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1. Sissejuhatus 

 
1.1 Palivere Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 
uuendamise korra. 

 
1.2 Palivere Põhikooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest ja Lääne-Nigula 

valla arengukavast. 
 
 
 

2. Üldandmed 
 
Asukoht: Lähtru tee 16 Palivere Läänemaa  
 
Telefon: sekretär 4794109, õpetajate tuba 4794366 
 
E-post: palivere.pohikool@mail.ee   
 
Kodulehekülg: www.paliverepk.edu.ee   
 
Palivere Põhikool on munitsipaalkool, mis reorganiseeriti algkoolist põhikooliks 
1992. aastal.  2001. aastast on koolil oma spordihoone.  
Kooli teeninduspiirkond on kinnitatud Lääne-Nigula Vallavalitsuse määrusega nr 8 
14.10.2014. Kooli esmaülesandeks on oma piirkonna lastele kvaliteetse põhihariduse 
omandamise võimaldamine.  
Maakonnas ainulaadne on kooli juurde loodud Haapsalu Muusikakooli 
puhkpilliosakond.   
Kuna kooli aula on ainuke arvestatav saal ümbruskonnas, korraldatakse siin nii 
kontserte kui laste teatrietendusi. 
 
 

3.   Eelmise arengukava täitmine  
 
Eelmine arengukava oli koostatud ajavahemikuks 2012 - 2014. Arengukavas 
püstitatud eesmärkidest on kinni peetud ja enamus ka täidetud. Osa protsesse jätkub 
ka täna.  
Strateegiliste eesmärkide analüüsimisel saab öelda, et kool on edukalt jätkanud 
põhikoolina.  
 
Püstitatud eesmärgid Täitumine 

• nelja-viieliste õpilaste osakaalu 
hoidmine üle 50%. 

• klassikursuse kordajate hoidmine alla 
2%. 

Nelja-viieliste õpilaste osakaal oli 
2013/2014. õppeaastal 52%. 
Klassikursuse kordajate arv oli 
2013/2014. õppeaastal 1,3%.      
 

Õpiabi osutamine: 
• õigeaegne õpiabi osutamine 
• koostöö jätkamine erinevate 

Koolitati õpiabi õpetaja, õpiabi on 
osutatud aastati ~23 – 24% 
õpilastest. Õpiabi on saanud kõik 
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huvigruppide vahel 
• töö andekate õpilastega. 

seda vajavad õpilased. Tõhus 
koostöö oli Taebla valla 
haridusnõunikuga, maakonna 
õppenõustamiskeskusega jt 
struktuuridega.  

Huvitegevuse mitmekesistamine: 
• vähemalt kahe uue huviringi avamine. 

Uute huviringideni jõudsime 2014. 
aasta sügiseks, mil avati teadusring 
ning tantsulise võimlemise ring 
(zumba). 

Erinevate huvigruppide kaasamine 
arenguprotsessi ettevalmistamisel ja otsuste 
vastuvõtmisel. 

Arenguprotsessi on erinevate 
valdkondade raames kaasatud nii 
õpilased, vanemad kui ka 
koolikollektiiv (õppekava, 
arengukava, toitlustamine, õpilaste 
käitumisega seotud probleemid) 

 
 
Õpetajate kvalifikatsioon on paranenud. Kvalifikatsioonile vastab 90,1% õpetajatest, 
vabariigi keskmine sama arvutamismeetodi alusel on 86,6%. Arenguperioodil alustas 
koolis tööd eriharidusega bioloogiaõpetaja, kes läbis 160-tunnise 
pedagoogikakursuse. Õpiabi õpetaja sai kutsetunnistuse. Keemiaõpetaja lõpetas TÜ-s 
vastava eriala. Rohkete täienduskursuste kaudu on lisateadmisi ja oskusi omandanud 
III kooliastme eesti keele õpetaja, kellel praegu on läbimisel põhjalik eesti keele 
metoodika kursus Tartu Ülikoolis. Probleemiks on vene keele õpetaja erialase 
kvalifikatsiooni puudumine, küll on ta läbinud 160-tunnise pedagoogika kursuse ja 
vene keel on ta emakeel. 
Töökeskkonna parandamise valdkonnas õnnestus teha oluliselt rohkem kui plaaniti. 
Koostöös Mittetulundusühinguga Palivere Kultuur ja Haridus valmisid 
kergejõustikusektorid. Endisesse majahoidja korterisse rajati kodundusklass. 
Spordihoonel vahetati katus. Arengukava väliselt lihviti ja lakiti spordisaali põrand ja 
soetati uus korvpallikonstruktsioon ning võrkpallipostid. Spordihoone küttesüsteem 
rekonstrueeriti reguleeritavaks. Väga oluline oli koolimajas radiaatoritele lisaribide 
paigaldamine ja kaasaegse soojasõlme ehitamine, mis on juba praeguseks efekti 
andnud ja muutnud töökeskkonna tunduvalt paremaks. 
     
