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I SISSEJUHATUS 

 

Lasila Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooli arengusuunad järgmiseks viieks 

aastaks. Arengukava sisaldab kooli üldandmeid, tugevusi ning arenguprioriteete, õpetajate 

koolituskava, kolme aasta tegevuskava. Käesolev arengukava lähtub kooli põhimäärusest, 

eelmisest arengukavast, Rakvere valla arengukavast, sisehindamise tulemustest ja möödunud 

õppeaastate statistilistest ja analüütilistest töökokkuvõtetest. 

Arengukava koostamise keskseks ideeks on õppija areng ning kaasaegse õpikeskkonnaga ja 

jätkusuutliku kooli tegevuse tagamine. Arengu seisukohalt on oluline mõisakooli eripära ning 

traditsioonide hoidmine ja arendamine.  

Arengukava täiendavad igaks õppeaastaks loodav kooli üldtööplaan ja lasteaia tegevuskava, 

milles püstitatakse konkreetsed ülesanded jooksvaks õppeaastaks ning kooli ja lasteaia 

õppekavad, millede arendustegevus on pidev protsess.  

Arengukava on koostatud meeskonnatööna õpetajate, juhtkonna ja hoolekogu liikmete poolt 

kooli järjepideva arengu tagamiseks ning on läbi arutatud kooli õppenõukogus ja hoolekogus.  

 

 II ÜLDANDMED 

 

1) ÜLEVAADE KOOLIST 

 

Lasila Põhikool asub Rakvere vallas Lasila külas Vahtra pst 17/1 asuvas mõisahoones.  

Koolis on 9 klassikomplekti ja lasteaiarühm. Tegemist on liigirikkuse poolest looduslikult 

mitmekesises piirkonnas paikneva mõisakooliga, millest tulenevalt on loodushoid ja 

kultuuripärandi uurimine  ning hoidmine kooli prioriteedid.  

Lasila Põhikool töötab kolmes hoones: 19. sajandist pärit mõisamajas, 1972. a valminud 

lasteaiamajas ja 2012. a valminud algklasside majas.   

Mõisamajas on 4 klassiruumi, saal, raamatukogu, lugemissaal, arvutiklass, loodusainete 

klass, keelteklass, muusikaklass, õpetajate tuba ja juhtkonna ruumid, keldrikorrusel asuvad 

õppeköök, köök, söökla, garderoob ja duširuumid. Mõisa edelatorn on rekonstrueeritud Baeri 

torniks, kus lisaks püsinäitusele loodusteadlasest asub Lasila kooli arhiiv ja vahelduvad 

erinevad ajutised näitused ajaloolistel ja hariduselu teemadel. Korraldades 
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mõisaekskursioone, tutvustame põhjalikult ka Baeri elu ning tegevust ja pöörame tähelepanu 

Lasila looduse eripärale; siinsetele haruldastele taime- ning loomaliikidele. Mõisa juurde 

kuuluv  park on kooli poolt hooldatav ja uuendatav ning kasutatav õppetöö loomuliku osana.  

Lasteaiamajas on 2 õppeklassi, mänguruum, puhkeruum, õppetöökoda ja eripedagoogi 

kabinet. Maja on põhjalikult remonditud (aknad-uksed, katus, soojustus, õliküte) aastatel 

2002-2003. Lasteaiamajas tegutseb üks lasteaiarühm 3 - 7 aastastele lastele.  Maja ümber on 

aiaga piiratud mänguala, mis vajab uuendamist. Majas töötab ka Lasila päevakeskus.  

Uues ja kaasaja nõuetele vastavas algklasside majas on 4 klassiruumi. Õppetööd alustasid 

algklasside õpilased  uues majas 1.09.2012, hoone pidulik avamine toimus 12.10.2012. 

Kooli õpi- ja töökeskkond on turvaline ja vastab tuleohutus- ja tervisekaitsenõuetele.  

 

2) KOOLI JA MÕISA AJALOOST 

 

Lasila mõis on rajatud 16. saj esimesel poolel samanimelise küla territooriumile. 19. saj 

alguses kuulus mõisaansambel Karl Ernst von Baeri lellele Karl Heinrich von Baerile. 

Ovaalse tiigiga majaesises pargis asub 1976. a paigaldatud akadeemik Baeri mälestuskivi. 

Praegune stiilne tornidega telliskividest mõisahoone valmis 1860-ndatel aastatel, kui mõis 

kuulus Rudolf von Ungern-Sternbergile.  

Vanim kirjalik teade Lasila koolist pärineb 1787. aasta kevadest. Õppetöö algas usutavasti 

1786. aasta sügisel.  Esimene koolimaja ehitati Lasilasse mõisa kulu ja kirjadega 1834. aastal. 

Üsna vana maja kõrvale ehitati uus ja suurem 1904. aastal, mille asupaika tähistab praegu 

mälestuskivi. Lasila kool paigutati Lasila mõisa härrastemajja aastal 1922. ning suleti 1973. 

aastal, mil seal alustas tööd Energia kolhoosi osakonna keskus. Aastal 1986 alustas 

mõisahoones uuesti tegevust kool:  

1986 - Lasila Algkool; 

1990 - Lasila Lasteaed Algkool;  

1993 - Lasila Põhikool.  

Alates taasavamisest on kooli juhtinud: 

Malle Mager  1986 – 1988 

Veera Tiidenberg 1989 – 2003  

Aare Treial  2003 – 2007 

Praegu on direktoriks Katrin Murakas.  

Lasila Põhikooli on lõpetanud 22 lendu (213 õpilast).   
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3) KOOL TÄNA (2017. a sügise andmed) 

 

Lasila Põhikool on oma kolmekümne ühe tegutsemise aasta vältel tõestanud oma elujõulisust. 

Koolis on professionaalne, asjatundlik ja kutsealaselt pädev pedagoogiline personal, kes 

suudab luua tingimused kõikide õpilaste arenguks.  

 

Kooli töötajad 

Näitaja  

Töötajaid koolis kokku 28 

Ametikohti koolis kokku 23,75 

Õpetaja ametikohti 13,5 

s.h. eripedagoog 0,5 

s.h. lasteaiaõpetaja 2,8 

Direktor 1,0 

Sekretär 0,75 

Raamatukoguhoidja/majaperenaine 1,0 

Teenindava personali ametikohti 7,5 

Lisandub ühe lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja ametikoht  

(0,5 õpetaja + 0,5 õppealajuhataja ametikohta) 

 

Õpetajad 

Näitaja  

Õpetaja ametikohti 13,5 

Õpetajate arv 20  

s.h. kõrgharidusega 17 

s.h. ped.keskeriharidusega 2 

s.h. muu kesk- või keskeriharidusega 1 

 

Õpetajate kvalifikatsioon

 

Näitaja   

Vanemõpetaja 1 

Õpetaja 19 

 

Õpetajate Lasila koolis töötatud aastad 

0-5 aastat 6-10 aastat 11-20 aastat 21-30 aastat 31 ja enam aastat 

2 6 6 4 2 

 

Õpilased 

Näitaja Kokku  T P 

Õpilaste arv koolis 65 39 26 

I kooliaste 25 17 8 

II kooliaste 19 13 6 

III kooliaste 21 9 12 

Klassikomplekte 9   
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Viimaste aastate prognoos näitab õpilaste arvu stabiliseerumist kooli piirkonnas. Hoides 

õpilaste arvu koolis 70 piires, komplekteeritakse ka edaspidi Lasila kool  9 klassikomplektiga, 

mis lubab teostada kvaliteetset õpet. Kuna kool on Rakvere vallas ainuke põhiharidust andev 

õppeasutus, siis peab ta säilima põhikoolina. Materiaalne baas ja pedagoogiline kaader selleks 

on olemas.  

Lasteaiarühm on taimelavaks meie kooli õpilaskonnale. Lasteaiarühma kasutada on 

rühmaruumid ja õppeklassid. On olemas privaatne aiaga eraldatud territoorium. Rühmas 

töötavad kõrgema pedagoogilise haridusega lasteaiaõpetajad. Võimalik on kasutada 

eripedagoogi abi. Erivanuselised lapsed õpivad rühmas koos suhtlema ja teistega arvestama. 

