Pirita Majandusgümnaasiumi
Õpilasesindus

ARENGUKAVA 2021/22 - 2023/24 õppeaasta

Vastu võetud:
Pirita Majandusgümnaasiumi Õpilasesinduse
21.01.2022 koosoleku otsusega

TALLINN 2021

SISUKORD

EESSÕNA....................................................................................................................................... 3
VISIOON ........................................................................................................................................ 4
MISSIOON ..................................................................................................................................... 4
HETKEOLUKORD ........................................................................................................................ 5
ARENGUKAVA 2021/22-2023/24 KOKKUVÕTE ...................................................................... 5
ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID ............................................................................................... 6
ARENGUSUUNAD ÕPPEAASTATE KAUPA ........................................................................... 6
2021/22 õppeaasta ....................................................................................................................... 6
2022/23 õppeaasta ....................................................................................................................... 6
2023/24 õppeaasta ....................................................................................................................... 7

2

EESSÕNA
Pirita Majandusgümnaasiumi (edaspidi PMG) õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna
vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab aktiivseid õpilasi. ÕE on poliitiliselt ja
religioosselt sõltumatu organisatsioon, mis esindab õpilasi koolisisestes suhetes ning suhetes
rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Ühenduse tegevuse aluseks
on ÕE põhimäärus, kooli põhimäärus ning kooli kodukord.
Põhimäärusest lähtuvalt on ÕE ülesandeks kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi, aidata kaasa
õppetöö ja koolielu korraldamisele ning tekkivate probleemide lahendamisele. ÕE annab oma
panuse, et kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes
õpetajatega ja kooli juhtkonnaga. ÕE on eeskujuks kooli traditsioonide järgimisel ja edendamisel
ning panustab õpilaste vaba aja sisustamise võimaluste parendamisesse. ÕE eesmärk on
suurendada noorte osalust kodanikuühiskonnas ning esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse
ja riigi tasandil.
Arengukava sätestab ÕE arengusuunad õppeaastateks 2021/22-2023/24 ning on koostatud, et
omada selget ja kindlasuunalist tegutsemist tulevastel aastatel. Dokumendi on koostanud ÕE
juhatus kaasates organisatsiooni liikmeid ja vilistlasi, kooli juhtkonda ning õpetajaid. Arengukava
on koostatud kolmeks õppeaastaks, sest selle perioodi jooksul on Pirita Majandusgümnaasiumis
oodata suuri muutusi nii juurdeehituse kui ka kooli üldise arengu näol ning kiiresti muutuvates
oludes ei ole ratsionaalne pikemaajalisi eesmärke seada.
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VISIOON
ÕE on jätkusuutlik organisatsioon, mis kaitseb kõigi PMG õpilaste huve. ÕE liikmeskond
on aktiivne ning järjepidev ja õpilaste seas on privileeg olla osaks ÕE-st.
ÕE tugineb oma tegevuses kooli põhiväärtustele, milleks on ettevõtlikkus, loovus ja
usaldusväärsus. ÕE on koht, kus panna proovile enda oskused, arendada nõrgemaid külgi ning
panustada kooli arengusse ja seeläbi noorte hääle kuuldavamaks tegemisse nii koolisiseselt kui ka
riiklikul tasandil. ÕE on avatud muutustele ja uutele ettevõtmistele, mis on kooskõlas kooli
kodukorra, ÕE põhimääruse ja hea tavaga.

MISSIOON
ÕE missiooniks on seista PMG õpilaste huvide ja õiguste eest, muuta kooli õpikeskkonda
huvitavamaks ja kaasavamaks erinevate ürituste ja sündmuste näol ning suurendada
seeläbi õpimotivatsiooni kõigi vanuserühmade seas.
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HETKEOLUKORD
ÕE-sse võivad kuuluda kõik soovijad 2.-12. klassini. ÕE-sse saamiseks tuleb osa võtta
koolisisesest arvamusfestivalist, kus argumenteeritakse erinevate ühiskonnas aktuaalsete
haridusalaste teemade üle. Arvamusfestivalile eelneb kandidaatide kampaania, mille käigus tuleb
anda intervjuu kooli raadios ning valmis mõelda valimislubadused. ÕE koosneb avaliku hääletuse
tulemuste põhjal moodustatud 7-liikmelisest aktiivist ja lihtliikmeskonnast.
ÕE on lüli kooli juhtkonna ja õpilaste vahel ning õpilased julgevad pöörduda ÕE liikmete poole.
Viimaste aastatega on kooli õpilaste teadlikkus ÕE-st kasvanud ning õpilased julgevad avaldada
oma arvamust erinevatel koolielu puudutavatel teemadel.
ÕE peab oluliseks toredate ja koolile oluliste traditsioonide säilitamist, näiteks osalemine
helkuripuu kaunistamisel, erinevate sportmängude korraldamine gümnaasiumi õppesuundade või
vilistlaste ja õpetajate vahel, sõbrapäeva ja jõulude tähistamine, panustamine kooli sünnipäeva
tegevustesse ja veel palju muud. ÕE on avatud muutustele ning ellu saab viidud palju uusi ideid.
Õpilaste häält on esindatud ka kooli uue arengukava koostamisel ning sellest lähtuvalt on ÕE
pannud kindlad arengusuunad ka käesolevasse arengukavva.

