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SISSEJUHATUS
Arengukava on dokument, mis määrab Kihelkonna Kooli tähtsamad tegevusvaldkonnad ja 
kooliarenduse põhisuunad aastani 2017 ning arengukava uuendamise korra. Arengukava alusel 
koostatakse igaks õppeaastaks kooli üldtööplaan, kus kavandatakse konkreetsed tegevused üheks 
õppeaastaks. Arengukavaga arvestatakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas kooli 
töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning võimalikke ressursse. Arengukava loob pildi sellest, 
millisena tahab kooliorganisatsioon näha oma kooli tulevikus.
Arengukava koostamisse olid kaasatud läbi sisehindamise kõik kooli töötajad. Arengukava sisuline 
koostamine toimus õpetajate koostööna, enne lõplikku vormistamist ja õppenõukogu arvamuse 
andmist oli projekt personalile avatud parandusettepanekute ja täienduste tegemiseks. 
Arengukava lähtub Kihelkonna Kooli sisehindamise käigus selgitatud kooli parendusvaldkondadest 
ja Kihelkonna valla arengukavast aastateks 2007-2013(2017) (määrus nr 15 29.11.2007).
Sisehindamisel lähtuti PGS § 78 lõikest 1.  
Arengukava koostamisel arvestati muutustega kooli sise- ja väliskeskkonnas ning lähtuti PGS § 67 
lõikest 1.
Käesolev arengukava on läbi arutatud ja heaks kiidetud kooli õppenõukogus 18.12.2013 pr nr 2 ja 
hoolekogus 23.01.2014.
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1. KOOLI MISSIOON
Kihelkonna Kool pakub võimaluse valla lastele omandada konkurentsivõimelist haridust kohapeal 
toetades õpilaste  isiksuse arengut.
Kihelkonna Kool loob tingimused, mis võimaldavad õpilastel eluks vajalike hoiakute ja oskuste 
omandamist ning soodustavad õigete väärtushinnangute kujunemist. 
Kool valmistab õpilasi ette elukestvaks õppeks ja toime tulemiseks muutuvas maailmas.

2. KOOLI VISIOON
Kihelkonna Kool on lapsekeskne, toetav ja soodsa arengukeskkonnaga kool.

3. OLUKORRA KIRJELDUS JA ANALÜÜS SISEHINDAMISE PÕHJAL

3.1 Üldandmed
Kihelkonna Kool on Kihelkonna valla ainuke haridusasutus. Kooli teeninduspiirkonnaks on 
Kihelkonna valla territoorium.
Esimesed andmed koolihariduse võimaldamisest Kihelkonnal pärinevad 1695. aastast. Kool oma 
pikaajaliste traditsioonidega on valla hariduselu keskus. 
Kooli aadress: Kooli 1; Kihelkonna 93401; Saare maakond
telefonid: 454 6555; 509 0210
e-post  : kool@kih.edu.ee.  

3.2 Pedagoogiline personal
Kooli headuses on olulisel kohal õpetajate kvalifikatsioon ja nende heatasemeline töö. Kool on 
kindlustatud kvalifikatsioonile vastavate õpetajatega.
Koolis ja lasteaias töötas 2013 1. septembri seisuga 13 õpetajat (sh direktor). Kaadri tugevuseks on 
suurte kogemustega õpetajad.
Abipersonali arv: 7. 
Toimivad tugisüsteemid: logopeed - õpiabiõpetaja, vajadusel abiõpetaja, pikapäevarühmaõpetajad, 
klassijuhatajad, lasteaias õpetaja abi.
Klassi- ja koolivälist tegevust koordineerib osalise koormusega huvijuht. 
Õpetajad juhendavad ka koolis tegutsevaid huviringe.

Õpetajad vanuse 
järgi (K/LA)

30-39 40-49 50-59 60

Arvuliselt 1 / - 2 / - 7 / 2 1 / -

Protsentuaalselt 9 / - 18 / - 64 / 100 9 / -
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Õpetajad hariduse järgi Kõrgem Kesk-eri Õpivad kõrgkoolis

Arvuliselt 10 / - 1 / 2  1 / -

Protsentuaalselt  91 / - 9 / 100 9 / -

3.3 Õpilaste arv
2013. aasta 1. septembri seisuga õppis Kihelkonna Koolis 28 õpilast, lasteaia (LA) nimekirjas 11 
last.
Kooli piirkonnas õppima asuvate 1. klassi õpilaste ja põhikooli astmes (9 klassi/ 6 klassi/ 4 klassi) 
õppivate laste arvu prognoos aastatel 2013 – 2017:

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

7 - aastased 1 3 1 2 4

Õpilasi põhikoolis 25 24 19/ 12/ 8 18/ 11/ 7 20/ 14/ 10

2-6 aastased (LA) 11 10 9 ? ?