Seotus kooliga tagab lapsele turvalisuse, alustades õpinguid tuttavas keskkonnas. Lasteaia 

prioriteediks on  saavutada laste koolivalmidus, mis lubab neil õppimisega edukalt toime 

tulla. 

 

4) SÜMBOOLIKA 

 

Koolil on oma lipp, logo, märk ja laul 

 

1. Kooli logo  2. Kooli märk 

 

Kooli lipp on kingitud koolile Rakvere Vallavalitsuse poolt kooli 220. juubeliks. Lipp on 

analoogiline Rakvere valla lipuga – sinivalge triibustik, tammelehtede asemel vahtralehed. 

Lipukandmise au on 9. klassi õpilastel. Igal kevadel antakse lipp tseremoniaalselt järgmisele 

lennule üle.  

Logol on kujutatud Lasila mõisa kirdetorni, vanaaegsete tähtedega kirjutatud „Lasila kool“ 

sümboliseerib nii mõisa kui ka kooli auväärset vanust, Mõis valmis 1862. aastal, hariduselu 

alguseks Lasilas loetakse aastat 1786.  

Kooli märgil on kujutatud kooli maskotid – naerusuised vahtralehelapsed Kats ja Pets, kes 

innustavad õpilasi sõnadega „Tahan ja õpin“. Vahtralehe sümbol tuleneb Lasila mõisapargis 
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kasvavate vahtrate suurest hulgast.  

Kooli laulu muusika ja sõnade autor on Lasila kooli kauaegne muusikaõpetaja (1986 – 2002) 

ja paljude lastelaulude looja Maria Wunderlich.  

LA-SI-LA, noote õpin ma. 

Noodireast ma kokku laulan nime  

LASILA. 

Noodireast ma kokku laulan nime  

LASILA. 

 

LA-SI-LA, silpe veerin ma. 

Silbireast ma kokku veerin nime  

LASILA. 

Silbireast ma kokku veerin nime  

LASILA. 

 

LA-SI-LA, loen ja laulan ma. 

See on killukene meie kaunist  

Eestimaast. 

See on killukene meie kaunist  

Eestimaast. 

 

 

 

III KOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

KOOLI MISSIOON 

 

Lasila kool on olemas selleks, et kooli õppekaval põhineva õppe-kasvatustöö tulemusena 

toetada kõigi õpilaste ja õpetajate vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset 

arengut. 

 

KOOLI VISIOON 

 

Lasila kool on atraktiivne mõisakool, kus inimest väärtustades omandatakse kvaliteetset 

põhiharidust, kujunevad oskused ja tööharjumused elukestvaks õppeks, avanevad võimalused  

eneseteostuseks, areneb süsteemne mõtlemine ja terviklik maailmapilt. 

KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED 
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Kvaliteetne haridus – kool aitab õpilasel selgusele jõuda oma võimetes ja huvides ning tagab 

valmisoleku õpingute jätkamiseks, oskuse õppimist planeerida nii järgnevatel 

haridustasemetel kui elukestvalt. 

 

Sallivus – eelarvamustevaba maailmatunnetus ja inimeste ning lähima ümbruskonna 

mitmekesisuse ja eripära mõistmine ning sellega arvestamine. 

 

Sotsialiseerumine – oskus kuulata ja arvestada kaaslase arvamust, olles aus ja vastutustundlik 

ning saavutades kokkuleppeid; koostöö igal tasandil, osalemine ühistegevustes. 

 

Kohaliku kultuuripärandi säilitamine – piirkonna identiteedi ja kooli maine kujundamine, 

traditsioonide jätkamine ja toetamine. 

 

Tervislikud eluviisid – füüsilise aktiivsuse ja tervist säästva eluviisi tähtsustamine. 

 

Keskkonnahoid – vastutustundlik, säästlik ja teadlik suhtumine elukeskkonda, loodust ja 

ümbruskonda säästev käitumine. 

Hoolivus – kõrvalseisjate märkamine, toetamine ja tunnustamine, turvatunde pakkumine, 

empaatiavõime arendamine. 

 

Loovus – innovatsiooni eeldus ning peamine tegur isiklike ning sotsiaalsete pädevuste 

arendamisel. 

 

Isamaalisus – austus oma rahvuse, emakeele ja kultuuri vastu, patriotismi kasvatamine. 

 

Inimväärikus – kõlbelised tõekspidamised ja käitumine vastavalt headele tavadele, endast ja 

teistest lugupidamine, individuaalsuse austamine. 

 

Vastutus – tagajärgedega arvestamine oma tegevuses, mõistmine, et vabadus ongi vastutus. 

 

Enesemääratlus – suutlikkus mõista iseennast, olla algatusvõimeline, tunda oma nõrku ja 

tugevaid külgi; arusaamine oma tulevastest rollidest; elu põhiväärtuse –OLEN ÕNNELIK! – 

tunnetamine. 
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IV LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

 

LASTEAIA MISSIOON  

 

Meie missiooniks on heas koostöös lapsevanematega luua lapse arengut soodustav keskkond, 

mis võimaldab loova, elurõõmsa ja õpihimulise isiksuse kujunemist.  

 

LASTEAIA VISIOON  

 

Lasila lasteaia lõpetanud laps on koolis aktiivne teadmiste vastuvõtja, mille tulemusena oskab 

ta edaspidises elus erinevates olukordades hakkama saada ja vastutust võtta.  

 

LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED:  

 

Loovus – loome toetava keskkona lapse uudishimu ja huvi hoidmiseks avastamise kaudu.  

 

Hoolivus – arvestame erinevustega ja hoolime üksteisest ning oma tervisest.  

 

Looduslähedus (keskkonnahoid) – oleme säästlikud, vastutustundlikud ning märkame ja 

hoiame loodust.  

 

Perekesksus – austame perekonda, oma rahvust ja emakeelt ning hoiame kodukoha 

traditsioone.   

 

V KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

 

KOOLIARENDUSE VALDKONNAD 

 

Lasila Põhikooli kooliarenduse põhisuunad määratletakse kindlaks kooli arengukavas viies 

põhivaldkonnas ja nende alavaldkondades. Need valdkonnad on järgmised: 

▪ Eestvedamine ja juhtimine 
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o Eestvedamine 

o Strateegiline juhtimine 

▪ Personalijuhtimine 

o Personalivajaduste hindamine 

o Personali värbamine 

o Personali kaasamine ja toetamine 

o Personali arendamine 

o Personali hindamine ja motiveerimine 

▪ Koostöö huvigruppidega 

o Koostöö kavandamine 

o Huvigruppide kaasamine 

o Huvigruppidega koostöö hindamine 

▪ Ressursside juhtimine 

o Eelarveliste ressursside juhtimine 

o Materiaal-tehnilise baasi arendamine 

o Inforessursside juhtimine 

o Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

▪ Õppe- ja kasvatusprotsess 

o Õpilase areng 

o Õppekava 

o Õppekorraldus- ja meetodid 

o Väärtused ja eetika 

 

VI KOOLI TUGEVUSED JA ARENGUPRIORITEEDID VALDKONDADE KAUPA 

 

1) EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude 

koolis organiseeritud tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite 

õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest. Kooli juhtimisega on seotud veel: 

Juhtkond: Lasila Põhikooli juhtkonna moodustavad direktor ja kaks õpetajate esindajat. 

Juhtkonna nõupidamised toimuvad teisipäeviti. Koostöös töötajatega planeeritakse kooli 
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tegevused, mida kajastab üldtööplaan, ning koostatakse või korrigeeritakse muid kooli 

alusdokumente. Juhtkonnas arutatakse ka läbi lähitegevused ning jooksvad korralduslikud 

küsimused ja lahendatakse esilekerkinud probleeme. Töötajate kiireks ja süstemaatiliseks 

teavitamiseks kasutatakse infostendi, veebilehte, pilvepõhiseid keskkondi, vajadusel 

kutsutakse kokku töökoosolekud või korraldatakse infominutid.  

Õppenõukogu: koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja 

kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste 

tegemine. Õppenõukogu koosolekute ajad on kinnitatud üldtööplaanis. Vajadusel kutsutakse 

kokku erakorraline koosolek.  

