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1. Sissejuhatus 
 

Leisi Keskkooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arendamise põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  

Arengukavas on kirjeldatud kooli tegevuse eesmärgid ja põhisuunad, mis tagavad jätkusuutliku 

arengu, aitavad tulla toime kooli ees seisvate väljakutsete ja muutustega ning tagavad kooli toimimise 

ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses. 

Leisi Keskkooli arengukava lähtub kooli sisehindamisest, Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, 

(PGS, PRÕ, GRÕ), Eesti Vabariigi haridussüsteemi arengukontseptsioonist, Eesti elukestva õppe 

strateegiast 2020, „Hea kooli rajaleidja“ aspektidest (TÜ eetikakeskus),  Leisi valla arengukavast 

2011-2020, kooli põhimäärusest, kooli hetkeolukorra analüüsist, kooliarenduse prioriteetidest ning 

arengusuundadest. 

Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse konkreetsed tegevused arengukava 

eesmärkide ja põhisuundade elluviimiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste 

tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 

 

Kooli 2017 - 2019 arengukava koostamise ja elluviimise olulised märksõnad on:  muutunud 

õpikäsitus, ettevõtlik kool, aktiivne ja  vastutav õppija, koostöö ja üksteiselt õppimine, eri huvipoolte 

kaasamine, info läbipaistvus ja usaldusväärsus, avatus, sallivus ja kogukondlik koostöö, õpivõimaluste 

kvaliteet, paindlikkus ja suunatus tulevikku, erivajadustega arvestamine õppetöö korralduses ja 

õpikeskkonnas. 

  

 

2. Kooliarenduse valdkonnad 
 

Üheks olulisemaks arengukava aluseks on Eesti elukestva õppe strateegia kolm eesmärki: muutused 

õpikäsituses, pädevad ja motiveeritud õpetajad ning õppimine digiajastul.  

Kooli arengukava   valdkonna valikul lähtuti Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt kirjeldatud „Hea kooli 

rajaleidja“ valdkondadest ja „Ettevõtliku  kooli“ õppekvaliteedi standardist. Tegevusvaldkonnad 

hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli tegevust. Eristatud on järgmised neli tegevusvaldkonda:  

 

 - õppe- ja kasvatustöö, 

 - õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond,  

- juhtimine ja eestvedamine, 

- koostöö ja head suhted.  

 

Arengu kavandamisel nelja valdkonna kaudu on lõimitud kooli kaks olulist põhitegevust - õppe- ja 

kasvatustegevus ning seda toetavad tegevused. Õppeasutuse kui organisatsiooni tegevuse tulemus ning 

arengukava edukas elluviimine õnnestub, kui  mõelda loovalt, algatada julgelt, tegutseda arukalt, 

hoolida, usaldada ning vastutada.  
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3. Leisi Keskkooli moto, visioon, missioon ja põhiväärtused 
 

MOTO 

 
Edukas õppimine on võti tulevikku!  

 

VISIOON 

 
Aastaks 2019 on Leisi Keskkool mitmekülgset haridust pakkuv, arenev ja õppiv  kool, kus 

tähtsustatakse vaimsust ja haritust ning pööratakse tähelepanu iga õppija mitmekülgse arengu 

toetamisele.  

 

MISSIOON 

 
Leisi Keskkool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate 

võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse, 

ettevõtlikkuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas 

toimetulek edasises elus. 

 

Kooli põhiväärtused 

 

AUSUS - olla aus enda ja teiste suhtes. Ausus eelkõige iseenda vastu annab julguse tunnistada 

enda tehtud vigu ja võimaluse kiiresti tekkinud olukordi muuta. 

VASTUTUS - Vastutus on võime ja oskus arvestada oma tegevuse tagajärgedega. Iga inimene 

vastutab kõigepealt iseenda eest. 
KOHUSETUNNE - Püstitada eesmärke ja vastutada nende täitmise eest. Kohustustega kaasnevad ka 

õigused.  