3.4 Õppe- ja kasvatusprotsess. Õppekava arendus
3.4.1 Õppeasutuse tegevusnäitajad EHIS-est viimasel kolmel aastal 

Klassikursuse kordajate protsent õpilaste arvust (sulgudes grupi keskmine)
2009/10 4 (5,4)
2010/11  2,4 (2,7)
2011/12 5,3 (5,7)
2012/13 0 (...)

Lõpueksamite keskmine hinne (sulgudes riigi keskmine)
emakeel matemaatika

2009/10 4,0 (3,7) 3,7 (3,6)
2010/11  4,1 (3,7) 4,0 (3,5)
2011/12 3,3 (3,7) 3,7 (3,6)
2012/13 3,4 (...) 3,4 (...)

Õppest mõjuva põhjuseta puudujate osakaal õpilaste arvust
 0%
Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust protsentides (sulgudes grupi keskmine)
2009/10 100 (92,5)
2010/11  100 (...)
2011/12 100 (94,1)
2012/13 100 (...)
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3.4.2 Õppeprotsessist
Koolis minnakse järk-järgult üle uuele riiklikule õppekavale, mille alusel täiendatakse kooli 
õppekava. Lasteaia õppekava realiseerub aastaringse õppena, mille keskmes on teema „Mina ja 
keskkond“.
Kooli eripärana sooritavad kõik õpilased 7. klassi lõpus kirjaliku arvestuse vabalt valitud aines, 8. kl 
lõpus on kõigil kohustuslik inglise keele eksam ja suuline arvestus õpilase poolt valitud aines. 
Kooli eripärana on õppekavas kirjeldatud ka õppetöö kooliaias.
Õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks koostatakse referaate ja parimate referaatide 
esitlus igal õppeaastal kolmanda veerandi viimasel päeval.
Õpilaste kirjaoskuse parandamiseks korraldatakse koolis 3. veerandi jooksul õigekirjaolümpiaad. 
Huvi tõstmiseks matemaatika vastu osaletakse igal aastal ülemaailmsel Känguru võistlusel. 
Igal kevadel toimub ainealane teadmiste teatejooks aasta jooksul õpitu kohta.  Kooliastmete 
parimate õpilaste väljaselgitamine tekitab õpilastel motivatsiooni parema tulemuse saavutamiseks.
Õpilased osalevad edukalt maakondlikel aineolümpiaadidel. Igal aastal on olnud õpilasi 
esikolmikus. Kohti esikuuikus on viimase kolme aasta jooksul saadud keemias, bioloogias, inglise 
keeles, matemaatikas, käsitöös, füüsikas ja emakeeles. 
Õpilaste silmaringi laiendamiseks korraldatakse õppekäike ja kooliekskursioone.
8.- 9. klasside õpilastele kutsutakse kooli karjäärinõustaja ja suunatakse õpilasi gümnaasiumite ja 
ametikooli lahtiste uste päevadele. Sügisel tehakse kokkuvõte kevadiste lõpetajate haridustee 
jätkumisest. 

