajaid kaasatakse otsustamisse;  

 Julgus ja avatud hoiak –  juhtkond räägib oma plaanidest, on ettevõtlik; 

 Juhtkonna poolt õpetajatesse toetav ja mõistev suhtumine, abivalmidus; 

 Leitakse alati kiired lahendused/asendused ootamatutele olukordadele;  

 Positiivne õhkkond – tore on tööle tulla;  

 Juhtkonnaliikmed suhtlevad õpetajatega kultuursel tasemel – juhtkond ja 

õpetajad on võrdsed partnerid; 

 Juhtkond märkab, tunnustab ja tänab õpetajaid – positiivne tagasiside ja 

tunnustus õpetajatele, tunnustused kooli kodulehel ja Facebooki lehel; 

 Juhtkond usaldab õpetajat (puudub liigne kontroll) ja õpetajatel on vabadus 

õppeprotsessi üle otsustada; 

 Kooli on võimalus realiseerida erinevaid ideid – juhtkond on toetav, alati 

võib pöörduda ja leitakse võimalusi ideede/projektide realiseerimiseks.   

 Liiga kiired, ootamatud ja ebaselged muutused gümnaasiumi 

õppekorralduses – pole olnud aega õpetajatega piisavalt asja  arutada 

ja pole olnud piisavalt mõtlemisaega muudatustega kohanemiseks; 

 Ressursside juhtimine pole piisavalt läbipaistev – töötajad sooviksid 

rohkem infot, kuhu raha läheb; 

 Mitmete projektide ja õppetööväliste sündmuste puhul pole selge, kust 

tuleb nende eelarve; 

 Jääb selgusetuks, kas ja kui palju võetakse õpetajate arvamusi arvesse 

otsuste tegemisel. 

 Mitmed üldtööplaanivälised ettevõtmised võtavad suure osa inim-, 

ajaressurssidest; 

 Õpilaste kasvuga pidevalt suurenev administratiivse töö hulk pole 

mõistlikult jaotatud. 
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2.2.  Eestvedamise ja juhtimise eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 
 

2.2.1 Gustav Adolfi Gümnaasium on jätkuvalt hästi juhitud kool  muutunud õpi- ja hariduskorralduslikes tingimustes, kus 

progümnaasium, gümnaasium ja I-II kooliaste töötavad erinevates õppehoonetes.  Kooli põhiväärtused, traditsioonid ja koolikultuur 

jätkuvad. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Juhtimisstruktuur ning vastavate ametite tööülesanded ning 

vastutusvaldkonnad ja administreeriv töö vaadatakse üle ning 

kooskõlastatakse uue õppekorraldusega. 

 

x 

 

x 

 

  

Direktor 

 

Laiendatud 

juhtkond 

 

Kooli 

eelarve 

Uute loodud tugipersonali ametikohtade (psühholoog, 

eripedagoog, õpikeskuse juht, IT-juht, juhiabi) kohandamine 

kooli vajadustega. 

x x  Direktor Juhtkond 
Kooli 

eelarve 

Eestvedamise ja juhtimise, erinevate sündmuste ning õpetajate 

koostöö abil jätkatakse kooli põhiväärtuste, traditsioonide,  

koolikultuuri hoidmist ja edasikandmist kogu koolis. 

x x x Direktor 
Laiendatud 

juhtkond 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Rahuloluküsitluse tulemused kajastavad positiivset trendi kooli juhtimises. Kooli juhtkond, õpetajad, õpilased on kohanenud 

muutunud õpi- ja hariduskorralduslike muudatustega. Koolikultuur on ühtne, traditsioonid on hoitud. Tagasisideküsitlused väljendavad 

rahulolu kooli juhtimisega. 

 
2.2.2 Koolitöötajaid ja hoolekogu informeeritakse kooli eelarve kasutamisest ja projektide rahastamisest. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Kooli üldeelarvest ja projektide kuludest antakse ülevaadet 

koolitöötajatele ja hoolekogule vähemalt üks kord aastas. 
x x x Direktor 

Direktor, 

juhiabi 

finantsalal 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Tõusnud on koolitöötajate ja hoolekogu informeeritus kooli eelarvest ja projektide rahastamisest. 

 

 



3. Personalijuhtimise arendamine 

3.1. Personalijuhtimise analüüs 

 
TUGEVUSED PARENDUST VAJAB 

 Kooli juhtkond on valinud hea personali – koolis on toredad kolleegid; 

 Õpetajatel on paindlik tööaeg ja koolivaheajal antakse ka vabu päevi; 

 Õpetajad saavad preemiat õpilaste heade saavutuste eest ainevõistlustel ja 

olümpiaadidel – motivatsioonisüsteemi olemasolu (GA Sihtasutuse 

stipendium); 

 Tasustatakse arenguvestlusi, asendustunde ja uurimistööde juhendamist; 

 Kalev Spa kasutamise võimalus; 

 Koolitöötajatele toimuvad huvitavad ühissündmused, koosviibimised, 

väljasõidud ja koolitused, mis pakuvad positiivseid elamusi; 

 Kool toetab õpetajate arengut – võimalus osaleda koolitustel välismaal 

(Erasmus+) ja ka Eestis; 

 Toetavad õppejuhid; 

 Haridustehnoloogi tugi õpetajatele on väga vajalik; 

 Arendusjuhi abi ja toetus väliskoolitustel osalemisel; 

 Tubli ja koostöövalmis huvijuht. 

 Liiga palju õpilastele mõeldud ametikohti – rollid lähevad segi 

(õpilased ei peaks kuuluma juhtkonnaliikmete hulka); 

 Liiga palju juhte, uued ametikohad (projektijuhid); 

 Motivatsioonisüsteem tekitab õpetajate vahel pingeid – see tuleks üle 

vaadata, kuna pole alati kooskõlas tehtud töö hulgaga; 

 Õpetajatele ei maksta preemiat (nt. jõuludel, õpetajate päeval); 

 Puudub koolituste eelarve Eesti-sisesteks koolitusteks, töötajatele ei 

meeldi, et igaks koolituseks peab direktori luba küsima; 

 Koristajate töö on kehv; 

 Puudub tugipersonal. 
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3.2.  Personalijuhtimise eesmärgid ja tegevuskava 2018-2020 

 
3.2.1 GAG õpetaja tulemuslik lisatöö õpilasvõistlustel ja olümpiaadidel osalevate õpilaste juhendamiseks on tasustatud. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Vaadatakse üle GA Sihtasutuse motivatsioonisüsteem, mis 

on mõeldud lisatöö tasustamiseks õpilasvõistluste ja 

olümpiaadide ettevalmistamiseks. 

x   Direktor 
Põhikooliosa 

õppejuht 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG õpetajate lisatöö on tasutatud GA Sihtasutuse motivatsioonisüsteemi kaudu. 

 
3.2.2 GAG-s töötavad kaasaegsed ja uuendusmeelsed õpetajad. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Toimub järjepidev kogemuste vahetamine kolleegide vahel 

ning tutvutakse teiste koolide parima praktikaga. 
x x x Direktor 

Õppetoolide 

juhatajad, 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Kool võimaldab õpetajatel osaleda Erasmus+ projektides. x x x Direktor Arendusjuht 
Projekti 

eelarve 

Õpetajaid koolitatakse ja juhendatakse kasutama uusi IKT- 

vahendeid. 
x x x Direktor 

Haridustehnoloog, 

IT-juhid 
Kooli eelarve 

Coach’ivat juhtimisstiili rakendatakse kõigil tasanditel. x x  Direktor 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

arendusjuht 

Projekti 

eelarve 

Tulemus: GAG õpetajad on kursis kaasaegsete suundumustega hariduses nii Eestis kui ka mujal maailmas ning rakendavad neid igapäevases 

koolitöös, olles eeskujuks teistele. 

 

 
3.2.3 GAG on kool, kus töötavad rahulolevad õpetajad, kelle tööd väärtustatakse. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Kool loob õpetajatele täiendavaid tingimusi puhkehetkedeks x x x Direktor  Kooli 
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koolipäeva jooksul. eelarve 

Kool loob uusi mitterahalisi tunnustusvõimalusi õpetajate töö 

väärtustamiseks. 
x     

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG-s töötavad motiveeritud ja rahulolevad õpetajad. Õpetajate tõusnud rahulolu peegeldub tagasisideküsitlustest. 

 
3.2.4 Gustav Adolfi Gümnaasiumis töötab koolipsühholoog, kelle tegevus toetab koolipere vaimset heaolu. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koolipsühholoog külastab kord õppeaastas kõikide klasside 

klassijuhatajatunde ja annab vähemalt ühe väärtuskasvatuse 

tunni igale klassile. 

x x x Koolipsühholoog 

Koolipsühholoog, 

klassijuhatajad, 

õppejuhid 

Kooli 

eelarve 

Koolipsühholoogi eestvedamisel liitutakse KIVA projektiga, 

mille käigus koolitatakse klassijuhatajaid 

kiusamisjuhtumitega tegelema. 

x x x Koolipsühholoog 

Koolipsühholoog, 

põhikooliosa 

õppejuht, 

klassijuhatajad 

Kooli 

eelarve 

Koolipsühholoog koostab igal aastal oma töö kokkuvõtte. x x x Koolipsühholoog Koolipsühholoog 
Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG-s on efektiivselt töötav ja koordineeritud psühholoogilise tugiteenuse süsteem. Koolipsühholoogi teenus on kättesaadav 

õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele. Õpetajaid on koolitatud märkama, ennetama ja lahendama kiusamisjuhtumeid (KIVA). 

 
3.2.5. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, 

abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

HEV koordinaator korraldab koolisisest meeskonnatööd, 

mida on vaja õpilase õppe ja arengu toetamiseks, osaleb 

koolivälises võrgustikutöös. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog, 

klassijuhatajad 

Kooli 

eelarve 

Eripedagoog  määratleb  koostöös psühholoogi ja 

õpetajatega õpilase arengu- ja õpioskuste taseme  ning 

selgitab välja õpilase arengut mõjutavad tegurid ning 

õpivajadused. Vajaduse korral tehakse koostööd teiste 

valdkondade spetsialistidega ja soovitatakse lisauuringuid. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog,  

kooli 

psühholoog, 

klassijuhatajad 

Kooli 

eelarve 

Tuge vajavale õpilasele on avatud arengu jälgimise kaart, x x x HEV Eripedagoog,  Kooli 
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kuhu kantakse hindamise, testimise ja uuringute tulemused, 

samuti õpetajate tähelepanekud, tugispetsialistide ning 

koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused, 

rakendatud teenused ja tugi ning hinnangu nende 

tulemuslikkuse kohta. 

koordinaator, 

eripedagoog 

klassijuhatajad eelarve 

Eripedagoog toetab, juhendab ja nõustab vanemat ning teeb 

õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks 

pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut 

toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute 

tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku 

toetamiseks.  

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog,  

aineõpetaja 

Kooli 

eelarve 

HEV koordinaator teeb ettepaneku direktorile õpilaste arvu 

määramiseks õpiabirühmas, tasemerühmas ja eriklassis, 

arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu, kooli 

tugispetsialistide, koolivälise nõustamismeeskonna või 

mõlema soovitusi. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog 
Kooli 

eelarve 

Eripedagoog planeerib ja koordineerib õpilasele  üldise toe 

kättesaadavuse, mis kujutab endast õpetaja pakutavat 

individuaalset lisajuhendamist, tugispetsialistide teenuse 

kättesaadavust ning vajaduse korral õpiabitundide 

korraldamist individuaalselt või rühmas. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog 
Kooli 

eelarve 

Eripedagoog annab soovitusi õpilast õpetades rakendada 

muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, 

õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Vajadusel koostatakse 

koostöös aineõpetajatega õpilasele individuaalse õppekava 

ning tagatakse seeläbi individuaalsetest vajadustest lähtuv 

õpetamine. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog 
Kooli 

eelarve 

HEV koordinaator koordineerib koostöös eripedagoogiga 

koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel tõhustatud toe 

või eritoe võimaldamist. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog 
Kooli 

eelarve 

Eripedagoogiliste tundide ettevalmistamine ja läbiviimine. 
x x x 

HEV 

koordinaator, 
Eripedagoog 

Kooli 

eelarve 
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 eripedagoog 

Koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega hinnatakse 

haridusliku erivajadusega õpilasele soovitatud toe 

rakendamise mõju ning tehakse ettepanekud edasiseks 

tegevuseks. 

x x x 

HEV 

koordinaator, 

eripedagoog 

Eripedagoog 
Kooli 

eelarve 

Tulemus:  Õpilase individuaalsest vajadusest lähtuvalt on tagatud õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi.  
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4. Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimise arendamine 

4.1. Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimise analüüs 

TUGEVUSED PARENDUST VAJAB 
 Motiveeritud ja andekad õpilased; 

 Professionaalsed ja motiveeritud õpetajad; 

 Õpilaste huvi ja rohke osavõtt ainevõistlustel, spordivõistlustel ja 

olümpiaadidel. Head tulemused; 

 Toimuvad õppekäigud, õppetöö on rikastatud projektidega, mis 

motiveerib õpilasi; 

 Toimub õpilaste tunnustamine (tänupidu, kodulehel jm); 

 Uus süsteem tööplaanide esitamiseks eKoolis tunni sissekandena; 

 Väljatöötatud uurimistööde, loovtööde ja referaatide, uurimistööde 

juhendid ja korraldus, õppekäikude plaan; 

 Pidev abi õppejuhtidelt (probleemide käsitlemine, juhendid e-

mailile, eKool); 

 Koostöö nooremate ja vanemate õpilaste vahel; 

 Innovaatilisus ja IKT-võimaluste kasutamine õppetöös, tunnid 

arvutiklassis ja IKT-ainekava olemasolu (digitund). 

