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Sissejuhatus

Väätsa põhikool on looduslähedane kaasaegse õpikeskkonnaga maakool. Tema
põhiülesandeks  on  anda  jätkusuutlikku  põhiharidust   ja  kasvatada  positiivse  ja
tegusa ellusuhtumisega noori. 
Tänapäeva kiiresti muutuvas ja arenevas ühiskonnas toimetulemiseks peab kool
tegutsema läbimõeldult ja oma tegevust innovaatiliselt planeerima.
Kooli  arengukava  on  dokument,  mis  määrab  ära  kooliarenduse  põhisuunad  ja
valdkondade tegevuskavad aastateks 2011 - 2015 ning arengukava uuendamise
korra. 
Väätsa  PK  arengukava  on  koostatud  koostöös  lastevanemate,  õpetajate  ja
kohaliku  omavalitsusega  ning  lähtub  Eesti  Vabariigi  seadustest  ja  kooli
põhimäärusest. Arengukava on Väätsa valla arengukava osa.

1. Üldandmed

1.1 Ajaloost

Väätsa Põhikool asub Järva maakonnas Väätsa vallas. 
Haridustee  alguseks  Väätsal  peetakse  aastat  1739.  Sel  ajajärgul  oli  valdavaks
õppetöö vormiks koduõpetus.
1868.a  ehitati  Veneveresse  mõisnik  Seidlitzi  poolt  kingitud  maatükile  puust
koolimaja ühe klassiruumi ja ühe õpetaja korteriga.
Täpsemad üleskirjutused kooli tegevuse kohta algavad alles 20. sajandist.
Alates1926.  aastast  tegutseb  kool  mõisahoones,  millele  1977.  aastal  valmis
juurdeehitus.
1992. aastast kannab kool Väätsa Põhikooli nime.
1998. aastast kuulub kool Järvamaa Mõisakoolide Ühingusse.
Kooli  kompleksi  kuuluvad  mõisamaja  koos  juurdeehitusega,  seda  ümbritsev
mõisapark,  kooliaed  ja  staadion.  Kasutada  on  valla  tervisekompleksi  võimla  ja
lasteaia ujula.
2010. aasta sügisel lõppesid renoveerimistööd pargis ja talvel mõisahoones.

1.2. Kooli teeninduspiirkond

Vastavalt Väätsa Vallavolikogu määrusele nr 19 26. septembrist 2002  kuuluvad
kooli teeninduspiirkonda:

1. Väätsa alevik
2. Ülejõe küla
3. Röa küla
4. Aasuvälja küla
5. Väljataguse küla

6. Vissuvere küla
7. Lõõla küla
8. Saueaugu küla
9. Roovere küla
10.Piiumetsa küla

Lisaks  kooli  teeninduspiirkonnas  elavatele  lastele  käivad  Väätsa  kooli  ka
õpilased Türi  vallast  ja Paide linnast.  2010.  aasta sügise seisuga õpib meie



kooli  teeninduspiirkonna  põhikooliealisi  õpilasi  mujal  koolides  6.  Sama  arv
õpilasi on  teistest omavalitsustest asunud õppima Väätsa kooli.

2. Olukorra kirjeldus õppeaastal 2010/11

2.1. Õpilased ja õppekasvatustöö

Väätsa Põhikoolis õppis 2010/11. õa sügisel 122 õpilast – 46 algastmes (1.-4.
kl)  ja  76  õpilast  keskastmes (5.-9.  kl).  Õppetöö toimub 9 klassikomplektiga.
Väikseima õpilaste arvuga klassis on 9 õpilast. Suurimas klassis 20 õpilast.
Nagu  tabelis  1  kajastub,  on  õpilaste  arv  viimaste  aastate  jooksul  näidanud
vähenemise tendentsi, mille põhjuseks on koolitulijate arvu vähesus. See tingib
ka olukorra, kus keskastme õpilaste arv ületab algastmes olevate õpilaste arvu.
Siiski  on  olnud  2008.  ja  2009.  aastal  esimesse  klassi  astujate  arv  suurem
lõpetajate arvust.

Õpilaste arvu muutumine Tabel 1 

 
2003
/04

2004
/05

2005
/06

2006
/07

2007
/08

2008
/09

2009
/10

2010
/11

Õpilaste arv sügisel 185 173 156 155 148 131 128 122
1.klassi astujaid 18 18 10 15 15 16 10 11
9.klassi lõpetajaid 25 14 23 17 27 11 9
õa jooksul juurde 2 6 8 1 1 0
õa jooksul lahkunuid 2 8 2 9 2 4
Õpilaste arv kevadel 165 152 160 141 130 124

Liikumised suvel -5 -2 +5
+5,
-10 +9, -6

    
 -1 -5

Põhihariduseta jäänud 0 3 3 0
1

omandas
hiljem 

0 0

Tabeli  2  prognoosi  kohaselt  õpilaste  arv  igal  õppeaastal  väheneb,  jäädes
vaadeldava perioodi lõpuks 110 lähedale.

