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SISSEJUHATUS 

Mõisaküla Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

-valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  

 

Mõisaküla Kooli arengukava lähtub sisehindamise tulemustest, kooli põhimäärusest ja 

kohaliku omavalitsuse arengukavast. 

 

1. KOOLI AJALUGU 

1.1. Kooli ajalugu 

ERAKOOLIDE PERIOOD 1905-1917 

⚫ 13. oktoober (v. k järgi 29. september) 1905 - jaanuar 1906 Jaan Sihveri erakool. 

⚫ 19. oktoober (v. k järgi 6. oktoober) 1906 Pärnu Eesti Kooliseltsi Mõisaküla osakonna 

eraalgkool. 

 

PERIOOD 1917-1940 

⚫ Aastatel 1917–1919 oli kooli haldajaks Pärnu Maavalitsus. 1917 Mõisaküla 6-kl 

Algkool, 1919. Mõisaküla 7-kl kõrgem algkool.  

⚫ 1922 hakkas kooli majanduslikult juhtima Mõisaküla Alevivalitsus.  

Mõisaküla algkool oli Eesti Vabariigi ajal suurim Halliste kihelkonnas ja Pärnu maakonnas.  

⚫ 1. maist 1938 haldas kooli Mõisaküla linn.  

⚫ 1940 Mõisaküla Linna Üldhariduslik Täienduskool. 

 

KESKKOOL 1950 - KOOL - 2007 

⚫ 1. septembril 1950 avati Mõisaküla linnas keskkool, mis majanduslikult allus 

raudteevalitsusele ja kandis erinevaid nimesid: september 1950 kuni juuni 1953 Eesti 

Raudteevalitsuse Keskkool nr 4, juuni 1953 kuni juuni 1956 Balti Raudtee 19. 

Keskkool, juuni 1956 kuni september 1960 Eesti Raudtee 3. Keskkool. 

⚫ 1. septembrist 1960 kuni 31. august 2007 Mõisaküla Keskkool, mis kuulus algselt 

Eesti NSV, alates 1991 Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi alluvusse. 

⚫ Alates 17. märtsist 1994 Mõisaküla Keskkool, alates 1. septembrist 2007 põhikoolina 

tegutsev Mõisaküla Kool, mis on munitsipaalkool. 

 

1.2. Koolimaja kirjeldus 

Mõisaküla Kool on Pärnu tn 39 asuv 1721,5 m² õppehoone. Koolimaja 3-korruseline osa 

valmis 1973, 2-korruseline, nn vana osa I korrus ja garderoobid renoveeriti 2008. 

Kooli maa-ala suurus on 1,3 ha, piiratud osaliselt haljastusega. Kooli juures on väljaehitamisel 

spordirajatised (mänguväljakud, jooksu- ja kaugushüpperajad). 

Hoone tuleohutus-tehniline seisund on hea. Koolimajja on 2008. a paigaldatud tuletõrje-

valvesignalisatsioon ja 2009. a korruste vahele tuletõkkeuksed. 
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Koolil on tsentraalne keskküte, külm vesi ja kanalisatsioon, lokaalne soe vesi.   

Tehtud kapitaalremondid 1995–2008: plekkkatus, sadevete äravoolu drenaaž, fassaadi 

renoveerimine ja akende vahetus, tualettruumid, söökla põrand, kanalisatsiooni torustiku 

vahetus, kapitaalremont kantseleis ja kooliraamatukogus. 

2012. aastal sai uue välimuse kooli fuajee ning 2017. aastal lõpetati klassiruumide remont (3 

klassiruumi). 

Õpperuume on koolis 13, kogupindalaga 652 m². Vastavalt Mõisaküla Linnavolikogu otsusele 

(16.06.2011 nr 19) paigutati linnaraamatukogu koos avaliku internetipunktiga koolimajja. 

Kooliraamatukogu liitus alates 2011. aasta detsembrist linnaraamatukoguga, üldpindalaga 

269,6 m². Seoses raamatukogude ühinemisega liideti ka raamatukoguprogrammid Urram.   

 

Infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT). Arvutiklassi pindala on 54 m². Kooli arvutiparki 

hoiab korras haldaja OÜ Inforing. Koolimaja on kaetud Wifi võrguga.  

 

Kooli söökla pindala on 90 m². Kohtade arv koolisööklas 100. Õpilaste toitlustamisega 

tegeleb koolikokk koos kokaabiga. 

Arstiabi annab Mõisaküla perearstikeskuses kaks korda nädalas perearst, kelle tööruumid 

asuvad koolimajast 100 m kaugusel. Hambaraviteenust kohapeal ei osutata. 

 

 

2. KOOLI VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED  

 

2.1. Mõisaküla Kooli visioon  

 

MÕISAKÜLA KOOL ON VÄIKE KODULÄHEDANE KVALITEETSET 

PÕHIHARIDUST ANDEV KOOL, kus on loodud tingimused lapse võimetekohaseks 

arenguks. 

 

Selleks peab kogu kooli personal, õpilased, lastevanemad ning kooliga koostööd tegevad 

huvigrupid olema vaatamata õpilaste arvule avatud, koostööaltid, õppimisvõimelised, 

juhinduma elukestva õppe põhimõttest, üksteist toetama, julgustama, olema kodu ja kodukooli 

väärtustav, tolerantsed, arvestama erisusi. 