 4.  Kooli hetkeseis 
 
Eelmise arengukava perioodil jätkus õpilaste arvu vähenemine koolis. 1. septembri 
seisuga 2014 oli koolis 75 õpilast, eelmise arengukava prognoos oli samaks ajaks 87 
õpilast. Õpilaste arvu vähenemise on põhjustanud töökohtade vähesusest tingitud 
elukoha vahetused. Vähene õpilaste arv klassides on toonud kaasa liitklasside tekke.  
Aastani 2017 on õpilaste arv siiski piisav, et jätkata põhikoolina.   
 
Lähiaastateks prognoositav õpilaste arv: 
 
 2015 2016 2017 
9. klassi lõpetajad 9 11 8 
1. klassi astujad 6 7 6 
õpilasi 1. septembril 72 68 66 
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Tõsist tähelepanu pööratakse koolis erivajadustega lastele tugisüsteemide 
rakendamisel. Hetkel on koolis 2 lihtsustatud õppekava alusel õppivat last, lisaks neile 
on individuaalne õppekava 3 õpilasel. Logopeedilist abi on aastate lõikes keskmiselt 
saanud kuni 16 õpilast. Õpiabi rühmas on kokku 8 õpilast. 1 õpilasel on koolis 
tugiisik, kes on õpilasele toeks  liitklassi tundides. Abi ja nõuandeid oleme saanud ka 
õppenõustamiskeskuse spetsialistidelt. 
 
Õpijõudlus aruandeperioodil 
Õppe-aasta Hinnetele 4 ja 

5 õppivate 
õpilaste 
osakaal (%) 

Kiituskirju 
saanud õpilaste 
osakaal (%) 

Täiendavale 
õppetööle 
jäänud õpilaste 
osakaal (%) 

Negatiivseid 
aastahindeid 
saanud õpilaste 
osakaal (%) 

Klassikursuse 
kordajaid 
arv/osakaal (%) 

2011/12 54,22 9,63 6,02 0 0 
2012/13 47,92 10,96 0 2,74 2,74 
2013/14 52,0 4,0 5,33 6,67 1,3 
Hindele 4 ja 5 õppivate laste osakaal on lähedane 50%le, mille oleme oma eesmärgiks 
seadnud. Suur kiituskirjade osakaal pole kunagi eesmärgiks olnud, sest oluline on ka 
hinnete ja teadmiste kvaliteet. Vastuvõetamatu on õppetegevuse taseme vähendamine 
väga heade hinnete saamise eesmärgil. Üha rohkem on koolis erivajadustega õpilasi, 
kellele tavaõppetöö on keeruline. Negatiivseid aastahindeid saanud õpilastest suunati 
1 õpilane õppima lihtsustatud õppekava alusel. 
Lõpetajate edasiõppimine 
Õppeaasta Lõpetajate arv Gümnaasium/ 

keskkool 
Kutseõpe Tööle 

2011/12 12 7 5 - 
2012/13 8 4 3, 1 Astangu 

Kutseõppe-
keskusesse 

- 

2013/14 10 5 4 1 (täiskasvanu) 
 