Õpilaste arvu prognoos koolis lähiaastatel         Tabel 2

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Õpilasi sügisel 122 118 112 110 109
9.kl õpilasi 18 20 14 11
1.kl astujaid 11 15 9 9

Väätsa kooli lõpetajate hulgast pooled on viimastel aastatel jätkanud õpinguid
gümnaasiumites ja pooled jätkanud kooliteed kutseharidussüsteemis (vt  tabel
3).  Viimastel  aastatel  on vähenenud õpilaste arv,  kes  langevad koolist  välja
põhiharidust omandamata.

Väätsa Põhikooli lõpetajate käekäik Tabel 3

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kokku %



Lõpet. arv 25 13 25 15 29 11 9 127 100%
Asus õppima:
Gümnaasiumi 15 9 6 4 11 7 2 54 43%

Keskeri 3 2 10 15 12%
Kutsekooli 7 1 5 11 15 4 7 50 39%

Jäi 9. kl kord 2 2 4 3%
Ei läinud õpp. 1 2 1* 4 3%

                                                                                    * läks hiljem õppima

2.2 Õpetajad ja teised töötajad

Õpetajate kaader

Väätsa Põhikoolis töötab 19 pedagoogi, kellest kõrgemat pedagoogilist haridust
omab 90%. Vaadeldava perioodi alguses - 2010 sügisel - puudus ühel õpetajal
ja  huvijuhil  kõrgem haridus.  Nimetatud  õpetajal  on  keskeriharidus  ja  läbitud
pedagoogika  160-tunnine  kursus.  Huvijuht  omandab  eriala  TÜ  Viljandi
Kultuuriakadeemias ja lõpetab 2011. kevadel. (Vt tabel 4)

Pedagoogiline kaader hariduselt Tabel 4

Haridus
 

Pedagoogiline Muu Märkusi
Arvuliselt % Arvuliselt %  

Kõrgem 17 90
Keskeri  1 5 Läbitud 160-t ped kursus
Kesk 1 5    Õpib

Enamuse aineid annavad kogemustega vastava eriala  spetsialistid.  Seda on
saavutatud  pideva  enesetäiendamise  ja  lisaerialade  omandamise  kaudu.  12
meie  õpetajaskonnast  on  omandanud  põhieriala  kõrvale  ka  veel  lisaeriala.
Neljandik pedagoogidest on kõrgema ametijärguga. (Vt tabel 5)

Õpetajate arv ametijärkude kaupa Tabel 5

 Ametijärk Arvuliselt %
  18  

Nooremõpetaja 0 0
Õpetaja 13 72,2
Vanemõpetaja 4 22,2
Õpetaja metoodik 1 5,6

Väätsa kooli õpetajad tegelevad aktiivselt enesetäiendamisega. Kahel viimasel
aastal on olnud keskmine koolitustundide arv õpetaja kohta 58 tundi. Vaid üks
õpetaja ei osalenud ühel õppeaastal ühelgi koolitusel. See õpetaja töötab lisaks
meie koolile ka teises koolis. 2009/2010. õa-l osales üks õpetaja 390-tunnisel
koolitusel, mis sisaldub järgnevas tabelis välja toodud sulguses olevas arvus.
(Vt Tabel 6)



Täiendkoolitusel osalemine Tabel 6

2008/2009 2009/2010
Õpetajate arv 19 19
Koolitustel osalenud 18 19
Mitte osalenud 1 0
Koolitustundide arv 1045 1095  (1485)
Keskmiselt tunde õpetaja kohta 58 58  (78)

Viimastel aastatel on kaader olnud suhteliselt püsiv - 6 õpetajat on töötanud
selles koolis üle 20 aasta, 4 õpetajat üle 10 aasta. 
18-st 12 õpetajat töötab Väätsa koolis põhikohaga. 
Väätsa  kooli  pedagoogilisest  kaadrist  on  enamus vanuses  38-52  aastat  (11
õpetajat). (Vt tabel 7).

