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Sissejuhatus  

 

Valjalas on Lööne kooli järglasena koolitarkust jagatud juba üle 80 aasta. Kooli järjepideva arengu 

tagamiseks on vajalik kooli arengukava olemasolu. Eelmine Valjala Põhikooli arengukava oli 

koostatud aastateks 2012-2017 ja see on paljuski realiseeritud. Muutunud on kooli tööd reguleeriv 

seadusandlus. Alates 1. septembrist 2009 on koolis kohustuslik viia läbi sisehindamist. 

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja 

kooli järjepidev areng. Käesoleva arengukava koostamisel on lähtutud 2010. aastal läbi viidud 

sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli tugevustest ja parendusvaldkondadest. 2016. aasta 

sügisel toimub uus kooli sisehindamine. 

 

Arengukava koostamise protsessi oli kaasatud kogu kooli personal ja hoolekogu. Korraldati 

seminare, kus analüüsiti olemasolevat olukorda ja probleeme, seati eesmärgid tulevikuks ning 

koostati tegevuskava kolmeks järgnevaks aastaks. 

 

Ühtsete arusaamade ja eesmärkidega on koolihoonet viimastel aastatel mitmeti kaasajastatud. 2006. 

aastal valmis evakuatsioonitrepp. 2007. aastal toimus ulatuslik kapitaalremont, 2013-2015 vee- ja 

küttetorustike renoveerimine. 2014-2015 poiste ja tüdrukute duširuumide ja WC-de kapitaalremont.  
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1. Kooli mõjutavad tegurid arengukava perioodil  

1.1 Õpilased  

 

Väheneva elanikkonna ja sündivuse tingimustes on maakoolide jätkusuutlikkuse peamine 

näitaja õpilaste arvu prognoos. Valjala Põhikool püsib ka järgneval viiel õppeaastal Saare 

maakonna viie suurema maapõhikooli (Aste, Muhu, Kärla, Salme, Valjala) hulgas, kus 

õpilaste arv on 100 piirimail. 

Seevastu Valjala naabervaldade põhikoolides – Kahtlas ja Kaalis – on õpilaste arv langenud 

juba alla 50 ja on tõenäoline, et tulevikus jätkatakse seal vaid I ja/või II kooliastme 

klassidega. III kooliastmete õpilased peavad  leidma edasiõppimiseks teise kooli, milleks 

võib olla ka Valjala kool.  

 

Valjala Põhikooli õpilaste arvu prognoos: 

Õppeaasta I II III IV V VI VII VIII IX Õpilaste arv 

2015/2016 12 16 8 9 14 7 8 10 12 96 

2016/2017 14 12 16 8 10 14 7 10 10 101 

2017/2018 10 14 12 16 8 10 14 7 10 101 

2018/2019 12 10 14 12 16 8 10 14 7 103 

2019/2020 8 12 10 14 12 16 8 10 14 104 

2020/2021 14 8 12 10 14 12 16 8 10 104 

2021/2022 9 14 8 12 10 14 12 16 8 103 

 

Valjala kool asub Saaremaa südames ja on teada ning tuntud tublide õpitulemuste ja 

sportlike saavutuste poolest. Välja on kujunenud kindlad traditsioonilised üritused, mis 

näitavad läbi uuenduste järjest enam kvaliteedi tõusu. Õpilaste huvi õppimise vastu on 

tõusnud ja võib isegi väita, et õppimine on muutunud Valjala kooli õpilaste seas 

populaarseks. Seda tõendab õppeedukuse kvaliteedi protsendi tõus ja üldine õppeedukuse 

protsent. Valjala Põhikooli õpilased on aktiivsed tegijad. 
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Kogu koolipere teadvustab enda jaoks ühiselt välja töötatud väärtushinnanguid, millel 

põhinevad omavaheline käitumine ja suhted. Heaolu-uuringute põhjal on Valjala Põhikooli 

õpetajatel ja õpilastel hea läbisaamine. Kooli maine on hea ja siin tahetakse õppida ja 

õpetada. 

Oluline õppetööd mõjutav tendents on hariduslike erivajadustega1, peamiselt 

käitumisprobleemide ja õpiraskustega õpilaste arvu pidev suurenemine. See on tingitud 

peamiselt sotsiaalsetest ja majanduslikest muutustest maapiirkonnas, kus vanemad käivad 

kaugel või suure koormusega tööl ja leiavad oma laste jaoks üha vähem aega. Samuti on vaja 

rohkem teadvustamist, teadmisi ja oskusi laste toetamiseks. 

Valjala Põhikooli õpitulemused on 2010. a sisehindamise aruande põhjal head. Aasataid ei 

ole enam klassikursuse kordajaid. 9. klassi lõpueksamite tulemused on positiivsed. Kooli 

lõpetanutest õpib keskmiselt 47,9% edasi gümnaasiumides, 52,1% jätkab kutsehariduses.   

Koolikohustuse täitmisega probleeme ei ole. Õpilased puuduvad koolist põhiliselt  haiguste, 

kooli esindamise või koduste põhjuste tõttu. Õpilaste tervis on hea. Peamised 

terviseprobleemid on külmetus- ja viirushaigused.  

Õpilaste rahulolu-uuringutest võib välja tuua järgmist:  

õpilastele meeldib koolis käia; 

üldiselt on õpilastevahelised suhted koolis head ja sõbralikud; 

võimalused vaba aja sisustamiseks on head, huviringide mitmekülgsus on suurenenud;  

õpetajad oskavad oma ainet õpetada;  

õppimine on õpilastele jõukohane;  

kooliruumid on puhtad, olemas on esmased vajalikud õppevahendid; 

Valjala koolil on hea maine ja siin tahetakse õppida; 

meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada; 

hea meelega võetakse osa tunnivälistest üritustest; küsimuste korral pöördutakse julgesti 

juhtkonna poole. 

                                                           

1 Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilane - õpilane, kelle eriline andekus, õpi- või käitumisraskused, 

tervislikud puuded või pikema aegne õppetööst eemalviibimine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või 

kohandusi õppe sisus (individuaalne õppekava) ja õpikeskkonnas (õppevahendid, õpperuumid, 

õppemeetodid jm) või õpetaja poolt vastava klassiga töötamiseks koostatud töökavas. 
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1.2 Personal  

 

Kooli õhkkonna loovad inimesed: õpilased, õpetajad ja kooli tööd toetav abipersonal. 

Kandev roll on siin õpetajatel, kes vastutavad heade õppimistingimuste loomise eest koolis 

kõige enam. Valjala Põhikoolis töötab 2016/2017. õppeaastal 18 pedagoogi, 0,5 kohaga 

eripedagoog ja 0,7 kohaga huvijuht, kuid puudust tuntakse mõlema spetsialisti täiskohast. 

Pedagoogidest on 2 mehed ja 16 naised. Abipersonali moodustavad haldusjuhataja, 

majahoidja, 3 puhastusteenindajat, peakokk, 2 abikokka, raamatukoguhoidja ja 

infotehnoloogia spetsialist/haridustehnoloog. 

Kooli juhib direktor. Juhtkond on 4-liikmeline, sinna kuuluvad direktor, õppealajuhataja, 

huvijuht ja haldusjuhataja. 

Kooli õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustöö korraldamine, 

analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 

Personali rahulolu-uuringu kohaselt hindas kooli personal oma töötingimusi ja tööelu 

viiepallisüsteemis keskmiselt 4,09, mis on väga hea tulemus. Välja võib tuua järgmist: kõik 

ametikohad on täidetud; kooli töökorraldus on stabiilne ja regulaarne; personalil on välja 

kujunenud ühtne arusaam kooli eesmärkidest. 

Nii eestvedamine2, juhtimine3 kui ka personali arendamine on tulevikus suunatud sellele, et 

kogu kooli töötajaskonnal oleks ühine arusaam kooli väärtustest ja  

eesmärkidest ning koolis valitseks usalduslik ja positiivne õhkkond. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Õppeasutuse juhtide tegevus ja isiklik eeskuju, mis loovad õppeasutuse ja selle keskkonna eesmärkide 

selguse ja ühtsuse. 

3 Koordineeritud tegevused organisatsiooni suunamiseks ja ohjeks. 
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1.3 Ressursid  

 

Kooli arenguvõimalused sõltuvad paljuski kasutada olevatest finants-, materiaal-tehnilistest ja 

inforessurssidest, oskusest neid säästlikult kasutada ja vajadusel juurde hankida. Kooli ressursside 

kasutamisel lähtutakse eelkõige vajadusest luua õpilastele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv 

ning arendav õpi- ja kasvukeskkond.  

 

Kooli eelarvelised võimalused määrab kooli pidaja – Valjala valla volikogu. Kui vallal tervikuna 

läheb hästi, on võimalik ka koolile suuremaid finantse võimaldada. Laiemalt sõltub see kogu riigi 

majandusolukorrast. Hetkel on majandussituatsioon keeruline ja hoiakud pigem konservatiivsed. 

