
1927                     Hariduselu algus Kiviõlis. Asutati vene õppekeelega algkool. 

1931                     Haridusselts „Valgus“ avas  eesti erakooli, mis lõpetas kevadel 1932. 

1932/33             Avati eesti rahvusest õpilastele vene algkooli juures  liitklass  (I+II+III) 34 õpilasega. 

1934                    4-klassiline kool muutus Kiviõli 6-klassiliseks Algkooliks. Kool asus väikeses majas  

                             Raudtee tänaval. 

1937                    Hakati ehitama uut  koolimaja  Vabaduse tänavale. 

 

1938                    Alustati õppetööd uues hoones. Esimesel korrusel õppisid  vene õpilased, teisel  

                             eestlased. 

1945                    Moodustati 8.klass, kool reorganiseeriti keskkooliks. 

 

1946/47             Kooli eestikeelse õppekeelega osa sai  nimeks Kiviõli  Eesti Keskkool. 

 

1946                   Alustati ettevalmistustöödega uue koolimaja rajamiseks  Metsa  tänavale. 

 

1948/49             5. veebruaril kolisid eesti rahvusest õpilased uude, Metsa tänava koolimajja. 

 

1949                   Lõpetas keskkooli  I  lend (17 õpilast). 

 

1950                   1. septembrist 1950  nimetati kool Kiviõli I  Keskkooliks. 

 

1959                   Saadi koolile abihoone – nn filiaal,  Nõukogude tänav  20  (praegune Keskpuiestee). 

 

1967/68             Kõige suurem õpilaste arv:  õppeaasta algul – 923, lõpul 892. Klassikomplekte 29. 

 

1969                   Valmis uus koolihoone Viru tänaval. 

 

1970                   Üks  esimestest koolidest vabariigis, kes läks üle kabinetsüsteemile. 

 

1971                   Alustas tööd kooli ujula. Korda sai kooli autobuss. 

 

1971                  Koolile kingiti  vilistlaste poolt  kooli lipp. 

 

1972                  Vilistlased  andsid  kooli aastapäeval üle seinapannoo „HARIDUS ON VALGUS“. 

 

1977                  29. lend oli esimene, kes alustas traditsiooni seista pärast lõpuaktust kooli õues ja  

                           vastu võtta õnnitlusi. Moes olid poistel pikad juuksed, alt ülilaiad püksid, tüdrukutel 

                           supermini. 

1988/89            Võeti vastu õpilaste ettepanek ning kool alustas viiepäevase  töönädalaga. 



1989                    41. lend , kooli esimene, kes lõpetas 12  klassi. 

 

1997                    Toimusid esimesed riiklikud eksamid. 

 

1997                    Kapitaalremont  ujulas. 

 

2002/03              Esimest korda anti välja  Üllar Vaseriku  nimeline spordistipendium. Esimest korda 

                             mindi õppeaasta lõpus tuhamäele. Parimatele õpilastele toimus direktori vastuvõtt. 

 

2004/05              Kapitaalremont sööklas. 

 

2005/06              Kapitaalremont võimlas – uus põrand ja uued  korvilauad. 

 

2010                     I  õppeveerandi lõpus  algas koolihoone  renoveerimine. 

 

2012                     Alustati õppetööd renoveeritud majas. 

 

2016/17             „ Euroopa ettevõtlik kool 2016 a“ raames tunnistati Eesti parimaks Kiviõli I Keskkool. 

 

2018                    Kool tunnistati „ETTEVÕTLIK  KOOL“  kuldtaseme vääriliseks. Tunnustus kehtib  

                             01.01.2018 – 31.12.2020. 

                     