Kooli eesmärk on, et kõik lõpetanud jätkaksid õpinguid ja enamasti see täitub. 
Arenguperioodi viimasel aastal loobus üks täiskasvanuks saanud õpilane edasisist 
õpinguist. 
Huviringid töötavad 24 tundi nädalas, lisaks muusikakooli puhkpilliosakond. Hädasti 
on vaja juurde poistele mõeldud ringe, kuid puuduvad juhendajad. 
Koolikiusamine on pedagoogide pideva kontrolli all ja reageeritakse ka võimalikult 
väikestele või algusjärgus juhtumitele. Teema kuulub kindlalt juhtkonna prioriteetide 
hulka. Seetõttu on õpilaste kooliaeg suhteliselt turvaline. Samas peame tõdema, et 
koolis on üha rohkem käitumishäiretega õpilasi, kellega toimetulek on keeruline. 
Saame tõsta vaid õpetajate ettevalmistust selliste lastega töötamiseks, teha koostööd 
spetsialistidega. 
Koostöös lastevanematega on kool aidanud lahendada ka kooliväliseid 
kiusamisjuhtumeid. Tõsisemate juhtumite puhul on kool pöördunud politsei poole. 
Oluliselt vähenes arenguperioodi lõpuks suitsetamise probleem. 
 
Koolis töötab 14 pedagoogi, neist: 
 

- 13 pedagoogilise kõrgharidusega 
- 1 keskharidusega õpetaja, kes on läbinud 160-tunnise pedagoogikakursuse 
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3. kooliastme eesti keele õpetaja, vene keele õpetaja ja kunstiõpetaja kvalifikatsioon 
ei vasta õpetatavale ainele. 
 
Õpetajate vanuseline jaotus 
Vanusegrupp 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
Alla 25 aastased 0 0 0 % 
25-29 aastased 14,25 % 20 % 21,5 % 
30-39 aastased 14,25 % 20 % 21,5 % 
40-49 aastased 21,5 % 20 % 21,5 % 
Üle 50 aastased 50 % 40 % 35,5 % 
 
Aastate jooksul on oluliselt paranenud kooli materiaaltehniline baas, mis pakub 
tunduvalt paremaid võimalusi õppetöö korraldamiseks. 
Õpetajatel on oma klassis arvutitöökoht koos multimeediaprojektoriga. Samuti saab 
kasutada arvutiklassi õppetundide läbiviimiseks. Oluline roll on raamatukogul. 
Piisavalt on kasutada õppevahendeid. Rajatud on kooli spordiväljakud. 
Samuti on paranenud üldine töökeskkond. Terve koolihoone sai 2004. a. uue valgus- 
ja elektrisüsteemi. Nõuetele vastav on kooli söökla. 2005. a. vahetati välja 
spordihoone kõik aknad ja 2013.a. ehitati uus katus. Koolis ja spordihoones on 
paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioon ja turvavalgustus ning koolihoones 
valvesignalisatsioon. Paigaldatud on tuletõkkeuksed. 
Väga hea koostöö on koolil vallavalitsusega, kellega koos koostatakse ja viiakse ellu 
mitmeid arendusprojekte. 
 
5.   Visioon ja strateegilised eesmärgid  
 

5.1 Visioon ja missioon 
 

5.1.1 Visioon 
Haridus ja haritus kodukoolist. 
Peame oma ülesandeks kasvatada ja arendada ühiskonnateadlikku ja aktiivset 
kodanikku, kes osaleb ühiskonnaelus ning on valmis elukestvaks õppeks. 
 
5.1.2 Missioon  
Meie missiooniks on olla konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi 
arendav kool, kus on hea õppida ja töötada. 
 
5.1.3. Kooli väärtused 

• hea haridus – alus edasisteks õpinguteks, tagab turvalise ülemineku ühest 
kooliastmest teise, võimalused igakülgseks arenguks (üldharidus, 
huviharidus). Hea haridus annab võimaluse loovuse arenguks, tagab elus 
hakkamasaamise.   

• turvalisus – hooliv, toetab ja ohutu koolikeskkond, sõbralikkus, viisakas 
suhtlemine, tolerantsus. Eesmärgiks on koolirõõm, rahulik koolikeskkond. 
Turvalises koolikeskkonnas julgeb iga inimene olla avatud, öelda välja oma 
mõtteid, julgeb ka eksida ning selle kaudu õppida. 