3.5 Õpilaste areng, nende erivajaduste ning individuaalsete iseärasustega arvestamine
Lasteaiaosas töötab hommikupoolikuti lastega 2 õpetajat (lisaks ka õpetajaabi) ja tänu laste 
väikesele arvule on võimalik igale lapsele individuaalselt läheneda.  Lapsed viibivad palju õues. 
Sageli käiakse matkadel ja õppekäikudel piirkonna taludes ja õppepäevadel muuseumis.
I klassi astuvate õpilastega tegeleb nende tulevane klassijuhataja, vestleb laste ja nende vanematega 
ning tutvustab kooli.
Arenguvestlusi viiakse läbi kord aastas, paraku ei ole kõik lapsevanemad sellest huvitatud. 
Lasteaias on laste vähesuse tõttu kontakt lastevanematega igapäevane, selleks jätkub aega.
Hariduslike erivajadustega õpilaste paremaks toetamiseks on koolis HEV-koordinaator. 
Õpiabitunde rakendatakse vajaduse korral nii nooremas kui vanemas kooliastmes. 
Üksikutele õpilastele on rakendatud individuaalne õppekava. 
Koolis on võimalus kasutada ka eripedagoogilist-logopeedilist abi. Taolise abi vajadus on püsiv. 
Lasteaias tegeleb logopeed pidevalt kõneravi vajavate lastega. 
Kõik õpilased, kes abi vajavad, saavad individuaalset  nõustamist aineõpetajalt. 
Õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös; väiksemate laste vanematele on 
pikapäevarühm toetav vahend ja hea võimalus – laps ei ole järelevalveta omapead. 
Õpilastele ja nende vanematele on korraldatud vajadusel (kui õpilasel on õpiraskused) 
nõustamisvestlusi HEV-koordinaatori, klassijuhataja, aineõpetaja, direktori ja sotsiaaltöötaja 
osavõtul. Oleme teinud koostööd Saaremaa Õppenõustamiskeskusega. Vajadusel oleme andnud 
lapsevanematele soovitusi pöördumaks maakondlikusse nõustamiskomisjoni.
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Tugisüsteemide mõjusust hinnatakse  koolis õpilase arengu ja õppeedukuse ning arenguvestluste 
järgi.
Õpilased on osalenud erinevates projektides, kus nad saavad koolis õpitut kasutada. Näiteks: 
päästeteenistuse ja politseiga „Kaitse ennast ja aita teisi“, ülekooliline jõuluetendus, töö kooliaias.
Õpilaste mitmekülgse arengu toetamiseks töötavad koolis huviringid, milledest osavõturohkemad 
on spordiringid. Kooli õpilased on olnud  erinevatel maakondlikel võistlustel korduvalt pjedestaalil. 
Osaletakse vabariiklikel korvpallivõistlustel, meie õpilasi on olnud maakonda esindamas ka kabes 
ja kergejõustikus.
Edukad on lapsed olnud ka erinevatel konkurssidel: lauluvõistlused, Koolitop, lilleseade, etlemine, 
kodutütarde-noorkotkaste üritused jm.

3.6 Füüsiline õpikeskkond ja turvalisus
Õpikeskkond on enamjaolt õppekavale vastav. 
Kõigis klassiruumides on õpetajatel kasutada arvuti, kahes klassis ka statsionaarne projektor. Lisaks 
on koolis olemas teisaldatav projektor ja ekraan. Suurem osa koolihoonest on kaetud WIFI-ga.
Kogu pedagoogiline kaader on saanud IKT alast koolitust ning kasutab  olemasolevaid vahendeid 
õppetöös. 
Õpilaste kasutuses on arvutid arvutiklassis ja 4 tahvelarvutit vajaduse korral muudes klassides 
kasutamiseks. 
Lastel on kasutada ka raamatukogu teavikud ja filmikogu.
Pikapäevarühmal on vaba aja sisustamiseks olemas erinevaid mänge.
Kooli ruumid vastavad tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Hoonesse on paigaldatud automaatne 
tuletõrje signalisatsioon.    
Keskmine rühmaruumide suurus lasteaias lapse kohta oli 2013. aastal 9 m2, mänguväljaku suurus 
lapse kohta on 75 m2 .  Lasteaia territoorium on piiratud aiaga. Lasteaia mänguväljak on kaasaegne. 
Mänguvahendite turvalisust kontrollitakse pidevalt. Tulemused fikseeritakse ja puudujäägid 
kõrvaldatakse või planeeritakse riskihindamise analüüsis.
Probleemiks on maja välisfassaad, tööõpetuse kabinettide ajakohasus.
Perioodiliselt on koolis läbi viidud tuleohutusõppusi ja nende tulemusi analüüsitud. Tulemused on 
fikseeritud kokkuvõtetena evakuatsiooniõppustest. Kooskõlastatud on tulekahju korral tegutsemise 
plaan. 
Välja on töötatud hädaolukorra lahendamise põhimõtted ja tehtud riskianalüüsid.
Elektripaigaldused on kontrollitud. 
Töötajad on osalenud esmaabikoolitustel.
Tervisekaitsetalitus on kontrollinud lasteaeda ja kooli nii toitlustamise kui üldiste 
tervisekaitsenõuete täitmise osas. On tehtud küll märkusi, mida koolis on edasiste tegevuste 
planeerimisel arvestatud, kuid viimastel aastatel ettekirjutusi tehtud ei ole.