 Liiga palju õpilasi klassis (sh keelegruppides); 

 Puudub õppenõustaja, asendusõpetaja, kes toetaks aineõpetajaid ja 

klassijuhatajaid; 

 Õppekavad on pidevas muutumises ja kogu aeg muutub kursuste arv 

IV kooliastmes; 

 Koolipõhiselt ei toimu projektõpet; 

 Puuduvad ruumid arenguvestluste läbiviimiseks; 

 Kommunikatsioon õpilaste ja õpilasesinduse ning õpilaste ja juhtkonna 

vahel; 

 Hindelised tööd kuhjuvad ühte perioodi. Õpetajad ei arvesta 

kontrolltööde plaaniga; 

 Kodused tööd ei ole alati mõtestatud ja suurendavad liigselt õpilaste 

koormust; 

 Hindamise kriteeriumid pole õpilaste jaoks alati üheselt mõistetavad; 

 Ebavõrdne õppekoormus gümnaasiumi kolme õppeaasta jooksul. 
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4.2. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 

 
4.2.1 Kõikidele õpilastele on võimaldatud õppimist hommikupoolses vahetuses. Tallinna Haridusamet arvestab kooli õpilaste 

määramisel GAG ruumiressurssi ja lubatud õpilaste piirnormi Kotzebue majas.  

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Gustav Adolfi Gümnaasium teeb koostööd Tallinna 

Haridusametiga, et kooli määratud laste arv arvestaks GAG 

Kotzebue maja ruumiressursiga (milleks on 5 klassikomplekti 

õpilaste arvuga 24 inimest klassis). 

x x X Direktor Koolipidaja Kooli eelarve 

Tulemus: Gustav Adolfi Gümnaasiumis saavad õpilased õppida hommikupoolsel ajal (ka väikeklassid). Õpilaste arv alustatavates 

klassikomplektides on 24. 

 
4.2.2 Õpilased saavad senisest enam objektiivset tagasisidet sõltuvalt isiklikust panusest, saavutustest, pingutusest ja aktiivsusest. 

Kõiki õpilasi on märgatud ja tunnustatud. Hindamine on läbipaistev ning õpilane omab ülevaadet konkreetseks ajaperioodiks 

püstitatud õppe-eesmärkidest. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Jätkuvalt suurendatakse igapäevast tunnustamist ja 

märkamist eKooli vahendusel aineõpetajate ja 

klassijuhatajate poolt. Järgitakse põhimõtet, et iga 

aineõpetaja märkab vähemalt kord õppeaastas iga oma 

õpilase positiivset pingutust, mis kajastub ka kirjalikus 

tagasisides eKooli vahendusel. Positiivset märkamist 

saavad ka õpilased, kellel pole silmapaistvaid ainealaseid 

saavutusi. 

x x X Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

Läbi kujundava hindamise põhimõtete rakendumise 

märgatakse senisest enam õpilaste personaalset panust ja 

x x X Põhikooliosa 

õppejuht 

Algõpetuse, 

oskusainete ja 

Kooli eelarve 
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pingutust 1–3. klassides kõikides õppeainetes ning  4.–6. 

klassis loov- ja oskusainetes. 

humanitaarainete 

õppetooli juhatajad,  

aineõpetajad 

1.–3. klassi õpilaste käitumisele ja hoolsusele antakse kaks 

korda õppeaastas põhjalikku tagasisidet ning õpilane 

analüüsib ka ise oma tegevust ning panust. 

x x X Põhikooliosa 

õppejuht 

Algõpetuse 

õppetooli juhataja, 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

4.–9. klassi ja gümnaasiumiastme õpilase rahuldavale või 

mitterahuldavale kokkuvõtvale käitumise hinnangule 

antakse senisest põhjalikumat tagasisidet. Aineõpetajad ja 

klassijuhatajad kirjeldavad käitumishinde määramisel 

puudujääke ja parendustegevusi. 

x x X Põhikooliosa 

õppejuht 

Klassijuhatajad Kooli eelarve 

Aineõpetajad selgitavad iga trimestri või poolaasta algul 

antud perioodil õpitavad peamised teemad, suuremad tööd 

ning hindamise põhimõtted. Segaduste vältimiseks tehakse 

selle kohta kirjalik sissekanne eKoolis,  mis tagab 

arusaadavuse nii õpilasele kui ka lapsevanemale. Õpilane 

on kaasatud õppe-eesmärkide seadmisse. 

x x X Põhikooliosa 

õppejuht 

Õppetoolide 

juhatajad, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve 

Vaadatakse üle senine hindamine viiepallilisel 

hindamisskaalal.  Analüüsitakse vajadust hinde piire 

paremini selgitada, et anda võimalikult täpset tagasidet, 

mis kajastaks õpitu tegelikku ulatust,  sügavust ning 

edasijõudmise mahtu. Lähtuvalt vajadusest võetakse 

kasutusele uus informatiivsem ja täpsem hindeskaala. 

x x X Õppejuhid Aineõpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: Õpilased tunnevad, et neid on märgatud ja nende pingutusi tunnustatakse. Läbi kujundava hindamise põhimõtete rakendumise on 

arenenud õpilaste eneseanalüüsioskused. Õpetajate rahulolematus õpilase käitumise ja hoolsuse osas on kirjeldatud ning vanem ja õpilane 

saavad objektiivset tagasidet puudujääkidest ja parendustegevustest. Hindamiskriteeriumid on õpilastele teada. Selle tulemusena on 

hindamine läbipaistev ning vähenenud on kaebuste arv. 

 

4.2.3 Lisaks traditsioonilisele õppele ja välja kujunenud õppimiskallakule rakendatakse GAGs muutunud õpikäsituse põhimõtteid ja 

IKT lõimist igapäevasesse õppetöösse.  

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 
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Õppetoolide juhatajate eestvedamisel viiakse 

kõikides kooliastmetes läbi MÕK-tunde ja projekte. 

Parimat praktikat tutvustatakse kolleegilt kolleegile. 

x x x Õppejuhid Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

Kooli eelarve 

7.–11. klasside õpilastele ettevõtlikkuse 

arendamiseks korraldatakse kord õppeaastas 

vanemate kaasamisel töövarjupäevi. Töötatakse välja 

ülekooliline süsteem, mis tagab õppetöö ja 

karjääripäeva sujuva korralduse. Töövarjupäeva 

kogemustest tehakse kokkuvõte 

klassijuhatajatundides. 

x x x Põhikooliosa 

õppejuht, 

gümnaasiumiosa 

õppejuht 

Algõpetuse, 

oskusainete ja 

humanitaarainete 

õppetooli juhatajad,  

aineõpetajad, 

klassijuhatajad. 

vanematekogu 

Kooli eelarve 

Haridustehnoloogi kaasabil kasutavad õpetajad 

aktiivselt oma tundides õpetamist IKT-vahendite 

abil. Toimuvad koolisisesed IKT-tasemetestid. 

x x x Haridustehnoloog Aineõpetajad Kooli eelarve 

Kooliellu kaasatakse IT-abi õpilased (koolitused, abi 

ainetundides, tehnoloogia kasutamine jne). 

x x x 
Haridustehnoloog 

IT-meeskond ja 

õpilased 
Kooli eelarve 

Programmeerimisõpetusega alustatakse esimesest 

klassist. 

x x x 

Haridustehnoloog 

Haridustehnoloog 

koostöös 

algõpetuse ja 

reaalainete 

õppetooliga 

Kooli eelarve 

 

Luuakse juurde digitaalseid õppematerjale. x x x 

Hariustehnoloog 

Haridustehnoloog 

koostöös õpilaste ja 

õpetajatega 

Kooli eelarve 

Viikase läbi ainetunde, kus erinevate vanuseastmete 

õpilased õpetavad teineteist.   

x x x Õppetoolide 

juhatajad 

Õppetoolide 

juhatajad, 

aineõpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: GAG õpetajad on aktiivsed katsetajad MÕK-tundide läbiviimisel. Toimib koostöö erinevate kooliastmete õpetajate, õpilaste ja 

õppetoolide vahel. Kogu koolipere õpib üksteiselt. Toimub aktiivne kogemuste jagamine kolleegilt kolleegile. IKT-vahendid on väga heal 

tasemel lõimitud igapäevasesse õppetöösse ja koolitöötajad tunnetavad IT-abi õpilaste tuge. 

 

4.2.4 Kooli õppekava on pidevas arengus ja loodud on efektiivsemad lahendused külalisloengute ja uurimistööde korraldamiseks. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 



17 

 

Gümnaasiumis arendatakse klassideta gümnaasiumi 

põhimõtet. 
x x x 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht 

Õppetoolide 

juhatajad 

Kooli 

eelarve 

Uurimistööde protsessi korraldus vaadatakse üle ning 

muudetakse efektiivsemaks. 

 

x   

Gümnaasiumiosa 

õppejuht 

 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht,  

uurimistööde 

komisjonide 

esimehed 

 

Kooli 

eelarve 

Täiendatakse erinevate õppesuundade ainekavasid, lähtudes 

õppesuuna erisustest ja vajadustest. 
 x  

Põhikooliosa 

õppejuht, 

gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

õppetoolide 

juhatajad 

Aineõpetajad 
Kooli 

eelarve 

Töötatakse välja õpilasfirma kui praktilise uurimuse 

läbiviimise ja hindamise kord, mis on võrdsustatud 

uurimistööga GAG-s. 

x x  
Gümnaasiumiosa 

õppejuht 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

uurimistööde 

komisjonide 

esimehed, 

ettevõtlikkuse 

õpetaja. 

Kooli 

eelarve 
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Külalisesinejate ja -loengute organiseerimiseks luuakse uus 

süsteem, mis võimaldab õpilastele lisateadmiseid ja 

kogemusi, jätmata seejuures ära kohustuslikke ainetunde. 

 

x x  
Gümnaasiumiosa 

õppejuht 
  

Luuakse ülevaatlik valikainete pakkumise ja valimise 

süsteem. 
x x  

Gümnaasiumiosa 

õppejuht 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

valikainete 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Ainekavasid on vastavalt plaanile ja vajadusele igal õppeaastal korrigeeritud. Rakendunud on õpilasfirma läbiviimine 

võrdsustatuna uurimistööga. Välja on töötatud plaan klassideta gümnaasiumi põhimõttel õppetöö korraldamiseks. Uurimistööde läbiviimise 

kord on muudetud efektiivsemaks ja mugavamaks nii õpilastele kui ka õpetajatele ning kõik osapooled on rahulolevad. Külalisesinejate ning 

loengute korraldamine toimub tunnivälisel ajal, kuid motiveerib õpilasi siiski osalema. Õpilastel on selge ülevaade valikainetest ja nende 

sisust, mida nad gümnaasiumi jooksul õppida saavad. 

 
 

4.2.2 HUMANITAARAINETE ÕPPETOOLI ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 2018–2020 

4.2.2.1 On uuendatud eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavad alates 5. klassist, muusika- ja kunstiõpetuse 

ainekavad alates 1. klassist.  

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 
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Igal õppeaastal kaasajastatakse ja 

täiendatakse ainealaselt olemasolevaid 

eesti keele, kirjanduse, ajaloo, 

ühiskonnaõpetuse ainekavasid alates 5. 

Klassist, kunsti- ja muusikaõpetuse 

ainekavasid alates 1. klassist. 

X X X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Eesti keele ja 

kirjanduse, ajaloo-, 

ühiskonnaõpetuse, 

muusika- ja 

kunstiõpetuse õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Eesti keele, kirjanduse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavad on uuendatud alates 5. klassist, muusika- ja kunstiõpetuse 

ainekavad alates 1. klassist.  

4.2.2.2 IKT õppesisu on üle vaadatud kõikides humanitaarainete ainekavades alates 5. klassist. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Vaadatakse üle kõik humanitaarainete 

ainekavades olev IKT õppesisu alates 5. 

klassist. Vajadusel täiendatakse või 

muudetakse seda.             

  x   Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Eesti keele ja 

kirjanduse, ajaloo-, 

ühiskonnaõpetuse, 

muusika- ja 

kunstiõpetuse õpetajad  

Kooli eelarve 

Tulemus: Kõik humanitaarainete ainekavad on üle vaadatud ja IKT õppesisu on muudetud / täiendatud. 

4.2.2.3 On välja töötatud humanitaarainete õppetooli aineülene projekt gümnaasiumi esimesele astmele. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 
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Töötatakse välja humanitaarainete 

õppetooli aineülene projekt, mis hõlmab 

nii kirjandust, ajalugu, muusikat kui ka 

kunstiõpetust ning mis on mõeldud 

gümnaasiumiosa esimese astme õpilastele. 

X X X Gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

põhikooliosa 

õppejuht, 

humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Eesti keele ja 

kirjanduse, ajaloo-, 

ühiskonnaõptuse, 

muusika- ja 

kunstiõpetuse õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Humanitaarainete õppetooli õpetajad on MÕK-praktikat rakendades loonud aineülese projekti gümnaasiumi esimese astme 

õpilastele.  

4.2.2.4 On ühtlustatud eesti keele ja kirjanduse õppesisu 1.-6. klassis. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Eesti keele õpetajad viivad läbi kord aastas 

sisekoolituse algklassiõpetajatele, kus 

tutvustatakse uusi ning korratakse vanu 

keelereegleid. 