Pedagoogiline kaader vanuseliselt (2010.a) Tabel 7

Vanus
 

Arvuliselt %
  Õpet koguarv 19

Alla 30 a 2 10
30 - 39 a 3 16
40 - 49 a 7 37
50 – 59 a 4 21
60 a ja vanemad 3 16

Kooli  igapäevatööd  raskendab  tänapäevane  tendents,  kus  õpetajad  on
töötamas paralleelselt mitmes koolis. Ka Väätsa kooli õpetajatest töötab 4 veel
teiseski koolis. 
Mitte  ainult  noored,  vaid  ka  suurte  kogemustega  pedagoogid  on  hakanud
tunnetama  raskusi  õpilastele  antud  ülesannete  täitmise  ja  tunnidistsipliini
tagamisega. 
Õpiraskustes või süvendatud õpet vajavatele õpilastele on koolis välja töötatud
õpiabi kord. Regulaarselt toimuvad parandusõppe tunnid, mida annavad kaks
õpetajat, ja konsultatsioonid vastavalt graafikule või kokkuleppele. 

Kooli personal

Edukaks  õppekasvatustöö  teostamiseks  on  kaasaja  nõuetest  lähtuvalt  vaja
lisaks  aineõpetajatele  veel  mitmeid  pedagooge  toetavaid  spetsialiste.  Koolis
töötavad eripedagoog, huvijuht ning infotehnoloog.
Kool  tunneb  aga  tõsist  vajadust  sotsiaalpedagoogi  või  koolipsühholoogi  ja
pikapäevarühma  õpetaja  järele.  Käesoleval  õppeaastal  puudub  mõisahoone
remondi  tõttu  raamatukoguhoidja  ametikoht.  Selle  lünga täidab kooli  lähedal
asuv valla raamatukogu. Algklasside õpilased saavad koolis olevat ilukirjandust
laenutada klassijuhatajate käest, vanem aste emakeele õpetajalt. 

Turvalise  ja  õpilasesõbraliku  töökeskkonna  tagamisel  kasutab  kool  lisaks
aineõpetajatele  teenindavat  personali.  Vastavalt  Põhikooli-  ja
gümnaasiumiseadusele on kehtestatud põhikoolile õpilaste arvuga 101 - 200
õppe- ja abipersonali miinimumkoosseis järgnevalt (vt tabel 7):



Koolitöötajate minimaalne ametikohtade arv õpilaste arvu lõikes        Tabel 8

Ametikohtade grupp Õpilaste arv koolis
70 - 100 101 - 200

Juhtimine   (direktor, õppealajuhataja)
1,5 2

Administreerimine  (sekretär/asjaajaja,
raamatukoguhoidja,
laborant/õppemeister, IT-spetsialist)

1,5 3

Noorsootöö  (huvijuht,  noorsootöötaja,
ringijuht) 0,25 1
Tugiteenused   (psühholoog, logopeed /
eripedagoog, sotsiaalpedagoog jt) 1 1,25

Maakooli  õpilaste  aine-  ja  huvitegevuse  mitmekesistamisel  on  kool  tundnud
suurt rõõmu omavalitsuse mõistva suhtumise üle ringijuhtide töö tasustamisel.
Tihe koostöö on koolil hoolekoguga. 2009. aasta lõpus loodi hoolekogu liikmete
baasil  MTÜ Väätsa  Kooli  Sõprade  Selts,  kes  on  aidanud  koolis  korraldada
üritusi ja suvise töölaagri.

2.3. Õppemateriaalne baas

Väätsa Põhikool  asub 1862.  aastal  valminud mõisa  härrastemajas ja  sellele
1977.  aastal  valminud  juurdeehituses.  Koolil  on  staadion  ja  kasutada  valla
tervisekompleksi võimla.
Klassiruumid asuvad suuremas osas maja uuemas tiivas. Renoveerimisel on
mõisahoone. Mõisahoone ruumidesse on planeeritud arvuti-, muusika-, käsitöö-
ja kodundusklass ning lugemissaal. 
Kaasajastamist ootavad veel juurdeehituse 2. korruse koridor ja trepikojad.
Kooliruumide  temperatuuri  nõuetele  vastamiseks  ja  energiasäästlikkuse
tagamiseks on vajalik juurdeehituse välisseinte soojustamine.

Õppetööd  korraldatakse  ka  väljaspool  kooliruume:  kooliõuel,  mõisapargis,
muuseumites,  vabas  looduses  jm.  Kooli  õppetöö  korraldamise
mitmekesistamiseks on 2010. a suvel loodud väliklass. 
Kaasajastamist  vajavad  poiste  tööõpetuse  ja  tütarlaste  kodunduse  klasside
varustatus ja tehnika lähtuvalt õppekavast.
Kutsesuunitlustöö  raames  toimub  8.  klassi  õpilastele  eelkutseõpe  Järvamaa
Kutsehariduskeskuses.  Lõpuklassi  õpilaste  kutsenõustamiseks  kasutab  kool
Kesk-Eesti Noorsootöökeskuse karjäärispetsialistide abi.