Hoolekogu: koolil on 7-liikmeline hoolekogu, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, õpetajate, 

vallavalitsuse, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus 

õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks 

paremate tingimuste loomine. Hoolekogu koosolekud toimuvad reeglina 2x aastas - sügisel ja 

kevadel. Vajadusel korraldatakse erakorraline või e-koosolek.  

 

Kooli arendustegevuses osalemine kõikide õpetajate poolt toimub koolivaheaegadel 

korraldatavatel arendus- ja õppepäevadel, aga ka läbi õppenõukogu tegevuse ja aineõpetajate 

ning klassijuhatajate töökoosolekute kaudu. Dokumentide koostamine, täiendamine ja 

parandamine toimub kõikide osavõtul pilvepõhistes keskkondades.  

Eestvedamisele ja juhtimisele seatud eesmärgiks on tagada õpilastele võimetekohased, 

kaasaegsed, turvalised ja mitmekülgselt arendavad tingimused põhihariduse omandamiseks 

ning huvitegevuseks. Strateegilist juhtimist iseloomustab sisehindamissüsteemi olemasolu, 

samuti süstemaatiline arengukava uuendamine ning üldtööplaani süsteemipärane koostamine, 

uuendamine ja analüüs. Koolil on kinnitatud sisehindamise läbiviimise kord, mis reguleerib 

sisehindamise läbiviimist ning tagab võrreldavate andmete kogumist igal õppeaastal. 

Sisehindamise väljundiks on iga-aastane õppeaasta kokkuvõte ning periooditi koostatav 

sisehindamise aruanne. Lasila Põhikooli arengu planeerimine ning sellest tulenevate 

eesmärkide sõnastamine tugineb sisehindamise käigus kogutud andmetele ning nende põhjal 

tehtud analüüsidele.  

 

TUGEVUSED:  

 

1. Kool on jätkusuutlik, õpilaste vähene arv ei piira kooli arengut ning koostöö kooli 
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pidajaga on tõhus. 

2. Organisatsioonis valitseb selgus kooli põhiväärtuste, eesmärkide ja 

tegutsemispõhimõtete osas. 

3. Personal toimib ühtse meeskonnana, on teadlik oma ülesannetest ja üksteisega 

arvestav, kõikidel on võimalus ja kohustus kooli eesmärkide saavutamises osaleda. 

4. Kooli eestvedamine on kõikide huvigruppide osalemist ja  arengut soodustav ning 

toetav. 

5. Planeerimine hõlmab nii lähemaid kui kaugemaid eesmärke, on algatatud koolielu 

parendavad korralduslikud muutused (trimestrid, lõiminguvahendina tunniplokid, 

paarisõpe). 

6. Kooli alusdokumendid vastavad kehtivale seadusandlusele, on omavahel seotud 

(arengukava, õppekava, õppeaasta kokkuvõte, sisehindamise aruanne, üldtööplaan, 

õpetajate enesehindamine) ja tulenevad üksteisest. 

7. On uuendatud lasteaia õppekava ning teisi lasteaia alusdokumente. 

8. Kooli kodulehekülg töötab infosüsteemina, kus registreeritud kasutajatele on 

kättesaadavad kõik kooli alusdokumendid. 

9. On läbi viidud kooli digiküpsuse enesehindamine ning koostatud digiplaan. 

10. Koolil on toimiv sisehindamissüsteem, mis koosneb enesehindamisest, analüütilistest 

kokkuvõtetest ja sisekontrollist.  

11. Õppeaasta kokkuvõtete ja sisehindamise aruande alusel on määratletud ära uue 

arengukava eesmärgid. 

12. On toimunud sujuv üleminek mängurühmast lasteaiaks.  

13. Väärtustatakse koolikultuuri ja“oma kooli tunnet”, hoitakse kooli mainet, traditsioone 

ja sümboolikat. 

14. Klassivälisesse ning projektipõhisesse tegevusse on kaasatud enamik õpetajatest. 

15. Kooli ja lasteaia koostöö toimib klassivälise tegevuse ning õpetajate ainealase 

nõustamise kaudu, lasteaiaõpetajad osalevad arendus- ja ühistegevustes. 

16. Täiendatud on kooli arhiivi ning talletatud kooli ajalugu foto- ning videomaterjali 

näol.  

 

ARENGUPRIORITEEDID: 

 

1. Koolikorralduslike uuendustega jätkamine, pidades silmas õppekava nõudeid ja õppija 
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parimat arengut koolis.  

2. Vastavalt sisehindamise tulemustele püstitada eesmärke ja viia ellu parendustegevusi. 

3. Lähtuvalt õppeaasta analüütilistest kokkuvõtetest trendide jälgimine ja analüüsimine 

ning õppe- kasvatustöö planeerimisel nendega arvestamine. 

4. Projektipõhiste tegevuste algatamise ja läbiviimise toetamine. 

5. Digiplaani elluviimine, õpetajate digipädevuse arendamine. 

6. Kollektiivi tihedamale koostööle motiveerimine ning koostegevuste korraldamine 

sisekoolituste, õppepäevade, esitluskoosolekute ja ümarlaudade näol. 

7. Kõigile kättesaadava e-õppevara panga loomine kas lingikogu, blogi vms kaudu. 

8. Teenindava personali kaasamine arendustegevusse, et suurendada nende arusaamist 

kooli põhiväärtustest, eesmärkidest ja enese rollist koolis. 

 

2) PERSONALIJUHTIMINE 

 

Personalijuhtimine hõlmab kõike, mis on seotud koolis töötavate inimestega ning tagab 

kompetentse, stabiilse, arenemisvõimelise ja uuendusmeelse personali olemasolu. 

Koolis töötab 2017. a sügisel 16 õpetajat (k.a direktor, eripedagoog, sekretär), 

raamatukoguhoidja/majaperenaine, 3 lasteaiaõpetajat, 1 lasteaia abiõpetaja, kokk, abikokk, 

remonditööline, 2 koristajat, kütja, majahoidja. Kõik õpetajad ei tööta täiskoormusega (näit. 

tehnoloogia, kehaline kasvatus). Koolil puudub logopeed ja infotehnoloog.  Kaotatud on 

huvijuhi ametikoht (0,5), mis oleks vaja taastada. Hetkel on täitmata ka 0,5 õppealajuhataja 

kohta, töötaja viibib lapsehoolduspuhkusel. Alati ei ole õnnestunud tööle võtta 

kvalifikatsioonile vastavat õpetajat, kuid kool võimaldab osaleda täiendkoolitusel. 

Enamus õpetajatest on rakendatud ringijuhtidena, klassiõpetajad ka pikapäevarühma 

kasvatajatena. Õpetaja töö on ametikohapõhine ja tunnikoormus lepitakse kokku töölepingus.  

Koolis töötatakse ühtse eesmärgi nimel ning töötajate vahel valitseb usalduslik õhkkond. Oma 

töös lähtutakse alati lapse arenguvajadustest.  Töötajatel on huvi, algatusvõimet ja ideid 

koolielu mitmekesistamiseks. Personal on loov, koostööle suunatud, pidevast 

enesetäiendamisest ja –arengust huvitatud ning valmis oma isiklikud tööeesmärgid ja kooli 

eesmärgid ühendama. On olemas õpetajate tunnustamissüsteem. 

Töötajatega viiakse periooditi läbi arenguvestlusi ja korraldatakse traditsioonilisi ühisüritusi. 

Sisekontrolli teostab juhtkond vastavalt kooli üldtööplaanile. Enesehindamine toimub läbi 
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analüütilise töökokkuvõtte õppeaasta lõpus. Töötajate koolitamisel arvestatakse sisekontrolli 

tulemusi ja kooli vajadusi, töötajate soove ning rahalisi ressursse. 

 

TUGEVUSED: 

 

1. Näitajad – valdavalt kvalifitseeritud ja komplekteeritud kaader; personal stabiilne, 

minimaalse liikuvusega;  õpilaste ja õpetajate suhtarv on õpilaste seisukohalt väga hea. 