TÖÖKUS - viib sihile ja tagab eesmärkide täitmise. Töökus ei loo üksnes vahendeid eluks, vaid loob 

elule väärtuse. 
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4. Hinnang hetkeolukorrale 
 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Tugevused: 

- Taastatud  on rahulik, sõbralik töökeskkond, paranenud on kooli mikrokliima. 

- Koolipere liikmed on kaasatud juhtimisse ja otsustusprotsessi. 

- Tugevad traditsioonid kujundavad väärtuspõhise organisatsioonikultuuri. 

 

Parendusvaldkonnad: 

- otsuste tegemisel kaasata rohkem õpilasesindust; 

- tõhustada majasisest infoliikumist, luues hästi toimiva  elektroonilise 

sisekommunikatsioonisüsteemi; 

- maandada kooli reorganiseerimisega üles kerkinud pingeid ja hirme; 

- meedias anda pidevalt üldsusele informatsiooni kooli tegemiste kohta. 

 

4.2 Personalijuhtimine 

Tugevused: 

- Kool on varustatud kvalifitseeritud ja professionaalse personaliga. 

- Kogu personal on saanud osaleda oma poolt valitud ja kooli vajadustest lähtuvatel koolitustel.  

- On toimunud ühiseid sisekoolitusi: „Ettevõtlik kool“, Tuleviku Õpetaja; tuleohutuse  ja IT-

alaseid koolitusi (õpetajatele ja abipersonalile). 

- Töötajate rahulolu on kasvanud.  

- Paranenud on abipersonali töötingimused.  

 

Parendusvaldkonnad: 
- töötajate motiveerimine ja tunnustamine;   

- julgustada õpetajaid rohkem kasutama digivahendeid ja e-õppekeskkondi; 

- sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, abiõpetaja ja haridustehnoloogi puudumine. 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega  

Tugevused: 

- Kollektiiv on kaasatud sisehindamisprotsessi.  

- Toimuvad regulaarselt lastevanemate üld- ja klassikoosolekud. 

- Lastevanemate rahulolu on positiivse trendiga. 

- Lapsevanemad on muutunud aktiivsemaks ja toetavad kooli.  

- Toimuvad õpilasabi ümarlauad. 

- Koostöö vallavalitsusega  on hea. 

- Koostöö TÜ keemialaboriga, TÜ teaduskooliga; 

- Koostöö Rajaleidja keskusega; 

- Ettevõtlusõppe algatamine koostöös aktiivsete vanematega; 

- Kool on liitunud „Ettevõtliku kooli“ võrgustikuga. 

 

Parendusvaldkonnad: 

- töötada välja lastevanemate nõustamis- ja koolitussüsteem; 

- kaasata õpilasesindus kooli arendustegevusse; 

- kaasata kogukonda kooli arendamisse; 

- tõhustada hoolekogu ja kooli koostööd. 
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4.4 Ressursside juhtimine 

Tugevused: 

- Igal aastal on täiendatud õppevahendite hulka vastavalt õppekava täitmise vajadustele.  

- Puhas ja korras koolimaja ning õppimist toetav keskkond. 

- Kooli eelarve on paindlik ning taganud koolile arenemisvõimalused. 

- Parendatud kooli WiFi- võrku: üks võrk on õppetegevuseks ja teine õpilastele ning külalistele 

kasutamiseks. 

- Osaliselt on teostatud kosmeetiline remont  kooli juures asuvas majutusmajas. 

- Õpilased said  puhkenurga  ja uued lauamängud aatriumisse. 

 

Parendusvaldkonnad: 

-   soetada projektidega lisaressursse kooli arengukeskkonna parendamiseks; 

-  arendada raamatukogu heaks õpikeskkonnaks; 

- luua mobiilne nutiklass õpivõimaluste mitmekesistamiseks; 

- kasutada koolisiseseid ressursse paremini, näiteks sisekoolitused õpetajalt õpetajale, e-

õppematerjale eelistada töövihikutele ja töölehtedele; 

- tõhustada koostööd kohalike ettevõtjatega. 