ARENGUKAVA 2021/22-2023/24 KOKKUVÕTE
Aastatel 2021-2024 on ÕE sihiks meeskonna suurendamine, töötava struktuuri loomine ja
meeskonnatunde tekitamine, mis aitaks kaasa õpilasesinduse korraldatud ürituste ja ettevõtmiste
läbiviimisel, ning heategevuslike suunitlustega ürituste ja ettevõtmiste läbiviimine. ÕE on
eeskujuks teistele õpilastele lubaduste täideviimise ja nendest kinnihoidmisega ning annab oma
panuse koolis ühtsustunde suurendamiseks. ÕE on oluline vahelüli nii õpilaste, õpetajate ja
juhtkonna

kui

ka

kogukonna

ja

kooli

vahel.

Aktiivselt

tehakse

koostööd

heategevusorganisatsioonide, vilistlaste ja vilistlaskoguga ning rõhutatakse eneseanalüüsi ja
tagasisidestamise osade jätkusuutlikkusele. Kool peab olema koht, kuhu õpilased tulevad
rõõmuga, kus tegeletakse rohkem kui vaid õppimisega ning mille õpilaskonna osaks olemist
naudib igaüks. Just ÕE-l on võimalus oma tegevusega seda veel rohkem edasi arendada.
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ÕPILASESINDUSE EESMÄRGID
● 2024. aastaks on arvamusfestivalil kandideerijate arv 8% kooli õpilaskonnast ning
õpilasesinduses aktiivseid liikmeid nendest vähemalt 80%. Nende seast valitakse ÕE
aktiiv ja struktuurüksuste juhtkonnad.
● ÕE töö on jaotatud kolmeks omavahel ühendatud, ühtsete eesmärkide nimel töötavateks
struktuurüksusteks: aktiiv, huvitegevuste valdkond ning meediavaldkond.
● Koolipere, õpilased, lapsevanemad ja kogukond on teadlikud ÕE tegevustest.
● Õpilasesindus on koht, kuhu tahetakse panustada ja kelle poole pöördutakse murede
esinemise korral esimesena.
● Õpilasesindus on ühtne meeskond, kes panustab koolielu parendamisesse aastaringselt,
andes alati endast parima.
● Info liikumine organisatsioonisiseselt ja -väliselt toimib tõrgeteta ning õpilasesindus
täidab ustavalt õpilaste ja õpetajate ning õpilaste ja juhtkonna vahelüli rolli.

ARENGUSUUNAD ÕPPEAASTATE KAUPA
2021/22 õppeaasta:
● ÕE uue struktuuri loomine ja tutvustamine ametisse astuvale ÕE koosseisule;
● ÕE iga-aastase tutvustusprogrammi juurutamine, esimese tutvustusringi läbiviimine.
Eesmärgiks on suurendada õpilaste huvi ÕE-sse, tutvustades meie tööd ja motiveerides
õpilasi koolielus kaasa lööma.
● Õpilasesinduse

tegevustest

teadlikkuse

tõstmine

–

suurendame

sotsiaalmeedia

jälgijaskonda, loome kooli infotahvli, millel on tutvustatud õpilasesindust kui
organisatsiooni, selle liikmeid ning tulevasi sündmuseid.
● Vilistlaste kutsumine kooli esinema ning koostöö vilistlaskoguga

2022/23 õppeaasta:
● ÕE tutvustusprogrammi traditsiooni edendamine;
● ÕE Instagrami konto jälgijaskonna kasvatamine vähemalt ¼-ni kooliperest;
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● Kooli juhtkonna ja õpilasesinduse koostegutsemise tulemusena Linnaosavalitsusega
koostöö arendamine, erinevate teemapäevade korraldamine jne?;
● Koostöö arendamine kooli vilistlaste ja vilistlaskoguga;
● Kooli avamine kogukonnale, mälumängud ja maleturniirid, temaatilised perepäevad (1.-4.
klass) ja lasteaedadega järjepidevam koostöö/kaasamine – õpilasesindus koos algõpetuse
õppetooliga.

2023/24 õppeaasta:
● Uue ÕE arengukava koostamine, eelmise arengukava arengusuundade analüüs ja
kokkuvõte;
● Koostöös õppejuhtidega õpilaselt õpetajale tagasiside andmise süsteemi loomine;
● Õpilase eneseanalüüsi süsteemi loomine;
● Koostöö vilistlaste ja vilistlaskoguga, koostöös huvijuhiga vilistlaskogu tegevuse
taastamine, ühisüritused vilistlaskogu ja lastevanematega;
● Koostöö välisorganisatsioonide ja teiste koolidega;
● Kooli 75. sünnipäev, temaatilised projektid koostöös vilistlaskogu ning vanematekoguga.
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