2. Saavutused –  tulemuslik õppekasvatustöö ja analüütiline enesehindamine; osalemine 

koolivälistes projektides, olümpiaadidel, võistlustel; kaasamine klassivälisesse- ja 

projektitöösse; osalemine arendus- ja ühistegevuses. 

3. Rahulolu – õpetajate töökokkuvõtetes ilmneb rahulolu ja positiivsus; paindlik 

suhtlemine, kiire tagasiside; meeskonnatöö ja koostööpõhimõtete rakendamine; töötajate 

tunnustamine; vastastikune toetus ja usaldus. 

4. Täiendkoolitus – koolitustundide üle peetakse arvestust; individuaalsed ja 

ühiskoolitused õpetajatele, mis toetavad praktilisi tegevusi; üksteiselt õppimine ja 

metoodiline abi - koolitustest tagasiside andmine ja uue õppematerjali kättesaadavuse 

tagamine kolleegidele. 

 

ARENGUPRIORITEEDID: 

 

1. Personalivajaduse hindamine - tugispetsialistide puudusest tulenevate probleemide 

lahendamine teenuse sisseostmise kaudu. Koostöös kooli pidajaga ja valla teiste 

koolidega võimaluste leidmine  infotehnoloogi töölevõtmiseks. Õppealajuhataja 

ametikoha säilitamine ja huvijuhi ametikoha taastamine.  

2. Muutunud õpikäsitluse - iga õppija sotsiaalset ja individuaalset arengut toetava, 

õpioskusi, loovust ja ettevõtlikust arendava õpikäsitluse - põhimõtete omaksvõtu 

toetamine õpetajate seas. Õpetaja töö ei tohi piirduda vaid aine õpetamisega.  

3. Lähtuvalt õppekavast ainealase kompetentsuse hoidmine ja tõstmine, järjepidev 

enesetäiendamine. 

4. Tehniliste vahendite ja e-õpikeskkondade kasutamise oskuse arendamine, metoodilise 

abi süsteemi täiustamine. 

5. Õpetajate toetamine ja suunamine koolivälistes ja -sisestes projektides ning 

klassivälises tegevustes osalemiseks. 
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6. Lähtuvalt riiklikust hariduspoliitikast teadmiste ja oskuste arendamine, et tavakooli 

tingimustes edukalt toime tulla erivajadustega õpilastega. 

7. Organisatsiooni mikrokliima uuringu süsteemne läbiviimine rahuloluküsitluste ja 

enesehindamise kaudu. 

8. Personali järjepidev tunnustamine, tagasiside ja motiveerimine. 

9. Arenguvestluste läbiviimine töötajatega vähemalt kord kahe aasta jooksul.  

10. Teenindava personali süsteemsem koolitamine. 

 

3) KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

Huvigruppideks on õpilased, lapsevanemad, vilistlased, kooli töötajad, kohalik kogukond, 

MTÜ Lasila Mõis, Rakvere Vallavalitsus kooli pidajana, naaberkoolid ja naaberasutused, 

põhikoolijärgsed õppeasutused, erinevad koolitus- ja kultuuriasutused, tarnijad. Õppekava 

nõuete täitmiseks teeb kool koostööd RMK Sagadi Looduskooliga, Virumaa Muuseumitega, 

Tamsalu Spordikompleksiga, Ida Regionaalse Maanteeameti ja Ida Regionaalse 

Päästeametiga, Keskkonnaametiga, Lääne-Virumaa Rajaleidja keskusega, Rakvere 

Muusikakooliga, Eesti Kontserdiga, MTÜ Muusikasõprade Seltsi jpt.  

Kool osaleb Eesti Mõisakoolide Ühenduses, kelle eestvedamisel toimuv projekt “Unustatud 

mõisad” on suurendanud mõisakooli tuntust kultuuri- ja turismiobjektina. Osalemine 

mõisakoolide ühisprojektis “Nelja teadlase teekond” (Lasila mõis, Kiltsi Kaardiloss, Võivere 

Tuuleveski ja Muuga mõis) on toonud Lasilasse õpilasi üle kogu vabariigi ja ka külalisi 

väljastpoolt Eestit.  

Jätkub koostöö sõpruskooliga Lätis, viimane lätlaste külaskäik Lasilasse toimus mais 2017.  

Koolil on olemas töötav hoolekogu, mille koosolekud toimuvad reeglina kaks korda aastas. 

Hoolekogu liikmed on kaasatud erinevate haridusdokumentide väljatöötamisse. 

Lapsevanematele toimuvad vähemalt üks kord aastas klassi- ja üldkoosolekud, sageli koos 

koolitusega. Üldkoosolekutel osalemise protsendiga ei saa rahule jääda. Lapsevanemad 

osalevad arenguvestlustel, aktiivsemad kooli ja klasside üritustel. Alates 2013. aasta kevadest 

on  korraldatud perepäeva, millest on saanud kooli traditsioon. 2017. a kevadel lapsevanemate 

seas korraldatud on-line rahuloluküsitluse tulemused olid positiivsed. Küsitluse tulemused on 

kodulehe kaudu avalikud kõikidele huvilistele.  
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Projektis “Tagasi kooli” osalevad külaliste kõrval ka vilistlased ja lapsevanemad. Projekti 

eesmärgiks on läbi külalisõpetajate muuta koolielu mitmekesisemaks, andes edasi teadmisi ja 

kogemusi erinevatest eluvaldkondadest ning laiendada õpilaste silmaringi. 

Kool osaleb erinevatel valla- ja maakondlikel üritustel, koostöös on korraldatud mitmeid 

teemapäevi, näiteks Tammepäev, maakondlik algklasside loodusloopäev. Vabariiklikult on 

Lasilas “Unustatud mõisad 2015” lõpetamine ja väikeste kodu-uurijate tänupäev.  

Meie õpilased osalevad mitmetes vabariiklikes projektides, näiteks “Minu Riik”, “Suitsuprii 

klass”, “Küünlaümbriste jaht”, “Klassiväljakutse” jm.  

 

TUGEVUSED: 

 

1. Huvigruppide aktiivsus -  kooli pidaja toetab kooli arengut; koolil on olemas töötav ja 

toetav hoolekogu; algklassides on lapsevanemad aktiivsed; kooli ruumides korraldatakse 

valla kultuuriüritusi, algklasside majas on külakeskusena kasutatav ruum, läbi MTÜ 

Lasila Mõis tegevuste kaasatakse rohkem kohalikku elanikkonda ning korraldatakse 

õpilastele erinevaid projektipõhiseid tegevusi. 

2. Avalikkussuhted – kool on avatud koostööks erinevate asutuste ja 

organisatsioonidega; õpilased esindavad kooli osaledes erinevatel õpivõistlustel ja 

konkurssidel; osaletakse projektides “Unustatud mõisad” ja “Tagasi kooli”; toimib 

koostöö sõpruskooliga Lätis; kooli tutvustamiseks kasutatakse meedia võimalusi. 

3. Kaasatus otsustamisse – kõikidel osapooltel on võimalus teha ettepanekuid 

õppeasutuse tegevuse parendamiseks. Lapsevanemad: hoolekogu, koosolekud, 

arenguvestlused, ühisüritused; personal: hoolekogu, üldkoosolek, õppenõukogu, 

õppepäevad, arenguvestlused, ühisüritused; õpilased: arenguvestlused, arutelud 

klassijuhatajatundides; kooli pidaja: arengukava, eelarve, hoolekogu. 

4. Tagasiside ja rahulolu - arenguvestluste tulemused on reeglina positiivsed; 

lapsevanemate ja õpilaste hulgas läbi viidud on-line küsitluse tulemustega võib rahule 

jääda; lapsevanemate tunnustamine; väikese kooli eelisena tunneb õpetaja peresid, 

külaliste hinnangud koolile, mõisale, töötajatele ja õpilastele on positiivsed ja sageli 

ülivõrdes. 

5. Kasutatakse erinevaid koostöövõimalusi õpilaste karjäärinõustamiseks ja –

koolitusteks. 
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ARENGUPRIORITEEDID: 

 

1. Mõisakooli eripära hoidmine osaledes mõisakoolide ettevõtmistes ja väärtustades 

ajaloolist kultuuripärandit igapäevases õppetegevuses. 