 

 

2.2. Mõisaküla Kooli Missioon  

 

MÕISAKÜLA KOOLI kõigi töötajate MISSIOONIKS ON aidata kaasa õpilaste võimetest ja 

huvidest lähtuvale arengule, luua tingimused MÕISAKÜLA LINNA JA SELLE 

ÜMBRUSKONNA LASTELE PÕHIHARIDUSE omandamiseks vastavalt põhikooli ja 

gümnaasiumi riiklikule õppekavale, mis määratleb kooli õppe-kasvatusprotsessi põhimõtted: 

1) tingimuste loomine kõigi õpilaste ja iga õpilase arengu toetamiseks; 

2) lapse ja lapsevanema kaasamine õpilase õpiteed puudutavate küsimuste arutamisse ja 

selle üle otsustamisse; 

3) õpetuse varieerimine lähtuvalt õpilaste erinevatest võimetest ja ealistest iseärasustest; 

4) õpilaste õpihuvi hoidmine ja toetamine. 
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Missiooni täitmise hindamise kriteeriumid: 

1) arenguvestlused õpilastega ja nende vanematega; 

2) tasemetööde ja lõpueksamite tulemused; 

3) lõpetajate õpingute jätkamine. 

 

2.3. Kooli põhiväärtused 

Koostööle orienteeritus – koostöö erinevate huvigruppidega ühise eesmärgi nimel. Üksteise 

toetamine ja abistamine eesmärkide saavutamiseks. 

Tolerantsus – iga inimese väärtustamine, erinevuste aktsepteerimine ja nendega arvestamine. 

IGA INIMENE ON VÄÄRTUSLIK! 

Ausus – ausus oma mõtetes ja tegudes. 

Vastutustunne – vastutus oma sõnade, tegude ja otsuste eest. 

Usaldus – ole usaldusväärne. 

Paindlikkus – tahe ja suutlikkus muutustega kohaneda ja nendega kaasa minna. 

Üldeesmärk – Mõisaküla Kooli tegevuse üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppe- ja 

kasvatustaseme vastavus riiklikus ja kooli õppekavas kehtestatud nõuetele. 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärk - Koolis on loodud võrdväärsed võimalused ja 

tingimused õpilaste individuaalsusi arvestava arengu toetamiseks ning õpi-, töö- ja 

elukeskkonnas toimetuleva vastutusvõimelise isiksuse kujunemiseks. 

Prioriteedid: 

- individuaalne lähenemine ja tingimuste loomine kõikidele õpilastele; 

- õpitulemuste eest vastutuse järk-järguline ülekandmine õpetajalt ja lapsevanemalt õpilasele; 

- õpilastes terve ja loodussõbraliku eluhoiaku kujundamine; 

- lastevanemate aktiivsem kaasamine õpilase arengu kujundamisse; 

- tõhustada sise- ja enesehindamist. 

Ülesanded: 

- kõigi õpilaste ja töötajate igakülgset arengut toetava turvalise õpi- ja töökeskkonna loomine; 

- kvaliteetse põhihariduse võimaldamine; 

- õpilaste individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine; 

- õpilaste õpihuvi, õpioskuste ja positiivse minapildi toetamine; 

- õpilaste sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemise toetamine; 

- kooli õpikeskuse arendamine; 

- järgmisel haridustasemel ja igapäevases elus võimetekohaseks toimetulekuks tingimuste 

loomine. 

 

3. HETKEOLUKORRA KIRJELDUS JA EELMISE ARENGUKAVA TÄITMISE 

ANALÜÜS 

 

3.1. ÜLDNÄITAJAD 

Kooli nimi: Mõisaküla Kool 

Kooli asukoht: Pärnu 39 Mõisaküla linn Mulgi vald Viljandimaa 69302 

Veebilehekülg: http://kool.moisakyla.ee/ 
Mõisaküla Kooli teeninduspiirkonnaks on Mulgi vald. 

 

 

 

 

http://kool.moisakyla.ee/
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Õpilaste arv koolis 01.12.2017. aasta seisuga on 41. Klassikomplekte on 9. 

 

Kooliaste Klass Õpilaste arv 

I kooliaste 1. klass 4 

 2. klass 3 

 3. klass 3 

KOKKU:  10 

II kooliaste 4. klass 7 

 5. klass 2 

 6. klass 5 

KOKKU:  14 

III kooliaste 7. klass 4 

 8. klass 3 

 9. klass 10 

KOKKU:   17 

KOOLIS KOKKU:  41 

 

 

Õpilaste arvu prognoos aastatel 2017–2022 

 

Õpilaste arvu prognoosi aluseks on võetud aastate 2002 kuni 2015 sünnid Mõisaküla linnas ja 

Mõisaküla Lasteaia nimekiri. 

 

Õppeaasta Õpilaste arvu 

prognoos 

2017/2018 41 

2018/2019 36 

2019/2020 38 

2020/2021 36 

2021/2022 37 

 

Mõisaküla Kooli töötajad 

 

Mõisaküla Koolis on 7,092 õpetaja ametikohta, logopeed, eripedagoog, pikapäevarühma 

õpetaja ning 5 abipersonali töötajat. 

 

 

3.2. KOOLI 2013–2017 ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS 

 

3.2.1. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Õppe- ja kasvatustöö toimub kooli õppekaval alusel. Mõisaküla Koolis õpivad õpilased 

riikliku põhikooli (PRÕK), lihtsustatud (LÕK) ja toimetuleku (TÕK) õppekavade järgi. 