X X X Humanitaar-

ainete 

õppetooli 

juhataja, 

algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Eesti keele õpetajad Kooli eelarve 

Algklassiõpetajatega vaadatakse koos üle 

kohustusliku kirjanduse nimekiri ning 

vajadusel viiakse sisse muudatused.  

X     Humanitaar-

ainete 

õppetooli 

juhataja, 

algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Eesti keele õpetajad Kooli eelarve 
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Iga õppeaasta lõpus pannakse kooli 

koduleheküljele üles järgmise õppeaasta 

kohustusliku kirjanduse nimekiri. 

X X X Humanitaar-

ainete 

õppetooli 

juhataja, 

algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Eesti keele õpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: Igal õppeaastal on eesti keele õpetajad teinud algklassiõpetajatele sisekoolituse, mille käigus on korratud vanu ja tutvustatud uusi 

reegleid. Algklassiõpetajad on kursis keeleuuendustega ning oskavad neid oma tundides rakendada. Kohustusliku kirjanduse nimekiri on üle 

vaadatud ja korrigeeritud. Enne suvepuhkusele minekut pannakse GAG koduleheküljele üles uue õppeaasta kohustusliku kirjanduse 

nimekiri. 

4.2.2.5 On välja töötatud ja läbi viidud üle aasta GAG ajaloo teemaline teadmiste test kõikides 5.-12. klassides. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse GAG ajalooteemaline test II, 

III ja IV kooliastmele iga kord enne selle 

läbiviimist. 

X   X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Ajalooõpetajad Kooli eelarve 

Üle aasta viiakse läbi GAG ajaloo 

teemaline test kõikides 5.–12. klassides 

ühel ja samal ajal. 

X   X Gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

põhikooliosa 

õppejuht, 

humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Ajalooõpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: GAG ajaloo väärtustamiseks korraldatakse üle aasta GAG ajaloo teemaline test 5.–12. klassidele. Iga kord enne testi toimumist 

koostatakse uus test igale vanuseastmele (5.–6. kl; 7–9. kl; GI–GIII).  
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 4.2.2.6 On alustatud GAG ajaloo teemaliste videoklippide juurde õppematerjali väljatöötamisega. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Abiturientide tehtud GAG ajaloo 

teemalised videoklipid süstematiseeritakse. 

X X X Haridustehnoloog, 

humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Ajalooõpetajad Kooli eelarve 

Alustatakse videoklippide juurde 

kuuluvate õppematerjalide koostamisega. 

 X X   X Haridustehnoloog, 

humanitaarainete 

õppetooli juhataja  

Ajalooõpetajad  Kooli eelarve  

Tulemus: Abiturientide loodud GAG ajaloo teemalised videoklipid on süstematiseeritud vanuseastmete kaupa. Alustatud on 

õppematerjalide loomisega videoklippide juurde.  

4.2.2.7 I ja II kooliastme muusikatundides on praktiseeritud ukulele õpetamist. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Töötatakse välja metoodika ukulele 

õpetamiseks muusikatunnis. 

X X   Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Muusikaõpetuse õpetajad Kooli eelarve 

Ukulelel õpitakse selgeks erinevad 

akordivõtted laulude saatmiseks ja 

lihtsamate lugude mängimine. 

X  X X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Muusikaõpetuse õpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: Ukulele õpetamiseks muusikatundides on välja töötatud metoodika. Selle põhjal õpetatakse lastele erinevaid akordivõtteid 

laulude saatmiseks ja lihtsamate lugude mängimiseks. 

4.2.2.8 On välja töötatud metoodika monsterpiano tundides kasutamiseks. 
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Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Töötatakse välja metoodika Monster Piano 

õpetamiseks muusikatundides. 

X X  Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Muusikaõpetuse õpetajad Kooli eelarve 

Õpilased õpivad Monster Pianol erinevaid 

lugusid mängima. 

X X  X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Muusikaõpetuse õpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: Monster Piano õpetamiseks muusikatundides on välja töötatud metoodika. Õpilased oskavad Monster pianol mängida erinevaid 

lugusid.  

4.2.2.9 Igal õppeaastal on korraldatud kunstinädal. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Kunstinädala raames toimuvad erinevad 

töötoad. Lisaks professionaalidele viivad 

neid läbi ka  õpilased. Toimuvad 

hariduslik-meelelahutuslikud filmiõhtud. 

X X X Humanitaarainete õppetooli 

juhataja 

Kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Koolis toimuvad populaarsed kunstinädalad, mille korraldamisse on kaasatud õpilased. GAG õpilaste kunstilooming ja õpetajate 

töö on eksponeeritud kooliperele ja laiemale üldsusele. 

4.2.2.10 On loodud virtuaalne õppematerjalide kogu, mis pidevalt täieneb. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 
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Kunstiõpetuse õpetajad lisavad aasta jooksul 

erinevaid õppematerjale kunstiblogisse. 

X X X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Igal aastal on pandud kunstiblogisse erinevaid õppematerjale. 

4.2.2.11 Igal poolaastal on läbi viidud ülekooliline temaatiline joonistusvõistlus. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Igal poolaastal viiakse läbi ülekooliline temaatiline 

joonistusvõistlus erinevates kategooriates. 

 X X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Joonistusvõistluse töödest pannakse üles kunstinäitus 

õppeaasta lõpus. 

 X X Humanitaarainete 

õppetooli juhataja 

Kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Igal poolaastal on kunstiõpetuse õpetajad korraldanud joonistusvõistluse, kus iga õpilane saab osaleda. Joonistusvõistlusel 

valminud töödest  pannakse üles näitus õppeaasta lõpus. 

4.2.2.12  Välja on töötatud 1.–6. klassi muusika- ja kunstiõpetuse kujundava hindamise toimiv tagasisidestamise süsteem ning 

lausetepank, mille abil õpetaja annab tagasisidet, arvestades õpilase isiklikku panust, arengut ja pingutust. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse I ja II poolaasta kokkuvõtva tagasiside 

lausetepank, mida korrigeeritakse igal õppeaastal. 
X X X 

Humanitaarainete 

õppetool 

Muusika- ja 

kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Kõik muusika- ja kunstiõpetuse õpetajad annavad 

regulaarset jooksvat tagasisidet eKoolis vähemalt 

kolm korda poolaastas. 

X X X 
Humanitaarainete 

õppetool 

Muusika- ja 

kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Parimat praktikat kujundava hindamise rakendamisel 

loov- ja oskusainetes jagatakse õppetooli 

koosolekutel kolleegilt kolleegile. 

X X X 
Humanitaarainete 

õppetool 

Muusika- ja 

kunstiõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 
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Tulemus: Kunsti- ja muusikaõpetuses on täielikult rakendunud kujundav hindamine. Õpilane saab süsteemselt tagasisidet (jooksvalt ja 

poolaasta lõpus) oma isiklikust panusest, saavutustest, pingutusest ja aktiivsusest. 

 

 

4.2.3 LOODUSAINETE ÕPPETOOLI arengukava eesmärgid ja tegevuskava 2018-2020 
4.2.3.1 On  välja töötatud õppekäikude süsteem, mida rahalistel võimalustel pakutakse kõikidele klassidele. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Täiendatakse loodusainete õppekäikude süsteemi igale 

klassile. 
x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Leitakse partnerid, kes toetavad õppekäike. x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Igale vanuseastmele on loodud õppekäigud, mis toetavad loodusainete õppekava. Õppekäikude kulud tasutakse võimalusel 

partnerite poolt. Kõik ettenähtud õppekäigud on õppeaasta lõpuks toimunud ning õppekäikude plaani sisse kantud. 

4.2.3.2 Gustav Adolfi Gümnaasiumis pakutavate valikainete kohta on olemas vastavad ainekaardid. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse gümnaasiumiosa valikainete ainekaardid. x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Valminud on selgelt arusaadavad ainekaardid valikainete kohta, mis aitavad õpilastel teadlikke otsuseid langetada. 

4.2.3.3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi loodusainete õpetajad on aktiivsed oma ainealases arendustegevuses ning seda tutvustatakse 

teiste koolide õpetajatele. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Igal aastal luuakse uus koolitus loodusainete õpetajatele. x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 
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Tulemus: Loodusainete õppetooli õpetajad on pidevas arengus ning jagavad oma parimaid praktikaid ka teiste õpetajatega. 

4.2.3.4 Klass+ põhimõttel toimub koostöö partnerkoolidega nii GAG laboris kui ka tähetornis. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Regulaarselt toimuvad labori- ning teleskoobitunnid, mille 

kaudu saavad uusi teadmiseid nii õpilased kui ka õpetajad. 
x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad, 

õpilased 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Toimub edukas koostöö partnerkoolidega. Õpilased ja õpetajad saavad uusi oskuseid innovaatilise laboritehnika ning teleskoobi 

abil ja nende kasutamise kohta.  

4.2.3.5 IKT ainesisu on üle vaadatud kõikides loodusainete ainekavades. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Kõikides kooliastmetes on uuendatud loodusainete 

ainekavad lähtudes  IKT-st. 
x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad, 

õpilased 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Kõik kooliastmed saavad loodusainetes õppida tundides, milles rakendatakse IKT võimalusi. 

4.2.3.6 On viidud läbi kaheksa erineva õppeaine baasil ühtseks terviklikuks õpilooks koondatud „Vau! Ohhoo!” õpitoad 7. klassi 

õpilastele. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Viiakse läbi õpiloo keemia, bioloogia, füüsika ja geograafia 

õpitoad GAG 7. klasside õpilastele. 
x x x 

Loodusainete 

õppetooli 

juhataja 

Loodusainete 

õppetooli 

õpetajad, 

õpilased 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Kõik 7. klassi õpilased saavad tasuta osaleda loodusteadusi ja teisi aineid hõlmavas huviringis ning seeläbi arendada ainetevahelise 

tervikpildi loomist ning teadmiste rakendamist.  
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4.2.4 REAALAINETE ÕPPETOOLI arengukava eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 
4.2.4.1 On koostatud uued gümnaasiumi valikainete ainekaardid. 
Tegevus:  2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

 Koostatakse valikaine „Ettevalmistus matemaatika 

riigieksamiks” ainekaart. 

X  X   X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja  

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve  

Koostatakse valikaine „Planimeetria/stereomeetria” 

ainekaart. 

 X X  X  Reaalainete 

õppetooli 

juhataja   

Matemaatika-

õpetajad  

 Kooli 

eelarve 

Tulemus: Valminud on korrektsed ainekaardid valikainetele „Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks” ja “Planimeetria/stereomeetria”. 

4.2.4.2 On läbi viidud STE(A)M* katsetunnid 
*STE(A)M – Inglise keeles science, technology, engineering, art and math. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse STE(A)M (projektõpe) õppe rakendamiseks 

kava, valitakse tegevused, valmistatakse vajalikud 

abivahendid koostöös teiste õppetooli õpetajatega. 

X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 

Viiakse läbi katsetunnid erinevate klassidega. X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Valminud on STE(A)M tundide rakendamise kava ning vajalikud õppevahendid tundide läbiviimiseks. Õpilastelt on saadud 

tagasiside, kas ja kuidas antud projektõppega jätkata. 

4.2.4.3 On toimunud koostööpäevad erinevate Eesti koolidega. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Omandatakse uusi oskusi ja lähenemisi matemaatikaõppes 

läbi kogemusõppe ning koostöös erinevate Eesti 

gümnaasiumide matemaatikaõpetajatega. 

X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 

Külastatakse eritüüpi koole eesmärgiga leida võimalusi 

MÕKi rakendamiseks. 

X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 



28 

 

Tulemus: Õpetajate teadmised MÕKi rakendamisest on laienenud. 

4.2.4.4 On korraldatud õpilastele ülekoolilised matemaatikapäevad kord õppeaastas. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Viiakse läbi matemaatikaga seonduvad teaduslikud loengud 

nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele. 

X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 

Korraldatakse peastarvutamise võistlusi peastarvutamise 

oskuste propageerimiseks. 

X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 

Korraldatakse gümnasistide poolt noorematele klassidele 

matemaatikapäev. 

X X X Reaalainete 

õppetooli 

juhataja 

Matemaatika-

õpetajad  

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Õpilaste teadvustavad, et peast arvutamine on oluline matemaatika õppimisel ja ülesannete lahendamisel. Loengute abil on 

suurendatud õpilaste teadmisi ametitest, mis nõuavad häid teadmisi matemaatikas. Gümnasistid saavad kogemuse matemaatikatundide 

läbiviimisest nooremates klassides. 

 

 
4.2.5 VÕÕRKEELTE ÕPPETOOLI arengukava eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 

4.2.5.1 Võõrkeelte ainekavad viikse vastavusse GAG  õppekava muudatustega, arvestades GAG õppesuundi ja valikaineid. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse prantsuse  ja rootsi keele valikkursuste 

ainekavad. 

 

x x  

Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Vaadatakse läbi ja kohandatakse põhikooli 1.–3. 

kooliastme ja gümnaasiumi inglise keele ainekavad. 

 

x x  

Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Lõpetatakse gümnaasiumi I ja II astme  rootsi keele ja x x  Võõrkeelte Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 



29 

 

prantsuse keele õppesuuna vene keele valikkursuse 

ainekavad. 

 

õppetooli 

juhataja 

Uuendatakse gümnaasiumi prantsuse keele õppesuuna 

prantsuse kirjanduse ja kultuuriloo ainekava. 

 

x x  

Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: Võõrkeelte ainekavad on uuendatud ja vastavuses õppekava muudatustega. 