Õppetöö teostamiseks on koolil kasutada 16 arvutiga ja multimeediaprojektoriga
varustatud  arvutiklass.  Igal  õpetajal  on  kasutada  arvuti.  (Vt  ka  ptk  5  –
infotehnoloogia areng)
Õppetöö kaasajastamiseks on koolil kasutada järgmised tehnilised vahendid: 4
multimeediaprojektorit,  9  sülearvutit,  4  grafoprojektorit,  5  CD-mängijat,  2
muusikakeskust, 3 televiisorit, 5 videomakki/DVD mängijat. 

Riikliku  õppekava  rakendamiseks  on  vaja  pidevalt  uuendada  õppekirjandust
ning kaasaegseid õppe- ja esitlusvahendeid.



Kool  on  ühinenud  kodu  ja  kooli  koostöö  toetamiseks  ning  info  kiiremaks
vahendamiseks ülevabariigilise e-kooli süsteemiga.

2.4 Lastevanemate seas läbi viidud SWOT analüüsi kokkuvõte 

SWOT  analüüs  viidi  läbi  2010.  a  septembrikuus  klasside  lastevanemate
koosolekutel  osalejate  arvamuste  põhjal.  Kokkuvõtetes  on  kajastatud  2.  -
8.klassi vanemate poolt väljatoodud aspektid.
Antud analüüsi tulemustena toodi kõige enam Väätsa kooli  tugevustena välja
järgmised valdkonnad:

- korrastatud õpikeskkond ja hea tehniline varustatus: 
ruumikad  ja  kenad  klassid,  kaasaegne  spordihoone  ja  staadion  koos
valminud väliklassiga ning hea IT tehniline varustatus loovad kaasaegse
õpikeskkonna

- väikese kooli kogukonnatunne ja turvalisus:
parajalt väike ja piisavalt suur õpilaskollektiiv, kus kõik tunnevad kõiki, on
sõbralik õhkkond ja head suhted

- tugev õppetase ja hea maine:
hästi haritud, nõudlikud, aga sõbralikud õpetajad, kellel jätkub tahtmist ja
jaksu tegelda lastega ka pärast tunde

- renoveeritud mõisahoone ja pargi olemasolu 
võimaldab  õigete  väärtushinnangute  kujunemist  ümbruse  ja  koduhoiu
suhtes, aga ka õues õpetamist ja koolipäeva mitmekesistamist.

Tugevustena  mainiti  ära  ka  kooli  soodsat  asukohta  ja  õpilaste  võimalusi
osaleda tasuta klassiväliste ringide töös.

Kooli nõrkuste osas väga tugevalt esile kerkivaid valdkondi eristus kaks, neist
üks kooli mõisahoone renoveerimisega otseselt, teine kaudselt seonduv:

- remondi tõttu koolitegevus häiritud: 
liikumine  mitme maja  vahel  ning  sellega  kaasnev  ahvatlus  kodukorra
rikkumistele (hilinemised, puudumised jms)

- osa õpilasi sõltub transpordivõimalustest: 
see takistab huviringides ja üritustel   osalemist ja tekitab pika ooteaja
koju saamisel;
samas  puudub  renoveerimise  tõttu  juba  teist  õppeaastat  koht,  kus
lapsed  saaksid  olla  pärast  õppetegevuse  lõppemist  –  puudub
raamaatukogu, ei tegutse pikapäeva rühm

Ära mainiti  ka koolis  esinevaid  mõningaid vägivallailminguid,  millele  õpetajate
poolne  tähelepanu  on  vanemate  arvates  vähene  ning  erialaspetsialistide
nõustamise võimaluse puudumine kooli/valla tasandil
.
Ohtudest toodi esile kõige suurema ohuna

- linnalähedust,  mis  võib  tekitada  elanike  või  õpilaste  äravoolu,  aga  ka
negatiivsete ilmingute (uimastid) levimist meie piirkonda;

- kodu toe ja  vanemate huvi  vähenemist  laste tegevuse vastu,  mis  võib
kaasa  tuua  õpitulemuste  halvenemise  ja  probleemsete  laste  arvu
suurenemise ning andekamate  lahkumise;



Lastevanemate  jaoks  on  ohuks  ka  valla  (aga  ka  kodude)  materiaalsete
ressursside  piiratus  valla  territooriumil  vähese ja/või  taandareneva  ettevõtluse
tõttu.