• koostöö ja vastutustunne – oma töö ja tegevuse eest vastutavad nii õpilased 
kui ka õpetajad.  Kohusetunne, vastutustunne ja koostöö on edu aluseks 
õppetöös, iga õpilase arengus. 
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• traditsioonide austamine – meie koolil on välja kujunenud traditsioonid, 
mida me alal hoiame ja pühaks peame. Lisaks sellele austame nii kodukoha 
kui ka Eesti riigi kultuuripärandit, traditsioone. 

 
5.2 Strateegilised eesmärgid: 
  

5.2.1 Tegevuse jätkamine põhikoolina, kooli stabiilne areng. 
5.2.2 Õpitulemuste hea taseme säilitamine: 

• nelja-viieliste õpilaste osakaalu hoidmine üle  50%. 
• klassikursuse kordajate hoidmine alla 2%. 

5.2.3 Õpiabi osutamine: 
• õigeaegne õpiabi osutamine 
• koostöö jätkamine erinevate huvigruppide vahel 
• töö andekate õpilastega. 

5.2.4 Huvitegevuse mitmekesistamine: 
• vähemalt kahe uue huviringi avamine. 

5.2.5 Erinevate huvigruppide kaasamine arenguprotsessi ettevalmistamisel ja otsuste 
vastuvõtmisel. 
 
6.  Kooli tugevused 
 

• Kooli arengukava viiakse järjekindlalt ellu. 
• Stabiilsus õppetöös. 
• Kvalifitseeritud kaader, sh pädev personal. 
• Õpetajate pidev enesetäiendamine vastavalt haridusuuenduslikele suundadele. 
• Koolis on toimiv infovahetus erinevate huvigruppide vahel (e-kool, 

siseinfosüsteem). 
• Mõistvad suhted kooli juhtkonna ja õpetajate vahel, rahulik mikrokliima. 
• Järjest täienev infotehnoloogiliste vahendite baas. 
• Õppeinventari ja –vahendite olemasolu. 
• Spordirajatised (spordihoone, korvpalli ja võrkpalli välisväljakud, 

kergejõustiku sektorid, ekstreemspordiväljak, suusarajad). 
• Aktiivne osalemine aineolümpiaadidel, erinevatel võistlustel ja konkurssidel. 
• Raamatukogu pidev täiendamine pedagoogilise ja ilukirjandusliku 

uudiskirjandusega. 
• Aastast-aastasse tegutsevad huviringid. 
• Muusikakooli puhkpilliosakond. 
• Pikapäevarühma olemasolu. 
• Nõuetele vastav söökla ja maitsvad toidud. 
• Kool kuulub tervistedendavate koolide hulka. 
• Loodusharidusalane koostöö RMK-ga ja Silma õpikojaga. 
• Tihedad sidemed vallavalitsusega ja valla huvitatus koolist. 
• Koolis on analüüsitud turvariskid (tuleoht, äkkrünnak jms) ning kasutatud 

meetmeid riskide minimeerimiseks. 
 
 
     
7.  Kooli nõrkused 
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• Osaline kaadripuudus (huvijuht). 
• Suur osakaal õpetajatel, kes ei ela Paliveres ja kelle põhitöökoht on mujal, 

toob kaasa: 
- jäikus tunniplaanide koostamisel; 
- parema tööpakkumise korral ei ole koolile lojaalsed; 
- ei ole rakendatavad asendusõpetajatena; 
- ei osale aktiivselt ülekoolilistel üritustel. 

• Osa õpilaste vähene motiveeritus õppetööks. 
• Jalgpalliväljaku puudumine. 
• Vähe huviringe poistele. 
• Vähene tagasiside andmine koolitustest. 