 

4.2.5.2 Vestlustunde annab võõrkeelt emakeelena kõnelev õpetaja. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostöös saatkondade ja kultuurikeskustega kaasatakse 

inglise, prantsuse, vene ja rootsi keelt emakeelena 

kõnelevaid külalisõpetajaid vestlustundide 

läbiviimiseks GAG-s, ülikoolide, kultuurikeskuste või 

saatkondade juures. 

 

x x x 

Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: GAG õpilaste keeleoskus ja silmaring on arenenud ning ainetunnid on mitmekesisemad tänu õpitavat võõrkeelt emakeelena 

rääkivate külalisõpetajate kaasamise. 

4.2.5.3 Suurenenud on GAG Kotzebue ja peamaja võõrkeele õpetajate koostöö MÕK-põhimõtete rakendamisel. Toimib 

progümnaasiumi ja gümnaasiumiosa õpilaste koostöö I–II kooliastmega võõrkeeletundide raames. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Jätkatakse gümnaasiumi inglise keele õppesuuna ja 4.– 

5. klasside  giidiõppeprojekti kooli ajaloo 

tutvustamiseks II kooliastmes õppeainete lõiminguna 

inglise keele tundide raames ning alustatakse uusi 

projekte inglise lastekirjanduse tutvustamiseks või 

loodusteadusega seotud teemadel. 

 

x 

 

x 

 

x 
Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Alustatakse GI prantsuse keele õppesuuna ja II 

kooliastme giidiõppe koostööprojekti prantsuse keele 

 

x 

 

x 

 

x 

Võõrkeelte 

õppetooli 
Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 



30 

 

tundides 1–2 korda kuus. 

 

juhataja 

Viiakse 7.–12. klasside õpilaste kaasamisel läbi 

võõrkeelte ainepäevi Kotzebue majas. 

 

 

x 

 

x 

 

x 
Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Tulemus: Koolis toimuvad kooliastmeid lõimivad koostööprojektid. 

 

4.2.5.4 GAG õpilased oskavad mõningal määral kõiki GAG-s õpetatavad keeli. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

4.–6. klassi õpilased ja GI astme õpilased õpivad 

võõrkeeletundide raames gümnaasiumiõpilaste 

juhendamisel ennast mõne lausega tutvustama kõigis 

GAG-s õpetatavais keeltes (rootsi, prantsuse, vene) 

ning õpivad ära nendes keeltes sünnipäevalaulu. 

 

 

x 

 

x 

 

x 

Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Võõrkeeleõpetajad Kooli eelarve 

Koostakse gümnaasiumi rootsi keele õppesuuna 

õpilaste kaasabil interaktiivne õppematerjal, et kõik 

GAG õpilased saaksid ära õppida Rootsi hümni sõnad. 

Sisu tõlgitakse ka eesti keelde. 

 

x 

 

x 

 

x 
Võõrkeelte 

õppetooli 

juhataja 

Rootsi keele 

õpetajad 
Kooli eelarve 

Tulemus: GAG õpilased oskavad ka nendes koolis õpetatavates võõrkeeltes, mida neil tunniplaanis ei ole, ennast tutvustada ja laulda 

sünnipäevalaulu. Õpilastel on tõusnud huvi erinevate võõrkeelte vastu. 6. novembri aktustel oskab kogu koolipere laulda Rootsi hümni. 

 

 

 
4.2.6 ALGÕPETUSE ÕPPETOOLI arengukava eesmärgid ja tegevuskava 2015–2017 
5.2.6.1 Õpetajad kasutavad uue õppehoone kõiki võimalusi muutunud õpikäsituse rakendamiseks. 

Tegevus:  2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Algõpetuse õpetajad katsetavad aktiivselt ning lõimivad x x x Algõpetuse Algõpetuse Kooli 
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oma tundidesse uuenenud õpikäsituse põhimõtteid. õppetooli 

juhataja 

õpetajad eelarve 

Alustatakse tundide läbiviimist koosõpetamise meetodil 

(tandemõpe),  jagatakse vastutust, korraldatakse rühmaõpet 

ning kasutades koolimaja kui üht avatud klassiruumi. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Kasutatakse aktiivselt ainetunni osana avatud ruumi 

metoodikat  (õppida saab kõikjal). 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Kõik õpetajad lähtuvad tundide läbiviimisel põhimõttest, et 

suurendatakse õpilaste liikumist koolipäeva jooksul. 

Leitakse uusi ja põnevaid võimalusi, kuidas aktiivset 

liikumist ja teadmiste omandamist omavahel lõimida. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Kasutatakse igapäevaselt uusi ja kaasaegsed  IKT- 

vahendeid. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Parimat praktikat jagatakse regulaarselt töökoosolekutel 

kolleegidele, ülekoolilistel MÕK- ja IKT-päevadel. 

 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja, 

arendusjuht 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Algõpetuse õppetoolis on rakendunud muutunud õpikäsituse põhimõtted, mis on tasakaalus ja lõimitud traditsioonilise õpetamise 

ja õppimisega. Õpitakse üksteiselt. 

4.2.6.2 Välja on töötatud poolaasta lõpus 1.–4. klassile kokkuvõtvad tööd eesti keeles ja matemaatikas.   

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Paralleelklasside  õpetajate koostöös töötatakse välja 

kokkuvõtvad tööd eesti keeles ja matemaatikas. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Igal aastal viiakse läbi kokkuvõtvad tööd eesti keeles ja 

matemaatikas. Kokkuvõtva tööga saavad objektiivset 

tagasisidet, millele tuleks õppimise ja õpetamise protsessis 

rohkem tähelepanu pöörata ja milline on konkreetse õpilase 

ja klassi hetketase kooli üldise taseme taustal, nii õpetaja, 

vanem kui ka õpilane 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 
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Koolisisesed kokkuvõtvad tööde tulemusi kasutab õpetaja 

oma töövahendina enda töö analüüsimiseks ja 

planeerimiseks ning vajadusel korrektuuride tegemiseks.  

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Koolisiseste tasemetööde abil saab õpetaja objektiivset tagasisidet oma töö ja õpilaste edasijõudmise kohta. Õpetaja arvestab oma 

töö analüüsimisel tasemetööde tulemustega ning koolil on ülevaade iga klassi tasemest. 

4.2.6.3 Toimub pidev ja süsteemne koostöö Kotzebue maja ja GAG peamaja vahel. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Igal aastal viiakse läbi traditsioonilisi sündmusi, mis 

ühendavad Kotzebue maja ja GAG peamaja õpilasi. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja, 

huvijuhid 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Kotzebue maja õpilastele tutvustakse GAG peamaja ajalugu 

ja traditsioone. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja, 

huvijuhid 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

 

Erinevate õppetoolide koostöös toimub üksteiselt õppimine 

GAG I ja II kooliastme ja progümnaasiumi ning 

gümnaasiumi õpilaste vahel. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja, 

huvijuhid 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG töötab ühtse koolina. 

4.2.6.4 1.–3. klassides on kõigis ainetes rakendunud kujundav hindamine. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Õpetajate koostöös töötatakse välja tagasisidestavate lausete 

pank, millega antakse objektiivset tagasisidet sõltuvalt 

õpilase isiklikust panusest, saavutustest, pingutusest ja 

aktiivsusest.  

 

x x x Põhikooliosa 

õppejuht, 

algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Kasutusele on võetud erinevad õpilase enseanalüüsioskusi 

toetavad tegevused. 

x x x Põhikooliosa 

õppejuht, 

algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 
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Välja on töötatud õppeaasta lõpus kujundava hindamise 

tunnistuse väljaprinditav vorm. 

x x x Põhikooliosa 

õppejuht, 

algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Jagatakse kolleegilt kolleegile kogemusi ja paremat 

praktikat kujundava hindamise ja õpilaste 

eneseanalüüsioskuste rakendumise kohta. 

x x x Põhikooliosa 

õppejuht, 

algõpetuse 

õppetooli 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Koolis toimub kujundav hindamine ja õpilastel on eneseanalüüsioskused. 

4.2.6.5 1.–6. klassi õpilasel on oma GAG koolipäevik, mis lähtub kooli põhiväärtustest ja toetab enseanalüüsioskuste arendamist. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Välja on töötatud 1.–6. klassini oma koolipäevik, mis on 

informatiivne, sisaldab kooli põhiväärtusi, ajalugu, 

väärtuskavatust ning toetab aja planeerimist ja 

eneseanalüüsi oskust. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Kotzebue maja õpilased kasutavad igapäevaselt oma kooli 

päevikut, mille kaudu toimub eneseanalüüsioskuste 

arendamine. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Kõik 1.–6. klassi õpilased kasutavad aja planeerimiseks ja enseanalüüsimiseks GAG päevikut. 

4.2.6.6 Algõpetuse õpetajad võtavad osa rahvusvahelistest projektidest ja koolitavad end välismaal. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Planeeritakse igal õppeaastal vähemalt kahe klassi 

osalemine eTwinningu projektis. Planeeritakse iga klassi 

osalemine vähemalt ühes eTwinningu projektis 1.–4. klassi 

jooksul. 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Leitakse koostööpartner välismaalt, kellega teha koostööd  

õpetajate täiendkoolituse valdkonnas. 

 

x x x Algõpetuse 

õppetooli 

juhataja, 

arendusjuht 

Algõpetuse 

õpetajad 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Toimub rahvusvaheline koostöö algõpetuse õpetajate ja algklassiõpilaste vahel. 
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4.2.7 OSKUSAINETE ÕPPETOOLI ARENGUKAVA EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA 2018–2020 

4.2.7.1 Välja on töötatud 1.–6. klassi oskusainete (käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) kujundava hindamise 

toimiv tagasisidestamise süsteem ning lausetepank, mille abil õpetaja annab tagasisidet arvestades õpilase isiklikku panust, arengut 

ja pingutust.  

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse I ja II poolaasta kokkuvõtva 

tagasiside lausetepank, mida korrigeeritakse igal 

õppeaastal. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse, 

käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Kõikide oskusainete õppetooli õpetajate poolt 

antakse regulaarset jooksvat tagasisidet eKoolis 

vähemalt kolm korda poolaastas. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse, 

käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Parimat praktikat kujundava hindamise 

rakendamisel loov- ja oskusainetes jagatakse 

õppetooli koosolekutel kolleegilt kolleegile. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse, 

käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Käsitöö, kodunduse, tehnoloogiaõpetuse ja  kehaline kasvatuse õppeainetes on täielikult rakendunud kujundav hindamine. 

Õpilane saab süsteemselt tagasisidet (jooksvalt ja poolaasta lõpus) oma isiklikust panusest, saavutustest, pingutusest ja aktiivsusest. 

4.2.7.2 Välja on töötatud toimiv 12. klasside kehalise kasvatuse õppetöö korraldus kasutades programmi Sportlyzer.  

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Õpetajate ja õpilaste tagasiside põhjal 

täiustatakse ja parandatakse igal aastal 12. 

klasside õppekorraldust kehalises kasvatuses.  

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad 
Kooli eelarve 

Tulemus: Õpilased ja õpetajad on rahul uutel põhimõtetel 12. klassi kehalise kasvatuse korraldamisega, mille tulemusel on saavutatud iga 

noore harjumus olla vähemalt kord nädalas oma lemmikalaga tegeledes füüsiliselt aktiivne. 

4.2.7.3 Välja on töötatud, kohandatud ja koostatud uued kehalise kasvatuse ainekavad, lähtudes uuest riiklikust kehalise kasvatuse 

õppekavast (2018). 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 
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Võttes aluseks uus riiklik õppekava, vaadatakse 

üle GAG kehalise kasvatuse ainekava ja 

muudetakse/kohandatakse vastavalt vajadusele. 

 X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad 
Kooli eelarve 

Tulemus: Kehalise kasvatuse ainekavad (liikumisõpetus) on uuendatud. Õpetajad on oma tundidesse ja nõudmistesse sisse viinud 

uuendused, mis tulenevad riikliku ainekava muudatustest. 

4.2.7.4 Koolis toimib püramiidskeem korvpalli järelkasvu loomiseks, lähtudes GAG korvpalliklubist ja selle kontseptsioonist tõsta 

kooli korvpalli taset ning populariseerida seda õpilaste seas.  

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

GAG korvpalliklubi abiga populariseeritakse iga-

aastaselt korvpalli ning suunatakse õpilasi 

regulaarsetesse treeningutesse. 

Korvpallitreeninguid viiakse läbi GAG 

võimlamajas,  mis võimaldab õpilastel tegeleda 

oma koolis  lemmikspordiga ning annab 

õpetajatele võimaluse komplekteerida kooli 

esindusvõistkonda. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse, 

õpetajad, GAG 

korvpalliklubi 

Kooli eelarve 

Tulemus: Toimib GAG korvpalliklubi, mille tulemusel on tõusnud kooli saavutused antud valdkonnas. Korvpallitrennidega võimaldatakse 

GAG õpilastel oma majas tegeleda lemmikspordialaga. 

4.2.7.5 Oskusainete õppetooli õpetajad on aktiivsed MÕK praktika katsetajad, õppijad, oma parimat kogemust jagatakse 

regulaarselt kolleegidele.  