 

4.5 Õppe- ja kasvatustöö 

Tugevused: 

- head õpilaste ja õpetajate vahelised suhted; 

- hea õpi- ja töökeskkond;   

- kaasajastatud töökeskkond ja -vahendid; 

- õppetöös on tagatud individuaalne lähenemine õpilastele; erinevate õppekavade rakendamine; 

- toimuvad regulaarselt arenguvestlused õpilastega ja õpiabi ümarlauad; 

- tugisüsteemide ja -isikute olemasolu ja toimimine (eripedagoog, karjäärinõustamine, 

konsultatsiooniajad);  

- mitte edasijõudnuid on vähem, koolikohustuse täitmine hea; 

- toimub pidev karjäärinõustamine vastavalt korralduskavale; 

- huviringide mitmekesine valik; 

- head õppetöö tulemused;  

- olümpiaadide, võistluste ja konkursside head tulemused;  

- riigi- ja lõpueksamite hea tase;  

- huvitegevusse on kaasatud suurem osa õpilastest; 

- regulaarselt toimuvad ülekoolilised üritused; 

- koolis tegutseb TORE organisatsioon; 

- koolis rakendatakse ja laiendatakse VEPA Käitumisoskuste Mängu koostöös Tervise Arengu 

Instituudiga. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 

- korraldada lastevanemate rahuloluküsitlusi;   

- parandada kogutud andmete valikut ja analüüsi ning avalikustada osapooltele analüüsi 

tulemused;  

- pöörata enam tähelepanu andekatele õpilastele;  

- tõhustada tugiteenuste kasutamist;  

- tõsta õpilaste õpimotivatsiooni ja oskust õppida; 

- kasutada võimalusi lõimitud õppeks ja seostada seda praktiliste tegevustega; 

- kasutada tõhusamalt aktiivõppe meetodeid;  

- muuta hindamine  õppimist toetavamaks. 

 

 



Leisi Keskkooli arengukava 2017-2019 
 

6  

 

5. Kooli põhisuunad, eesmärgid ja olulisemad tegevused  
 

Kooli visiooni elluviimisel lähtutakse elukestva õppe VVV põhimõtetest ning Hea ja Ettevõtliku kooli 

mudelist. 

Elukestva õppe VVV: 

- VASTUTUS - Inimesed mõistavad, et õppimine ja enesearendamine on nende endi teadlik 

valik ja vastutus 

- VAJADUSED – Õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ja arvestab 

tööturu vajadusi 

- VÕIMALUSED – Elukestva õppe süsteem pakub inimestele kvaliteetseid, kaasaegseid, 

paindlikke ja õppija erivajadusi arvestavaid õpivõimalusi 

 

 

Leisi Keskkool kuulub „Ettevõtliku kooli“ võrgustikku ja lähtuvalt sellest haridusprogrammist on 

kooli ülesanne õppijas ettevõtliku hoiaku  kujundamine  läbi õppetöö, toetudes riiklikule õppekavale.  

Õppeprotsessis saab iga aineõpetaja kaasa aidata ja julgustada õppijat olema tahan-suudan–teen 

eluhoiakuga, kes on julge algataja, otsib uusi lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos 

teistega, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast 

analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. 

“Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab: 

- siduda õpitut  päriseluga, kus ei mängita, vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi; 

- teha edukat  koostööd  lastevanematega ja partneritega; 

- muuta õppetöö huvitavamaks; 

- tuua  sära nii õpilaste kui ka õpetajate silmadesse; 

- panustada kohaliku  kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära. 

 

5.1  Õppe- ja kasvatustöö  

 

Eesmärk:  rakendada iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, 

loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus.  