Seega olulist eelarvekasvu arengukava perioodil hetkel ette ei nähta. Samas tuleb valmis olla 

uueks Euroopa Liidu programmeerimisperioodiks 2014-2020, kus üks toetatav valdkond on 

investeerimine haridusse, oskustesse ja elukestvasse õppesse.  

 

Valjala Põhikooli praegune hoone valmis 1973. aastal. Koolis on võimla ja söökla, kuid puudub 

aula. Õpilaste kasutuses on raamatukogu ja arvutiklass. Kooli juures on staadion ja jõusaal ning 

võimalus kasutada valla tervisespordi- ja matkaradu. Puudub õuesõppe klass, kuid olemas on 

lilleaed, mida saab õuesõppeks kasutada. Jätkub õunaaia arendamine. 

Viimastel aastatel on koolis tehtud erinevaid ehitustöid, et viia hoone vastavusse tervisekaitse- ja 

tuleohutusnõuetega. Tuleohutusnõuded on koolis täidetud, kuid tervisekaitse osas on veel 

puudujääke. Parandada on vaja õhuvahetust klassides, uuendamist vajavad võimla ja staadion. 

Kooli kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud. 

Inforessursside all mõeldakse kõikvõimalikke kooli tegevust puudutavaid andmeid ja 

informatsiooni ning selle informatsiooni kättesaadavaks muutmise ja kasutamise vahendeid. 

Laiemalt võttes puudutab see ka juurdepääsu info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale (IKT) 

koolis, selle tehnoloogia kasutamist ja parandamist.  

Informatsiooni jagatakse koolis suuliselt, kirjalikult ja e-keskkonnas. Viimastel aastatel on palju 

tehtud IKT-valdkonnas: kool on liitunud Stuudiumiga, tööle on võetud infotehnoloogia 

spetsialist/haridustehnoloog, on arendatud kooli kodulehte. Samas ei tohi ära unustada ka vana 

head „räägi inimesega“ meetodit, mis internetiajastul kipub kaduma. Samuti käiakse kaasas 

tehnoloogia arenguga ning võimalusel ja vajadusel kasutatakse ära ka nutitelefonide ja 

tahvelarvutite võimalusi.  
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Ressursside kasutamisel tuleb üha enam tähelepanu pöörata säästlikkusele – kuidas saavutada 

eesmärke võimalikult efektiivselt ja väikeste kulutustega. Alati ei ole vaja soetada uusi vahendeid, 

vaid tuleb pigem mõelda, kuidas olemasolevaid ressursse mõistlikumalt kasutada.  

Ühe võimalusena elektrienergia kokkuhoiul näeme muuhulgas näiteks liikumisandurite 

paigaldamist WCde, koridoride ja trepikodade valgustite juurde. 

1.4 Huvigrupid 

 

Kooli huvigrupid on isikud või organisatsioonid, kes on kooli tegevusest huvitatud või sellest 

mõjutatud. Lähtudes sellest, et kool on organisatsioon, mis koosneb õpilastest, õpetajatest, 

abipersonalist ja teiste valdkondade spetsialistidest, võib kooli kõige suuremaks huvigrupiks 

pidada lastevanemaid. 

Lastevanemate ja kooli tiheda koostöö tulemuseks on järjest selgem arusaamine ühistest 

väärtustest ning eesmärkidest, mille tagajärjeks on Valjala koolikultuuri paranemine. Kooli 

edukuse üheks võtmeks on kodude toetus ja tarkus. 

Huvigrupid, kellega kool teeb igapäevast koostööd, on ka hoolekogu ja kooli pidaja - Valjala valla 

volikogu - ning valla allasutused: lasteaed, raamatukogu ja rahvamaja.  

Suhtlemine erinevate huvigruppidega annab mõlemale poolele uusi ideid, teadmisi ja kogemusi. 

Sellised huvigrupid on näiteks kohalikud ettevõtjad, Riigimetsa Majandamise Keskus, Kaitseliit, 

muuseumid, Keskkonnaamet, Saarte Koostöökogu ja Saaremaa Talupidajate Liit.  

Huvigrupid on 2016. aasta rahulolu-uuringute põhjal koolitöö korralduse, õpetamise taseme ja 

kooli juhtimisega üldiselt rahul (pärandkultuuri laagrid, mihklilaat, muinastehnoloogia päevad, 

RMK päevad, matkad jne). Õpilaste käitumiskultuuri tõus ja aktiivsuse kasv tekitavad heameelt 

ning lastevanemate rahulolu-uuringus hinnatakse koostööd kooliga heaks. Sellest hoolimata tuleb 

koostööd huvigruppidega  laiendada ja süvendada, kuna sel viisil saame uusi ideid ja võimalusi 

koolielu mitmekesistamisel. Nii näiteks saab läbi huvitegevuse kaasata kooli tegevusse rohkem 

mehi ja pakkuda poistele huvipakkuvaid tegevusi. 
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1.5 Õppe- ja kasvatustöö 

 

Valjala Põhikool on tugeva üldhariduse andmisele orienteeritud kaasaegse õpikäsitusega 

õppeasutus.4 Riiklikus õppekavas ette antud mahtusid on suurendatud peamiselt võõrkeeltes, 

matemaatikas ja eesti keeles. Valikainena on aastaid õpetatud kultuurilugu, loovtööde aluseid, 

karjääriõpet. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele 

individuaalselt, pöörata süvendatud tähelepanu üld- ja valdkonnapädevuste saavutamisele. Üha 

rohkem tähelepanu pöörame õpioskuste õpetamisele. Õpioskus tähendab lapse suutlikkust oma 

õppimist ise juhtida: seada eesmärke, kavandada õppimist, jälgida oma õppimisprotsessi, 

kontrollida ja hinnata oma õpitulemusi ning oma tegevust korrigeerida. Praegu tegutseb koolis 

õpioskuste ring nii nooremas kui ka vanemas kooliastmes. Üha enam tuleb tegelda õpioskuste 

arendamisega ka ainetundides. 

Kool ei ole pelgalt õppimise koht, vaid peab aitama kaasa lapse kasvamisele loovaks, 

mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides 

perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed. Iga laps on 

kooli, valla ja kogu ühiskonna jaoks väärtus ning kõigil tuleb teha jõupingutusi, et laste anded 

kaotsi ei läheks. Arenguvestlustega selgitatakse laste eeldused ja võimed välja võimalikult varases 

eas ning vastavalt neile last ka suunatakse ja arendatakse. Kooli eesmärk on, et kõik lapsed 

leiaksid endale sobiva tegevusala, sõltumata lapse soost, perekonna majanduslikust olukorrast ja 

elukohast.  

Nii vanas kui ka uues õppekavas on Valjala Põhikoolis olulisel kohal läbiv teema „Elukestev õpe 

ja karjääri planeerimine”. Põhikooli karjääriõpetuse ainekava koosneb ühest 35-tunnisest 

kursusest, lõimides teistes õppeainetes omandatud teadmised ühtseks tervikuks. Karjääriõpetusega 

taotletakse õpilase kujunemist isiksuseks, kes on valmis õppima kogu elu, täitma erinevaid rolle 

muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas ning kujundama oma elu teadlike otsuste kaudu, sealhulgas 

tegema mõistlikke kutsevalikuid. Õpilased õpivad hindama elukestva õppe tähtsust, saavad teavet 

erinevatest edasiõppimisvõimalustest ja oskavad seda kasutada oma plaanide elluviimisel. Õpilasi 

teavitatakse erinevatest tööharjutuse võimalustest ja julgustatakse neid kasutama. Aastatel 2011-

2012 oli meie kool arvatud programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ pilootkoolide 

                                                           
4Kaasaegse õpikäsituse kesksed märksõnad on õppijakesksus, pädevuste olulisus, vajadus siduda õppe-

protsessis uued teadmised olemasolevatega, lõimida erinevaid aine- ja eluvaldkondi, õppida/õpetada mitte 

ainult faktiteadmisi, vaid õppida õppima ja probleeme lahendama ning teha seda meeskonnas. Kaasaegne 

õpikäsitus toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust ja ettevõtlikkust kõigil 

haridustasemetel. 
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hulka, kes said läbi SA Innove koolituste informatsiooni ja õpetust, kuidas saab ühest põhikooli 

lõpetavast noorest meie riigi igati töökas ja tubli kodanik.  

Huvitegevusse kaasamine on oluline, kuna huvitegevusega haaratud õpilased on sotsiaalselt 

aktiivsed ja saavad elus paremini hakkama. Huvitegevus on üks osa kutsenõustamisest, suunates 

lapsi neile sobilikule ametialale. Viimasel kolmel aastal on koolis järjepidevalt töötanud 

järgmised huviringid: õpioskuste ring, korvpalli-, jalgpalli- ja võrkpalliring, mudilaskoor, 

lastekoor ja poisteansambel, algklasside ja vanema astme rahvatantsurühmad, Kodutütred, Noored 

Kotkad, liiklusring, erineva stiiliga tantsuringid. 