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Oskusainete õppetooli õpetajad katsetavad 

aktiivselt ning lõimivad oma tundidesse 

uuenenud õpikäsituse põhimõtteid ning teevad 

koostööd aineülestes projektides teiste 

õpetajatega. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Tehnoloogiaõpetuse ning käsitöö ja kodunduse 

ainevaldkonnas tehakse loovtöid/projektitöid,  

millega arendatakse õpilaste aja planeerimise 

oskust, käelisi-, koostöö- ja 

eneseväljendusoskusi. Projektitöid esitletakse 

klassi- ja koolikaaslastele. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 
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Kehalise kasvatuse tunde viiakse läbi 

koosõpetamise põhimõttel (tandemõpe). 
X X X 

Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad 
Kooli eelarve 

Luuakse sportvõimlemise (kang, rööbaspuud, 

akrobaatika, rõngad, poom) õppevideod 

sportvõimlemise kavade õpetamiseks. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse 

õpetajad, 

haridustehnoloog 

Kooli eelarve 

Parimat praktikat jagatakse regulaarselt 

töökoosolekutel kolleegidele, ülekoolilistel 

MÕK- ja IKT-päevadel. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse, 

käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Oskusainete õppetooli õpetajad korraldavad 

algõpetuse õppetooli õpetajatele ainespetsiifilisi 

sisekoolitusi kolleegilt kolleegile. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kehalise kasvatuse, 

käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetajad 

Kooli eelarve 

Tulemus: Oskusainetes (käsitöö, kodundus, tehnoloogiaõpetus, kehaline kasvatus) kasutatakse muutunud õpikäsitlust (MÕK) ning on välja 

töötatud sujuv süsteem ja koostöö kolleegidega.  Ainespetsiifilistel teemadel on täienenud algõpetuse õpetajate teadmised ja oskused 

kehalise kasvatuse, käsitöö, kodunduse ning tehnoloogiõpetuse valdkonnas. 

4.2.7.6 Jätkuvalt töötab GAG spordiaktiiv, mis koondab enda alla vabatahtlikud aktiivsed noored, kes elavdavad kooli spordielu 

ning aitavad ellu viia spordiüritusi.  

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

GAG spordiaktiivi kaasatakse uusi aktiivseid 

liikmeid õpilaste seast. Tehakse teavitustööd ja 

innustatakse õpilasi.  

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Õpilased, kehalise 

kasvatuse, õpetajad 
Kooli eelarve 

Korraldatakse GAG võimlemisgala. X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Õpilased, kehalise 

kasvatuse õpetajad 
Kooli eelarve 

Tulemus: Aktiivsed ja ettevõtlikud õpilased on saanud rakenduse ja kogemuse GAG spordiaktiivis. GAG võimlemisgalast on kujunenud 

populaarne sündmus õpilaste seas. 

4.2.7.7 Käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpilaste ja õpetajate tööd on tutvustatud kogu kooliperele ja avalikkusele. 

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Blogi ja Facebooki lehe ( „GAG õpilaste kunst ja 

käsitöö”)  kaudu kajastatakse õpilaste töid ja 

hoitakse kooliperet õpilaste loominguga kursis. 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Käsitöö ja kodunduse, 

kunstiõpetaja,  

tehnoloogiaõpetuse 

Kooli eelarve 
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Korraldatakse näituseid erinevates kooli 

õppehoonetes.  

õpetajad 

Korraldatakse koolitöötajatele kokanduse ja 

käsitöö õpitubasid. 
X X X 

Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Käsitöö ja kodunduse 

õpetaja 
Kooli eelarve 

Koolis korraldatakse kunstinädalaid, millega 

antakse ettevõtlikele õpilastele võimalus olla 

sündmuse organiseerija, korraldatakse õpitubasid, 

tutvustatakse  erinevaid kunstivoole jne 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Kunstiõpetaja ja käsitöö 

õpetaja 
Kooli eelarve 

Tulemus: Koolis toimuvad populaarsed kunstinädalad, mille korraldamisesse on kaasatud õpilased. GAG õpilaste kunstilooming ja 

õpetajate töö on eksponeeritud kooliperele ja laiemale üldsusele. 

4.2.7.8 Tagatud on vahendid, inventar ja õppematerjalid tehnoloogiaõpetuse, käsitöö, kodunduse ja kehalise kasvatuse tundide 

läbiviimiseks.  

Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Leitakse võimalusi, kuidas tuua ja hooldada 

käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse 

tundi vajalikke õppematerjale (puit jms), 

vahendeid ja inventari (õmblusmasinad, 

tehnoloogiaõpetuse masinad, hüpitsad, 

ujumislauad, madalad markerid, tennisepallid, 

suured rõngad). 

X X X 
Oskusainete 

õppetooli juhataja 

Käsitöö ja kodunduse, 

tehnoloogiaõpetuse 

õpetaja 

Kooli eelarve, 

annetused 

Tulemus: Käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse ja kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks on tagatud vajalikud õppematerjalid ja 

muud vahendid. 

 
4.2.8 GAG huvijuht ja õpilasesindus töötavad heas koostöös ja õpilaste igakülgse parima arengu huvides. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Õpilasesinduse töö restruktureeritakse suurendamaks 

õpilasesinduse töö efektiivsust, tegutsemist alustavad 

aktiivgrupid. 

x   Huvijuht 

Huvijuhid, 

õpilasesinduse 

president, 

ürituste 

komisjoni juht. 

Kooli 

eelarve 

Õpilasesindus laineneb ja Kotzebue majas tegutseb 4.–6. x x x Huvijuht Huvijuht, Kooli 
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klasside õpilaste esindus. õpilasesinduse 

president. 

eelarve 

Ürituste komisjoni töö seotakse huvijuhi tegevusega üksteist 

toetavalt. 
x   Huvijuht 

Huvijuht, 

ürituste 

komisjoni juht. 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG-s on aktiivne ja tegus õpilasesindus, mis töötab huvijuhiga koostöös. 4.-6. klasside õpilased saavad õpilasesinduse kaudu 

enda potentsiaali ja ettevõtlikkust rakendada.  

 
4.2.9 TERVISE- JA TÖÖKESKKONNANÕUKOGU arengukava eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 
4.2.9.1 GAG TERVISENÕUKOGU TEGELEB AKTIIVSELT ENNETUSTÖÖGA 
Tegevus: 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Tervisenõukogu leiab läbi projektide erinevaid võimalusi 

ennetustööks ja õpilaste teavitamiseks erinevatel tervislikke 

eluviise toetavatel teemadel. 

x x x 
Tervisenõukogu 

esimees 

Tervisenõukogu 

liikmed 

Projekti 

eelarve 

Tulemus: GAG õpilased on teadlikud enda tervise hoidmise tähtsusest ja käituvad terviseteadlikult. 

 
5. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimise arendamine 

5.1. Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimise analüüs 

 

TUGEVUSED PARENDUST VAJAB 
 

 Aktiivne ja tegus hoolekogu, kes on koolile toetav partner ja avaldab 

arvamust koolidokumentide väljatöötamisel; 

 Tihe koostöö sõpruskoolidega välismaalt; 

 Mõned lapsevanemad sekkuvad liigselt õppetöösse ja ei usalda 

õpetajaid piisavalt; 

 Vanemad üldistavad üksikut probleemi kõigile õpetajatele ja 

pöörduvad koheselt vanematekogu poole, mitte sinna, kus probleem 
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 Koostöö Tallinna teiste koolidega (ühised valikained, ühiskatsed, erinevad 

ainevüistlused); 

 Hea koostöö GA Sihtasutusega; 

 Hea koostöö GA Koolituskeskusega; 

 Vilistlased ja vanemad on avatud osalema külalistundides ja nende toetus on 

kasvanud; 

 Hea koolipuhveti menüü; 

 Koolitoit on üldiselt hea. 

tekkis, ja see tekitab lisasegadust ning probleeme juurde; 

 Koolitoidu menüü on ühekülgne ja liiga palju on poolfabrikaate; 

 Sööklapersonalil on liiga vähene eesti keele oskus; 

 Keerulised suhted ja eriarusaamad teatud hulga vilistlastega 

seonduvalt uue I ja II kooliastme õppehoone kasutuselevõtuga; 

 Teatud grupp vilistlasi ja lapsevanemaid kajastavab koolis toimuvaid 

muudatusi läbi meedia negatiivses valguses. 
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5.2.  Avaliku suhtlemise ja partnerluse juhtimise eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 
 

5.2.1 Hoole-, vanemate- ja vilistlaskogu ning kooli vahel toimub aktiivne koostöö. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Hoolekogu otsused avalikustatakse kooli kodulehel. x x x Direktor Juhiabi 
Vabatahtlik 

töö 

Koostatakse infopank vilistlastest ja lapsevanematest, kes on 

valmis karjääri- ja külalistunde läbi viima. 
x x x 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht 

Vabatahtlik 

töö 

Klassijuhatajate ja gümnaasiumi õppesuuna juhendajate 

eestvedamisel toimuvad  igale klassile vanemate ja vilistlaste 

poolt läbiviidavad  karjääri- ja külalisloengud. 

x x x Klassijuhatajad Klassijuhatajad 
Vabatahtlik 

töö 

Vanematekogu vastutab, et koolile edastatud ettepanekud 

kajastavad suurema hulga vanemate arvamust. Eristatakse 

ülekoolilised, klassisisesed ja personaalsed mured. 

x x x 
Vanematekogu 

esimees 

Vanematekogu, 

laiendatud 

juhtkond 

Vabatahtlik 

töö 

Vanematekogu leiab koostöös kooliga ka ise tekkinud 

küsimustele lahendusi ja aitab vanemate hulgas kinnistada 

koolipere ühiseid väärtusi. 

x x x 
Vanematekogu 

esimees 

Vanematekogu 

esimees, 

vanematekogu. 

Vabatahtlik 

töö 

Vanematekogu ja hoolekogu vahel toimub tõhus koostöö 

vanemate arvamuse laiapõhjalisemaks esindamiseks 

hoolekogus. 

x x x 

Vanematekogu 

esimees, 

hoolekogu 

esimees. 

Vanematekogu, 

hoolekogu. 

Vabatahtlik 

töö 

Tulemus: Hoolekogu otsused on kooli kodulehelt leitavad. Vanemad ja vilistlased osalevad karjääri- ja külalisloengute läbiviimisel. 

Vanematekogu ja vanemad teevad koostööd selleks, et vanematekogu poolt avaldatud ettepanekud ja otsused kajastaksid suurema hulga 

vanemate arvamust ja et vanemad kannaksid edasi kooli väärtusi. 

 
5.2.2 Läbi GA sihtasutuse võimaldatakse õpilastele mitmekülgset huviringide ja valikainete valikut. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostöös  Gustav Adolfi Sihtasutusega (sh allasutustega 

GAM ja GAKK) leitakse uusi võimalusi õpilaste arengu 

toetamiseks. 

x x x Direktor 

Gümnaasiumiosa 

õppejuht, 

põhikooliosa 

õppejuht, 

Kooli 

eelarve, GA 

sihtasutuse 

eelarve 
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huvijuht. 

Tulemus: Sihtasutusel on õpilaste huvidest lähtuvad huviringide ja valikainete valikud, mis hõlmavad kõiki kooliastmeid. 

 
5.2.3 Gustav Adolfi Gümnaasiumi Ajaloomuuseum on tunnustatud Eesti haridusajaloo tutvustaja. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Antakse välja raamat „Meie professoreid ja õpetajaid läbi 

aegade”. 
x x  

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja 

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja, 

õpetajad 

 

Kooli 

eelarve 

Vabadussõjas langenud GAG õpilasele Gunnar Ambrosiusele 

ja Tallinna Reaalkooli õpilasele Eugen Seebergile püstitatakse 

mälestusmärk koostöös Kopli parkkalmistuga. 

x   

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja 

Vilistlaskogu, 

kool 

Projekti 

eelarve 

Koostatakse materjalid ja tutvustatakse erinevatele 

huvigruppidele Kotzebue maja saamislugu. 
x x x 

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja 

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja, 

ajalooõpetajad 

Kooli 

eelarve 

Koostatakse ülevaade renoveeritud võimlamaja arhitekti ja 

renoveerimise arhitekti töödest ning viiakse läbi tutvustavad 

tegevused erinevatele huvigruppidele. 

x x x 

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja 

Kooli 

ajaloomuuseumi 

juhataja 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Ilmunud on raamat „Meie professoreid ja õpetajaid läbi aegade”. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks on püstitatud mälestusmärk 

Vabadussõjas langenud GAG õpilasele Gunnar Ambrosiusele ja Tallinna Reaalkooli õpilasele Eugen Seebergile. Huvigruppidele on 

tutvustatud Kotzebue maja saamislugu ja renoveeritud võimlamaja arhitektide töid. 

 
5.2.4 Toitlustamine koolis on hästi korraldatud, koolitoit on maitsev ja tervislik. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Peamaja sööklas võetakse kasutusele iseteenindusletid. x   Direktor Koolitoitlustaja 
Kooli 

eelarve 

Korraldatakse eraldiseisev tagasisideküsitlus koolitoidu 

rahulolu kohta ja tulemused edastatakse kooli toitlustajale. 
x  x Direktor 

Arendusjuht, 

õpilasesindus, 

koolitoitlustaja 

Kooli 

eelarve 

Koolitoidu menüüs vähendatakse poolfabrikaatide osakaalu.  x x Direktor Koolitoitlustaja Kooli 
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eelarve 

Peamaja koolitoidu menüüsse lisatakse taimetoidu valimise 

võimalus. 
 x x Direktor Koolitoitlustaja 

Kooli 

eelarve 

Igapäevaseks ja vahetuks tagasisidesaamiseks rahulolust 

koolitoiduga võetakse õpilaste seas kasutusele nupuvajutuse 

teel süsteem „Kiida koolitoitu“. 

x x x Direktor 

IT-juhid, 

õpilased, 

koolitoitlustaja. 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Koolitoit on maitsev ja tervislik. 