 
8.  Tulemuslikkuse hindamine ja arenguvõimalused  
 
8.1 Tulemuslikkuse hindamine 
 
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkust on hinnanud kool 
iga-aastase sisehindamise käigus. Sisehindamise põhjal, mis koosneb 
enesehindamisest ning sisekontrollist, on iga õppeaasta lõpus koostatud põhjalik 
õppeaasta aruanne, mis on aluseks uue üldtööplaani koostamisel. 
2014. aasta kevadel valmis sisehindamise aruanne 2009/10 – 2012/13. Selles 
toodud parendusvaldkonnad on järgmised: 
 
ÕPPEASUTUSE PARENDUST VAJAVAD VALDKONNAD JA ALAVALDKONNAD 

Eestvedamine ja juhtimine 

Strateegiline 
juhtimine 

• Arengukava arutelude kandepinna laiendamine (erinevad huvigrupid, 
sh õpilased ja lapsevanemad).  

• Kogu personali kaasamine arendustegevusse ja plaanide koostamisse 
(küsitlused, arutelud). 

• Arengukava ja aruandlusdokumentide parem seostamine. 
• Siseinfosüsteemi täiustamine.  

Koostöö 
huvigruppidega 

• Hoolekogu töö ühtsemaks ja tulemuslikumaks muutmine;  

• Kooli tegemistest huvitatud vanemate osakaalu suurendamine 

• Rahuloluküsitluste parem mõtestamine ja regulaarseks muutmine. 

Ressursside 
juhtimine 

• Kool vajab suuri investeeringuid (koolihoone akende vahetamine, 

fassaadi soojustamine). 

• Arvutiklassi nõuetekohase mööbli ostmine (sõltub 

eelarvevahenditest). 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Õppetegevus • IT-vahendite aktiivsem kasutamine aineõpetuses (õppematerjalid 

Moodle´s, haridusportaalides, näiteks Koolielu, Miksike, 

arvutiõpetuse ja aineõpetuse integreerimine, õpilaste kaasamine 

õppematerjalide loomisesse).  
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• Õppekäikude, õuesõppe ja õppeainete integratsioon. 

Hariduslike 
erivajadustega 
õpilaste toetamine 

• Seonduvalt hariduslike erivajaduse spektri suurenemisega on vaja 

tegeleda õpetajate koolitamisega, LÕK-i rakendamisega seotud 

probleemide lahendamisega. 

Huvitegevus • Huvitegevuse mitmekesistamise võimaluste leidmine. 

  
 
8.2 Arenguvõimalused  
 
• Tõhusam oma tegevuse analüüs individuaalsel tasandil. 
• Tõhusam tegelemine erivajadustega ja õpiraskustega õpilastega, 

individuaalsete lahenduste leidmine. 
• Koolikohustuse parem täitmine. 
• Klassijuhatajate, aineõpetajate ning lastevanemate mõtestatum koostöö 

probleemsete laste aitamiseks. 
• Infotehnoloogiliste vahendite tõhusam kasutamine. 
• Õpetajate enesetäiendamine IT alal. 
• Spordiväljaku rajamine. 
• Uute huviringide (nt tehnika- ja puutööringid poistele) rakendamine. 
• Kooliga seotud huvigruppide tõhusam koostöö. 

 
 
 
9.   Tegevuskava 2015-2017 
 
9.1 Eestvedamine ja juhtimine  
 
Parendusvaldkond Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
Kogu personali 
kaasamine 
arendustegevusse ja 
plaanide 
koostamisse 

Erinevate infokanalite 
ja tegevuste 
rakendamine kooli 
arendustegevuse 
läbiviimiseks 

Kogu 
kollektiiv on 
kursis arendus-
tegevusega 

2015 -
2017 

direktor 

Siseinfosüsteemi 
täiustamine 

Siseinfosüsteemi 
pidev täiendamine 
info liikumise 
parendamiseks 

Info kiire 
liikumine 

2015 -
2017 

Õppealajuhataja, 
sekretär  

Järgmise perioodi 
arengukava 
koostamine 

Koostatakse 
meeskonnatöö 
tulemusel arengukava. 

Valminud 
arengukava 

Sügis 
2017 

direktor 

 
 
 
9.2 Personalijuhtimine 
 
Parendusvaldkond Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
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Meeskonnatöö 
tõhustamine 

Kooli ürituste 
korraldamine 
meeskonnana 

Koolis töötavad 
inimesed 
tegutsevad ühtse 
meeskonnana.  