Õppe- ja kasvatustegevust on toetanud erinevad projektid järgmiste partneritega: HITSA, 

Kultuurkapital, Maanteeameti Lääne Regioon, Elukestva Õppe Arendamise SA Innove, 

Comenius, KIK, RMK; KiVa, Rajaleidja keskus, Rahvakultuuri Keskus. 
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1.6 Õiguslik taust  

 

Seadusandlik baas on pidevas muutumises ja koolil tuleb sellega kohaneda. Seisuga 01.01.2016 

reguleerivad kooli tööd järgmised õigusaktid: 

1. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, jõustunud 01.09.2010. 

2. Sotsiaalministri määrus 15.01.2008 nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses 

lasteasutuses ja koolis“. 

3. Haridus- ja teadusministri määrus 24.08.2010 nr 49 „Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 

gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste tegevusnäitajad“. 

4. Haridus- ja teadusministri määrus 13.08.2009 nr 62 „Kooli ja koolieelse lasteasutuse 

nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes“. 

5. Vabariigi Valitsuse määrus 06.01.2011 nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“. 

6. Vabariigi Valitsuse määrus 08.01.2016 nr 5 „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu 

alammäär“. 

7. Siseministri määrus 10.02.2011 nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja 

tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“. 

8. Sotsiaalministri määrus 13.08.2010 nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning 

nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“. 
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2. Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 

2.1 Visioon 

 

Valjala Põhikool on jätkusuutlik kaasaegse õpikeskkonnaga kool, kus väärtustatakse 

eneseväljendusoskust ja loovust ning luuakse alus elus hakkamasaamiseks. 

2.2 Missioon 

 

Valjala Põhikooli missioon on pakkuda konkurentsivõimelist õpet põhihariduse omandamiseks 

ning tagada õpilaste valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks 

õppeks. 

2.3 Väärtused 

 

Väärtused on arusaamad ja ootused ning väärtushinnangud, mis iseloomustavad koolipere 

tegevust ja käitumist ning millele tuginevad omavahelised suhted. Need on olemuslikud ja 

püsivad veendumused, mille järgi me tegutseme. 

Valjala Põhikooli põhiväärtused on: 

• koostöövalmidus ja meeskonnatöö – õpetajate ja juhtkonna, õpetajate ja õpilaste, õpetajate ja 

lastevanemate, õpetajate ja kooli personali vahel ühiste eesmärkide saavutamiseks; 

• areng ja teadmised – isiksuse individuaalse arengu väärtustamine õppimise, huvitegevuse ja 

mitmekülgse eneseväljendusoskuse arendamise kaudu;  

• turvalisus, tervis ja koolirõõm – ausa, üksteisest lugupidava, positiivse, turvalise ja tervisliku 

õpikeskkonna hoidmine ja säilitamine. 

2.4 Arengueesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks 

 

Lähtuvalt sisehindamise kriteeriumidest on kooli töös viis olulisemat tegevusvaldkonda. 

Tegevused koos tulemusnäitajatega järgnevaks kolmeks aastaks on toodud tegevuskavas. 

Alljärgnevalt on toodud eesmärgid ja meetmed nende saavutamiseks tegevusvaldkondade kaupa.  
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2.4.1 Eestvedamine ja juhtimine  

Eesmärgid:  

1. Väärtuspõhisus ja positiivsus on saanud käitumisnormideks. 

2. Kooli eesmärke mõistetakse ühtemoodi ja kõik koolipere liikmed teavad oma ülesandeid 

nende saavutamiseks. 

3. Koolil on jätkuvalt hea maine kogukonnas ja kaugemal. 

Meetmed eesmärkide saavutamiseks: 

1) juhtkond kaasab aktiivselt õpilasi ja personali koolielu organiseerimist puudutavate otsuste 

ettevalmistamisse; 

2) kooli tööd reguleerivate dokumentide kaasajastamine vastavalt seadustele;  

3) tegevusjuhiste väljatöötamine riskide maandamiseks, õnnetuste vältimiseks ja käitumiseks 

nende tekkimise korral (vigastuste ennetamine ja esmaabi); 

4) toimib sisehindamissüsteem; 

5) koolielu kajastamine meedias. 

2.4.2 Personalijuhtimine 

Eesmärgid: 

5. Koolist on kujunenud õppiv organisatsioon5.  

6. Õpetajatel on oskused kasutada erinevaid infokommunikatsioonitehnoloogilisi 

vahendeid.  

7. Tagatud on kõigi töötajate professionaalne areng ning vastavus töö- ja 

kvalifikatsiooninõuetele. 

8. Personal on jätkuvalt motiveeritud ja positiivse ellusuhtumisega. 

 Meetmed eesmärkide saavutamiseks: 

1) omavaheliste koolitus- ja õpetamiskogemuste veelgi tihedam vahetamine; 

                                                           
5 Organisatsioon, mis suudab kollektiivselt arenedes, uusi mõttemalle kasutusele võttes ja koos õppima 

õppides jätkuvalt parandada oma võimet saavutada tõeliselt soovitud tulemusi. Organisatsiooni saab 

pidada õppivaks alles siis, kui üksikute liikmete õpitulemused tehakse kõigile kättesaadavaks. Õppivat 

organisatsiooni iseloomustavad teadmiste juhtimine ja jagamine läbi pideva õppimise, innovatsiooni ja 

parendamise.  
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2) noore õpetaja tugisüsteemi parendamine; 

3) koolitusanalüüsi ja koolitustulemuslikkuse juurutamine, tagasiside andmine ja tulemuste 

arvestamine koolituskava koostamisel; 

4) kollektiivi ühendavate ürituste korraldamine; 

5) personali eneseanalüüsi ja oma tegevuse eesmärgistamise oskuste arendamine; 

6) personali motiveerimine tulemuslikumalt töötama; 

7) personalile eriala- ja kollektiivkoolitustel osalemise võimaldamine. 

2.4.3 Koostöö huvigruppidega  

Eesmärgid:  

1. Koostöö hoolekoguga on regulaarne ja tulemuslik.  

2. Kooli ja lastevanemate vahel on aktiivne kontakt.  

3. Kooli, valla ja valla allasutuste vahel toimub jätkuvalt igapäevane efektiivne koostöö.  

4. Suheldes erinevate huvigruppidega, on tekkinud ideid ja võimalusi kooli arendamiseks.  

Meetmed eesmärkide saavutamiseks: 

1) koostöö tõhustamine huvigruppidega; 

2) huvitegevuse mitmekesistamine, andmaks lapsele/lapsevanemale rohkem võimalusi koos 

tegutseda; 

3) käitumis- ja õpiraskustega laste vanemate regulaarne kaasamine probleemide lahendamisse; 

4) lastevanemate koolitamine kooli kaudu; 

5) huvigruppide vajaduste ja ootuste süsteemne väljaselgitamine küsitluste ja tagasiside 

võimaldamise kaudu;  

6) IKT võimaluste arendamine huvigruppidega suhtlemiseks; 

7) sotsiaalvõrgustikutöö edasine arendamine; 

8) osalemine erinevates projektides/programmides koolielu parandamiseks ja 

mitmekesistamiseks; 

9) huvigruppide abil meeste toomine kooli nt ringijuhtideks, ürituste korraldajateks, läbiviijateks; 

10) huvigruppide kaasamine erinevate ürituste ja projektipäevade läbiviimisse; 
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11) huvigruppide kaasamine koolituste läbiviimisse. 

 2.4.4 Ressursside juhtimine  

Eesmärgid: 

1. Kooli ehitised on turvalised ja tervisekaitsenõuetele vastavad.  

2. Kooli eelarves on võimalused arengu suunamiseks.  

3. Kooliperele ja huvigruppidele on kättesaadavad inforessursid oma erinevates vormides.  

4. Kooli materiaalne baas toetab tervislikke valikuid.  

5. Säästlikkus on saanud kooliperele käitumisnormiks. 

6. Kooli materiaalne baas toetab kooli jätkusuutlikkust. 

Meetmed eesmärkide saavutamiseks: 

1) kooli arenguks vahendite kaasamine erinevatest fondidest ja programmidest;  

2) raamatukogu fondi täiendamine; 

3) kooli kodulehe pidev uuendamine, selle sisukamaks, informatiivsemaks ja operatiivsemaks 

muutmine; 

4) IKT õppevara hankimine/uuendamine; 

5) õpilaste koolivälise tegevuse võimaluste alase info lihtsamalt kättesaadavaks muutmine; 

6) spordiehitiste uuendamine/remont ja sisustamine kaasaegsete vahenditega; 

7) õpikeskkonna uuendamine/remont; 

8) kooli õunaaia edasiarendamine; 

9) kooli vara veelgi säästlikum ja hoolivam kasutamine; 

10) aula/loovtegevuste saali ehitamine; 

11) õpilaskodu loomine; 

12) ressursside (vesi, elekter jmt) säästev kasutus ning materjalide taas- ja korduvkasutus; 

13) valvekaamerate paigaldamine; 

14) õuele lamavad politseinikud; 

15) koolimaja soojustamine; 
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16) akende avatavuse muutmine; 

17) katuse kapitaalremont; 

18) koolisöökla kaasaegse köögitehnika olemasolu; 

19) koolimaja renoveerimine vastavalt põhikooli arengukavale: tualettruumide 

kapitaalremont; kooli kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine; personaliruumide remont; 

20) õppevahendite kaasajastamine (õppekirjanduse ja tehnoloogiavahendite vastavus    

õppekavale); 

21) staadioni rekonstrueerimine; 

22) võimla kapitaalremont; 

23) kooli maa-ala planeeringu koostamine; 

24) töö- ja tehnoloogiklassi lisa ventilatsiooni paigaldamine; 

25) jalgrattahoidla rajamine. 