3.7 Koostöö huvigruppidega
Koostöö huvigruppidega on väikekoolis ja -vallas oluline. Läbi selle kasvab hoolimine oma 
kodukohast ja ühtekuuluvustunne.
Koolis on välja kujunenud traditsioonilised pereüritused: õppeaasta avaaktus, kooli lastevanemate 
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üldkoosolek, isadepäeva tähistamine, kadrikarneval, jõulupidu, jüripäev, emadepäeva pidu, 
õppeaasta lõpuaktused. Neile üritustele on sageli oodatud ka need valla elanikud, kelle peredes 
enam lapsi koolis ei käi.
Lapsevanemad on tihti abiks ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, kooliaia ja mänguplatside 
sisustamisel, suusaraja korrashoiul. 
2013. a sügisel viidi läbi lastevanemate anonüümne rahuoluküsitlus. Küsimustik hõlmas suhteid 
õpilaste ja õpetajate, lapsevanema ja klassijuhtaja, õpilase ja kaaslaste vahel, samuti õpilase 
toetamist ja koolikeskkonda. Lapsevanemate tagasiside oli valdavalt positiivne. 
Kõik vastanud olid rahul, et nende laps õpib Kihelkonna Koolis. Lapsevanemad olid rahul 
huviringide tööga, turvalise koolikeskkonnaga ja nad osalevad meeleldi kooli üritustel.
Parendustvajavad aspektid on mõnede lapsevanemate arvates kontakt klassijuhatajaga, koduste 
tööde maht ja õpilaste-õpetajate suhted.
Hoolekogu on kaasatud arutellu enne kooli dokumentide (kodukord, õppekava) kinnitamist. 
Hoolekogu korraldab juba aastaid kooli toetusüritusena advendikohvikut. Hoolekogu liikmed on 
jaganud koolituste materjale lasteaia lapsevanematega.
Õpilased osalevad ülevallalistel üritustel koos rahvamajaga: mihklipäeva laat, vabariigi aastapäeva 
aktus, valla aastapäeva kontsert-aktus, rahvamaja aastapäeva kontsert. Õpilased osalevad rahvamaja 
juures tegutsevates ringides. 
Ka ümbruskonna asutuste ja organisatsioonidega käib koostöö: on toimunud ühisüritusi koos 
pensionäride ühendusega Rukkilill, Mihkli talumuuseumiga. Lasteaial on head sidemed RMK 
Loona looduskeskusega: matkad igal aastaajal; kooli õpilased käivad teemapäevadel Mustjala 
looduskeskuses. Sageli külastavad lapsed päästekomandot ja esinemas on käidud hooldekodus. 
Mitmed õpilased osalevad koguduse juures tegutsevas pühapäevakoolis ja kristlikes noortelaagrites. 
Kooli vilistlaste abiga on korraldatud õpetajate päevi, nad on esinenud ainetundides ja külastavad 
kooli oma kokkutulekute puhul.
Ülemaakondlikest üritustest korraldatakse koolis traditsiooniliselt  „Päkapikuturniiri“(korvpall).
Koostöö kavandamine huvigruppidega on fikseeritud üldtööplaanis. 
Huvigruppe kaasatakse ka arendustegevusse nõuandva rolliga (hoolekogu). Info viimine 
huvigruppideni toimub õpilaste kaudu, suulisel infovahetusel, üldteadete, kuulutuste ning kutsete  ja 
kooli kodulehe kaudu. 

3.8 Lasteaia külastatavus ja rühma täituvus
Lasteaias on üks liitrühm. Laste kohalkäimise määra mõjutab lasteaia suvine ning koolivaheaegadel 
lahtioleku aeg. Hoolekogu ettepanekul on igal aastal olnud lasteaed juulis suletud. 
Peame oluliseks, et vähemalt kõik koolieelikud käiksid lasteaias regulaarselt. Praktika on näidanud, 
et koolivaheaegadel langeb kohalkäivate laste arv oluliselt. 
Laste kohalkäimise kohta peetakse täpset arvestust. Lapsevanemale on antud võimalus veel sama 
päeva hommikul teatada, kui ta soovib last toidult maha arvata.
Lasteaia nimekirjas oli eelmisel aastal 12 last, keskmine laste kohaloleku arv oli 8,0. Lasteaias on 
jätkuvalt vabu kohti.
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3.9 SWOT 
Kooli personali poolt ühiselt tehtud analüüsil sõnastatud kooli
a) tugevused:

• õppekasvatustöö tulemused,
• pikaajalise pedagoogilise kogemusega, kvalifitseeritud õpetajad, kes elavad kohapeal,
• traditsioonid,
• õpilaste ühtekuuluvustunne,
• klassijuhataja tunneb peresid ja nende olukorda,
• väikesed klassid (õpetaja jõuab kõigiga tegeleda, probleemid avastatakse õigeaegselt),
• koolil on oma logopeed-õpiabiõpetaja,
• pikapäevarühma olemasolu,
• osalemine olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel,
• väga head sportimisvõimalused, tugevad spordiringid,
• tunnustussüsteem õpilastele,
• koolitoidud on tervislikud ning maitsvad, võimalus süüa õhtuoodet,
• kooliaia olemasolu,
• turvalisus,
• koolimaja seest korras;

b) nõrkused:
• kaadri vananemine,
• mõningased stambid ja mugavus õpetamises,
• haridustehnoloogi puudumine (IT süsteemitu),
• nõrk PR(koduleht, vähe artikleid),
• kabinetsüsteemist tulenev infosulg, läbirääkimiste puudumine,
• lõhe õpetajate ja vanemate väärtushinnangutes,
• vähene osalemine projektides,
• muu huvitegevus;

c) võimalused: 
• koostöö lastevanematega,
• koostöö hoolekoguga,
• koostöö värskete vilistlastega,
• projektitöö (kooliekskursioone rohkem),
• õpilase individuaalsuse märkamine ja arvestamine,
• tugeva põhikooli maine kujundamine, tugevuste reklaamimine,
• oma kooli töövihik (seos kodukohaga) ja seotud retked koduümbruses,
• haridustehnoloog, 
• sotsiaalpedagoog, psühholoog,
• aktiivne osalemine otsustusprotsessides,
• maakeskkond sobib eluks,
• rikas keskkond õpe väljaspool kooli ajalugu, loodushariduse võimalused,
• koostöö ettevõtetega,
• õpilaste arvu suurendamine – õpilaskodu;

d) ohud:
• õpilaste arvu vähenemine, sellest pidev ebaselgus tuleviku suhtes,
• asukoht “ääremaal”(koolitused, õppekäigud seotud suure transpordi- ja ajakuluga),
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• väärtushinnangute erinevus ühiskonnas (levinud arusaam, et koolis peab olema “lõbus” ja 
tõsine töö on liiast; noore demokraatia nõrkus: arusaam õigustest ja kohustustest pole 
tasakaalus),

• sotsiaalsed probleemid.
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4. ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD LÄHTUVALT SISEHINDAMISEST

4.1 Kihelkonna Kooli põhiväärtused
Arengukava elluviimisel väärtustatakse koolis:

• koolipere ühtekuuluvustunnet ja hoolivust (iga inimene on väärtus);
• positiivsust;
• töökust;
• turvalisust ja tervislikke eluviise;
• loodus- ja maalähedust.

4.2 Strateegilised eesmärgid:
• kool jätkab lasteaed – põhikoolina;
• õpilaste õppeedukus on paranenud;
• õpilased ja õpetajad on aktiivsed ja teotahtelised;
• lõpetajad saavad edasi õppida vastavalt oma soovidele;
• füüsiline õpikeskkond on paranenud.

4.3 Arengu põhisuunad
Kihelkonna  Kooli arengu põhisuunad on püstitatud aastateks 2013 – 2017 järgmiste 
tegevusvaldkondade lõikes:

1. õppe- ja kasvatusprotsess, sh turvalisus;
2. eestvedamine ja juhtimine;
3. personalijuhtimine;
4. koostöö huvigruppidega;
5. ressursside juhtimine.

Nende valdkondade arendamise kaudu toimub arengukavas sõnastatud eesmärkide täitmine.

4.3.1 Õppe- ja kasvatusprotsess 
Juurutame arusaama: õppimine on elukestev. Olulisel kohal on laste/õpilaste individuaalsus ja 
erivajadused. Õppe- ja kasvatustegevus toetab kokkulepitud väärtushinnangute kujunemist. 
Aineõpetus on seotud tegeliku eluga. Huvitegevus toetab ettevõtlikkuse ja loomingulisuse arengut.

Tegevused:

Kodukoha kultuuri ja looduskeskkonna väärtustamine. Tervise ja tervislike eluviiside 
väärtustamine, tervisekäitumise omandamine. Erinevates projektides osalemine õppekava 
üldpädevuste saavutamiseks ja läbivate teemade kajastamiseks õppetöös.