2015 -
2017 

direktor 

Töötajate 
professionaalsuse 
hoidmine ja 
tõstmine 

Koolituste 
finantseerimine, 
koolitustel osalemine 

Õpetajad on 
läbinud 
kvalifikatsiooni-
nõuetele vastavas 
mahus koolitusi. 

2015 -
2017 

direktor, 
õppealajuhataja 

Ühiste 
koolituspäevade 
korraldamine koolis 

Toimuvad 
koolitused 

2015 -
2017 

direktor, 
õppealajuhataja 

Kooli personali 
koolitamine vastavalt 
võimalustele 

Personal (nt 
kokad) osalevad 
koolitustel 

2015 -
2017 

direktor 

 
9.3 Koostöö huvigruppidega   
 
Parendusvaldkond Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
Hoolekogu töö 
ühtsemaks ja 
tulemuslikumaks 
muutmine 

Hoolekogu aktiivsem 
kaasamine kooli 
arendustegevusse, 
hoolekogu tegevustest 
huvitatud vanemate 
valimine hoolekokku 

Hoolekogu 
tegevus on 
sisulisem, 
suureneb 
hoolekogu 
initsiatiiv 

2015 -
2017 

direktor 

Hoolekogule iga-
aastase aruande 
tutvustamine, 
sellega nende 
informeerituse 
suurendamine ja 
aktiivsem kaasamine 
kooli arendus-
tegevusse 

Aastaaruande 
saatmine kooli 
hoolekogule, 
tagasiside palumine 

Hoolekogu  on 
informeeritud 

2015 -
2017 

Direktor, 
õppealajuhataja 

Kooli tegemistest 
huvitatud vanemate 
osakaalu 
suurendamine 

Ühiste tegevuste 
pakkumine (avatud 
tunnid, perepäevad 
jms) 

Toimunud 
üritused 

2015 -
2017 

Direktor, 
õppealajuhataja  

Vilistlaste 
kaasamine kooli 
tegevusse 

Vilistlaste kaasamine 
õpetajate päeva 
tegevusse, kooli 
aastapäeva 
ettevalmistusse 

Vilistlased 
osalevad kooli 
ürituste ette-
valmistamisel 
ja läbiviimisel  

2015 -
2017 

direktor, 
muusikaõpetaja 

Kooli 25. aastapäeva 
tähistamine 

Ettevalmistused 
koostöös 
lastevanematega, 
aktiivsete vilistlastega 

Aastapäeva- 
üritus  

Sügis 
2017 

direktor, 
muusikaõpetaja 

Rahuloluküsitluste 
parem mõtestamine 
ja regulaarseks 

Rahuloluküsitluste 
muutmine valdkonna- 
ja probleemipõhiseks. 

Toimunud 
rahulolu-
küsitlused, 

2015 -
2017 

direktor, 
õppealajuhataja 



10 
 

muutmine Iga arenguperioodi 
lõpus toimub 
üldküsitlus. 

saadud info on 
aluseks 
arendus-
tegevusele 

Lastevanemate 
informeerituse 
parandamine, 
lastevanemate 
koolitamine 

Lastevanemate 
üldkoosolekutel hariva 
loengu korraldamine 

Loengud 
lastevanemate 
koosolekute 
ühe osana 

2015 -
2017 

direktor, 
õppealajuhataja 

Lastevanemate 
informeerimine 
üritustest, võistlustest 
jms e-kooli kaudu 

Puuduvad 
konfliktid 
vähese info 
pärast 

2015 -
2017 

direktor, 
õppealajuhataja 

Infolehe koostamine 
igaks õppeaastaks, 
selle avalikustamine 
kooli kodulehel 

Lastevanemate 
informeeritus 
paraneb 

2015 -
2017 

direktor, 
õppealajuhataja 

 
9.4 Ressursside juhtimine    
 
Parendusvaldkond Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
Koolimaja akende 
vahetus 