 2.4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid: 

1. Hariduslike erivajadustega õpilased saavad vajalikku tuge.  

2. Ennetatakse õpiraskuste tekkimist.  

3. Õppekava ja -vahendid käivad ajaga kaasas.  

4. Õppetöö korraldamisel arvestatakse huvitegevuse vajadustega ja vastupidi.   

Meetmed eesmärkide saavutamiseks: 

1) uute meetodite, koolitustelt saadud teadmiste julgem ja aktiivsem rakendamine igapäevatöös;  

2) olemasolevate võimaluste aktiivsem ja tõhusam kasutamine õppe- ja kasvatustöös;  

3) erinevate õppemeetodite kasutamine tunni kvaliteedi parandamiseks; 

4) andekamatele õpilastele suurema tähelepanu pööramine; 

5) HEV-õpilaste nõustamisel senisest enam koolivälise abi kasutamine; 

6) HEV-laste vanemate nõustamine ja suunamine; 

7) erialaspetsialistide teenuste võimaldamine abivajajatele; 

8) õpiabi korraldus ka vanema astme õpilastele; 



Valjala Põhikooli arengukava 2017 - 2021 

Valjala Põhikool 

2016 

17 

9) koostöö perearstiga õpiraskuste ennetamiseks; 

10) vahendite leidmine õpiabi läbiviimiseks; 

11) lastvanemate kaasamine õppe-kasvatusprotsessi läbi erinevate tegevuste; 

12) õppevahendite pidev uuendamine ja kaasajastamine;  

13) õppeainete lõimingu suurendamine;  

14) vahendite leidmine väljaspool kooli toimuva õppetegevuse jaoks (muuseumiõpe, 

ekskursioonid, teater, kontsert, õppekäigud, kultuuriloolised üritused); 

15) klassiväliste ürituste korraldamisel õppekava täitmise vajadusega arvestamine; 

16) huvitegevus toetab paremate õppe- ja kasvatustulemuste saavutamist. 

2.5   Tervise edendamine ja turvalisuse tagamine koolis 

 

Tervise edendamine üldmõistena on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma 

tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Koolis edendatakse tervist terviseõppe, kogu 

koolipere tervislike eluviiside ning tervislikke valikuid toetava koolikeskkonna loomise kaudu. 

Positiivne koolikeskkond suurendab heaolu, parandab õpitulemusi, vähendab koolikiusamist, 

põhjuseta (ja ka põhjusega) puudumisi, stereotüüpe ja eelarvamusi ning parandab kogu kooli 

kollektiivi üldist tervislikku seisundit. 

Turvalisuse tagamine koolis tähendab eelkõige riskide maandamist, õnnetuste vältimist ja 

valmisolekut õnnetuste korral tegutsemiseks.  

Arengukava perioodil pööratakse tervise edendamisele koolis senisest suuremat tähelepanu. 

Tervisedenduse põhimõtted ja turvalisuse tagamine lõimitakse kõikidesse kooliarenduse 

valdkondadesse järgnevalt: 

Eestvedamine ja juhtimine  

1. Kool kaasab aktiivselt õpilasi koolielu organiseerimist puudutavatesse otsustesse. 

2. Kooli kodukord kajastab töötajate ja õpilaste heaks kiidetud ootusi osapoolte käitumise osas. 

3. Õpetajad ja õpilased on instrueeritud evakuatsiooni läbiviimiseks. Igal sügisel ja kevadel on 

läbi viidud evakuatsiooniõppus. 

4. Turvalise käitumise tagamine on kirjeldatud kooli kodukorras.  

5. Sööklas toimib enesekontrolli-, puhastamis- ja desinfektsiooniplaan. 
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6. Vahetundide ajal on igal korrusel korrapidajaõpetaja. 

Personalijuhtimine  

7. Abipersonal teab ohutusnõudeid kemikaalide kasutamisel. 

8. Töötajad on instrueeritud tööülesannete täitmise ohutusest ning  turvalisusest õppekäikudel. 

9. Töötajad on osalenud tuleohutusalasel täiendusõppel ja esmaabikursusel. 

Koostöö huvigruppidega  

10. Kooli hoolekogu on tervisedenduse võtnud oma küsimusteringi. 

11. Õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele on toimunud turvalisusalaseid koolitusi. 

Ressursside juhtimine 

12. Töö- ja tuleohutus- ning tervisekaitsenõuded kooliruumides on enamikus täidetud. On 

tagatud nõuetele vastav töökeskkond, majas on avariiväljapääsud ja trepp, tuletõkkesektsioonid, 

automaatne valve- ja tulekahjusignalisatsioon, tulekustutid. Hoone on varustatud nõuetekohase 

elektrisüsteemiga. 

13. Koolitoit on tervislik, eakohane ja mitmekülgne. 

14. Kooli keskkond on traumasid vältiv. 

15. Kooli ruumide ja alade tingimused (sh valgustus, mööbel, kasutatud ehitusmaterjalid, 

temperatuur jms) vastavad tervisekaitsenormidele.  

Õppe- ja kasvatusprotsess 

16. Kool arvestab õppetöö korraldamisel ja hindamisel õpilase arengut ja võimeid.  

17. Kool soosib õpilaste kehalist aktiivsust (kehalise kasvatuse tunnid, huviringid, muu kooliväline 

liikumisharrastus). 

18. Koolielu korraldamisel arvestatakse õpilaste vajadustega (rahuloluhinnang).  

19. Õpilastevahelised suhted on sõbralikud. 

20. Koolis rakendatud tugisüsteemid (Rajaleidja keskuse nõustamised, kooli eripedagoog) 

on õpilastele kättesaadavad ja nende toimimine on andnud häid tulemusi probleemide ennetamisel 

ja lahendamisel. 

21. Kooli juhtkonna, õpetajate ja õpilaste vahelised suhted on sõbralikud ja vastastikust 

koostööd arendavad. 
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22. Koolis toimuvad regulaarsed üritused, kus õpilaste saavutusi avalikult tunnustatakse. 

23. Õpilased on instrueeritud koolikeskkonnas käitumisest ning  turvalisusest õppekäikudel 

ja ekskursioonidel. 

24. Õpilased on osalenud tuleohutusalasel väljaõppel. 

25. On loodud võimalused vabas ja värskes õhus õppimiseks. 

2.6   IKT arengukava 

 

Suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii 

õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahendite 

abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh 

tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks 

sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla 

teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset 

identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. 

 

Digivisioon - Valjala Põhikool on kaasaegse õpikeskkonnaga kool, kus õpetatakse õpilasi 

orienteeruma maailma digikultuuris ning väärtustatakse ka suhtlemist ilma digivahenditeta. 

 

Digimissioon - Kooli lõpetajad on omandanud ja oskavad kasutada õppekavas esitatud 

digipädevusi. 

 

Kolm prioriteetset valdkonda on: 

1. Inimesed 

2. Tark- ja riistvara 

3. Andmekaitse 

 

Inimesed 

Eesmärgid:  

1. Toetada personali kutsealast arengut. 
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2. Julgustada personali, õpilasi ja kogukonda kasutama kaasaegseid võimalusi digimaailmas. 

3. Digitehnoloogia abil arendada õppija õpioskusi, loovust ja innovatsiooni erinevates 

õpikeskkondades. 

4. Kasutada digiajastule kohaseid õpetamis- ja hindamisvõtteid. 

5. Õpetada olema ja käituma digiühiskonnas kodanikuna. 