Võimalustena toodi  esile  palju  erinevaid  mõtteid,  kui  nende hulgast  eristusid
kõige enam võimalused:

- kasutada paremini  ära  koostöötasandeid:
o kool –lapsevanem-õpilane
o kool ja vilistlased
o kool ja valla allasutused
o kool ja valla ettevõtted
o kool ja ühiskondlikud organisatsioonid
o kool ja Järvamaa kultuuriasutused.

- kasutada  efektiivsemalt  mõisa,  pargi,  matkaraja,  kohalike  ettevõtete
võimalusi  tundide  mitmekesistamiseks,  aga  ka  valmiva  mõisa  saali  ja
teiste ruumide rakendamist kogukonna huvides (kontserdid, üritused jms).

3. Visioon aastani 2020

Aastaks 2020 on Väätsal omanäoline ja tugevat põhiharidust andev mõisakool.
Põhiainete õpetuse kõrval on rõhk ka individuaalsel süvendatud õpitegevusel ja
tervislike eluviiside kujundamisel. 

Koolile annab oma näo turvaline, õpilasesõbralik ja looduslähedane keskkond.
Lastele  on  loodud  head  võimalused  sportimiseks;  süvendatult  tegeleda
loodusõppe  ja  keskkonnakaitsega  kasutades  kooli  lähiümbrust  ja  valla
territooriumil asuvaid looduskaitseobjekte ja –alasid. 
Korrastatud  mõisakompleksi  olemasolu  annab  erinevaid  võimalusi  õppetöö
mitmekesistamiseks  ja  tegevusi  laiemale  kasutajaskonnale  (kontserdid,
konverentsid, vastuvõtud jm kultuuriüritused) nii hoones sees kui väljas.

Kooli  õpikeskkonnaks on hubane ja  kaasajastatud õpperuumidega koolimaja
ning aktiivses kasutuses väliklass, mille ümbrus on kaunis ja heakorrastatud. 

Pärast tunde on õpilastel võimalik osaleda mitmesugustes kooli huviringides ja
noorteliikumistes  ning  valla  teiste  asutuste  (rahvamaja,  tervisekompleks,
raamatukogu, kodanikumaja jt) poolt pakutavates tegevustes.

Tugev ja kogemustega kaader on võimaldanud kujundada koolist praktikabaasi
pedagoogikaüliõpilastele.

Kool on sõbralik pere, kus on õpihimulised õpilased, teotahtelised õpetajad ja
töötajad, keda juhib energiline ning koostöövõimeline juhtkond.

4. Missioon 



Luua õpilastele tingimused konkurentsivõimelise põhihariduse omandamiseks
ja  toetada  õpilaste  arengut  erinevate  elu-  ja  tegevusvaldkondadega
toimetulekuks. 

5. Põhiväärtused 

Väätsa põhikooli väärtusteks on:
- turvaline ja õpilasesõbralik koolikeskkond;
- laste individuaalsust arvestav õppekasvatustöö ja huvitegevus;
- õppeainete integratsioon;
- õpetajate vaheline koostöö;
- avatus koostööle (lastevanemad, õpilased, vilistlased jt huvigrupid);
- kaasaegne ja mitmekesine õpikeskkond.

6. Eesmärgid ja tegevuskavad aastateks 2011-2015

Üldeesmärgid:

1. Põhikoolile eripärase õppesuuna leidmine.
2. Kooli hea maine säilitamine läbi kvaliteetse töö.
3. Kogu kooli töö kvaliteetne ning sujuv juhtimine.
4. Õppeprotsessi kaasajastamise kaudu õpimotivatsiooni tõstmine.
5. Eesmärgipärase kasvatustöö mitmekesistamine klassivälise- ja 

huvitegevuse kaudu.
6. Kutsenõustamissüsteemi väljaarendamine.
7. Üksmeelse, ühiste eesmärkide nimel töötava meeskonna arendamine.
8. Turvalise ja õpilasesõbraliku keskkonna edasiarendamine. 
9. Usaldusliku ja üksteist toetava koostöö süvendamine lastevanemate ja 

üldsusega.

Ülalpool  toodud  eesmärkide  saavutamiseks  on  püstitatud  alaeesmärgid  ja
koostatud tegevuskavad neljas valdkonnas:

• juhtimine;
• õppe-kasvatustöö;
• huvitegevus;
• majandustegevus.