Koolis toetatakse igakülgselt laste arengut. Koolis viiakse läbi arenguvestlusi vähemalt üks 

kord aastas. Õpetajad tegelevad põhjalikult iga lapsega. Järjest enam kasutatakse 

õppetundides infotehnoloogiat. Kasutatakse erinevaid tugisüsteeme. Koolis töötab logopeed ja 

eripedagoog ning õpilastele võimaldatakse õpiabi. Tugisüsteemide rakendamiseks on 

kehtestatud õpetajate konsultatsiooni- ja järelevastamiste ajad, pikapäevarühma aeg, 

tugispetsialistide (logopeed, eripedagoog) tunniplaan. 
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Kool pöördunud abi saamiseks Viljandimaa Rajaleidja Keskusesse, kes on suunanud õpilasi 

eriarsti konsultatsioonidele ja on rakendatud individuaalseid õppekavasid. Õpilaste 

koolikohustuse mittetäitmise korral on vesteldud lapsevanematega ja on pöördutud 

omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole abi saamiseks. 

 

Õpilasi valmistatakse ette õpilasvõistlusteks ja –konkurssideks, olümpiaadidel osalemiseks. 

Igal õppeaastal viiakse läbi vabariiklikke tasemetöid 3. ja 6. klassis. Laste õpimotivatsiooni 

toetab nende saavutuste tunnustamine. Heade ja väga heade õpitulemuste eest avaldatakse 

kiitust õppenõukogu tänukaardi ning direktori käskkirjaga iga trimestri lõpul. Õppeaasta lõpul 

tänatakse edukaid ja aktiivseid õpilasi kiituskirja või tänukirjaga ning nad on kutsutud koos 

õpetajatega linnapea pidulikule vastuvõtule. Toimuvad ülekoolilised õppekava toetavad 

suuremad projektid: viktoriinisari läbi õppeaasta, maastikumängud, õpilaskohvikute korraldus 

ja läbiviimine, rahvakalendriga seotud tähtpäevade tähistamine, spordipäevad, õpilastööde 

näituste korraldamine. 

 

Klassiväline tegevus on järjepidev ja plaanipärane. Aastaid on toimunud koolipere ühised 

ekskursioonid. Osaleme KIK-i poolt toetavates projektides. 

 

Parendusvaldkond: 

• HEV õpilaste õppe- ja kasvatustegevust korraldab HEV õppe koordineerija. 

• Mitteformaalse õppe toetamine huvitegevuse ja koostöögruppide kaasamisega. 

• Ainetevahelise lõimingu suurendamine. 

• Kaasaegse õuesõppeklassi rajamine õppetegevuse mitmekesistamiseks. 

• Õppeedukuse tõstmine. 

• Erinevaid väärtusi kandvate traditsiooniliste ja isamaaliste ürituste korraldamine. 

• Kodukorra täitmine kogu koolipere poolt. 

 

3.2.2. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Kooli arendustöö põhineb arengukaval, mis omakorda on koostatud sisehindamise tulemusi 

arvestades. Eesmärkide täitmist on analüüsitud. Igaks õppeaastaks on koostatud arengukavast 

lähtuv üldtööplaan, mille täitmist on õppeaasta lõpus analüüsitud. Peamised ülesanded 

juhtimise valdkonnas on täidetud. Kooli arengu planeerimisse ja sisehindamisse on kaasatud 

kooli töötajad, lapsevanemad ja hoolekogu. Koolis on kasutusel toimiv eKooli õpetajate 

infolist, igal nädalal toimuvad infokoosolekud. Tegeletakse kooli tutvustamisega kodulehe, 

kohaliku vallalehe ja sotsiaalmeedia kaudu erinevatele huvigruppidele (õpilased, vanemad, 

tulevased vanemad jt). Aasta ürituste kalender lepitakse kokku pedagoogilises nõukogus ning 

see on kättesaadav kooli kodulehel. Kooli esindajad osalevad linna perede tugivõrgustiku 

töös. 

 

Parendusvaldkond: 

• Õpetajate eneseanalüüs ja arenguvestlused kogu personaliga. 

• Aruannetes analüüsi osa suurendamine. 

• Koostöösuhete arendamine teiste koolidega. 
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3.2.3. Personalijuhtimine 

 

Koolis suheldakse avatult, koolis on hea mikrokliima ja õpetajate vahel valitsevad sõbralikud 

suhted. Töötajate hulgas on läbi viidud rahuoluküsitlus, mille tulemused on esitatud 

sisehindamise aruandes. Kõik õpetajad viisid läbi eneseanalüüsi. 

Personali koolitus on toimunud vastavalt vajadusele ja võimalustele. Õpetajad käivad TÜ 

innovatsioonikoolidele korraldatud tasuta täiendkoolitustel. Samuti on õpetajate seas 

populaarsed HITSA poolt pakutavad tasuta koolitused. Töötajate motivatsiooni hoidmiseks 

korraldatakse mitu korda aastas ühisüritusi (õpetajate päev, jõuluüritus, õppeaasta lõpupidu). 

Kommunikatsioonitegevused on planeeritud ja vahendid on valitud vastavalt töötajate poolt 

aktsepteeritud info leviku süsteemile (e-kirjad, infotunni kokkuvõte, stendid, regulaarsed 

koosolekud). Koolitusvajaduse kaardistamisel ja koolituste valikul lähtutakse õpetajate 

eneseanalüüsist ja arenguvajadustest, asutuse sisehindamise ja tagasisideküsitluste 

tulemustest. Koolis on olemas kvalifikatsioonile vastavad õpetajad. Õpetajatel on võimalus 

osaleda täiendkoolitustel. Toimub mittemateriaalne ja võimalusel materiaalne tunnustamine: 

lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest; ühisürituste korraldamine nt õpetajate päeval 

ja õppeaasta lõpus. 