 
5.2.5 Kooli tutvustamiseks vajalikud infomaterjalid avalikkusele on uuendatud. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Koostatakse uued kooli tutvustavad teavikud, mis sisaldavad 

ka infot uue Kotzebue maja kohta. 
x x  Arendusjuht 

Laiendatud 

juhtkond 

Kooli 

eelarve 

Kooli kodulehele koostatakse võõrkeelsed ülevaated kooli 

ajaloost, juhtimisest, kooli toimimise põhimõtetest ja 

õppetöö korraldusest. 

x x x 

Arendusjuht, 

võõrkeele 

õppetooli 

juhataja 

Arendusjuht, 

võõrkeele 

õppetooli 

juhataja, 

võõrkeele 

õpetajad, 

õpilased, IT-juht 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: Valminud on GAGd tutvustavad uuendatud esitlusmaterjalid. Kooli tutvustav info on kooli koduleheküljel kättesaadav inglise, 

vene, prantsuse ja rootsi keeles. 

 
5.2.6 Arendatud on koostööd Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumiga ja Kodulinna majaga. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Peetakse läbirääkimisi kõrvuti asetsevate asutuste ruumiressursi 

ühiseks kasutuselevõtuks. 
x x x Direktor Direktor 

Kooli 

eelarve 

Peetakse läbirääkimisi GAG ja TVTG õppekorralduse ühiseks 

arendamiseks. 
x x x Direktor Direktor 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG-l on võimalus TVTG ja Kodulinna maja ruumiressursi ühiseks kasutamiseks, millest saavad kasu kõik osapooled. 
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6. Ressursside juhtimise arendamine 

6.1.  Ressursside juhtimise analüüs 

 

TUGEVUSED PARENDUST VAJAB 
 Head IKT-vahendite kasutamise võimalused igas klassiruumis ja suur 

õppekohtade arv arvutiklassides; 

 Pidevalt täienevad IKT-vahendite kasutamise võimalused; 

 On olemas koolibuss; 

 On taotletud ja saadud raha erinevate projektide kaudu; 

 On leitud võimalusi õpetajate ühisteks väljasõitudeks. 

 Peamaja vajab sanitaarremonti; 

 Sisuliselt olematu õppetoolide eelarve, kuigi pidevalt on 

õppevahendite puudus; 

 Peamajas on mitmed projektorid amortiseerunud ja puudub kaasaegne 

tahvel; 

 Õppeklassides pole dokumendikaameraid; 

 Raamatukogu on liiga väike, puudub vaikne õppimisruum ja 

raamatukoguhoidja; 

 Raamatukogus pole tehtud aastaid inventuuri ja süsteemis leiduv ei 

vasta reaalselt olemasolevatele teavikutele; 

 Õpetajatel puudub vaikne tööruum; 

 Puudub info Koolituskeskuse ja GAM muusikakooli tunniplaanide ja 

seeläbi ruumide kasutamise kohta; 

 Tehnoloogiaõpetuse klass vajab remonti; 

 Õpetajate töökohad ja puhkeruum on alavalgustatud; 

 Autoparkla on liiga väike ja sageli on seal palju külaliste autosid. 
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6.2.  Ressursside juhtimise eesmärgid ja tegevuskava 2018–2020 

 
6.2.1 Töö- ja õpikeskkonna tingimusi on parandatud. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

3. korrusele luuakse õpikeskus/vaikne tööruum õpilastele. x   Direktor 

Õpikeskuse 

juhataja, 

majandusjuht 

Kooli 

eelarve 

Õpetajate puhkeruum sisustatakse uue mööbliga. x   Direktor Majandusjuht 
Kooli 

eelarve 

Renoveeritakse peamaja tehnoloogiaõpetuse klass. x x  Direktor Majandusjuht 
Kooli 

eelarve 

Peamaja koridoridesse luuakse õpi- ja istumiskohti. x x x Direktor Majandusjuht 
Kooli 

eelarve 

Peamajja luuakse õpilastööde eksponeerimise võimalused. x x x Direktor Majandusjuht 
Kooli 

eelarve 

Õpikeskuses avatakse vaikne tööruum õpilastele. x   Direktor 

Majandusjuht, 

õpikeskuse 

juhataja 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG-s on kaasaegne õpi- ja töökeskkond. 

 
6.2.2 GAG raamatukogu fond on kontrollitud ja süstematiseeritud info paremaks kättesaamiseks ja kasutamiseks. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Igal õppeaastal süstematiseeritakse ja kataloogitakse 

valdkondade kaupa RIKS andmebaasi GAG õpilaste poolt 

kaitstud uurimistööd. 

x   
Raamatukogu-

hoidja 

Raamatukogu-

hoidja 

Kooli 

eelarve 

Viiakse läbi GAG raamatute põhifondi inventuur. x x x 
Raamatukogu-

hoidja 

Raamatukogu-

hoidja 

Kooli 

eelarve 
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Viiakse läbi GAG õpikute fondi inventuur. x x  
Raamatukogu-

hoidja 

Raamatukogu-

hoidja 

Kooli 

eelarve 

Korrastatakse teavikute ja lugejate andmed RIKSWEB 

keskkonnas. 
x x x 

Raamatukogu-

hoidja 

Raamatukogu-

hoidja 

Kooli 

eelarve 

Täiendatakse jooksvalt GAG raamatute põhifondi. x x x 
Raamatukogu-

hoidja 

Raamatukogu-

hoidja 

Kooli 

eelarve 

Kord aastas viiakse läbi GAG õpilaste hulgas tagasisideküsitlus 

raamatukogu ja õpikeskuse kasutamise kohta. 
x x x 

Raamatukogu-

hoidja 

Raamatukogu-

hoidja 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG uurimistööd on kantud RIKSWEB programmi ja neile on juurdepääs infootsingu kaudu. Teostatud on inventuur GAG 

põhifondis ja õpikute fondis. Lugejate ja teavikute andmed RIKSWEB keskkonnas on kontrollitud. Põhifondi on täiendatud vajalike 

teavikutega. Iga-aastaselt on läbiviidud GAG õpilaste hulgas GAG raamatukogu kasutamise rahuloluküsitlus. 

 
6.2.3 GAG-s olevad tehnoloogilised seadmed on abiks õppetöö paremal korraldamisel. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Igas klassiruumis on kaasaegne esitlustehnika ja välja on 

vahetatud amortiseerunud projektorid. Juurde on saadud 

dokumendikaameraid. 

x x x IT-juht 

IT-juht 

koostöös linna 

IT-teenistusega 

Linna IT-

teenistus 

Õpilastele on loodud printimisvõimalus koolimajas. x x  Direktor IT-juhid 
Kooli 

eelarve 

Peamajja ostetakse kiire paljundusmasin. x x x Dirktor  
Kooli 

eelarve 

WiFi levib igas klassiruumis. x x x IT-juht 

IT-juht 

koostöös linna 

IT-teenistusega 

Linna IT-

teenistus 

Koostöös linna IT-teenistusega rajatakse keskhaldussüteemid 

(tsentraalsed uuendused, haldus, jne). 
x x x IT-juht 

IT-juht 

koostöös linna 

IT-teenistusega 

Linna IT-

teenistus 

Võetakse kasutusele valgenimistu süsteem. x x x IT-juht IT-juht 

Kooli 

eelarve või 

linna IT-

teenistus 
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Tulemus: Kõik õppeklassid on varustaud kaasaegse esitlustehnikaga. Õpilastel on võimalk koolis kasutada printimisteenust. WiFi levib 

tõrgeteta kogu koolimajas.  

 
6.2.4 eKool viiakse kooskõlla ja vastavusse muutustega kooli gümnaasiumi õppekavas ja seotakse EHIS keskkonnaga. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Ühildatakse andmete ülekandevõimalused eKooli ja EHIS 

keskkonna vahel. 
x   Arendusjuht 

Arendusjuht, 

gümnaasiumiosa 

õppejuht, eKooli 

administraator 

Kooli 

eelarve 

EKooli päevikute nimetused on vastavuses riikliku õppekava 

ainete nimetuste ning ainesisuga. 
 x  Arendusjuht 

Arendusjuht, 

gümnaasiumiosa 

õppejuht, eKooli 

administraator 

Kooli 

eelarve 

Läbi eKooli luuakse võimalus kajastada kõiki gümnaasiumis 

läbitud kursuseid tunnistuse vormil. 
 x x Arendusjuht 

Arendusjuht, 

gümnaasiumiosa 

õppejuht, eKooli 

administraator 

Kooli 

eelarve 

EKooli päevikud ja ainekavad viiakse vastavusse klassideta 

gümnaasiumi põhimõtetega. 
 x x Arendusjuht 

Arendusjuht, 

gümnaasiumiosa 

õppejuht, eKooli 

administraator 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: eKool on ühendatud EHIS keskkonnaga ja toimub andmete ülekandmine. Uuendatud on gümnaasiumi tunnistuse vorm. 

Gümnaasiumiõpilane saab eKooli kaudu infot kõigi enda poolt läbitud kursuste kohta. 

 
6.2.5 Eeltöö GAG Kotzebue maja juurde planeeritava spordihoone ehitamiseks. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Algatatakse Kotzebue spordihoone detailplaneeringu koostamine.  x  Direktor Koolipidaja 

Võimalusel 

linna 

eelarvest 

Viiakse läbi arhitektuuri- ja ehituskonkurss GAG Kotzebue maja   x Direktor Koolipidaja Võimalusel 
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spordihoone ehitamiseks. linna 

eelarvest 

Tulemus: On tehtud eeltöö planeeritava spordihoone rajamiseks GAG Kotzebue maja juurde, et  Kotzebue maja õpilastel oleks tulevikus 

võimalus kasutada  uut ehitatud spordihoonet enda koolimaja juures. 

 
6.2.6 GAG vanalinnas asuva hoonetekompleksi parendamine. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 

Peamaja ja keeltemaja vahelise galerii remont ja terrassi 

väljaehitamine. 
 x x Direktor Koolipidaja 

Võimalusel 

linna 

eelarvest 

Projekteeritakse ja ehitatakse tunnel peamaja ja võimlamaja 

vahel. 
 x x Direktor Koolipidaja 

Võimalusel 

linna 

eelarvest 

Leitakse võimalused peamaja sanitaarremondiks.   x Direktor Majandusjuht 
Kooli 

eelarve 

Ingliõue kohale projekteeritakse ja ehitatakse aatrium.  x x Dirktor Koolipidaja 

Võimalusel 

linna 

eelarvest 

Paigaldatud on terrassikate ja turvapiirded söökla katusele ning 

ühendusgaleriile. Taotletud on lisavahendid kooli eelarvesse. 
 x x Direktor Majandusjuht 

Kooli 

eelarve 

On värvitud peamaja sisehoovipoolne välissein.   x  Direktor Majandusjuht 
Kooli 

eelarve 

Koostatakse ja viiakse ellu võimlamaja hoovi (sh lehtla) 

korrastamise plaan. 
 x x Direktor Majandusjuht 

Kooli 

eelarve 

Peahoone 4. korrusele ehitatakse välja täiendav raamatukogu-

õpikeskuse (sh arvutiklasside) valgustus. 
 x  Majandusjuht Majandusjuht 

Kooli 

eelarve 

Tulemus: GAG peamaja ja võimlamaja ühendab tunnel. Ingliõue kohale on ehitatud aatrium. Peamaja ja keeltemaja vaheline galerii on 

remonditud ja terrass on väljaehitatud.  Peahoone terrass ja sisehoovi poolne välissein on renoveeritud. 

 
6.2.7 GAG-s on kaasaegne keemia- ja füüsikalabor ning tähetorn. 

Tegevus 2018 2019 2020 Vastutaja Teostajad Ressurss 
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Koostatakse keemia- ja füüsikalabori loomise ning tähetorni 

sisutamise projekt ning viiakse see ellu. 
x x x Direktor 

Projektijuht, 

õppetoolijuht, 

õpetajad 

Kooli 

eelarve, 

projekti 

rahastus. 

Loodusainete uurimislaborisse võetakse tööle laborandid. x x  Direktor 

Projektijuht, 

õppetoolijuht, 

õpetajad 

Projekti 

eelarve 

Tulemus: GAG peamajas on sisutatud füüsika-keemia labor ning Kotzebue majas on avatud tähetorn. 

 

 

 

 



7. Arengukava uuendamise kord 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta lõpus, vajadusel korrigeeritakse kooli 

arengusuundi ja täpsustatakse valdkondade arendamise eesmärgid.  

Arengukava täitmise kohta iga õppeaasta lõpus tehtava analüüsi tulemusi tutvustatakse 

kooli hoolekogule iga järgneva õppeaasta alguses. 

 

Kooli arengukava kuulub muutmisele järgnevatest punktidest tulenevalt:  

 Haridusalase seadusandluse muudatusted  

 Muudatused riiklikus õppekavas  

 Muudatused haridusnõudluses  

 Muudatused kooli eelarves ja investeeringutes  

 Kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekud  

 Kooli arengukavas määratud tähtaja möödumine 

 

Arengukava kinnitatakse pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused 

esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja 

õppenõukogule. 
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Lisa 1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi hetkeolukord 

 

Õppetöö korraldus ja kooli komplekteerimine 

 

Gustav Adolfi Gümnaasium on Tallinna üldhariduskoolide seas õpilaste üldarvu poolest 

suuruselt teine kool ning gümnaasiumiosas õpilaste arvult suurim Tallinnas.  