Indikaatorid: 

lapse arengu hindamine, koolivalmidus, autahvlile kantavate ja kiidetavate õpilaste arv, 
aineolümpiaadide auhinnalised kohad, tasemetööde ja eksamite tulemused, erinevate osapoolte 
rahulolu, ürituste tagasiside.



4.3.2 Personalijuhtimine 
Kooli töötajad on sisemiselt motiveeritud, teotahtelised ja eneseanalüüsioskusega.

Kooli õpetajad lähtuvad põhimõttest “Iga inimene on väärtus”: toetavad õpilasi, teevad koostööd 
vanematega ja on ise õppijad.

Personal moodustab ühtse meeskonna, kus iga inimene teab enda rolli ja olulisust. 

Tegevused: 

Töötajate professionaalse arengu toetamine.Täiendkoolituse võimaldamisel lähtutakse kooli 
arengukavast ja töötajate enesehindamise tulemustest. Haridustehnoloogia alased koolitused. 
Õpetajate enesehindamissüsteemi täiustamine. Arenguvestlused personaliga. Ametijuhendite 
ülevaatus ja kooskõlastamine.  

Indikaatorid: 

Rahuloluküsitlused, üritustest ja koolitustest osavõtt ja tagasiside nende kohta.

4.3.3 Koostöö huvigruppidega
Kool teeb koostööd erinevate organisatsioonidega ja on “nähtav”. Hoolekogu osaleb kooli arengu 
suunamisel. Kool tagab vanemate informeerituse ja on avatud nendega koostööle.

Tegevused: 

Koostöö tihendamine Kihelkonna vallavalitsuse ja teiste kohalike asutustega. Teavitamine läbi 
kodulehe, vallalehe jms. Kõik kooli strateegilist arengut puudutavad otsused arutatakse läbi 
hoolekogu koosolekutel. Lapsevanemate teavitamine, koolitamine ja kaasamine; jätkuvad 
arenguvestlused.

Indikaatorid: 
Koostöö erinevate asutustega kajastub kooli üldtööplaanis, artiklid meedias. Hoolekogu töö toimub 
vastavalt tööplaanile. Hoolekogu liikmed ei puudu koosolekutelt. Üritustest osavõtt, 
arenguvestlusel osalenud perede arv, tagasiside ja rahuloluküsitlused.

4.3.4 Ressursside juhtimine
Kooli- ja õpikeskkond on kaasaegne ja turvaline. Jätkuvalt säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 
Erinevate osapoolte vahel on tagatud infovahetus.

Tegevused: 

Ressursside kasutamise planeerimine ja seire (eelarve, tehtud ettepanekud, taotlused). Koolihoone 
välisfassaadi soojustamine ja remont. Informatsiooni liikumise täiustamine.

Indikaatorid: 

Eelarve on hoolekogu poolt heaks kiidetud. Materiaal-tehniline baas on paranenud. Koolihoone on 
soojustatud. Kodulehekülg ja kroonikaraamat on täiendatud.

4.3.5 Eestvedamine ja juhtimine
Õppeasutuses on tööd ja arengut toetav organisatsioonikultuur - ühiselt kokkulepitud, traditsioonide 
alalhoidmine ja väärtustamine. Personal osaleb arendustegevuses ja jagab vastutust ning on avatud 
muudatustele, mis tulenevad vajadusest toetada kooli arengut kiirelt muutuvas ühiskonnas.



Tegevused: 

Arengukava järgimise analüüs igal aastal. Kooli traditsioonide väärtustamine, kooli sünnipäeva 
pidulik tähistamine aastal 2015. Sisehindamissüsteemi täiustamine – meeskonna vastutuse võtmine 
enesehindamisel. Koolisisese teavitussüsteemi täiustamine.

Indikaatorid: 

Koostatud analüüsid, tehtud ettepanekud, läbiviidud üritused, tagasiside info liikumise kohta.

5. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD
Iga õppeaasta lõpul koostatakse kooli üldtööplaani analüüs ja kokkuvõte, mis kajastab arengukava 
elluviimist. Kokkuvõte arutatakse läbi õppenõukogus ja õppenõukogu teeb ettepanekud arengukava 
uuendamiseks. Muudatusettepanekud esitab direktor arvamuse saamiseks hoolekogule.
2017. aastal viiakse läbi sisehindamine, mis on aluseks arengukava uute eesmärkide ja 
põhisuundade kavandamiseks.
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