 

Parendusvaldkond: 

• Kooli personali arenguvestlused, kokkuvõtete tegemine, analüüsimine 

parendusettepanekute tegemiseks, koolitusvajaduse selgitamiseks, arenguplaanide 

koostamiseks (üldtööplaan, koolitusplaan). 

• Personali kaasamine erinevate töövormidega (töörühmad, aruteluringid). 

• Projektide kirjutamine meeskondadena. 

• Ühiste ettevõtmiste osakaalu suurendamine. 

• Täiendkoolitustelt saadud materjalide ja teadmiste jagamine kolleegidega. 

 

3.2.4. Õpikeskkonna turvalisus 

 

Koolis on kujundatud vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond. Koolimaja, sealhulgas köök, 

vastab kõigile tuleohutuse- ja tervisekaitsenõuetele. Kõikjale on paigaldatud automaatne 

tuletõrje häiresignalisatsioon. Perioodiliselt on läbi viidud tuletõrjeõppusi ja esmaabikoolitusi. 

Koostatud on Mõisaküla Kooli tuleohutusjuhend ja riskianalüüs. 

Igal aastal kontrollivad meie tööd Veterinaar- ja Toiduamet ning Terviseamet, kelle poolt 

tehtud ettepanekuid ja soovitusi on arvestatud. Terviseamet on kontrollinud kooli nii 

toitlustamise kui üldiste tervisekaitsenõuete täitmise osas. On tehtud märkusi, mida koolis 

edasiste tegevuste planeerimisel on arvestatud. Rahule on jäädud menüüde koostamise ja 

kaloraaži arvestamisega. 

 

3.2.5. Koostöö huvigruppidega 

 

Koolis toimuvad traditsioonilised üritused, mis tugevdavad ühtsustunnet ja osalusaktiivsust. 

Õpilased ja õpetajad on kaasatud ürituste korraldamisse. 



9 
 

Kooli huvigrupid – lapsevanemad, lasteaed, muuseum, linnaraamatukogu, kultuurimaja, 

kohalikud ettevõtjad ja naaberkoolid – kaasav koostöö. 

Mõisaküla linnaraamatukogu teeb koostööd aineõpetajatega (raamatukogutunnid) ning 

korraldab üritusi kooliõpilastele.  

Ühiselt lasteaiaga külastavad kooli erinevad teatritrupid. 

Kool on osalenud Mõisaküla ülelinnalistel üritustel (tervisepäevadel, vastlapäevadel, vabariigi 

aastapäeva ja emadepäeva kontserditel). 

Kool arendab tihedat koostööd lapsevanematega (koosolekud, lahtised tunnid, ühisüritused). 

Lastevanemate seas on viidud läbi rahuloluküsitlused, mille tulemused on välja 

toodud sisehindamise aruandes. Vanemad ja vilistlased on kaasatud kooli hoolekogusse ja 

erinevate tegevuste läbiviimisesse ning on oodatud kooliüritustele. 

Koostöös Sakala malevaga korraldab kool igal kevadel kaitseliidu matkapäevi. 

 

Parendusvaldkond: 

• Kooli põhiväärtustest lähtuvalt lastevanemate koolitamine. 

• Hoolekogu ja ÕE suuremal määral kooliellu kaasamine. 

• Lastevanemate kaasamine kooli ja lasteaia õppekeskkonna kujundamisse. 

• Õpilaste omaalgatuse soodustamine. 

• Kooli ja lasteaia kodulehe pidev kaasajastamine, info tõhusam edastamine. 

• Vilistlaste, huvigruppide ja koostööpartnerite aktiivsem kaasamine huvihariduse 

planeerimisse ja tegevuste läbiviimisse. 

 

3.2.6. Ressursside juhtimine 

 

Kohalik omavalitsus on leidnud eelarvelisi vahendeid koolitöö läbiviimiseks ning võimalusi 

õppimis- ja töötingimuste parandamiseks. Vajalike investeeringute arutelu on toimunud 

personali kaasates. Ostetud on õppetööks ja majandustegevuseks vajalikku inventari ja 

töövahendeid. Renoveeritud on kõik klassiruumid ja on rajatud jalgrattahoidla. 

Omavalitsus toetab huvitegevust, tööd erivajadustega lastega, ekskursioonide ja õppekäikude 

läbiviimist. Kool on kirjutanud projekte lisaressursside leidmiseks (õppekäigud, 

jalgrattahoidla, IKT vahendid). 

Planeeritud tegevustest on jäänud tegemata koolimaja koridoride põrandavahetus, treppide 

korrastus ning spordiväljaku uuendamine. Nimetatud tööd on teostamata seetõttu, et need on 

suuremahulised ja neid ei olnud võimalik teha, sest puudus projekt.  

 

Parendusvaldkond: 

• Staadioni renoveerimine. 

• Lisaressursside hankimine fondidest ja projektidest, et hoida turvalist, arendavat ja 

lapsesõbralikku keskkonda. 

• Klassiruumide IKT-vahendite ning internetiühendusega varustamise parendamine. 

• Klassiruumide ja rühmaruumide varustamine õppematerjalidega, õppekirjanduse 

kaasajastamine. 