2. Lastevanemate  aktiivsem kaasamine kooli ettevõtmistesse juba lasteaiast alates.  

3. Lastevanemate süsteemsem koolitamine, võimaluste leidmine lastevanemate 

individuaalseks nõustamiseks. 

4. Regulaarne ja järjepidev tagasiside kogumine peamistelt huvigruppidelt.  

5. Aktiivne osalemine maakondlikel õpivõistlustel ja olümpiaadidel, erinevates 

koolivälistes projektides, s.h vabariiklikes ja rahvusvahelistes.  

6. Aktiivne kirjutiste esitamine kooli tegemistest nii valla kui ka maakonna ajalehele. 

7. Uute võimaluste leidmine koostööks suureneva valla teiste koolide ja asutustega, s.h 

noortekeskustega (koolitused õpetajatele, ühisüritused õpilastele). 

8. Võimaluste leidmine õpilaste suuremaks kaasamiseks otsustusprotsessidesse. 

9. Külaliste toomine kooli õpilaste silmaringi avardamiseks, olgu selleks esinejad 

(kontsert, teater...), nõustamisteenuse pakkujad (töötukassa, päästeamet...), “Tagasi kooli” 

külalisõpetajad sh lapsevanemad ja vilistlased jm. 

10. Olemasolevate traditsioonide jätkamine. 

 

4) RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

Ressursside õige juhtimine tagab igapäevasteks tegevusteks ning kooli pikaajaliste 

eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite olemasolu ning nende säästliku, otstarbeka ja 

õiguspärase kasutamise.  

Koolil on oma eelarve, mis koostatakse koostöös Rakvere Vallavalitsusega juhtkonna poolt, 

arutatakse läbi õppenõukogus ja hoolekogus. Kooli eelarve peamised tuluallikad on riiklikud 

eraldised, kohaliku omavalitsuse eraldised ning toetused erinevatest projektidest. Eelarveliste 

ressursside juhtimine lähtub kooli arengukavast ja õppekavast.  

Lasila mõisa on viimastel aastatel uuendatud - remonditud on lugemissaal ning fuajee, värske 

ilme on saanud õpetajate tuba koos laemaalinguga, esindusruumidesse on paigaldatud lühtrid. 

Fassaadi ilmestavad kaks identset välisust. Välisilme parandamiseks vajavad veel 

renoveerimist otsauksed ja -trepid ning vundament, samuti katuse värvimine. Kaasajastamist 
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vajab söökla ja remonti sh ventilatsiooniprobleemide lahendamist kogu keldrikorrus. 

Lasteaiamajas on seoses mängurühma üleminekuga lasteaiaks remonditud ja sisustatud lastele 

puhkeruum. Oluliselt on uuendatud poiste tehnoloogiaõpetuse klassi varustust.  

Kaks uuendatud klassiruumi on varustatud interaktiivse tehnikaga, remonditud on 

platvormiklass ning väikese torniosaga õppeklassid.  Algklasside majas on neli IKT 

vahenditega varustatud klassiruumi, mõisamajas ei ole veel kõikides klassides statsionaarseid 

esitlusvahendeid ja internetiühendust.  

Kooli varustatus arvutitega on oluliselt paranenud. On ka soetatud esimesed tahvelarvutid 

õpilastele kasutamiseks. Üheaegsete kasutajate suurenenud hulk on tekitanud vajaduse 

võimsama ja kiirema internetiühenduse järele. Mõisa paksud müürid takistavad ka wifi 

jõudmist igasse ruumi. Kuna üha enam kasutavad õpetajad e-õpikeskkondade võimalusi ja 

pilvepõhiseid lahendusi nii omavaheliseks koostööks kui ka õpilastele õpiülesannete 

täitmiseks, on vajalik leida lahendused internetilevi takistusteta toimimiseks. Kooli 

kodulehekülg toimib infosüsteemina. Õppeasutuse andmebaasina kasutatakse EHIS-t. Kool ei 

ole liitunud e-kooliga.  

Kool on teadvustanud keskkonnahoiu ja säästliku eluviisi põhimõtted – säästmine, 

taaskasutus, jäätmete vähendamine, territooriumi heakorra kujundamine. Keskkonnaharidust 

pakutakse läbi kooli õppekava, huvitegevuse ja projektipõhiste tegevuste. 

Kooli ümbritseva mõisapargi korrastamine ning uuendamine puude, ilupõõsaste ja lillede 

istutamise näol on muutnud pargi atraktiivsemaks. Park loob soodsad võimalused õuesõppeks, 

kahjuks ei ole seni veel suudetud luua statsionaarseid õuesõppepaikasid. Pargis on korvpalli- 

ning võrkpalliväljak, metsas suusarajad. Koolil puudub võimla.  Lasteaiamaja juurde kuuluv 

mänguväljak vajab uuendamist sinna erinevate atraktsioonide lisamise näol.  

Kooli raamatukogu on hästi komplekteeritud ja täieneb pidevalt. Lugemissaalis on võimalik 

tutvuda ajakohaste väljapanekutega ning mängida õppe- ja lauamänge, samuti viia läbi 

ainetunde ning erinevaid üritusi.   

 

TUGEVUSED:  

 

1. Kooli hooned on heas korras - kooli pidaja on leidnud pidevalt võimalusi Lasila 

mõisahoone remondiks ja atraktiivsemaks muutmisel. Uus algklasside maja pakub 
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kaasaegseid ja privaatseid tingimusi kõige noorematele õpilastele. Lasteaia käsutusse 

on lisandunud remonditud puhkeruum.  

2. Õpilaste ja õpetajate suhtarv - õpilaste seisukohalt väga hea. 

3. Õpilaste arv ja klassi täituvus - õpilaste väike arv annab suurema võimaluse 

individuaalseks juhendamiseks; tänu kooli pidaja eelarvelisele toetusele ei ole olnud 

vajadust luua liitklasse. 

4. Õpilaste osalus õppetöös - koolikohustuse täitmine pole probleem v.a. üksikud 

erandjuhtumid viimastel aastatel, mis on leidnud lahenduse.  

5. Õpikeskkond – turvaline ja arenev õpikeskkond; hea infoliikumine kodu ja kooli 

vahel; õuesõppimise võimalus; ringides osalemine tasuta; KOV toetab osaliselt 

õppekäike ning on andnud võimalused ujula ja staadioni rentimiseks. 

6. Raamatukogu ja lugemissaal - varustatud kaasaegsete teatmike ja metoodiliste 

materjalidega. 

 

ARENGUPRIORITEEDID:  

 

1. Lasteaia mänguväljaku renoveerimine. 

2. Õpikeskkonna probleemide lahendamine - keldrikorruse ventilatsioon, õppeklasside 

sisustamine tehnikaga ja internetiühendusega. Vastavalt vajadusele inventari ja mööbli 

uuendamine kõikides kooli hoonetes.  

3. Arvutipargi uuendamine (sh tahvelarvutid), võrgu kaasajastamine, suurt koormust taluvate 

wifi ruuterite soetamine.  

4. Keskkonnahariduse projektipõhine kavandamine (loodusõpperada).  

5. Õppevahendite ja -materjalide ning spordiinventari  baasi täiustamine ja kaasajastamine. 

6. Aineõpetuse integreerimine informaatikaga, e-õppe laialdasem kasutuselevõtt, sealhulgas 

õpikud, töövihikud ja e-õpikeskkonnad. 

7. Õuesõppe võimaluste laiendamine/loomine (paviljon). 

8. Mõisapargi jätkuv uuendamine, sh pinkide paigaldamine 

9. Mõisa järjepidev restaureerimine - prioriteedid on otsauksed ja -trepid, vundament, katuse 

värvimine, saali remont. 

10. Söökla ja õppeköögi inventari uuendamine.  
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5) ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

Kooli põhiprotsessiks on õppe – ja kasvatusprotsess, mille põhisisuks on õpilase areng ja selle 

toetamine ning kooli eripära ja traditsioonide austamine ning säilitamine.   