 

2017/2018. õppeaastal toimub õppetöö 42 klassikomplektiga, millest põhikooliosas on 30 ja 

gümnaasiumis 12.  Kotzebue õppehoones ja GAG peamajas õpib mõlemas 21 klassikomplekti 

õpilasi.  Koolis on kokku 1281 õpilast ja 116 koolitöötajat (sh 79 õpetajat). Klassikomplektide 

keskmine täituvus põhikoolis on 29 õpilast klassis, gümnaasiumis 36 õpilast. Õpilaste arv on 

GAGs järjepidevalt tõusnud Tallinna Haridusameti poolt 1. klassidesse määratud suurema 

õpilaste arvu ja gümnaasiumiosas klassitäituvuse hoolika jälgimise tõttu (Tabel 1).  

Tabel 1. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste ja klassikomplektide arv 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

I kooliaste 253 270 331 

klassikomplekte 9 10 13 

II kooliaste 193 213 238 

klassikomplekte 8 8 8 

III kooliaste 264 275 281 

klassikomplekte 9 9 9 

gümnaasium 401 406 431 

klassikomplekte 12 12 12 

õpilasi kokku 1111 1164 1281 

 

Viimasel viiel õppeaastal on Gustav Adolfi Gümnaasium pidanud tavapärase kahe klassi 

asemel avama kolm või neli esimest klassi, mille tulemusel on hakanud järk-järgult 

suurenema klassikomplektide arv 1. ja 2. kooliastmes (Tabel 1). 2017. aasta 1. septembriks 

valmis uus I ja II kooliastme õppehoone (Vana Kalamaja 9) ja seal alustas juba kuus esimest 

klassi. Uutel alustavatel 1. klassidel on uued tähised, mis on võetud Gustav Adolfi 

Gümnaasiumist võrsunud akadeemikute nimedest. A (Paul Ariste), H (Arnold Humal), R 

(Georg Wilhelm Richmann), S (Thomas Johann Seebeck), W (Ferdinand Johann 

Wiedemann), Ö (Ernst Öpik). 

Traditsioonilised õppesuunad Gustav Adolfi Gümnaasiumis on reaal- ja humanitaarsuund.  
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Õppesuunad põhikoolis:  

 prantsuse keele õppesuund alates 1. klassist (loodud 1967. aastal); 

  matemaatika-muusika õppesuund alates 1. klassist (loodud 2007. aastal, viimane selle 

õppesuunaga klass alustas 2016. aastal); 

 matemaatika-inglise keele õppesuund alates 1. klassist (loodud 2013. aastal ajutisena 

Tallinna hariduskorralduses tekkinud olukorra tõttu, viimane selle õppesuunaga klass 

alustas 2016. aastal); 

 1. –6. klassi üldõppesuund (loodud 2017. aastal); 

  reaalsuund alates 7. klassist (loodud 1995. aastal). 

Õppesuunad gümnaasiumis:  

 reaalsuund (loodud 1960), reaal-loodusteaduste õppesuund (ümber nimetatud 2011)  

 prantsuse keele õppesuund (loodud 1967)  

 inglise keele õppesuund (loodud 1998)  

 rootsi keele õppesuund (loodud 1992)  

 matemaatika-inglise keele õppesuund (loodud 2006)  

 

2017. aastal komplekteeriti viimast korda ülelinnalise konkursiga prantsuse keele 

õppesuunaga 1. klass. Edaspidi moodustatakse prantsuse keele õppesuunaga klass/klassid 

koolile määratud õpilaste hulgast. 2017/2018. õppeaastal alustas esmakordselt kaks esimest 

prantsuse keele õppesuunaga klassi, kus on kokku 48 õpilast. 

 

7. reaalklass komplekteeritakse Gustav Adolfi Gümnaasiumis ülelinnalise konkursi alusel, 

2017. a laekunud avalduste alusel kujunes konkursiks 5,6 õpilast ühele kohale.  

 

Kandideerimine gümnaasiumiastmesse toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna 

Reaalkooli, Inglise Kolledži ja Tallinna 21. Kooli ühiskatsete teel.  2017. aastal registreerus 

ühiskatsetele suurim arv, 1551 õpilast, kellest 95% (1467 õpilast) kandideeris ühe eelistusena 

Gustav Adolfi Gümnaasiumisse. Viimastel aastatel on meie kool üheks eelistuseks olnud ligi 

90% osalenutele.  41% kandideerinutest valis Gustav Adolfi Gümnaasiumi 1. eelistuseks, 

varasemalt on vastavaks numbriks olnud 36–38%. Järjepidevalt on õppesuundade populaarsus 

gümnaasiumisse sisseastujate seas tõusnud. Populaarseimad õppesuunad on jätkuvalt inglise 

keele õppesuund ning matemaatika-inglise ja reaal-loodusteaduste õppesuund. Sellel aastal 
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osalesid kõik Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikooli õpilased ka ühiskatsetel ning 77% jätkas 

meie gümnaasiumis, mis on üle mitme aasta rekordiline arv.  

Tabel 2. Prognoositav õpilaste arv Gustav Adolfi Gümnaasiumis järgmisel kolmel õppeaastal. 

I ja II kooliastme õpilaste arv (Kotzebue õppehoone) 

Õppeaasta 
1. 

klasse 

2. 

klasse 

3. 

klasse 

4. 

klasse 

5. 

klasse 

6.  

klasse 

Kokku 

klassikomplekte 

2018/2019 5 6 4 3 3 3 24 

2019/2020 5 5 6 4 3 3 26 

2020/2021 5 5 5 6 4 3 28 

 

Progümnaasiumi ja gümnaasiumi õpilaste arv (GAG peamaja) 

Õppeaasta 
7. 

klasse 

8. 

klasse 

9. 

klasse 
G(I) G(II) G(III) 

Kokku 

klassikomplekte 

2018/2019 3* 3 3 4 4 4 21 

2019/2020 4* 3 3 4 4 4 22 

2020/2021 4* 4 3 4 4 4 23 

* Üks 7. reaalklass komplekteeritakse ülelinnalise konkursiga 

 

Ülevaade Gustav Adolfi Gümnaasiumi juhtimisstruktuurist 

 

Gustav Adolfi Gümnaasium töötab 2006/2007. õppeaastal loodud juhtimisstruktuuri järgi, 

mida on vastavalt kooli arengule täiendatud (Joonis 1). 2017. aasta  sügisest liitusid 

personaliga Kotzebue maja juhiabi, psühholoog ja eripedagoog. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Gustav 

Adolfi Gümnaasiumi 

juhtimisstruktuur 

 



53 

 

Juhtkonda kuuluvad direktor, põhikooliosa õppejuht, gümnaasiumiosa õppejuht, arendusjuht, 

huvijuht, majandusjuht, infojuht, haridustehnoloog ja õpilasesinduse president. Laiendatud 

juhtkonda kuuluvad juhtkonnaliikmed ja õppetoolijuhatajad. Koolis on kuus õppetooli: 

algõpetuse, humanitaarainete, reaalainete, loodusainete, võõrkeelte ja oskusainete õppetool, 

mida juhivad vastava õppetooli juhatajad (Joonis 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õppetoolide struktuur 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumile omistatud tunnustused 2015–2017 

 

 2015 

 Parima kooli tunnustus õpilasleiutajate riiklikul konkursil 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2014/2015” 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXIII sportmängud“ Tallinna 

arvestus gümnaasiumis III koht 
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2016 

 Tallinna Haridusameti konkursi tunnustus „Parim personaliprojekt haridusasutuses 

2016“ võitja – Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajate professionaalne areng läbi 

õpilaste kaasamise" (Rahuloluküsitlused, millega 7. –12. klassi õpilased annavad 

personaalselt tagasisidet igale oma aineõpetajale ja klassijuhale) 

 Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tunnustus „Digitaalselt aktiivne kool“ kuldtase 

 Tallinna Haridusameti konkursi tunnustus „Innovaatiline tegu 2016“ – „Muna õpetab 

kana, GAG õpilased õpetajaid koolitamas“ 

 Tallinna Haridusameti konkursi tunnustus "“Muutunud haridusasutus 2016 – Me 

õpime kõikjal!" Programm "Muusika ja füüsika läbi oreli" 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2015/2016” 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXIV sportmängud“, Tallinna 

arvestuses gümnaasiumis I koht 

2017 

 Eesti disainiauhinnad 2017 PRONKS Keskkond / Keskkonnagraafika ja viidandus, 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue õppehoone sisegraafika – teostaja Velvet, 

sisend koolilt 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Edukas kool olümpiaadidel 2016/2017” 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Koolinoorte XXXV sportmängud“, Tallinna 

arvestuses gümnaasiumis I koht 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Haridustegu august 2017“ haridusjuhtide õppeaasta 

avakonverentsi korraldamine 

 Tallinna Haridusameti tunnustus „Haridustegu september 2017“ haridusjuhtide 

nõupidamise korraldamine Kotzebue õppehoones  

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi tunnustatud õpetajad 2015–2017 

 

 2015 
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 Hendrik Agur – Eesti Vabariigi presidendi hariduspreemia; konkursi „Eestimaa õpib ja 

tänab“ Tallinna aasta õppeasutuse juht; Tallinna Haridusameti aukiri ja medal „Tallinn 

tänab“ 

 Ly Tammerik – konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna aasta õpetaja ning medal 

„Tallinn tänab“ 

 Agu Ojasoo – Tallinna Haridusameti aukiri pikaaegse ja tulemusliku pedagoogilise töö 

eest ning medal „Tallinn tänab“ 

 Anu Kell – Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind „Hea Õpetaja 2015“,  Gustav 

Adolfi Sihtasutuse õpetajate tänufondi stipendiaat 2015, medal „Tallinn tänab“ 

silmapaistva ja pühendunud töö eest Gustav Adolfi Gümnaasiumis 

 Moonika Tooming – Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhind „Hea Õpetaja 2015“ 

 Eve Tammaru ja Ülle Salumäe – medal „Tallinn tänab“ pühendunud, pikaaegse ja 

silmapaistva töö eest Gustav Adolfi Gümnaasiumis 

 Tiina Naissoo – HITSA Innovatsioonikeskuse õpilugude konkursi „Tipptund“ I koht 

2016 

 Gustav Adolfi Gümnaasiumi kuldne aumedal silmapaistva panuse ja pühendumuse 

eest kooli arengusse – Ain Siimann, endine direktor 

 Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbedane aumedal silmapaistva panuse ja pühendumuse 

eest kooli arengusse – Helgi Uudelepp, endine matemaatikaõpetaja; Heli Moorlat, 

endine matemaatikaõpetaja; Marti Hääl, Gustav Adolfi Sihtasutuse esimees; Aivar 

Rauam, Gustav Adolfi Vilistlaskogu esimees; Helda Venderström, Gustav Adolfi 

Gümnaasiumi Ajaloomuuseumi juhataja; Tiivi Pikhof, Gustav Adolfi Gümnaasiumi 

põhikooliosa õppejuht 

 Gustav Adolfi Gümnaasiumi kuldmärk vähemalt 25-aastase tööstaaži ja panuse eest 

GAGs – Elle Ronk, Merle Ilus, Eve Tammaru, Tamara Smirnova, Katrin Mattheus, 

Anne Kaljurand, Inna Graužiniene, Jüri Kaljurand, Kaja Belials, Ly Tammerik, Ülle 

Salumäe, Anne Reinsalu, Riina Timmermann, Merike Volar, Helda Venderström 

 Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbemärk vähemalt 10-aastase tööstaaži ja panuse eest 

GAGs – Valdur Parašin, Katrin Meinart, Juta-Tiia Mägi, Helina Reino, Natalja Erich, 
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Henrik Salum, Kristjan Salum, Eeva-Kaarin Ots, Inga Laidna, Tiivi Pikhof, Kerli 

Koppel, Sirle Oja, Dagmar Hallmägi, Martin Salong, Jaanika Rändla, Anu Kell, 

Koidula Kangur, Kristi Rahn, Külliki Kivistik, Margot Mängel, Hendrik Agur 

 Katrin Soika– konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Eesti aasta gümnaasiumiõpetaja 2016 

laureaat, Tallinna aasta gümnaasiumiõpetaja 2016 

 Helina Reino ja Kadri Pajo – konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna aasta õpetaja 

2016 ning medal „Tallinn tänab“ 

 Maria Malozjomov – konkursi „Noor õpetaja 2016“ tunnustus 

 Tiivi Pikhof – Tallinna Teenetemärk ja Aukodanik, suure panuse eest Tallinna ning 

Eesti vanima järjepidevalt tegutseva gümnaasiumi õppetöö nüüdisajastamisse, 

õppekava arendusse ning tuhandete koolinoorte väärtuskasvatusse ja arengusse. 

 Tamara Smirnova – Tallinna Haridusameti aukiri pikaaegse ja tulemusliku 

pedagoogilise töö eest ning medal „Tallinn tänab“ 

 Ingrid Maadvere – Gustav Adolfi Sihtasutuse õpetajate tänufondi stipendiaat 2016 

 

2017 

 Henrik Salum ja Dagmar Hallmägi – konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna aasta 

õpetaja 2017 ning medal „Tallinn tänab“ 

 Katrin Mattheus – Tallinna Haridusameti aukiri pikaaegse ja tulemusliku 

pedagoogilise töö eest ning medal „Tallinn tänab“ 

 Sirlet Viilas ja Tiivi Pikhof – Tallinna Linnavolikogu tänukiri „Pühendunud töö ja 

olulise panuse eest Tallinna hariduselu kujundamisel“ (Kotzebue õppehoone 

ehitamine) 

 Valdur Parašin –  Gustav Adolfi Gümnaasiumi kuldmärk vähemalt 25-aastase 

tööstaaži ja panuse eest GAGs 

 Ingrid Maadvere, Eve Mikson, Kadri Pajo, Martin Saar, Katrin Soika, Moonika 

Tooming, Andrus Heinla ja Selda Svõrjova – Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbemärk 

vähemalt 10-aastase tööstaaži ja panuse eest GAGs 



57 

 

 Eve Tammaru – Gustav Adolfi Gümnaasiumi hõbedane aumedal silmapaistva panuse 

ja pühendumuse eest kooli arengusse 

 Helina Reino – Tallinna Haridusameti tunnustus edukas juhendaja 2016/2017. 