• Kooli sööklasse inventari soetamine,  
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• Kooli õueala korrastamine ja täiustamine (ronimispuude renoveerimine, 

lisaatraktsioonide paigaldamine) 

• Säästliku majandamise teadlikkuse tõstmine. 

 

 

4. KOOLI ARENGU EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 

2018–2022 

 
Mõisaküla Kooli arengu eesmärkide kirjeldamisel ja tegevuskava koostamisel on lähtutud: 

1) Mõisaküla piirkonna arengukava haridusvaldkonna eesmärkidest ja põhisuundadest; 

2) kooli eelmise arengukava analüüsi tulemustest ja parendusvaldkondadest. 

 

Mõisaküla Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad esitatakse valdkondadena (eestvedamine ja 

juhtimine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine, koostöö huvigruppidega, õppe- ja 

kasvatustegevus). 

 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärk: kooli juhtimisel on väärtustatud koostöö, avatus ning vastastikune usaldus ja 

lojaalsus. 

Tegevussuunad: kooli põhiväärtustele tuginev kaasav juhtimine, mis kindlustab kooli ja 

lasteaia arengu ja konkurentsivõimelisuse. 

 

Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Töötajate kaasamine 

koolikorralduslike 

dokumentide väljatöötamisel 

 

 

Direktor 

Kooli töötajad osalevad 

koolikorralduslike 

dokumentide väljatöötamisel 

ja oluliste otsuste 

vastuvõtmisel. 

Kooli dokumentatsiooni 

muudatused on enne vastu 

võtmist töötajatega läbi 

arutatud 

 

Juhtkond kaasab personali 

tegevuste kavandamisse ja 

otsustusprotsessi 

 

 

Direktor 

Personal osaleb kooli 

arendustegevuses. 

Paranenud on kooli maine, 

mikrokliima ja huvipoolte 

rahulolu 

 

 

Kooli arengukeskkonna 

parendamiseks 

lisaressursside muretsemine 

(projektid, KOV, sponsorid 

ja koostööpartnerid) 

 

Direktor 

Arengu ja õpikeskkonna 

parendamiseks on 

muretsetud lisaressursse. 

Huvipoolte rahulolu 

suurenemine ja 

motiveerituse kasv 
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Õpetajate kompetentsuse 

arendamine 

 

Direktor 

Õppe- ja kasvatusprotsessi 

juhtimise alaste 

koolituste, sh sisekoolituste 

korraldamine. 

Õpetajate eneseanalüüs ja 

arenguvestlused 

 

 

Kooli dokumentatsiooni 

põhimääruse ja 

arengukavaga kooskõlla 

viimine 

 

Õppeaastapõhiste aruannete, 

analüüside koostamine 

 

Kooli üldtööplaani 

koostamine vastavalt 

arengukavale iga aasta 

augustis 

 

Tegevuskava, üldtööplaani 

koostamine 

 

 

 

Direktor 

Kooli dokumentatsioon on 

kooskõlas kooli põhimääruse 

ja arengukavaga. 

Kooli dokumentatsioon 

lähtub kooli väärtustest. 

Kooli üldtööplaan, sh 

tegevuskava tuleneb 

kooli arengukavast 

 

Sisehindamise regulaarne 

läbiviimine, tulemustega 

arvestamine 

parendustegevuste 

kavandamisel ja 

rakendamisel 

 

 

Direktor 

Sisehindamissüsteem on ellu 

rakendatud. 

Toimub regulaarne tegevuste 

ja tulemuste 

analüüs ning hindamine 

 

Kooli maine tõstmine 

 

Kooli kodulehe optimaalne 

kasutamine 

 

 

Direktor, kogu personal 

Kooli maine on paranenud. 

Koolis toimuva kohta on 

info kooli kodulehel, seda 

uuendatakse regulaarselt 

 

 

4.2. Personalijuhtimine 

 

Eesmärk: koolis töötab kompetentne ja motiveeritud personal 

Tegevussuunad: personali arengu toetamine, tervise väärtustamine, koostöö ja meeskonnatöö 

väärtustamine ning tõhustamine. Infoliikumise parendamine. 

 

Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Personalivajaduse 

planeerimine ja 

hindamine 

 

 

Direktor 

Koolis töötavad 

kvalifikatsiooninõuetele 

vastavad kompetentsed ja 

motiveeritud õpetajad ja 

abipersonal  
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Palgakorraldusjuhendi 

väljatöötamine 

 

Ametijuhendite täiendamine 

 

Kutsestandardite 

rakendamine 

palgakorraldusjuhendi 

väljatöötamisel ja 

ametijuhendite täiendamisel 

 

 

Direktor 

Kooli arengut toetav 

töötajate 

palgakorraldusjuhend ja 

ametijuhendid 

Täiendkoolitussüsteemi 

põhimõtete ja tegevuskava 

väljatöötamine ning 

eesmärgipärane 

rakendamine ja arendamine 

 

Ühiskoolituste ja -ürituste 

korraldamine 

 

 

Direktor 

Rakendatud 

täiendkoolitussüsteem, mille 

tulemuslikkust ja tõhusust 

hinnatakse ning 

analüüsitakse. Saadud 

tulemustega arvestatakse 

järgmise perioodi 

koolituskava 

väljatöötamisel. Toimub 

vähemalt üks ühiskoolitus 

õppeaastas kogu personalile 

 

 

Koolis on välja töötatud ja 

rakendatud toimiv 

motivatsioonisüsteem 

 

 

Direktor 

Personali rahulolu 

Personal algatab ja osaleb 

erinevates projektides 

 

 

Kogu personal 

Algatatud vähemalt 1 

koostööprojekti õppeaastas, 

personal osaleb erinevates 

koostööprojektides. 