6. Olla eestvedaja ja julgustaja elukestva õppe protsessis. 

 

Tark- ja riistvara 

Eesmärgid: 

1. Kindlustada kool vajalike IKT-seadmetega, et täita õppekava nõudeid. 

2. IKT-vahendite tõrgeteta töö tagamine. 

3. IKT-vahendite järjepidev uuendamine ja väljavahetamine. 

4. Vähendada erinevate brändide IT-lahendusi ja minna üle kindlale brändile. 

5. Kasutada igapäevases töös võimalikult palju vabavara. 

6. Taristu edasine arendamine. 

 

Andmekaitse 

Eesmärgid: 

1. Kaitsta andmeid ohtude eest. 

2. Tagada andmete väärtuste ja omaduste säilimine. 

3. Varundada vajalikud andmed. 

4. Tagada vastavus õigusaktidele. 
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3. Tegevuskava   

Nr Meede Tegevus Aeg  Vastutaja Finantseerimisallikas Tulemus 

Tegevusvaldkond 1: Eestvedamine ja juhtimine 

1.  Juhtkond kaasab 

aktiivselt õpilasi ja 

personali koolielu 

puudutavate otsuste  

ettevalmistamisse. 

Õpilasesinduse 

kaasamine kooli 

kodukorra arutamisse.  

iga-

aastaselt 

juhtkond kooli eelarve Kooli eesmärke mõistetakse 

ühtemoodi. 

2.  Kooli tööd reguleerivate  

dokumentide 

kaasajastamine.  

Kooli kodukorra 

läbivaatamine, vajadusel 

muudatuste 

sisseviimine.  

iga-

aastaselt 

direktor kooli eelarve Kooli eesmärke mõistetakse 

ühtemoodi ja kõik koolipere 

liikmed teavad oma ülesandeid 

nende saavutamiseks. 

3.  Kooli tööd reguleerivate  

dokumentide 

kaasajastamine. 

 

Arengukava 

läbivaatamine ja 

tegevuskava 

uuendamine. Kirjaliku 

ülevaate esitamine 

KOV-ile ja hoolekogule. 

iga-

aastaselt 

direktor kooli eelarve KOV-il ja hoolekogul on 

ülevaade  kooli arengust. 

4.  Kooli tööd reguleerivate 

dokumentide 

kaasajastamine.   

Töösisekorraeeskirja 

kaasajastamine.  

vastavalt 

vajadusele 

direktor kooli eelarve Selged tööülesanded  ja 

arusaamad.  

5.  Toimib 

sisehindamissüsteem. 

Sisehindamissüsteemi 

täiustamine ja 

rakendamine. 

iga-

aastaselt 

juhtkond kooli eelarve Tööd toetav 

sisehindamissüsteem. 

6.  Toimib 

sisehindamissüsteem. 

Sisehindamise aruande 

koostamine. 

01.09.2016 direktor kooli eelarve Ülevaade kooli arengust 

(arengukava elluviimisest). 
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Nr Meede Tegevus Aeg  Vastutaja Finantseerimisallikas Tulemus 

7.  Tegevusjuhiste 

väljatöötamine riskide 

maandamiseks. 

Riskianalüüsi 

koostamine laste ja 

töötajate haigestumise ja 

vigastuste ennetamiseks 

ja keskkonna ohutuse 

hindamiseks. 

iga-

aastaselt 

direktor kooli eelarve Õpilased on terved, vigastuste 

oht on minimeeritud. 

8.  Tegevusjuhiste 

väljatöötamine riskide 

maandamiseks. 

Evakuatsiooniõppus 2 korda 

aastas 

direktor koostöös 

päästeametiga. 

ei vaja Õpilaste ja töötajate 

eriolukorras käitumise oskuste 

paranemine. 

9.  Tegevusjuhiste 

väljatöötamine riskide 

maandamiseks. 

Tuleohutusaruande 

koostamine. 

iga-

aastaselt 

direktor, 

haldusjuhataja 

kooli eelarve Koolihoone ja selle kasutamine 

vastab tuleohutusnõuetele. 

10.  Koolielu kajastamine 

meedias. 

Artiklid kooli tegemiste 

kohta valla lehes. 

vastavalt 

lehe 

ilmumisele  

juhtkond vald Koolil on jätkuvalt hea maine 

kogukonnas.  

11.  Koolielu kajastamine 

meedias. 

Kooli tegemiste 

kajastamine 

maakonnalehes. 

vajadusel, 

vastavalt 

võimalustele 

juhtkond kooli eelarve Koolil on jätkuvalt hea maine 

kogukonnas ja kaugemal. 

12.  Pedagoogilise 

professionaalsuse tõus. 

Personalivajaduse 

kaardistamine. 

pidev direktor ei vaja Ülevaade personali 

hetkeolukorrast. 

13.  Pedagoogilise 

professionaalsuse tõus. 
IKT-alaste koolituste 

vajaduste 

väljaselgitamine. 

pidev direktor ei vaja Koostatud koolituskava. 

14.  Pedagoogilise 

professionaalsuse tõus. 
Tehnoloogiavahendite 

aktiivsem kasutamine 

suhtlemiseks. 

pidev kollektiiv ei vaja Informeeritud personal ja 

paranenud omavaheline 

kommunikatsioon. 
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15.  Võimalused tasemel 

õppetööks. 
Andmete varundamise 

süsteemi 

väljatöötamine. 

2017 IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

ei vaja Vajamineva informatsiooni 

säilimine. 

16.  Võimalused tasemel 

õppetööks. 
IKT-alase eelarve 

koostamine. 

iga-

aastaselt 

direktor kooli eelarve Õppekava nõuded on 

täidetud. 

17.  Pedagoogilise 

meisterlikkuse tõus. 
Personali IKT-alane 

eneseanalüüs. 

pidev direktor ei vaja Personali arenguvajadused 

on välja selgitatud. 

18.  Pedagoogilise 

meisterlikkuse tõus. 
Õppekava 

ülevaatamine. 

2017 direktor kooli eelarve IT-oskuste integreerimine 

ainetundidesse. 

Tegevusvaldkond 2: Personalijuhtimine 

19.  Omavaheliste koolitus- 

ja õpetamiskogemuste 

veelgi tihedam 

vahetamine.  

Õpetajate nõupidamised.  1 kord 

veerandis  

juhtkond ei vaja  Ühtne arusaam kooli arengust. 

20.  Omavaheliste koolitus- 

ja õpetamiskogemuste 

veelgi tihedam 

vahetamine. 

Õpetajate kõnelused 

vabal teemal. 

1 kord 

veerandis 

juhtkond ei vaja Laia silmaringiga õpetajad.  

21.  Uute meetodite, 

koolitustelt saadud 

teadmiste julgem ja 

aktiivsem rakendamine 

igapäevatöös. 

Ettepaneku tegemine 

ainesektsioonidele uute 

täiendkoolituste 

toomiseks maakonda, 

neil osalemine.  

pidev õpetajad, 

ainesektsioon 

kooli eelarve  Kaasaegsel metoodikal 

põhinev õpetamine.  

22.  Uute meetodite, 

koolitustelt saadud 

teadmiste julgem ja 

Õpetajate 

ettevalmistamine 

diferentseeritud  

pidev õppealajuhataja kooli eelarve  Efektiivsem tund. 
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aktiivsem rakendamine 

igapäevatöös. 

õpetamiseks koolituste 

kaudu.  

23.  Personalil 

erialakoolitustel 

osalemise 

võimaldamine. 

Koolitused vastavalt 

arenguvestluste 

tulemustele. 

pidev juhtkond õpetajad,  

kooli eelarve 

Professionaalne õpetaja. 

24.  Personalile 

kollektiivkoolitused. 

Koolitused vastavalt 

nõudmistele. 

iga-

aastaselt 

juhtkond kooli eelarve Töötajatel ühtne arusaam 

erinevatel teemadel ja oskustes. 

25.  Noore õpetaja 

tugisüsteemi 

parandamine.  

Kogemustega õpetaja 

kaasamine mentorlusse. 

2017 õppealajuhataja kooli eelarve Paranenud on 

õpetajatevaheline koostöö. 

26.  Uute meetodite, 

koolitustelt saadud 

teadmiste julgem ja 

aktiivsem rakendamine 

igapäevatöös. 

Koolituse - 

erivajadusega laps 

koolis, läbiviimine 

kõigile töötajatele. 

iga-

aastaselt 

direktor kooli eelarve Töötajad oskavad toetada 

erivajadusega õpilasi. 

27.  Personali motiveerimine 

tulemuslikumalt 

töötama. 

Personali vajaduste 

väljaselgitamine, 

(arenguvestlused). 

iga-

aastaselt 

 

direktor kooli eelarve Motiveeritum töötaja panustab 

tulemuslikumalt õppe- ja 

kasvatustegevusse. 

28.  Personali motiveerimine 

tulemuslikumalt 

töötama. 

Töötajatele 

tervisekontrolli 

võimaldamine.   

iga kahe 

aasta tagant 

direktor kooli eelarve Töötajad on motiveeritumad, 

asutus panustab töötaja 

tervisesse. 

29.  Personali motiveerimine 

tulemuslikumalt 

töötama. 