6.1 Juhtimise eesmärgid ja tegevused

Eesmärgid:



1. Juhtkonna üksmeelne tegutsemine püstitatud eesmärkide ja kooli arengu
nimel.

2. Enesearengule motiveeriva töökeskkonna ja turvalisuse tagamine.
3. Üksteist  toetava  meeskonna  edasiarendamine  eesmärgistatud

täiendkoolituse ja personali süsteemse hindamise kaudu.
4. Kooli konkurentsivõime tugevdamine omanäolisuse kujundamise kaudu.
5. Õppekasvatustöö kvaliteedi tagamine kooli sisehindamise kaudu.
6. Koostöö arendamine lastevanemate, valla teiste asutustega.
7. Eelarvelistele  vahenditele  lisavõimaluste  leidmine  projektide  ja  fondide

kaudu.
8. Koolikorraldusliku dokumentatsiooni vastavusse viimine uute seaduste ja

määrustega.

Juhtimise tegevused

Jrk Tegevus Vastutaja
 

Teostamine

nr   2011 2012 2013 2014 2015

   1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.  2.

1
Juhtkonna eesmärgipärane üksteist 
toetav  tegevus juhtkond  X X X X X X X X X X 

2 Töökeskkonna pidev kaasajastamine juhtkond  X X X X X X X X X
      
X

3
Koolikorraldusliku dokumentatsiooni  
uuendamine juhtkond X X X X X X X X X X

Kooli kroonikaraamatu täitmine   X X X X X

4 Ühtse meeskonna kujundamine juhtkond  X X X X X X X X X
     
X

eesmärgistatud tööalase koolituste 
korraldamine        

kokkulepetest kinnipidamise tagamine   

5 Regulaarse sisehindamise toimumine juhtkond  X  X  X X
      
X

eneseanalüüside teostamine  X X X X X

arenguvestlused   X  X  X  X X

süsteemne sisekontroll X X X X X

tunnustussüsteemi toimimise tagamine   X X X X X X X X X
      
X

6 Töö kaadriga direktor  X X X X X X X X X
      
X 

vajalike töökohtade taotlemine ja töötajate 
leidmine      
koristajad, raamatukoguhoidja, PPR 
õpetaja X X X

sotsiaalpedagoog X

abiõpetaja X

ühisüritused X X X X X X X X X X

7 Kooli omanäolisuse kujundamine juhtkond  X  X X X X X X X X
      
X 

aktiivsem tegutsemine mõisakoolina 
praktikakooliks arenemise võimaluste 
leidmine

traditsioonide hoidmine 



8 Koostöö arendamine juhtkond  X X X X X X X X X
      
X

Lastevanematega 

kooli vilistlastegevuse arendamine        
mõisaruumide kasutamine avalike ürituste 
läbiviimiseks        

Lahtiste uste päevad X X X X X
Maine kujundamine (koduleht, koolileht, 
vallaleht, maakonnaleht ja muu meedia)

9
Eelarveväliste rahaliste vahendite 
soetamine direktor X X X X X X X X X

      
X

6.2 Õppeprotsessi eesmärgid ja tegevused

Eesmärgid:

1. Õppeprotsessi kaasajastamine:
• õpetaja professionaalse arengu toetamine, koolituste korraldamine.
• kaasaegsete IT vahendite kasutamine.

2. Õpimotivatsiooni hoidmine ja tugevdamine:
• võimetele vastava õpitegevuse väärtustamine:
-  võimeka õpilase arengu toetamine;
-  õpiabi tõhusam toimimine;
-  õpitulemuste diferentseeritud hindamine,
• õpioskuste arendamine.

3. Sotsiaalse toimetuleku arendamine:
• suhtlemisoskuse arendamine;
• enesekindluse arendamine;
• endast ja teistest lugupidava käitumise kujundamine.

4. Kutsenõustamise süsteemi väljaarendamine
• karjääri planeerimise ettevalmistus vastavalt vanusele/õppekavale;
• 8. klassi osalemine eelkutseõppes
• lõpuklassi karjäärinõustamine.

5.   Õppeprotsessi sidumine kodukohaga.
• loodus- ja keskkonnaalaste projektide läbiviimine ja osalemine teistes 

projektides;
• kodu-uurimusliku tegevuse taaskäivitamine.

6.   Koostöö tugevdamine
• kasvatustegevuses meie-tunde tugevdamine;
• usalduslik koostöö arendamine kodudega.

7. Õpilaste kultuurihuvi tõstmine:



• osalemine erinevatel üritustel (kool/mõis, rahvamaja, raamatukogu jt)
• teatrikülastused, ekskursioonid, muuseumikülastused jm vastavalt 

võimalustele
• kontserdid (kool, rahvamaja jt)