Avardub õpilaste ja 

personali arengukeskkond 

ning pareneb õpi- ja 

töökeskkond 

 

 

Koolis korraldatakse 

regulaarselt 

tagasisideküsitlusi 

 

 

Direktor 

Tagasisideküsitlused 

toimuvad regulaarselt 1 kord 

aastas. 

Parendustegevuste 

kavandamisel ja 

rakendamisel on arvestatud 

tagasisideküsitluse 

tulemustega 

 

Regulaarsed terviseuuringud 

töötajatele 

Direktor, 

majandusalajuhataja 

Tagatud on personali 

tervishoiuks vajalike 

terviseuuringute läbiviimine 
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IKT-alase teadlikkuse 

tõstmine 

IKT-alaste koolituste 

osakaalu suurendamine (nt 

sisekoolituste kaudu) 

 

Kaasaegsete IT-lahenduste 

kavandamine 

 

Haridustehnoloogi töölevõtt 

koostöös valla koolidega 

 

Direktor Igal aastal toimub vähemalt 

üks IKT-alane koolitus. 

Koolil on õppetöö 

läbiviimiseks ja 

rikastamiseks vajalikud IKT-

vahendid 

 

Koolis töötab osalise 

koormusega (0,25) 

haridustehnoloog 

 

Osalemine maakonna 

ainesektsioonide töös 

 

Direktor, aineõpetajad 

Õpetajad vahetavad 

kogemusi ning avardavad 

silmaringi 

 

 

4.3. Ressursside juhtimine 

 

Eesmärgid: kooli staadion on renoveeritud: koolil on kaasaegne õppekeskkond, mis on 

kooskõlas põhikooli riiklikus õppekavas sätestatuga, tagatud on õppekava täitmiseks vajalike 

õppevahendite, s.h IKT-vahendite olemasolu. 

Tegevussuunad: kaasaegse, turvalise ja nõuetele vastava õpikeskkonna loomine. 

 

Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Õppekava järjepidev 

arendamine  

 

Direktor, õppenõukogu 

liikmed 

Toimiv, õpilasest ja tema 

arenguvajadustest lähtuv 

õppekava 

Õppekirjanduse pidev 

kaasajastamine 

 

Koostöö raamatukoguga 

 

Direktor Koolil on olemas kaasaegne 

õppekirjandus 

 

Raamatukogus on 

õppimiseks ja töötamiseks 

vajalik ilukirjandus ja 

teatmeteosed. Raamatukogu 

kasutatakse personali ja 

õpilaste poolt õppija 

töökeskkonnana 

Kooli õpikeskkonna 

eesmärgipärane 

arendamine 

 

Direktor 

Koolis tegeletakse 

eesmärgipäraselt 

õpikeskkonna 

parendamisega (klassides 

on projektorid ja arvutid, 

kaasajastatud on arvuti- ja 

käsitööklass, õppetundide 

läbiviimiseks on kaasaegsed 

ja õppekava täitmist 

võimaldavad õppevahendid- 

näitvahendid, 

spordiinventar) 
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Koolis on loodud tingimused 

õpilaste tunniväliseks 

tegevuseks 

 

Direktor 

Osaletakse erinevates 

huviringides, 

vahetundides on loodud 

tingimused puhkamiseks ja 

liikumiseks 

Toimub aktiivne koostöö 

lapsevanemate 

esindusega kooli 

arengukeskkonna 

parendamiseks 

Direktor Tulemuslik koostöö, 

lapsevanemad osalevad 

arendustegevuses 

 

Lapsevanemate rahulolu 

kasv 

Kooli staadioni 

renoveerimine 

Direktor  Õppekava toetav staadion. 

 

E-õppematerjalide 

kasutamine tundides 

Direktor E-õppematerjalide pidev 

kaasajastamine 

 

Õpetajate koolitamine 

Kaasaegse õuesõppeklassi 

loomine, kooli õuealade 

korrastamine ja täiustamine 

(ronimispuude  

renoveerimine, 

lisaatraktsioonide 

paigaldamine) 

 

 

Direktor 

 

Koolil on kaasaegne 

õuesõppe klass 

õppetegevuse 

mitmekesistamiseks, kooli 

õueala on korrastatud ja 

pakub liikumisvõimalusi 

vahetundides ning õuesõppe 

tundides 

Kooli söökla inventari 

uuendamine 

 

Direktor 

Tagatud on õpilaste 

nõuetekohane 

toitlustamine ning 

koolikeskkond on 

tervisekaitsenõuetele vastav 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse 

klassile tööpinkide ja – 

vahendite uuendamine 

Direktor Nõuetele ja ohutusele vastavad 

Töövahendid. 

Ressursside (vesi, elekter, 

küte, paber) säästlik 

kasutamine 
 

Direktor, kogu personal Koolipere on 

keskkonnateadlik ja 

kasutab oma tegevuses 

säästliku majandamise 

põhimõtteid. 

 

Koolimaja välisfassaadi 

korrastamine 

Direktor Koolimaja on saanud 

värskema ilme ja korrastatud 

vihmaveesüsteemi 

Koridoride põrandate ja 

sisetreppide uuendamine 

Direktor Koridoride põrandad ja 

sisetrepid on saanud uued 

katted 
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4.4. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärk: koolil on hea koostöö hoolekogu ja lastevanemate ning kooli pidajaga; aktiivne 

õpilasesindus; kool teeb koostööd koolide, lasteaedade ja kohalike ettevõtetega. 