Koostöö valla- 
valitsusega 
rahastamisvõimaluste 
leidmiseks 

Koolimaja 
aknad on 
vahetatud 

2015- 
2017 

direktor 

Arvutiklassi uute 
arvutite ostmine 

Vallavalitsuse 
ühishankega ostetakse 
uued arvutid 

Arvutiklass on 
sisustatud uute 
arvutitega 

2015 direktor 

Arvutiklassi 
nõuetekohase 
mööbli ostmine 

Vastavalt võimalustele 
raha hankimine 

Arvutiklassi 
mööbel vastab 
tervisekaitse- 
nõuetele 

2015 direktor 

Õpikeskkond Vastavalt võimalustele 
ja uue õppekava 
nõuetele 
õppevahendite 
soetamine  

Õpikeskkond 
vastab 
tänapäevase 
õpikäsituse 
nõuetele 

2015-
2017 

direktor 

Digitaalse õppevara 
ostmine (e-tund, e-
õpikud, tv-d) 

Õpetajate 
kasutuses on 
digitaalne 
õppevara 

2015-
2017 

direktor 

WiFi-võrgu 
väljaehitamine 

Kogu kool on 
kaetud WiFi-ga 

2015-
2016 

direktor 

Pikapäevarühma 
klassiruumi 
kaasajastamine 

Kaasajastatud 
pikapäevarühma 
klass 

2015-
2017 

direktor 

Spordiinventari 
soetamine 
(rööbaspuud) 

Rööbaspuude 
olemasolu 

2015 direktor 

Söökla toolide Vastavalt võimalustele Sööklas on uued 2015- direktor 
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väljavahetamine toolide hankimine toolid 2017 
9.5 Õppe- ja kasvatustöö  
 
Parendusvaldkond Tegevused Tulemus Tähtaeg Vastutaja 
Õppekava muutmine 
vastavalt HM 
määrusele 31. 
augustist 2014 

Õppekava muutmine Uuendatud 
õppekava 

1. sept 
2015 

õppealajuhataja 

Õppetöö tulemuste 
hea taseme 
hoidmine 

Pidev analüüs ning 
tugimeetmete 
rakendamine 

nelja-viieliste 
õpilaste 
osakaalu 
hoidmine ~ 50% 
juures, 
klassikursuse 
kordajate 
hoidmine alla 
2%. 

2015 -
2017 

õppealajuhataja 

LÕK-i järgi toimuva 
õppetöö tõhusam 
toimimine 

Pidev analüüs, 
meetmete leidmine 
LÕK-i paremaks 
rakendamiseks, 
õpetajate koolitamine 

LÕK-i järgi 
toimuv õppetöö 
on tulemuslik. 

2015-
2017 

õppealajuhataja 

IT vahendite 
aktiivsem 
kasutamine 
õppetöös 

IT võimaluste 
rakendamine 
erinevates 
õppeainetes- erinevate 
arvutiprogrammide 
rakendamine, 
veebipõhine õpe. 

Õpetajate 
töökavad 
sisaldavad  IT 
kasutamist. 

2015-
2017 

õppealajuhataja 

Õppetöö vormide 
mitmekesistamine 

* Õuesõpe 
* Õppe-
ekskursioonide 
sidumine kooli 
õppekavaga 
* Osalemine KIK-i 
keskkonnateadlikkuse 
programmis 

Lisanduvad 
uued õppetöö 
vormid. 

2015-
2017 

õppealajuhataja 

Ainete 
integratsiooni 
tõhustamine 

Mitut õppeainet 
hõlmavate tööde 
läbiviimine. 

Tiheneb seos 
erinevate ainete 
õpetamise vahel. 

2015-
2017 

õppealajuhataja 

Karjääri ja 
kutsenõustamine 

Koostöö Läänemaa 
Rajaleidja keskusega 

Õpilased teavad 
ja tunnevad 
tööturu olemust. 
Oskavad teha 
õigeid 
karjääriotsuseid 

2015- 
2017 

õppealajuhataja, 
klassijuhataja 

Ennetustöö: 
liikluskasvatus 
alkoholi tarvitamine, 
suitsetamine, 

liikluskasvatuse 
lõimimine 
igapäevasesse 
õppetöösse 

Kajastumine 
õpetajate 
tööplaanides 

2015-
2017 

õppealajuhataja 
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narkootiliste ainete 
tarbimine, 
kuritegevus, 
koolivägivald, 
internetiohutus 