Sügisel 2017 õpib koolis 65 õpilast, lasteaiarühmas on 20 last.  Koolis on loodud eakohane, 

turvaline ja kõiki arendav õpikeskkond. Kooli õppekava tugineb Põhikooli riiklikule 

õppekavale,  millele lisandub kooli asukohast ja eripärast lähtuv. Kogu õppe-kasvatustöö 

põhimõtteks on luua eeldused elus toimetulekuks ja anda koolist kaasa üldtunnustatud 

eetilised tõekspidamised ning sotsiaalsed oskused. Pidevalt toimub kooli õppekava 

arendustegevus. Kooli õppekava valikaineteks on informaatika, keskkonnaõpetus, 

kultuurilugu, karjääriõpetus ja usundiõpetus. Õpetajal on õigus valida õppe – eesmärkidest 

tulenev metoodika ja vastutus õppekava täitmise eest. Õppetöö rikastamiseks kasutatakse 

projektitööd, osalemist konkurssidel, õuesõpet, paarisõpet, teemanädalaid ja -päevi, 

integreeritakse õppe- ja huvitegevust, õppekäike, kasutatakse kooli ajaloolist ja looduslikku 

keskkonda.  

HEV õpilaste võimetekohase arengu toetamiseks on koolis õpiabi tunnid.  

Klassivälisesse ja ringide tegevusse on haaratud enamus õpilasi. Kõik huviringid on õpilasele 

tasuta. Õpilastöödega osaletakse erinevatel näitustel ja konkurssidel koolisiseselt ja –väliselt 

nii maakondlikul kui ka riiklikul tasemel. Koolil on välja kujunenud traditsioonilised üritused, 

mille korraldamisse kaasatakse nii õpetajaid kui õpilasi. Kool on alati avatud erinevatele 

väljastpoolt pakutavatele kultuuriüritustele (teatrietendused, kontserdid) ja osaleb erinevates 

projektides (Minu Riik, Unustatud Mõisad, Kaitse end ja aita teist jne). 

Lasteaia õppekava on uuendatud 2017. a kevadel ja selle aluseks on Koolieelse lasteasutuse 

riiklik õppekava, millele lisandub lasteaia eripärast ja traditsioonidest lähtuv. Õppe- ja 

kasvatustöö on koolil ning lasteaial tihedalt seotud ning reeglina jätkavad lasteaia lõpetajad 

õpinguid kodukoolis.  

 

TUGEVUSED: 

 

1. Õppekava – kooli õppekava sätestab kooli põhiväärtused ja õppe- ning 

kasvatuseesmärgid, millest lähtuvalt planeerivad õpetajad koostöös oma tegevused;  

erilist tähelepanu pööratakse õppeainete integratsiooni ja läbivate teemade 
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käsitlemisele ning ülekooliliste ning ainetevaheliste projektide läbiviimisele. 

Õppekava arendustegevus on pdev protsess. Kolmanda kooliastme loovtööna 

kirjutatakse uurimistöö. Tugev on kodu-uurimuslik tegevus. 

2. Õpijõudlus -  õpetajad tunnevad ja oskavad kasutada tänapäevaseid tulemuslikke 

õppemeetodeid; õppeedukuse kvaliteediprotsent on tõusev; IT-vahendite otstarbeline 

kasutamine õppetöös; õppe korraldamine väljaspool kooliruume; õpilaste rahuldav 

toimetulek järgmises kooliastmes. 

3. Kooli õppekava valikained  vastavad kooli prioriteetidele. 

4. Terviseedendus - sportimisvõimalused õues; ujula ja staadioni kasutamisvõimalused;  

spordi-  ja tervisepäevade läbiviimine; tervislike eluviiside propageerimine; üldjoontes 

nõuetele vastav valgustus ja temperatuur klassides. 

5. HEV õpilastega arvestamine - toimuvad õpiabi tunnid; hindamine on diferentseeritud; 

igal õpetajal on oma konsultatsioonitunnid, vajadusel koostatakse IÕK.  

6. Huvitegevus – õpilasürituste plaan toetab kooli üldeesmärke; huvi- ja õpitegevus on 

integreeritud; KOV poolt on  finantseeritav ringitegevus; võetakse osa maakondlikest 

õpilasüritustest; regulaarselt toimuvad ainepäevad; õpetajad on tegevad huvitegevuse 

organiseerimisel. 

7. Õpilastega seotud statistika - riiklike tasemetööde ja lõpueksamite tulemused langevad 

suures osas kokku aastahinnetega ja on maakonna keskmisel tasemel, 100 % 

lõpetanutest jätkab reeglina õpinguid järgmises kooliastmes. 

8. Väärtuskasvatus – väärtuskasvatuse kui õppetöö ja klassivälise tegevuse lahutamatu 

osa tulemusena on tolerantsus erinevuste ja nulltolerants vägivalla suhtes kasvanud. 

9. Õpilaste rahulolu -  positiivne tagasiside õpilastelt, sh vilistlastelt ja kooli 

vahetanutelt. 

 

ARENGUPRIORITEEDID: 

 

1. Kooliõppekava pidev arendustegevus ja rakendamine. 

2. Õppetunni kvaliteedi tõstmine õppides üksteiselt ja tehes koostööd, mitmekesistades 

õppevorme ja metoodikaid ning kasutades laiemalt e-õpikeskkondi.  

3. Digipädevuse arendamine kõikides kooliastmetes. 

4. Enamate võimaluste leidmine õppe korraldamisele väljaspool klassiruumi ja 

koolikeskkonda, soodustades eri vanuses õpilaste omavahelist koostööd.  



 21 

5. Õpilaste vastutus- ja kohusetunde järjepidev ja süsteemne kasvatamine ning õpilaste 

motiveerimine  õpijõudluse tagamiseks. 

6. Uute vormide leidmine ja olemasolevate arendamine õppeainetevahelise ja ainesisese 

integratsiooni täiustamiseks. 

7. Õpiraskustega õpilaste järjepidev toetamine, rakendades individuaalset õppekava, 

logopeedilist abi ja muid tugisüsteeme.  

8. Eriannete avastamine, loovuse arendamine. 

9. Õpilaste omaalgatuse toetamine, sidemete tihendamine eri kooliastmete õpilaste ja 

lasteaialaste vahel.  

10. Kooli traditsioonide hoidmine ja loomine. 

11. Sportimistingimuste parandamine sees ja väljas. 

12. Õpilaste üldise kultuuritaseme tõstmine läbi huvialaringide valiku laiendamise, 

õppekäikude ning erinevate projektide ja õppetegevuste.  

13. Õpilaste karjäärinõustamise ja tervise-edendusliku tegevuse jätkamine. 

14. Kooli kodukorra täitmise jälgimine ja tagamine, konfliktide ennetamine ja edukas 

lahendamine, kohene sekkumine koolivägivalla ilmingute puhul. 

15. Sotsiaalprobleemide märkamine ja õpilaste ning nende vanemate nõustamine, 

vajadusel spetsialistile suunamine. 

16. Koolikohustuse mittetäitmise ennetamiseks kõikide kooli võimaluste rakendamine, 

kaasates lapsevanemaid, sotsiaaltöötajaid ning tehes koostööd noorsoopolitsei ja 

lastekaitsespetsialistidega. 

 

 

VII ÕPETAJATE TÄIENDKOOLITUSKAVA 

 

Täiendkoolituskava põhieesmärkideks on juhtimise täiustamine, õpetajate tööprotsessi 

toetamine, metoodilise abi leidmine paremate töötulemuste saavutamiseks, õppeaasta 

eesmärkide täitmise toetamine, arengukava eesmärkide elluviimine.  

Õpetajate täiendkoolituskava  lähtub põhimõttest,  et koolis töötavad  kõrgel professionaalsel 

tasemel õpetajad, kes on oma tegevustes loovad ja asjatundlikud. Koolituste planeerimisel 

ning võimaldamisel  lähtutakse  õpetajate individuaalsetest arenguvajadustest ja kooli 

põhiväärtustest.  Personali koolitusvajadused selgitatakse arenguvestluste, sisehindamise ja 
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õppeaasta kokkuvõtete tulemusena.  