Õppeprotsessi tegevused

Jrk Tegevus Vastutaja Teostamine

nr   2011 2012 2013 2014 2015

   1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

1 Õpikeskkonna jätkuv kaasajastamine  direktor X X X X X X X X X X

kaasaegsete õpetamisvõimaluste tagamine

Õuesõppe võimaluste kasutamine
õpitegevust toetavates projektides 
osalemine

Õpetajate enesetäiendamine

Õppekava arendustegevus X X X X X

2 Õpimotivatsiooni toetamine  aineõpetajad  X X X X X X X X X X

õpiabisüsteemi efektiivsem rakendamine

ainealase töö toetamine üritustega

õpioskuste arendamine ja  rakendamine

3 Kasvatustegevuse tõhustamine   X X X X X X X X X X

kõlblusteemade käsitlemine klj tundides klj

kokkulepetest kinnipidamise kontrollimine direktsioon, klj    

enesearengu toetamine aineõpetajad    

suhtlemisoskuste arendamine  klj

meie-tunde tugevdamine klj       

4 Koostöö tugevdamine klj  X X X X X X X X X X
arenguvestluste läbiviimine 
lastevanematega

ühisürituste korraldamine lastevanematega

5
Ujumisõpetuse rakendamine LA 
basseinis X X X X

6
Kutsenõustamissüsteemi 
väljaarendamine ja rakendamine direktsioon X X X X X X X X X X

Karjääriõppe rakendamine lähtuvalt RÕKist 
erinevate spetsialistide ja koolide  
kaasamine

Osalemine eelkutseõppes X X X X X

6.3  Klassivälise tegevuse eesmärgid ja tegevused
 

Eesmärgid:



1. Igale õpilasele mitmekesise huvitegevuse võimaldamine:
• aidata  õpilastel  huvitegevuse  kaudu  jõuda  selgusele  oma  huvides,

kalduvustes ja võimetes;
• aine-  ja huviringide võrgu mitmekesistamine;
• erinevates aine- ja huvialaringides osalemise propageerimine;
• konkurssidel  ja  võistlustel  osalemine  ning  ringitöö  tulemuste

eksponeerimine;
• ringidevaheline koostöö.

2. Õppetöö toetamine huvitegevuse kaudu. 
• aineringid
• osalemine rahvusvahelises projektitöös eTwinning, Comenius.

3. Õppekava kasvatuslike eesmärkide elluviimine läbi huvitegevuse:
• õpilastegevuse eesmärgipärane planeerimine ja mitmekesistamine;
• kooli omanäolisuse rõhutamine õpilasürituste kaudu;
• kooli traditsioonide väärtustamine ja arendamine;
• koostööoskuste arendamine ühistegevuse kaudu;
• õpilaste omaalgatuse soodustamine.

4. Erinevate noorteorganisatsioonide tegevuses osalemise toetamine.

5. Huvitegevuse kaudu noorte iseseisva tegutsemise ja organiseerimisoskuse
arendamine:

• õpilaste suunamine erinevatele koolitustele;
• õpilasesinduse (ÕE) hea maine kujundamine ja säilitamine maakonna

ning vabariigi tasandil;
• õpilasesinduse  kaasamine  õpilastegevuse  juhtimisse  ja  koolisiseste

probleemide lahendamisse:
- õpilasesinduse nimetatud esindaja kuulumine hoolekogusse;
- õpilasesinduse  määratud  õpilaste  esindaja  kaasamine

õppenõukogu tegevusse.

6. Koostöö arendamine valla teiste asutustega ühistegevuste kaudu.

Klassivälised tegevused

Jrk Tegevus Vastutaja Teostamine

nr   2011 2012 2013 2014 2015

   1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

1 Huvitegevuse mitmekesistamine huvijuht        

aine- ja huviringide võrgu mitmekesistamine direktor  X  X  X X X

ringitegevustele väljundite leidmine
erinevates projektides, võistlustel, 
konkurssidel jms osalemisvõimaluste 
leidmine

ringijuhid, 
huvijuht x x x x x x x x x X

2 Kasvatuslike eesmärkide elluviimine huvijuht x x x x x x x x x x



õpilastegevuse eesmärgistamine  x  x  x x X
kooli omanäolisuse toetamine 
õpilastegevuse kaudu

3
Iseseisvuse ja organiseerimisoskuse 
arendamine  x x x x x x x x x x
õpilaste tõhusam rakendamine 
organiseeritud tegevuses huvijuht, klj x x x x x x x x x X

koolituse võimaldamine õpilasaktiivile huvijuht x x x x x x x x x X

ÕE autoriteedi tugevdamine koolis huvijuht x x x x x x x x x X
erinevate noorteorganisatsioonide 
tutvustamine huvijuht  x x x x x x x x x X

4
Ühisettevõtmiste organiseerimine teiste 
asutustega        

suhete arendamine sõpruskoolidega direktor  x  x  x x X

 
osalusvõimaluste leidmine erinevates 
projektides, konkursside, võistlustel jms

huvijuht, klj, 
ringijuhid x x x x x x x x x X

6.4 Majandustegevuse  eesmärgid ja tegevuskava

Eesmärgid:

1. Kaasaegse töökeskkonna tagamine:
• õppetööks vajaliku materiaaltehnilise baasi jätkuv uuendamine;
• töökeskkonna renoveerimine;
• kooli ümbruse korras hoidmine.