Tegevussuunad: huvigruppide osalusaktiivsuse suurendamine; hoolekogu töö aktiviseerimine; 

uute koostööpartnerite leidmine ja koostöö kavandamine; seniste koostööpartneritega koostöö 

jätkamine; arendusprojektide algatamine ja rakendamine. 

 

Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Ühisüritustesse kaasatakse 

erinevaid koostööpartnereid 

 

Huvitegevuse 

mitmekesistamiseks ja 

mitteformaalse õppe 

toetamiseks organiseeritakse 

koostöös naaberkoolidega 

ühisüritusi, õpilaste 

koolitusi, huviringe 

 

 

Direktor 

Toimub vähemalt kolm 

ühisüritust õppeaastas 

 

Üritused on planeeritud 

õppeaasta alguses 

 

Naaberkoolidega koostöös 

on huvitegevus 

mitmekesisem, õpilastel on 

koolitusi, huviringe rohkem, 

võimalusi vaba aja 

sisustamiseks 

 

Toetatud on mitteformaalses 

õppes osalemine 

 

Koostöö tõhustamine 

lastevanematega 

 

Koolituste korraldamine 

lastevanematele, 

lastevanemate nõustamine 

 

Direktor, klassijuhatajad Korraldatud lastevanemate 

koolitused 

 

Toimub lastevanemate 

nõustamine 

 

Toimuvad regulaarsed 

vanemate klassikoosolekud 

ja kooli üldkoosolekud 

ning ühisüritused 

 

Lapsevanemad osalevad 

ürituste ettevalmistamisel ja 

üritustel ning erinevates 

arendusprojektides 

 

Koostöö tõhustamine 

ettevõtetega 

 

Õpilaste arengu toetamine 

läbi mitteformaalse õppe 

 

Direktor, klassijuhatajad 

Toimuvad õppekäigud 

ettevõtetesse ettevõtlusõppe 

karjääriinfo – ja  

nõustamise korraldamise 

raames. 

 

Kohalikud ettevõtted 

panustavad kooli arengusse. 
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III kooliastme õpilased 

osalevad kohalike 

ettevõtete ja asutuste töös 

töövarjupäeva raames. 

 

Toetatud on õpilaste 

valmidus tööturule 

Sisenemiseks. 

Hoolekogu liikmete 

kaasamine kooliellu 

ja dokumentide 

väljatöötamisse 

 

 

Direktor 

Hoolekogu algatusel on 

toimunud vähemalt üks 

õpilastele ja vanematele 

suunatud üritus aastas 

 

Toimiv hoolekogu 

(hoolekogu koosolekud 

toimuvad regulaarselt) 

 

Õpilasesinduse aktiivne 

osalus koolielus, 

kaasamine juhtimisotsuste 

tegemisse 

Direktor, klassijuhatajad Õpilasesinduse koosolekud 

toimuvad regulaarselt üks 

kord nädalas 

 

Õpilasesinduse esindaja on 

aktiivne hoolekogu liige 

 

Õpilasesinduse esindaja 

osaleb õppenõukogu töös 

 

Õpilasesindus kohtub 

juhtkonnaga vähemalt korra 

kuus 

Õpilasesindus korraldab 

õppekavavälist 

tegevust 

 

 

Direktor, klassijuhatajad 

Õpilasesindus on 

korraldanud ja läbi 

viinud vähemalt kaks üritust 

õppeaastas. 

 

Kooli eelarves on ette 

nähtud vahendid 

õpilasesinduse tegevuse 

toetamiseks 

Koostöö tõhustamine 

lasteaia ja kooli vahel 

 

 

Direktor 

Lasteaialapsed kasutavad 

kooli arvutiklass, staadionit 

 

Õpilased on töövarjuks 

lasteaia õpetajatele 

 

Üks kord aastas toimub 

infopäev 1. klassi 

tulevatele lastele ja nende 

vanematele 
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Üks kord aastas käib lasteaia 

vanem rühm koolis 1. klassi 

õpilaste tunde vaatamas 

 

1. klassi õpetaja annab 

tagasisidet laste 

koolivalmiduse kohta 

 

Lasteaiaõpetaja koostab 

koolivalmiduskaardid, mis 

edastatakse 1. klassi 

õpetajale 

Koostöö teiste koolidega  

Direktor 

Ühiskoolituste korraldamine 

naaberkoolidega. 

 

Ühisüritused 

naaberkoolidega 

 

4.5. Õppe- ja kasvatustegevus 

 

Eesmärk: koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused 

kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks. 

Tegevussuunad: õpilaste igakülgse arengu toetamine ja toimetuleku soodustamine. Õpilaste 

individuaalsusega arvestamine ja õpijõudluse toetamine. 

 

Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Läbi erinevate 

tugiprotsesside rakendamise 

on kindlustatud kõigi 

õpilaste toimetulek 

õppetööga 

 

 

Direktor, õppenõukogu 

liikmed, logopeed, 

eripedagoog, psühholoog 

 

Koolis rakendatakse 

erinevaid tugiprotsesse 

õpilaste toimetuleku 

kindlustamiseks. 