Õpetajate täiendkoolitus esineb järgmistes vormides:  

▪ sisekoolitus – kogu personalile mõeldud täiendkoolitus; 

▪ erialane täiendkoolitus – ameti- ja ainealane täiendkoolitus; 

▪ kvalifikatsioonikursused  – haridustaseme vastavusse viimine ametile esitatud 

kvalifikatsiooninõuetega; 

▪ seminarid, konverentsid  – aine- ja ametialaste kogemuste saamine-

vahetamine. 

Koolitustundide üle peetakse arvestust ja osalejad annavad läbitud koolituse kohta suulise 

(vajadusel kirjaliku) tagasiside ja vahendavad koolitusmaterjale kolleegidele. Koolituse kulud 

ja  muudatused õppeprotsessis kooskõlastatakse direktoriga.  

Detailsem koolituskava koostatakse iga-aastaselt. Kooli prioriteetseteks 

koolitusvaldkondadeks aastatel 2018 - 2022 on muutunud õpikäsitus, IKT-oskused ja HEV-

temaatika.  

 

 

VIII TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018- 2020 

 

TEGEVUSED PRIORITEETSETE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS 

 

Kasutatavate tingmärkide seletused 

D direktor RMK raamatukoguhoidja 

ÕJ õppealajuhataja S sekretär 

JK juhtkond LÕ  lasteaiaõpetajad 

KLJ klassijuhatajad EP eripedagoog 

AÕ aineõpetajad KK kogu kollektiiv 

HK hoolekogu LV lapsevanemad 

ÕN õppenõukogu KOV kohalik omavalitsus 

 

 

1) EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Eesmärk: Lähtudes kooli põhiväärtustest on kooli eestvedamine kõiki osapooli innustav ja 



 23 

kaasav. Õppeasutuse tegevus on üldtunnustatult eetiline, kõiki huvigruppe rahuldav ja 

ümbritsevale avatud.  

Nr Tegevus 2018 2019   2020 Vastu- 

taja  

Kaasatud 

isikud 

1. Sisehindamise läbiviimine. x x x D (ÕJ) JK 

2. Juhtkonna regulaarsete nõupidamiste ja 

pedagoogiliste arutelude läbiviimine, 

argumenteeritud ja avatud suhtlemine. 

x x x D JK 

3. Koolikorralduslike uuendustega jätkamine, 

pidades silmas õppekava nõudeid ja õppija 

parimat arengut koolis.  

x x x JK AÕ 

4. Rahulolu-uuringute ja arenguvestluste 

toimumine ning analüüs. 

x x x D KK 

5. Projektipõhiste tegevuste algatamine. x x x JK KK, KOV 

6. Õppeaasta üldtööplaani väljatöötamine ja 

rakendamine. 

x x x JK KK 

7. Arengukava elluviimine, analüüs ja uuendamine 

vastavalt korrale. 

x x x JK KK, KOV 

8. Kooli kodulehekülje pidev täiendamine ja 

rakendamine optimaalse infosüsteemina. 

x x x D JK, S 

9. Õppeaasta töökokkuvõtte koostamine, 

kvaliteedi ja trendide jälgimine. 

x x x D (ÕJ) JK, AÕ 

10. Digiplaani elluviimine, õpetajate digipädevuse 

arendamine. 

x x x JK AÕ 

11. Kõigile kättesaadava e-õppevara panga loomine 

kas lingikogu, blogi vms kaudu. 

x   JK AÕ 

12.  Traditsioonide ja kooli põhiväärtuste hoidmine 

ja järgimine. 

x x x JK KK 

13. Kooli dokumentatsiooni korrastamine ja 

uuendamine vastavalt õigusaktide muutustele. 

x x x D JK 

 

2) PERSONALIJUHTIMINE 

Eesmärk: Personalitöö vastab seadusaktidele ja toimib kogu koolis ühtsete põhimõtete järgi. 

Koolis on õppija arengu tagamiseks ja õppekava nõuete täitmiseks olemas kvalifitseeritud, 

kooli eesmärkide nimel töötav ning väärtustele põhinevate hoiakutega lojaalne personal. 

Nr Tegevus 2018 2019 2020 Vastu-

taja  

Kaasatud 

isikud 

1. Personalivajaduse hindamine. Kooli  ees-

märkide täitmiseks organisatsiooni optimaalse 

struktuuri hoidmine ja kvalifitseeritud kaadri 
tagamine.  

x x x D JK, KOV 

2. Muutunud õpikäsitluse - iga õppija sotsiaalset ja 

individuaalset arengut toetava, õpioskusi, 

loovust ja ettevõtlikust arendava õpikäsitluse - 

põhimõtete omaksvõtu toetamine õpetajate seas. 

x x x JK AÕ 
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3. Organisatsiooni mikrokliima uuringu 

läbiviimine. 

x  x JK KK 

4. Sisekontrolli läbiviimine. x x x D (ÕJ) JK 

5. Õpetaja töökokkuvõtete analüüs ning tugevuste 

ja prioriteetsete arenguvajaduste 

väljaselgitamine. 

x x x D (ÕJ) JK 

6.  Iga-aastane õpetajate täiendkoolituskava 

koostamine. 

x x x D (ÕJ) JK 

7. Sisekoolituste planeerimine ja korraldamine. x x x D (ÕJ) JK, KK 

8. Koolituste efektiivsuse hindamine, metoodilise 

abi süsteemi rakendamine ja täiustamine. 

x x x JK AÕ 

9. Tehniliste vahendite ja e-õppe kasutamise 

oskuste arendamine, metoodilise abi süsteemi 

täiustamine.  

x x x D JK 

10. Õppekava nõuete täitmiseks ja ainealase 

kompetentsuse tõstmiseks pidev 

enesetäiendamine. 

x x x AÕ  

11. Uute võimaluste leidmine personali 

tunnustamiseks ja motiveerimiseks olemaks 

aktiivne meeskonnaliige. 

x x x D JK 

12. Personali oskuste arendamine toimetulekuks 

erivajadustega õpilastega. 

x x x D (ÕJ) JK, KK 

13. Teenindava personali ja lasteaiaõpetajate 

järjepidev koolitamine ja kaasamine arendus- ja 

ühistegevusse. 

x x x D JK 

14. Õpetajate toetamine ja suunamine koolivälistes 

ja -sisestes projektides ning klassivälises 

tegevustes osalemiseks. 

x x x JK KK 

 

 

3) KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Eesmärk: Huvigruppidega on hea koostöö, mis põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel 

ja lugupidamisel. Huvigrupid on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu arendustegevusse. 

Nr Tegevused 2018 2019 2020 Vastu- 

taja  

Kaasatud 

isikud 

1. Regulaarne ja järjepidev tagasiside kogumine 

peamistelt huvigruppidelt.  

x x x D (ÕJ) JK, LV 

 Mõisakooli eripära hoidmine osaledes 

mõisakoolide ettevõtmistes ja väärtustades 

ajaloolist kultuuripärandit igapäevases 

õppetegevuses. 

x x x JK KK 

2. Lastevanemate informeerimine kooli 

töökorraldusest, nende kaasamine kooli 

ettevõtmistesse. Vanemate tunnustamine.  

x x x D JK, KLJ, 

LV 
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3. Lastevanemate süsteemne koolitamine ja 

nõustamine, vanema vastutuse rõhutamine 

seoses lapse koolitööga. 

x x x D (ÕJ) JK, KLJ, 

LV 

4. Vilistlaste ja lastevanemate osaluse hoidmine 

projektis „Tagasi kooli“. 

x x x D KK 

5.  Hoolekogu koosolekute süstemaatiline 

läbiviimine, infolevi hoolekogu tegevusest. 

x x x D HK 

6.  Kooli tutvustavate stendide, meenete ja trükiste 

valmistamine ja tellimine. 

x x x D JK, RMK 

7.  Koolielu kajastamine valla-ja maakonnalehes. x x x D JK 

8.  Sõprussidemete loomine ja hoidmine ning 

koostöö jätkumine teiste koolide ja asutustega, 

kolmanda sektoriga.  

x x x D KK 

9. Koostöö ametikoolide, gümnaasiumite ja 

Rajaleidja keskusega õpilaste 

karjäärinõustamisel. 

x x x D (ÕJ) KLJ 

10. Koostöö tõhustamine spetsialistidega toetamaks 

HEV õpilaste arengut. 

x x x D (ÕJ) KLJ 

11. Osalemine „Unustatud mõisate“ mängus ja 

teistes koolivälistes projektides. 

x x x D KK 

12. Koostöö Lasila ja suureneva valla teiste 

noortekeskusega. 

x x x D KK 

13. Igakülgne koolipoolne toetus kooli 

esindamiseks konkurssidel, olümpiaadidel ja 

võistlustel, erinevates projektides.  

x x x AÕ, 

KLJ 

D, JK 

14. Erinevate võimaluste kasutamine kaasamaks 

õpilasi otsustusprotsessidesse. 

x x x D JK,KLJ 

 

 

4) RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Eesmärk: Koolil on oma missiooni elluviimiseks olemas kõik vajalikud eelarvelised 

ressursid. Kooli õpikeskkond on kaasaegne ja turvaline, toetab õpilase arengut ja õpetaja tööd. 