2. Olemasolevate süsteemide korrasoleku kontroll.

3. Põhikooli hoone energiasäästlikkuse suurendamine, sh kooli uue osa 
soojustamine ja fassaadi rekonstrueerimine;

4. Staadioni rekonstrueerimine.

Majandamise tegevused

Jrk Tegevus Vastutaja Teostamine

nr   2011 2012 2013 2014 2015

  1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

1 Materiaaltehnilise baasi kaasajastamine direktor        

mõisaklasside sisustamine  

 - arvuti, muusika, käsitöö, kodundus X X

 - raamatukogu/lugemissaal, ajalootuba X

 - mängude ruum, savikoda X X

õppevahendite kaasajastamine  X X X X X X X X X X

mõisa parki traadita interneti ühenduse X X



loomine
turvakaamerate paigaldamine X X

2 Töökeskkonna renoveerimine direktor        

II korruse koridor   X X

trepikojad   X
poiste tööõpetuse klassi sisustamine 
uute vahenditega X X

3 Kooli ümbruse korrastamine direktor  X X X X X X X X X X

mõisapargi korrastamine

4 Fassaadi soojustamine X X

5 Staadioni rekonstrueerimine direktor  x

6.5 Infotehnoloogia eesmärgid ja tegevused

Eesmärgid
 

• Õpetajate kursis hoidmine kaasaegsete IKT võimalustega,  võimaldada
sellealast täiendõpet.

• Kaasaegse  õpitarkvara  ja  riistvara  hankimine.  Vajadus  interaktiivse
puutetahvli järele (SMART – Board).

• Seoses  Tiigrihüppe  projektidest  raha  taotlemisega  on  vajadus
infotehnoloogiaalase täiendkoolituse järele õpetajatele.  Samal põhjusel
on tekkinud vajadus kooli juhtkonna IKT-alase juhtimise täiendkoolituse
järele.

• Asendada  õpetajate  toa  vananenud  arvuti  uuega  ja  muuta  see  kooli
failiserveriks.

Infotehnoloogia ja arvutiõpetuse hetkeseis

Arvutiõpetuse tunnid koolis toimuvad 5. – 9. klassini grupitundidena. Selleks, et
tagada  igale  õpilasele  individuaalne  töövõimalus  arvutiga  on  üle  mindud
terminalsüsteemile,  kus  on  kasutada  15  õpilase  ja  1  õpetaja  töökoht.
Terminalsüsteemi serveri operatsioonisüsteemiks on MS Windows Server 2003,
enamus rakendustarkvarast on vabavaraline.

Üheksal  õpetajatel  on  kasutada  kooli  poolt  antud  sülearvutid  ja  teistele  on
klassis  loodud  statsionaarne  töökoht.  Sellega  on  tagatud  olukord,  kus  igal
õpetajal  on  individuaalne  juurdepääs  arvutile.  Lisaks  neile  töökohtadele  on
arvutid olemas õpetajate toas ja emakeele – ajaloo, loodusainete ja algklasside
vaheruumides.  Õpetajate  tuppa  on  loodud  printimise  ja  paljundamise
võimalused.  Kooli  personali  kasutuses  olevates  arvutites  on
operatsioonisüsteemiks  MS  Windows  XP  versioonid  ja  Ubuntu  Linux,



rakendustarkvarast on kasutusel MS Office XP või MS Office 2003 ja erinevaid
vabavaralisi rakendusprogramme.

Kogu  kooli  arvutivõrk  töötab  kohtvõrguna,  kasutada  on  juhtmevaba  võrk.
Interneti püsiühenduse kiirusega 5 Mb/s on tagab Elion Ettevõtted AS.

7. Arengukava uuendamine

Arengukava  kiidavad  heaks  õppenõukogu,  hoolekogu  ning  vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjon.

Arengukava kinnitab Väätsa Vallavolikogu.

Arengukava  täitmist  analüüsitakse  ja  kava  uuendatakse  igal  aastal
sisehindamise käigus. Ettepanekud õppenõukogu koosolekul.

Arengukava  põhjalikum  analüüsimine  ja  uuendamine  toimub  arengukava
kehtimisperioodi lõpul õppenõukogu ja hoolekogu poolt.