Kindlustatud on kõigi 

õpilaste toimetulek 

õppetööga 

 

Toimub individuaalne 

nõustamine 

 

Õpilastele ja vanematele on 

tutvustatud õpiabivõimalusi 

(vanemate üldkoosolek, 

kooli kodulehekülg, 

klassijuhatajapoolne 

info) 

 

Arenguvestlused õpilase ja 

tema vanemaga toimuvad 

vähemalt üks kord 

õppeaastas kõikide 

õpilastega ja 

lastevanematega 
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Koolil on õpilast motiveeriv 

tunnustamise kord 

 

Toimub õpilaste 

ettevalmistamine 

olümpiaadideks, 

võistlusteks, konkurssideks 

 

Korraldatud on logopeedilise 

abi tunnid ja õpiabitunnid 

 

Tagatud on tugispetsialistide 

teenus(logopeed, 

eripedagoog, psühholoog.) 

 

Õpilase arengu jälgimiseks 

peetakse individuaalse 

arengu jälgimise kaarti 

 

Õpe korraldatakse vastavalt 

õpilase võimetele 

 

Huvitegevus toetab 

õppetööd 

 

Õpetajad rakendavad 

õppetundides ja 

õppetegevustes aja- ja 

teemakohaseid 

õpetamismeetodeid 

 

Õppenõukogu liikmed, 

direktor 

Rahulolu õpetajate töö ja 

õppetunni kvaliteediga. 

Õpilaste võimetekohane 

areng 

 

Õpetajad lähtuvad õppe- ja 

kasvatustegevuse 

planeerimisel eelkõige 

õpilasest ja tema võimetest 

ning võimekususkumuse 

põhimõtetest 

 

Õppenõukogu liikmed, 

direktor 

Rahulolu õpetajate töö ja 

õppetunni kvaliteediga. 

Õpilaste võimetekohane 

areng 

 

Õpilaste tunnustussüsteemi 

parandamine ja selle 

mõjususe analüüs.  

Õpilaste saavutuste avalik 

eksponeerimine 

 

Õppenõukogu liikmed, 

direktor 

Õpilaste õpimotivatsioon ja 

koolirõõm on suurem 

 

Koolis pööratakse 

tähelepanu ning tegeletakse 

väärtuskasvatuse ja 

isamaalise kasvatusega 

Direktor, kogu personal Paranenud kooli vaimne 

õpikeskkond ja 

kodukorra täitmine. 

Huvipoolte rahulolu 

kasv 
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Koolis on korraldatud 

erinevaid väärtusi 

kandvaid traditsioonilisi ja 

isamaalisi üritusi 

 

Koolis on mitmekülgsed 

võimalused huvitegevuseks. 

Mitteformaalne õpe on 

toetatud huvitegevuse ja 

koostöögruppide 

kaasamisega 

 

Direktor Õppekava täitmise 

toetamiseks ja õpilaste 

arengu soodustamiseks on 

koolis piisavalt 

huviringe 

 

Õppekava jt õppe- ja 

kasvatustöö alaste 

dokumentide arendamine, 

uuendamine 

Direktor, õppenõukogu 

liikmed 

Õppekava on läbi vaadatud 

üks kord aastas, vajadusel 

täiendatud iga aasta 

augustikuuks 

 

Õppe- ja kasvatustööd 

reguleerivad 

dokumendid vastavad 

õigusaktides sätestatule 

 
Õppekäikude korraldamine Klassijuhatajad, direktor Igale klassile on toimunud 

õppeaastas vähemalt üks 

õppekäik 

 

Õppekäikude läbiviimisesse 

on vajadusel kaasatud 

vanemad, vilistlased jt 

 

Loengute ja kohtumiste 

korraldamine 

 

Õppetöö toetamine loengute 

ja kohtumistega erinevate 

elualade inimestelt, 

osalemine „Tagasi kooli“ 

projektis 
 

Õpetajad, direktor Kohtumised ettevõtjate, 

vanemate, vilistlaste,  

erialaspetsialistide ja 

koostööpartneritega 

toimuvad vähemalt 

kaks korda aastas 

 

Loengud ja kohtumised 

toetavad õppekava 

eesmärkide täitmist 

 

Õpilaste õppes osalemise 

jälgimine ning puudumiste 

ja hilinemiste põhjuste 

Klassijuhatajad, direktor Õpilaste mõjuva põhjuseta 

puudumiste ja hilinemiste 

arv on vähenenud 

Tervislike eluviiside 

propageerimine ja osalemine 

tervise- ja 

ohutusprogrammides 

Kogu personal Õpilased on teadlikud 

tervislikest eluviisidest ja on 

aktiivsed 
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5. ARENGUKAVA KINNITAMINE JA MUUTMINE 
 

Arengukava kinnitatakse ja muudetakse kooli pidaja kehtestatud korras.  

 

Arengukava esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule, õppenõukogule ja 

õpilasesindusele. 

 

Arengukavast lähtuvalt koostatakse igaks õppeaastaks koolile üldtööplaan. Enne üldtööplaani 

koostamist analüüsitakse arengukava täitmist ja muudatusvajadusi. Üldtööplaani koostamine 

ning arengukava analüüs toimub koostöös õppenõukogu liikmetega. Arengukava 

analüüsitakse igal õppeaastal õppenõukogus augustis, hoolekogus ja õpilasesinduses (I 

trimestril), mille käigus tehakse vajadusel ettepanekud arengukava muutmiseks. Arengukava 

elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguses tegevuskava kooli üldtööplaanis.  

 

Arengukava kuulub muutmisele seoses seaduste muudatustega, muudatustega riiklikus 

õppekavas, haridusnõudluses, kooli investeeringutes või kooli õppenõukogu või hoolekogu 

ettepanekutega.  

 