Mõis ja mõisapark kooli õpikeskkonnana on atraktiivsed. 

Nr Tegevused 2018 2019 2020 Vastu-

taja  

Kaasatud 

isikud 

1. Eelarve planeerimine, koostamine ja täitmine. x x x D KOV, HK, 

KK 

2. Lasteaia mänguväljaku renoveerimine x x  D KOV 

3. Mõisa otsauste vahetus ja trepi remont x   KOV D 

4. Mõisamaja sokli krohvimine x   KOV D 

5. Mõisamaja katuse värvimine  x  KOV D 

6. Klasside mööbli uuendamine ning 

esitlustehnikaga varustamine. 

x x x D KOV, AÕ 

7.  Keldrikorruse remont ja  ventilatsiooni-

probleemide lahendamine. 

 x x KOV D 

8. Söökla ja õppeköögi inventari uuendamine.  x x D KOV 
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9. Arvutipargi uuendamine (sh tahvelarvutid), 

võrgu kaasajastamine, suurt koormust taluvate 

wifi ruuterite soetamine.  

x x  D JK 

10. Õuesõppepaikade loomine (paviljon).  x x D KOV, AÕ 

11. Pidev väikeremont vastavalt kooli eelarve ja 

KOV võimalustele ning tekkinud vajadustele. 

x x x D KK, KOV 

12. Õpikeskkonna kaasajastamine ja õppe-

metoodika mitmekesistamine, sh õppekäikude, 

õues- ja muuseumiõppe korraldamine. 

x x x D JK 

13. Õppekava täitmiseks vajalike õppevahendite 

soetamine (k.a digitaalsed õpikud ja töövihikud, 

e-õpikeskkondade kasutusload). 

x x x D AÕ 

14. Raamatukogu täiendamine vajalike teatmike, 

metoodilise- ja ilukirjandusega.  

x x x RMK D, AÕ 

15.  Keskkonnahariduse projektipõhine 

kavandamine (loodusõpperada). 

x x x AÕ KOV, JK 

16. Spordiinventari, kunsti-, käsitöö- ja 

tehnoloogiavahendite baasi täiustamine ja 

kaasajastamine. 

x x x D AÕ 

17. Mõisapargi jätkuv uuendamine ja haljastamine, 

sh pinkide paigaldamine 

x x  D JK, KOV 

18. Jalgrattahoidjate, prügikastide ja muu 

õueinventari paigaldamine/uuendamine. 

x x  D RMK 

19. Evakuatsiooniõppuste läbiviimine. x x x D KK, KOV 

20. Turvalisuse tagamine koolis. Kriisi ennetamine 

ja kriisikäitumine. Riskianalüüsi tegevuskava 

järgimine. Koolitused õpilastele ja personalile 

(esmaabi). 

x x x D JK, KLJ, 

KK, ÕN 

21. Säästlik majandamine ja keskkonna-teadlikkuse 

kasvatamine. 

x x x D KK 

 

 

5) ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Eesmärk: Koolis väärtustatakse õppimist ja õpetamist, luuakse võimalused igaühe arenguks. 

Nr Tegevused 2018 2019 2020 Vastu- 

taja  

Kaasatud 

isikud 

1. Kooli õppekava pidev arendustegevus. x x x D (ÕJ) JK, AÕ 

2. Õppetunni kvaliteedi tõstmine õppides 

üksteiselt ja tehes koostööd, mitmekesistades 

õppevorme ja metoodikaid ning kasutades 

laiemalt e-õpikeskkondi.  

x x x D (ÕJ) AÕ, KLJ 

3. Digipädevuse arendamine kõikides 
kooliastmetes. 

x x x D (ÕJ) AÕ 

4. Uute vormide leidmine ja olemasolevate 

arendamine õppeainetevahelise ja ainesisese 

integratsiooni täiustamiseks. 

x x x JK AÕ 
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5. Õpilaste vastutus- ja kohusetunde süsteemne 

kasvatamine. 

x x x JK KK 

6. Võimetekohaste õpitulemuste tagamine. x x x D (ÕJ) AÕ 

7. Õpiraskustega õpilaste järjepidev toetamine läbi 

tugisüsteemide. 

x x x D (ÕJ) EP, ÕN 
 

8 Õpilaste karjäärinõustamise ja tervise-

edendusliku töö jätkamine. 

x x x D KK 

9. Enamate võimaluste leidmine õppe 

korraldamisele väljaspool klassiruumi ja 

koolikeskkonda, soodustades eri vanuses 

õpilaste omavahelist koostööd.  

x x x D (ÕJ) KLJ, AÕ 

10. Huvitegevuse seostamine õppetööga. x x x D KK 

11.  Ürituste plaani koostamine, eesmärgipärane 

rakendamine  ning huvialaringide valiku-

võimaluste mitmekesistamine 

x x x D JK, KLJ, 

AÕ 

12. Ringide töö tulemuste esitlemine kontsertidel, 

näitustel, üritustel. 

x x x D ringijuhid 

13. Loovuse arendamine ja eriannete avastamine. x x x AÕ õpilased 

 Õpilaste omaalgatuse toetamine, sidemete 

tihendamine eri kooliastmete õpilaste ja 

lasteaialaste vahel.  

x x x JK KK 

14. Koostöös vanemate ja vajadusel teiste 

spetsialistidega koolikohustuse täitmise 

tagamine. 

x x x JK KLJ 

15. Regulaarne arenguvestluste läbiviimine õpilaste 

ja lapsevanematega 

x x x D (ÕJ) KLJ 

16. Traditsioonide hoidmine ja loomine, väärtus-

hinnangute kujundamine, isamaaline- ja 

töökasvatus. 

x x x D KK 

17. Sotsiaalprobleemide märkamine ja õpilaste ning 

nende vanemate nõustamine, vajadusel 

spetsialistile suunamine. 

x x x JK KLJ 

18. Õpetaja isiklik eeskuju kui lahutamatu osa 

kasvatusest. 

x x x D JK, AÕ 

 

 

IX ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

Arengukava koos tegevus- ja investeeringute kavaga analüüsitakse ja korrigeeritakse igal 

aastal. Vajadusel viiakse sisse täiendused ja parandused, mis eelnevalt kooskõlastatakse kooli 

õppenõukogus ja hoolekogus. Arengukava uuendamise aluseks on sisehindamise tulemused.  

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

1) seadusandluse muudatustega; 
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2) muudatustega kooli eelarves ja investeeringutes; 

3) kooli hoolekogu, õppenõukogu ja koolipidaja ettepanekutega; 

4) tegevuskavasse planeeritud ülesannete aeglasema või kiirema täitmisega. 

Kooli arengukava kehtib kuni 31.12.2022, määratud tähtaja möödumisel kuulub arengukava 

uuendamisele.  

Arengukava ja tema muudatused kinnitab Rakvere Vallavolikogu. 

 

Lasila Põhikooli arengukava on läbi arutatud ja heaks kiidetud: 

õppenõukogus – 19. septembril  2017.a. 

hoolekogus – 20. septembril 2017.a. 

___________________________________________________________________________ 

 