4. klassi liiklusõpetus jalgratturitunnis-
tuste saamine 

2015-
2017 

õppealajuhataja, 
klassijuhataja 

koolitused õpilastele 
(loengud, infopäevad 
jms) 

paraneb õpilaste 
teadlikkus 

2015-
2017 

terviseõpetuse 
õpetaja 

Kooli osalemine 
tervist edendavate 
koolide liikumises 

Toimuvad 
üritused 

2015-
2017 

terviseõpetuse 
õpetaja 

Poistele suunatud 
huvitegevuse 
mitmekesistamine 

võimaluste leidmine 
huviringide arvu 
suurendamiseks 

lisandub  
huviring poistele 

2015-
2017 

direktor 

 
Õpetajate täiendkoolituse üldsuunad 2015. – 2017.  aastaks  
Õpetaja/ koolitatav 
personali liige  

koolitusvaldkond 

Margit Ülevaino Eesti keel ja kirjandus 
Maarja Pajula  Õpetamise metoodika (üldmetoodika, bioloogia metoodika) 
Maksim Mertsalov Vene keele õpetamise metoodika 
Kristel Tereping Eesti keele ja kirjanduse metoodika II kooliastmes, 

haridustehnoloogia 
Kõik õpetajad infotehnoloogia 
Kõik õpetajad Aine- ja pedagoogikaalane täiendamine vastavalt vajadusele ja 

võimalustele 
Kõik õpetajad Uuenduslikud metoodikad (avastusõpe, eripedagoogika, laste 

käitumishäired jms) 
Kõik õpetajad Projektikirjutamise koolitus 
 
10.Arengukava seos Lääne-Nigula valla arengukavaga 
 
Arengukava sissejuhatuse punkt 1.2 ütleb, et arengukava koostamisel on lähtutud 
Lääne-Nigula valla arengukavast. Kooli hetkeolukord on ära toodud valla 
arengukavas  peatüki all  Avalikud teenused (lk 20)*. Kooli arengukava läbivaks 
teemaks on  valla arengukavas seatud eesmärk tagada igale õpilasele huvide- ja 
võimetekohane areng kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas (lk 53). 1. klassi tulevate 
laste (lk 51) ja õpilaste arvu prognoos klasside viisi (lk 77-78) on mõlemas 
arengukavas samade andmetega, et saavutada adekvaatne lähtealus tegevuse 
planeerimisel. Kooli tugiteenused  on kajastatud valla arengukavas (lk 23). Kooli 
ressursside juhtimine on kooskõlas valla investeeringute plaaniga (lk 65). 
 

* Sulgudes  on viited Lääne-Nigula valla arengukavale aastateks 2014-2022. 

 
11.  Arengukava uuendamise kord 

11.1 Arengukava täitmise kontroll ja ettepanekute esitamine ning 
kogumine 

• Arengukava ülesannete ja eesmärkide eest vastutab direktor, kes kaasab 
ülesannete täitmiseks õppealajuhataja ning vajalikud töögrupid.  

• Arengukava ülesannete ja eesmärkide täiendamiseks vajaminev informatsioon 
saadakse Lääne-Nigula Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, riiklike 
õigusaktide muudatustest, kooli sisehindamise tulemustest, riikliku järelevalve 
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aktidest, Palivere Põhikooli hoolekogu otsustest ja lastevanemate kirjalikest 
ettepanekutest. 

11.2 Esitatud ettepanekute arutelu, analüüs ja süntees 

• Õppeaasta jooksul laekunud ettepanekute ja sisehindamise tulemuste põhjal 
viib direktor läbi igal kevadel arenguseminari.  

• Arenguseminari päevakorras on arengukava eesmärkide ja ülesannete täitmise 
kontroll, muudatusettepanekute arutelu, analüüs ja muudatuste sõnastamine 

11.3 Arengukava täiendamine ja uuendamine, paranduste sisseviimine 

• Arengukavva viiakse sisse täiendused ja parandused arengukava 
töökoosolekule järgnevas õppenõukogus. 

• Arengukava kinnitab Lääne-Nigula Vallavalitsus. Arengukava ja selle 
muudatused on enne kinnitamist esitatud arvamuse andmiseks kooli 
hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

 
 
 