õppeaasta olümpiaadidel 

 Hendrik Agur – Tallinna Haridusamet „Kuu haridusasutuse juht“ – jaanuar 2017 

 Valdur Parašin – Gustav Adolfi Sihtasutuse õpetajate tänufondi stipendiaat 2017 

 

Suurprojektid Gustav Adolfi Gümnaasiumis 2015–2017 

 
2015/2016 

 Reaalainete olümpiaad „International Science Olympiad for Young Mathematicians, 

Physicists and Chemists” (rahastus Nordplus, projektijuht Sirlet Viilas) 

 Rahvusvaheline noortekonverents „YesEvent” (projekti koordinaatorid Henrik Salum, 

Kristjan Salum)  

 „Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate pädevuste arendamine IKT lõimingus” 

(rahastus Erasmus+, projektijuht Kerli Koppel) 

 Õpilasvahetus „QIESA: Quality In Education – Systematic Advice” (rahastus 

Nordplus, GAG projekti koordinaatorid Henrik Salum, Juta-Tiia Mägi) 

 GAG oreleid tutvustav projekt „Muusika ja füüsika läbi oreli” Tallinna koolidele 

(Haridusameti rahastus) 

2016/2017 

 Reaalainete olümpiaad „International Science Olympiad for Young Mathematicians, 

Physicists and Chemists” (rahastus Nordplus, projektijuht Sirlet Viilas) 

 Rahvusvaheline noortekonverents „YesEvent” (projektikoordinaator Henrik Salum, 

Kristjan Salum) 

 „Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate õpiränne“ (rahastus Erasmus+, 

projektijuhid Kerli Koppel/Lilian Reinmets) 

 „Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpiränded kooli õppekava uuendamiseks“ (rahastus 

Erasmus+, projektijuhid Kerli Koppel/Lilian Reinmets) 
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 „Uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendumine Gustav Adolfi Gümnaasiumis“ 

(rahastus Innove, projektijuhid Kerli Koppel/Lilian Reinmets) 

 Eesti, Läti ja Leedu gümnaasiumide ja ülikoolide ühisprojekt „Developing 

Interdisciplinary Economics, Ethics and Citizenship Education in Secondary Schools” 

(rahastus Erasmus+, projektijuht Yvonne Veski) 

 GAG oreleid tutvustav projekt „Muusika ja füüsika läbi oreli” Tallinna koolidele 

(Haridusameti rahastus) 

 Haridusameti õpikodade projekt “Vau! Ohhoo!” 7. klassi õpilastele (HA rahastus, 

projektijuhid Tiina Naissoo, Helina Reino). 

2017/2018 

 Reaalainete olümpiaad „International Science Olympiad for Young Mathematicians, 

Physicists and Chemists” (projektijuht Lilian Reinmets) 

 Rahvusvaheline noortekonverents „YesEvent” (projekti koordinaatorid Henrik Salum, 

Kristjan Salum) 

 Õpilasvahetus „QIESA: Quality In Education – Systematic Advice” (rahastus 

Nordplus, GAG projekti koordinaatorid Henrik Salum, Juta-Tiia Mägi) 

 „Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolitöötajate pädevuste arendamine IKT lõimingus” 

(rahastus Erasmus+, projektijuhid Kerli Koppel/Lilian Reinmets) 

 „Uueneva õpikäsituse põhimõtete rakendumine Gustav Adolfi Gümnaasiumis“ 

(rahastus Innove, projektijuhid Kerli Koppel/Lilian Reinmets) 

 Eesti, Läti ja Leedu gümnaasiumide ja ülikoolide ühisprojekt „Developing 

Interdisciplinary Economics, Ethics and Citizenship Education in Secondary Schools” 

(rahastus Erasmus+, projektijuht Yvonne Veski) 

 Haridusameti õpikodade project „Vau! Ohhoo!” 7. klassi õpilastele (HA rahastus, 

projektijuhid Tiina Naissoo, Helina Reino). 

 

Hooned ja rajatised  

 
Gustav Adolfi Gümnaasium asub ajaloolistes hoonekompleksides, mille järjepidev 

kasutamine ületab 850 aastat. 2016/2017. õppeaastal renoveeriti ajalooline võimlamaja ning I 

ja II kooliastmele ehitati uus õppehoone.  Alates 2017. aasta sügisest toimub  õppetöö viies  

erinevas õppehoones: Suur-Kloostri 16 (peahoone), Suur-Kloostri 7 / Väike-Kloostri 2 
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(võimlamaja), Suur-Kloostri 10/12 (keeltemaja), Vana-Kalamaja 9 (Kotzebue maja) ja 

Gümnaasiumi 5 (tööõpetuse maja). Lisaks viiele õppehoonele kuulub Gustav Adolfi 

Gümnaasiumi juurde ka GAG ajaloomuuseum (Nunne 10). 

 

Koolil on kaks arvutiklassi peamajas (arvuteid mõlemas 36) ja üks arvutiklass (arvuteid 30) 

Kotzebue majas. Kooli kõik õppeklassid on varustatud lauaarvuti, esitlusvahendi (projektori, 

teleri või nutitahvli), kõlarite ja internetipüsiühendusega. Ainetundide mitmekesistamiseks on 

võimalik tunde läbi viia tahvelarvuteid (50 iPadi), sülearvuteid (20 peamajas ja 30 Kotzebue 

majas) või Chromebooke (40) kasutades. 3D-printereid on kahe maja peale kokku 4. 

Nutitahvlite abil saavad õpetajad luua klassis interaktiivse tööpinna. Kotzebue majas levib 

kiire juhtmevaba internetiühendus. Õpilastele on vabalt kättesaadavad erinevad 

robootikavahendid (Rasbperry Pi, Arduino, BeeBot, Ozobot, Makey-Makey, Sphero, 

LittleBit, MicroBit, Lego). Toimib IT-õpilaste töörühm, kuhu kuulub igast klassist vähemalt 

üks õpilane.  

 

Avalikkussuhted ja koostöö huvigruppidega 

 
Gustav Adolfi Sihtasutus 

Gustav Adolfi Sihtasutus on alates 2006. aastast koolile oluliseks koostööpartneriks. Eesmärk 

on toetada täiendavate vahendite soetamist Gustav Adolfi Gümnaasiumile, humanitaar- ja 

reaalainete süvaõpetuse taseme parendamist ning õppetöövälist huvialategevust. Gustav 

Adolfi Sihtasutus on mitmete aastate vältel toetanud õpilaste õppimist Tartu Ülikooli 

Teaduskoolis ja osalemist aineolümpiaadidel. 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlased on 2010. aastast alates andnud välja Gustav Adolfi 

Sihtasutuse Õpetajate Tänufondi stipendiume GAG silmapaistvatele õpetajatele ainealaseks 

enesetäiendamiseks.  

Gustav Adolfi Sihtasutus on toetanud koolitöötajate tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi 

elluviimist, tunnustades rahaliselt õpilasvõistlustel ja aineolümpiaadidel kõrgeid kohti 

pälvinud õpilaste juhendajaid.  

 

Gustav Adolfi Koolituskeskus 

Gustav Adolfi Sihtasutuse allüksusena töötab Gustav Adolfi Koolituskeskus (loodud 2006. 

aastal), mille eesmärgiks on täiendavate teadmiste, oskuste ja vilumuste kujundamine õpilase 

poolt valitud huvialaringis või täiendõpperühmas eelkooli lastest kuni täiskasvanuteni. GA 
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Koolituskeskus  pakub oma tegevusega täiendavaid lisatöövõimalusi Gustav Adolfi 

Gümnaasiumi õpetajatele ja ka õpilastele, kes annavad mitmeid huviringe. GA 

Koolituskeskuse poolt pakutavad kursused on hinnatud Tallinna koolide õpilaste ja õpetajate 

seas hinnatud. GA Koolituskeskuse õppijate arv on igal aastal kasvanud, küündides 

2016/2017. õppeaastal 680 õpilaseni. Alates 2017/2018. õppeaastast laienes tegevus Gustav 

Adolfi Gümnaasiumi I ja II kooliastme õppehoonesse, mis pakub järgnevateks aastateks palju 

uusi võimalusi järjepidevaks arenguks. 

 

 

Vabariigi koolide ja haridusasutuste seas on populaarseks osutunud GA Koolituskeskuse 

korraldatud IKT-konverentsid (alates 2011. aastast), mille käigus Gustav Adolfi 

Gümnaasiumi õpetajad tutvustavad oma parimaid praktikaid IKT lõimimisel aineõpetusse. 

 

2015. a konverents „IKTst koolitunnis õpilastelt ja õpetajatelt“ 

2016. a konverents „Digipädevused kehalisest kasvatusest tasemetööni“ 

2017. a konverents „Katsetame ja jagame – koos digipädevamaks“ 

 

Gustav Adolfi Muusikakool 

2007. aastal loodi Gustav Adolfi Sihtasutuse alla Gustav Adolfi Muusikakool, eesmärgiga 

pakkuda GAG õpilastele ja laiemale avalikkusele täiendavat muusika õppimise võimalust. 

Gustav Adolfi Muusikakooli õppetöö põhineb tasemeõppel ja olulisel kohal on ansamblimäng 

ning kaasaegne repertuaar. Muusikakoolis on avatud laulustuudio ja erinevad 

pilliõppevõimalused. Õppemetoodika on innovaatiline. Muusikakoolis õpivad eelkooliealised 

lapsed, kooliõpilased ja täiskasvanud. Õpetajateks on tunnustatud noored ja andekad 

muusikud. 2017/2018. õppeaastal töötab Gustav Adolfi Muusikakoolis 30 õpetajat ja 

põhiõppes õpib 100 õpilast. Lisaks põhiõppele õpib uuel täiskasvanute suunal ning erinevatel 

kursustusel aasta jooksul kümneid õpilasi. GAM tegeleb igapäevaselt uute välismaiste 

õppekavade välja töötamisega ning hoiab eesmärki olla Eestis ainulaadne ning innovaatiline 

muusikakool lastele ja täiskasvanutele.  

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele toetusfond 

Gustav Adolfi Sihtasutuse alla on loodud prantsuse keele õppesuuna vilistlaste eestvedamisel  

allfond, mis toetab võimalusel sihtotstarbeliselt prantsuse keele õpetamist Gustav Adolfi 

Gümnaasiumis. Allfondi toetusel on mitme aasta jooksul korraldatud õppekäike 
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Prantsusmaale, sisustatud on prantsuse keele  klassiruumid IKT-vahenditega ning soetatud 

prantsuse keele õppimist toetavaid õppematerjale. 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu tegutseb alates 2006. aastast, olles 

koostööpartneriks ja nõuandjaks koolile paremate õppe- ja arengutingimuste loomisel, õpilasi 

puudutavate oluliste otsuste langetamisel ning info edastajaks kooli ja vanemate vahel.  

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vanematekogu liikmed ja asendusliikmed valitakse kõikidest 

klassidest igaks õppeaastaks lastevanemate koosolekutel.  

 

GAG vanematekogu eestvedamisel sai 2015/2016 õppeaastal alguse „Lastevanemate 

akadeemia“, mille raames korraldatakse regulaarselt loenguid ja seminare lastevanematele 

erinevatel laste kasvatamisega seotud aktuaalsetel teemadel. 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaskogu 

Gustav Adolfi Gümnaasiumil on vilistlaskogu, kes koordineerib kooli vilistlaste tegevust. 

Vilistlased kogunevad igal aastal 6. juunil kell 18.00, tähistamaks kooli asutamise aastapäeva. 

Pidulikul aktusel antakse üle vilistlaskogu ja GA Sihtasutuse õpilasstipendiumid järgmistes 

kategooriates:  parim õppur, parim sportlane, tunnustatuim kultuuriedendaja, koolile olulisi 

teeneid osutanud õpilane. 

 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloomuuseum 

Gustav Adolfi Gümnaasiumi juures tegutseb 2006. aastast ajaloomuuseum, tutvustades Eesti 

kõige vanema ja Euroopa ühe vanima gümnaasiumi ajalugu õpilastele, tallinlastele ja 

külalistele. Muuseum hoiab kooli ajaloo järjepidevust, sidet erinevate põlvkondade vahel ja 

aitab kujundada väärtushoiakuid. Kooli muuseum on kultuurilise kokkukuuluvuse hoidja.  

Gustav Adolfi Gümnaasiumi ajaloomuuseum eksponeerib töökulgu nelja sajandi vältel. 

Muuseumis on võimalik tutvuda gümnaasiumi õppetegevuse ja suundadega nii Rootsi kui ka 

Vene tsaaride ajal, Vabadussõja, esimese Eesti Vabariigi ja nõukogude perioodil. Kogu 

ekspositsioon on varustatud inglis- ja venekeelsete seletustega.  

Välja on antud mitmeid kooliga seotud raamatuid: 

2016. aastal raamat „Rektorid ja direktorid läbi aegade“ 

2016. aastal raamat „Õnneliku kooli valem“ 