Töötajate palga- ja 

tunnustamissüsteemi 

rakendamine. 

iga-

aastaselt 

direktor kooli eelarve Rahuolev  ja motiveeritud 

töötaja. 
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30.  Kollektiivi ühendavate 

ürituste korraldamine. 

Personali 

ühisüritused/väljasõidud 

Eestimaa erinevatesse 

koolidesse. 

vastavalt 

koolitus-

kalendrile 

direktor kooli eelarve Pakkuda töötajatele võimalusi 

väljaspool tööaega 

suhtlemiseks/koolitusteks/ 

kogemuste vahetamiseks. 

31.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

Töötajate koolitamine, 

ühtne lähenemine IKT-

valdkonnale. 

pidev kollektiiv projektid, kooli eelarve Enesekindel, kutsestandardile 

vastav töötaja. 

32.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

IKT-vahendite aktiivne 

kasutamine. 

pidev õpetajad projektid, kooli eelarve Motiveeritud õpilane. 

33.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

Pidev enesearendamine. pidev kollektiiv projektid, kooli eelarve Enesekindel, kutsestandardile 

vastav töötaja. 

34.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

Aktiivne e-tundide 

kasutamine 

pidev õpetajad kooli eelarve Huvitav ainetund. 

35.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

Internetis õppimist 

toetavad keskkonnad. 

pidev õpetajad ei vaja Mitmekesine ja huvitav 

ainetund. 

36.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

IKT-alased koolitused. pidev juhtkond, 

kollektiiv 

projektid, kooli eelarve Julgelt tehnoloogiat kasutav ja 

kutsestandardile vastav töötaja. 

37.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

IKT-vahendite kasuta-

mine igapäevases elus. 

pidev kogukond projektid, kooli eelarve Kultuurne käitumine 

digimaailmas. 

38.  Personali ühtne areng 

läbi kollektiivkoolituste. 

eTwinningu projekti 

kasutamine õppe- ja 

huvitöö 

mitmekesistamiseks. 

pidev õpetajad ei vaja Mitmekesine ja huvitav tund, 

kogemuste saamine ning 

osalemine Euroopa koolide 

erinevates projektides. 

Tegevusvaldkond 3: Koostöö huvigruppidega 

39.  Koostöö tõhustamine Õpetajate ja hoolekogu juuni iga- hoolekogu esimees/ ei vaja Selged vastastikused ootused. 
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 huvigruppidega.  ümarlaua korraldamine. aastaselt juhtkond 

40.  Lastevanemate 

koolitamine kooli 

kaudu. 

Lastevanemate 

üldkoosolekud. 

2 korda 

aastas 

juhtkond ei vaja Haritud ja informeeritud 

lapsevanem. 

41.  Lastevanemate 

koolitamine kooli 

kaudu. 

Ümarlaud, koosolekud 

ja koolitused. 

pidev sotsiaalnõunik, 

põhikooli direktor, 

lasteaia direktor, 

VK haridus- ja 

kultuurikomisjon, 

sotsiaalkomisjon 

projektipõhine  Hea kontakt kooli ja 

lastevanemate vahel. 

42.  Koostöö tõhustamine 

huvigruppidega. 

Hinnetelehtede 

kojusaatmine. 

4 korda 

aastas  

klassijuhatajad  kooli eelarve  Lapse edasijõudmisest 

informeeritud lapsevanem. 

43.  IT võimaluste 

arendamine 

huvigruppidega 

suhtlemiseks. 

Kooli veebilehe 

arendamine õpilaste, 

kooli personali ja 

vanematega ühenduse 

võtmise jaoks 

(küsitlused, info 

edastamine). 

pidev IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

kooli eelarve Info on operatiivselt 

kättesaadav. 

44.  Koostöö tõhustamine 

huvigruppidega. 

Lastevanemate 

klassikoosolekute 

korraldamine. 

2 korda 

aastas 

klassijuhatajad  ei vaja Informeeritud lapsevanem. 

45.  Käitumis- ja 

õpiraskustega laste 

vanemate regulaarne 

kaasamine probleemide 

lahendamisse. 

Lastevanemate 

nõustamine lapse arengu 

küsimustes 

individuaalse vestluse 

kaudu. 

iga–

aastaselt     

klassijuhatajad  valla eelarve Toimetulev õpilane. 
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46.  Huvigruppide 

kaasamine erinevate 

ürituste ja 

projektipäevade 

läbiviimisesse. 

Koostöö Valjala Martini 

kogudusega, 

1.september, jõulud, 

pühapäevakool.                

iga–

aastaselt     

direktor ei vaja Laps mõistab aastaaegade ja 

kristlike pühade vahelist seost. 

Kristliku kasvatusega laps. 

47.  Huvigruppide 

kaasamine erinevate 

ürituste ja 

projektipäevade 

läbiviimisesse. 

Välisriigis, vabariigis, 

maakonnas ja vallas 

asuvate ettevõtete 

külastamine 

tutvustamaks erinevaid 

elukutseid. 

iga-

aastaselt 

juhtkond ettevõtted, projektid, 

kooli eelarve 

Õpilased õpivad väärtustama 

erinevaid elukutseid – kõik  

elukutsed on vajalikud. Jätkuv 

koostöö ettevõtetega. 

48.  Huvigruppide vajaduste 

ja ootuste süsteemne 

väljaselgitamine 

küsitluste ja tagasiside 

võimaldamise kaudu. 

Huvigruppide 

rahuloluküsitlus. 

iga-

aastaselt 

juhtkond kooli eelarve Väljaselgitatud ootused, 

koostöö on kavandatud ja 

hinnatud. 

49.  Huvigruppide 

kaasamine erinevate 

ürituste ja 

projektipäevade 

läbiviimisesse. 

Vastavalt laste 

väljaselgitatud huvidele 

külaliste kutsumine.  

vastavalt 

vajadustele 

juhtkond kooli eelarve Laia silmaringiga ja huvituvad 

lapsed. 

50.  Huvigruppide 

kaasamine erinevate 

ürituste ja 

projektipäevade 

läbiviimisesse. 

Andmete kogumine 

vilistlaste kohta. 

pidev  klassijuhatajad kooli eelarve On loodud kontakt 

vilistlastega. 

51.  Huvigruppide 

kaasamine erinevate 

Leida inimesed, kes 

soovivad õpilastega 

pidev huvijuht kooli eelarve Juhendajate olemasolu.  
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ürituste ja 

projektipäevade 

läbiviimisesse. 

tegelda (projektid). 

52.  Huvigruppide 

kaasamine erinevate 

ürituste ja 

projektipäevade 

läbiviimisesse. 

Kohaliku toidu 

kasutamise alase 

koostöö süvendamine 

ning  jätkamine Saarte 

Koostöökogu ja 

Saaremaa Talupidajate  

Liiduga. 

vastavalt 

vajadusele 

direktor kooli  eelarve, 

projektid 

Lastevanemad väärtustavad 

tervislikku kohalikku toitu. 

Lastevanemate teadlikkus 

terviseedendusest on 

suurenenud. 

53.  Kaasatud lapsevanem. Stuudium. pidev IT -spetsialist/ 

haridustehnoloog 

ei vaja Teadlik ja informeeritud 

lapsevanem. 

54.  Kompetentne 

lapsevanem. 

Lastevanemate IKT-

alane tugi. 

pidev IT -spetsialist/ 

haridustehnoloog 

ei vaja Teadlik ja informeeritud 

lapsevanem. 

55.  Kompetentne 

lapsevanem. 

Lastevanemate IKT-

alane koolitus. 

vastavalt 

vajadusele 

juhtkond projektid, kooli 

eelarve 

Teadlik ja informeeritud 

lapsevanem. 

56.  Kompetentne 

lapsevanem. 

IKT-alane koostöö 

kohaliku omavalitsuse 

töötajatega. 

pidev direktor ei vaja Informeeritud omavalitsus ja 

paranenud koostöö. 

57.  Kaasatud kogukond. Arengukava 

tutvustamine volikogus. 

kord aastas direktor ei vaja Informeeritud omavalitsus ja 

paranenud koostöö. 

58.  Kaasatud kogukond. Õppereisid, kogemuste 

vahetamine. 

vastavalt 

vajadusele 

direktor projektid, kooli 

eelarve 

Informeeritud kogukond ja 

paranenud koostöö. 

59.  Kaasatud kogukond. IKT-vahendite 

kasutamine igapäevases 

elus. 

pidev kogukond projektid, kooli 

eelarve 

Kultuurne käitumine 

digimaailmas. 
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Tegevusvaldkond 4: Õppe- ja kasvatusprotsess 

60.  Andekamatele õpilastele 

suurema tähelepanu 

pööramine.  

Õpilaste tunnustamine 

vastavalt olemasolevale 

väljatöötatud juhendile. 

pidev juhtkond kooli eelarve Motiveeritud õpilane. 

61.  Andekamatele õpilastele 

suurema tähelepanu 

pööramine, aineringide 

käivitamine andekatele 

õpilastele. 

Laste (eri)huvide 

väljaselgitamine ja 

nende initsieerimine 

uurimistööde 

koostamiseks.  

pidev aineõpetajad  kooli eelarve Laia silmaringiga õpilane. 

62.  HEV-õpilaste 

nõustamisel senisest 

enam koolivälise abi 

kasutamine. 

Koostöö Rajaleidja 

keskusega 

erivajadustega õpilase 

toetamiseks. 

vastavalt 

vajadusele 

eripedagoog omavalitsus Nõustatud 

lapsevanem/nõustatud 

pedagoog. 

63.  HEV õpilaste 

nõustamisel senisest 

enam koolivälise abi 

kasutamine. 

Koostöö lasteaiaga 

koolivalmiduse 

hindamisel. 

pidev juhtkond omavalitsus Kooliküps õpilane. 

64.  Andekamatele õpilastele 

suurema tähelepanu 

pööramine. 

Ülemaakonnalistest 

üritustest osavõtt. 

iga-

aastaselt 

juhtkond, õpetajad kooli eelarve Õpilastel erinev 

võistluskogemus. 

65.  Andekamatele õpilastele 

suurema tähelepanu 

pööramine. 

Aineringide käivitamine 

andekatele õpilastele. 

iga-

aastaselt 

juhtkond, õpetajad kooli eelarve Enesekindel ja tark õpilane. 

66.  Olemasolevate 

võimaluste aktiivsem ja 

tõhusam kasutamine 

Almanahhi ilmumine. 

(elektrooniliselt) 

2018 juhtkond, õpetajad valla eelarve, 

projektipõhine 

Õpilaste omaloomingu 

väärtustamine. 



Valjala Põhikooli arengukava 2017 - 2021 

Valjala Põhikool                                                                                                                                   2016 30 

Nr Meede Tegevus Aeg  Vastutaja Finantseerimisallikas Tulemus 

õppe- ja kasvatustöös. 

67.  Õppeainete lõimingu 

suurendamine. 

Valjala õpilaste 

uurimistööde kogumiku 

ilmumine. 

2018 juhtkond, õpetajad kooli eelarve Õpilaste loovtöö 

väärtustamine. 

68.  HEV-õpilaste 

nõustamisel senisest 

enam koolivälise abi 

kasutamine. 

Sotsiaaltöötaja 

kaasamine HEV-laste 

puhul. 

pidev klassijuhatajad  valla eelarve Sotsiaalsete või 

pereprobleemide 

leevendamine. 

69.  Karjääriteenuse 

kättesaadavus. 

Karjääritund õppekavas. pidev direktor kooli eelarve, 

projektipõhine 

Karjääriplaneerimisoskustega 

õpilane. 

70.  Uute meetodite, 

koolitustelt saadud 

teadmiste julgem ja 

aktiivsem rakendamine 

igapäevatöös. 

Ettepaneku tegemine 

ainesektsioonidele uute 

täiendkoolituste 

toomiseks maakonda, 

neil osalemine.  

pidev õpetajad, 

ainesektsioon 

kooli eelarve  Kaasaegsel metoodikal 

põhinev õpetamine.  

71.  Õpiabi korraldus ka 

vanema astme 

õpilastele. 

Kooli eripedagoog. 

Tugisüsteemide 

korraldus. 

pidev direktor valla eelarve Õpiabi on kättesaadav. 

72.  Uute meetodite, 

koolitustelt saadud 

teadmiste julgem ja 

aktiivsem rakendamine 

igapäevatöös. 

Õpetajate 

ettevalmistamine 

diferentseeritud  

õpetamiseks koolituste 

kaudu. 

pidev õppealajuhataja kooli eelarve Efektiivsem tund. 

73.  Kaasaegne õpikäsitus 

toimib. 

Aktiivne IKT-vahendite 

kasutamine õppimisel. 

pidev õpetaja projektid, kooli eelarve Julge ja oskustega õpihimuline 

õpilane. 

74.  Kaasaegne õpikäsitus IKT-vahendite kasuta- pidev õpilane projektid, kooli eelarve Huvitav koolielu, aktiivne 
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toimib. mine klassivälises töös. õpilane. 

75.  Kaasaegne õpikäsitus 

toimib. 

Internetis õppimist 

toetavate  keskkondade 

kasutamine. 

pidev õpilane kooli ja kodude 

eelarve 

Oskus kasutada erinevaid 

õpikeskkondasid. 

76.  Kaasaegne õpikäsitus 

toimib. 

IKT-vahendite 

kasutamine igapäevases 

elus. 

pidev õpilane projektid, kooli eelarve Oskuslik ja kultuurne 

käitumine digimaailmas. 

77.  Kaasaegne õpikäsitus 

toimib. 

Koolitus. pidev õpilane projektid, kooli eelarve Nutikas, kultuurne ja hea 

õpilane. 

78.  Kaasaegne õpikäsitus 

toimib. 

eTwinningu projekti 

kasutamine õppe- ja 

huvitöö 

mitmekesistamiseks. 

pidev õpilane ei vaja Mitmekesine ja huvitav tund, 

kogemuste saamine ning 

osalemine Euroopa koolide 

erinevates projektides. 

Tegevusvaldkond 5: Ressursside juhtimine 

79.  Rahvariiete 

uuendamine. 

Valjala õpilastele uued 

rahvariided. 

2017-2021 direktor kooli eelarve Hoolitsetud ja rõõmsad 

õpilased. 

80. v Spordiehitiste 

uuendamine/remont ja 

sisustamine kaasaegsete 

vahenditega. 

Võimla kapitaalremont. 2017-2021 direktor projektipõhine, valla 

eelarve 

Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

81.  Õpikeskkonna 

uuendamine.  

Pehme mööbel õppe- ja 

puhkeruumidesse . 

2017-2021 direktor kooli eelarve Hoolitsetud ja rõõmsad 

õpilased. 

82.  Õpikeskkonna 

uuendamine.  

Kooli stendide 

paigaldamine 2. ja 3. 

korrusele. 

2017-2021 direktor, 

haldusjuhataja 

kooli eelarve Kvaliteetse info edastamine 

lastele, koolitöötajatele, 

lastevanematele ja valla 
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elanikele. 

83.  Ressursside (vesi, 

elekter jmt) säästev 

kasutus ning materjalide 

taas- ja korduvkasutus.  

 

  

Õppehoone  

üldkasutatavates WC-

des ja garderoobis on 

valgustuse lülitus üle 

viidud 

liikumisanduritele; 

koridorides ja 

trepikodades on lisaks 

kasutusel aegreleed. 

2017-2021 direktor, 

haldusjuhataja 

  

kooli eelarve, 

projektipõhine 

Säästlik ressursikasutus. 

84.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Tualettruumide 

kapitaalremont (poiste 

tualettruumidesse 

pissuaarid ja tütarlaste 

tualettruumidesse 

käsidušid). 

2017-2021 direktor kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

85.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Kooli kanalisatsiooni-

torustiku uuendamine. 

2017-2021 direktor projektipõhine, valla 

eelarve 

Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

86.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Õhuvahetuse paranda-

mine klassides (akende 

vahetus). 

2017-2021 direktor kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

87.  Spordiehitiste 

uuendamine/remont ja 

sisustamine kaasaegsete 

vahenditega.  

Võimla kapitaalremont. 2017-2021 direktor kooli eelarve Spordilembesed õpilased ja 

vallaelanikud. 

88.  Spordiehitiste 

uuendamine/remont ja 

sisustamine kaasaegsete 

Kooli staadioni 

uuendamiseks projekti 

Tegelik 

sõltub kaas-

finantseeri

direktor projektipõhine, valla 

eelarve 

Spordilembesed õpilased ja 

vallaelanikud ning sisustatud 



Valjala Põhikooli arengukava 2017 - 2021 

Valjala Põhikool                                                                                                                                   2016 33 

Nr Meede Tegevus Aeg  Vastutaja Finantseerimisallikas Tulemus 

vahenditega. koostamine.  mise 

olemasolust 

vaba aeg. 

89.  Spordiehitiste 

uuendamine/remont ja 

sisustamine kaasaegsete 

vahenditega. 

Kooli staadioni 

rekonstrueerimine. 

Tegelik 

sõltub kaas-

finantseeri

mise 

olemasolust 

direktor projektipõhine, valla 

eelarve 

Spordilembelised õpilased ja 

vallaelanikud ning sisustatud 

vaba aeg. 

90.  Kooli õunaaia 

arendamine koostöös 

lastevanematega. 

Õunapuude istutamine.  iga-

aastaselt 

lõpuklass ja  

klassijuhataja 

lapsevanemad Tervisliku valiku 

mitmekülgsus. 

91.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Klasside inventari 

täiendamine. 

Pidev direktor kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

92.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Direktori tööruumide 

remont. 

2017-2021 direktor 

 

kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

Stressivaba ja rõõmus direktor. 

93.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Haldusjuhataja 

tööruumide remont. 

2017-2021 direktor, 

haldusjuhataja 

kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

Stressivaba ja rõõmus 

haldusjuhataja. 

94.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Abipersonali 

tööruumide remont. 

2017-2021 direktor, 

haldusjuhataja 

kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

Stressivaba ja  rõõmus 

abipersonal. 

95.  Luua võimalus kasutada 

igapäevases õppetöös 

kaasaegseid audio-

visuaalseid ja 

IT-vahendite olemasolu 

ja kaasajastamine. 

pidev IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

HITSA, valla eelarve Õppetöös on võimalus 

kasutada arvuteid.  
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infotehnoloogia 

võimalusi. 

96.  Transpordi 

lahendamine, mille 

tulemusena saab 

korraldada üritusi 

väljaspool kooli. 

Eelarves vahendite 

leidmine ja projektide 

koostamine. 

pidev direktor, 

haldusjuhataja 

kooli eelarve ja 

projektid 

Võimalus käia muuseumis, 

näitustel, teatris jne. Sisustatud 

vaba aeg. 

97.  Mänguväljaku 

täiendamine.  

Rahastamiseks projekti 

koostamine.  

tegelik 

sõltub kaas-

finantseeri

mise 

olemasolust 

direktor, 

haldusjuhataja, 

valla sporditöötaja 

projektipõhine, valla 

eelarve  

Sisustatud vaba aeg.  

98.  Spordiehitiste 

uuendamine/remont ja 

sisustamine kaasaegsete 

vahenditega. 

Olemasolevate 

mänguväljaku vahendite 

uuendamine. 

iga-

aastaselt 

direktor, 

haldusjuhataja 

 

projektipõhine, kooli 

eelarve 

Lastele on loodud turvaline ja 

esteetiline mängupaik. 

99.  Inforessursid on 

kättesaadavad. 

Raamatukogu fondi 

täiendamine 

iga-

aastaselt 

juhtkond kooli eelarve Mitmekülgne info õpilastele ja 

õpetajatele. 

100.  Inforessursid on 

kättesaadavad. 

Kooli kodulehe pidev 

uuendamine, selle 

sisukamaks, 

informatiivsemaks ja 

operatiivsemaks 

muutmine. 

pidev direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

kooli eelarve Informeeritud kogukond. 

101.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Sadevete drenaaži 

väljaehitamine. 

2017-2021 direktor projektipõhine, kooli 

eelarve 

Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 



Valjala Põhikooli arengukava 2017 - 2021 

Valjala Põhikool                                                                                                                                   2016 35 

Nr Meede Tegevus Aeg  Vastutaja Finantseerimisallikas Tulemus 

102.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Kooli maa-ala 

planeerimine. 

2017-2021 direktor projektipõhine, kooli 

eelarve 

Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

103.  Ressursside (vesi, 

elekter jmt) säästev 

kasutus ning materjalide 

taas- ja korduvkasutus. 

Jäätmete liigiti 

kogumine. 

pidev direktor, 

haldusjuhataja 

  

kooli eelarve Säästlik ressursikasutus. 

104.  Turvalise kooliümbruse 

tagamine. 

Valvekaamerate 

paigaldamine. 

2017-2021 direktor projektipõhine, valla 

eelarve 

Turvaline ja hoitud kooli 

ümbrus 

105.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont.   

Koolile aula rajamine. 2017-2021 direktor projektipõhine, valla 

eelarve 

Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele 

106.  Aastaringselt nõuetele 

vastav siseruumide 

temperatuur. 

Koolimaja 

soojustamine. 

2017-2021 direktor projektipõhine, 

valla eelarve 

Kaasaegne ja tervislik 

koolimaja. 

107.  Nõuetele vastav 

automaatne 

tulekahjusüsteem. 

ATS-seadmeid 

uuendamine. 

2017-2021 direktor kooli eelarve Kool vastab 

tuleohutusnõuetele. 

108.  Töötingimuste 

uuendamine/nõuetele 

vastavus. 

Söökla uus kombiahi ja 

nõudepesumasin. 

2017-2021 direktor valla eelarve Kaasaegne ja tervislik 

koolimaja. 

109.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont. 

Maja katuse plekkääre 

vahetus. 

2017-2021 direktor kooli eelarve Kool vastab 

tervisekaitsenõuetele. 

110.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont. 

Katlamaja soojussõlme 

põrand. 

2017-2021 direktor kooli eelarve Ohutu keskkond. 

111.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont. 

Õuemaja akende 

vahetus. 

2017-2021 direktor kooli eelarve Ohutu keskkond. 
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112.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont. 

4. korruse tubade 

remont. 

2017-2019 direktor kooli eelarve Kaasaegne ja tervislik 

koolimaja. 

113.  Õpikeskkonna 

uuendamine/remont. 

Rattahoidla kooli õue. 2017-2021 direktor kooli eelarve Turvaline ja hoitud kooli 

ümbrus. 

114.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Videoprojektorid 

kõikidesse klassidesse. 

2017-2021 direktor, 

IT -spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid,  

kooli eelarve 

Kaasaegne kool ja õppekava 

nõuded on täidetud. 

115.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

LEGO Mindstorm EV3 

robotid. 

2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid,  

kooli eelarve 

Kaasaegne kool ja õppekava 

nõuded on täidetud. 

116.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Peegelkaamera. 2017-2021 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Kaasaegne kool ja õppekava 

nõuded on täidetud. 

117.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

NAS Synology seade. 2017-2021 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Andmete säilimine on tagatud. 

118.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Tahvelarvutid 

õpetajatele ja õpilastele. 

2017-2021 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Kaasaegne kool ja õppekava 

nõuded on täidetud. 

119.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

3D printer ja 3D skänner 2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Kaasaegne kool ja õppekava 

nõuded on täidetud. 

120.  Õpikeskkonna Kogu kooli WiFi 

ülevaatamine ja 

2017-2018 direktor, projektid, kooli eelarve Kaasaegne kool ja õppekava 
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uuendamine. uuendamine. IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

nõuded on täidetud. 

121.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Olemasolevate IKT-

vahendite töös 

hoidmine. 

pidev direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve IKT-vahendid töötavad 

tõrgeteta. 

122.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Klassidesse kõlarid koos 

lisadega. 

2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Kvaliteetne õppetund. 

123.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Klassidesse 

dokumendikaamerad. 

2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Paberdokumentide 

digitaliseerimine. 

124.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Infokioskid. 2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve 2. ja 3. korrusel ning õpetajate 

toas ajakohane info. 

125.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Kõrvaklapid 

arvutiklassi. 

2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

kooli eelarve Mitmekesine ja huvitav 

ainetund. 

126.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

E-tund. pidev direktor kooli eelarve Kaasaegne kool. 

127.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Kontoritarkvara. pidev direktor kooli eelarve Kaasaegne kool. 

128.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Õppeprogrammid. pidev direktor kooli eelarve Kaasaegne kool. 
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129.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Interneti andmeside-

kiiruse suurendamine. 

pidev IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

kooli eelarve Interneti kiiruse suurenemine, 

tõrgeteta töö. 

130.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Kogu kooli WiFi 

ülevaatamine ja 

uuendamine. 

2017-2018 direktor, 

IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

projektid, kooli eelarve Kaasaegne kool ja õppekava 

nõuded on täidetud. 

131.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Andmete varundamine. pidev IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

kooli eelarve Andmete kaitstud seisund 

garanteerimaks andmete 

konfidentsiaalsust, 

kättesaadavust ja terviklikkust. 

132.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Viirustõrje. pidev IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

kooli eelarve, tasuta 

lahendused 

Kaitstud arvutid; andmete 

käideldavus, terviklikkus ja 

konfidentsiaalsus. 

133.  Õpikeskkonna 

uuendamine. 

Litsentside korrashoiu 

jälgimine. 

pidev IT-spetsialist/ 

haridustehnoloog 

ei vaja Tarkvara vastab seadustele. 
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4. Arengukava uuendamise kord 

 

Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, 

õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli ja selle 

muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, 

õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

Kool avalikustab kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ja kodukorra oma 

veebilehel ja loob koolis võimalused nendega tutvumiseks paberil. 

Arengukava vaadatakse õpetajate poolt kollektiivselt läbi iga aasta septembris ühisel 

seminaril. Vajadusel lisatakse tegevuskavasse uusi tegevusi. Tegevuskava 

uuendatakse iga 3 aasta tagant.  

Arengukava kinnitab vallavolikogu. Uus arengukava koostatakse hiljemalt 2017. 

aastal. Vastavalt koolielu prioriteetide muutumisele võib arengukava uuendada ka 

varem.  

 

 

 

 

Liilia Eensaar 

volikogu esimees 