 

Muutunud õpikäsituse rakendamisel muudab kool õppija õppeprotsessis aktiivseks, 

õppimiskogemuse vaheldusrikkaks. Rakendatav  metoodiline mitmekesisus võimaldab ära 

kasutada õppija individuaalseid erisusi ja tugevusi, õppeprotsessis saab rakendada ja arendada 

isiksuslikke kompetentse ning töömaailma jaoks vajalikke oskusi. Õppimine on mitmekesine 

ja elulähedane. Õpikäsituse muutumine eeldab rõhuasetuste muutumist õppetöö sisus, kooli 

õppekorralduses ja õppetöö planeerimises, mida tegelikult võimaldavad kehtivad riiklikud 

õppekavad juba täna. Maailmas, kus isiksuslikud kvaliteedid ja sotsiaalne võimekus on 

olulisemad kui kunagi varem, ei ole isoleeritud ainealaste teadmiste pakkumine enam 

õigustatud ning rõhuasetus peaks liikuma õppetöö kavandamisel õppekava läbivate teemade 

ja üldpädevustega seotud kompetentside saavutamisele. 

 

 
Eesmärk Tegevus Tulemus  Tähtaeg  

Kõigi õpilaste võimetekohase 

toimetuleku kindlustamine 

Õpioskuste ja õpimotivatsiooni kujundamine ja toetamine 

(jõukohasuse printsiibi rakendamine) 

 Kooli personal töötab selle nimel, et selgitada välja iga 

õpilase individuaalsed vajadused ning nendega arvestada 

õppe- ja kasvatustöös (tegeletakse eraldi nii andekate kui 

õpiabi vajajatega) 

 

Tugisüsteemi arendamine, rakendamine ja mõjususe 

hindamine (õpiabi, tugiõpe, pikapäevarühm, 

ainekonsultatsioonid, koostöö tugispetsialistidega, 

ringitunnid, IÕK rakendamine) 

Kindlustatud on õpilaste võimetekohane 

toimetulek õppetööga ja klassikursuse või 

kooli võimetekohane lõpetamine. 

  

Edukalt klassi lõpetajate arv 

  

2017-2019 
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Kokku on lepitud kriteeriumid tugimeetme rakendamise 

analüüsimiseks 

 

Andekate õpilaste arengu ja tegevuse tõhusam toetamine 

(lisaõpe, ringitundide rakendamine, raamatukogu, 

koostöö teiste õppeasutustega, projektides osalemine, 

ettevalmistus ja osavõtt olümpiaadidest, konkurssidest, 

võistlustest, tunnustamine ja motiveerimine)  

 

 

Õpetamine on fokuseeritud 

oskuste arendamisele, mitte 

informatsiooni edastamisele 

 

Panna õpilane vastutama oma 

õppimise eest  

 

Hindamiskriteeriumide väljatöötamine õpilaste ja 

lapsevanematega koostöös 

 

 

Kaasata õppijad õppetegevuse planeerimisse, tegevuste 

kavandamisesse, kujundades nii ennastjuhtiva õppija, kes 

suudab võtta ise vastutuse oma arengu ees. 

Pidev individuaalse tagasiside andmine õpilase 

õppimisele ja käitumisele. 

Uuendatud hindamisjuhend on kinnitatud. 

 

 

Õppijad on aktiivsed ja rahul oma 

õpitegevuse ja saavutustega, on teadlikud 

õppijad, oskavad õppida. 

2017-2019 

E-õpe on rakendunud 

Arendatakse digipädevusi 

ainetevahelises lõimingus 

E-õppe rakendamine kõikides ainetundides,  

 õpetajate e-pädevuste kaardistamine ja e-õppe 

prioriteetide määratlemine,  

 IKT (tehnoloogia ja veebikeskkondade) kasutamise 

koolituskava loomine. 

Digipädevuste kujundamine võimalikult paljudes 

ainetundides, projektides ja üritustes. 

 

Toetudes HITSA digipädevuste mudelile on 

välja töötatud ja kehtestatud  e-õppe 

tegevuskava, digipädevused. Kõikides 

ainetundides süstemaatiliselt rakendatakse 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.  

 Katsetatud on vähemalt üht e- õppe kursust  

Korraldatud on koolisiseseid e-õppe 

koolitusi. 

2017-2019 

Koolis on loodud võimalused 

õpilastele loodus- ja 

täppisteaduste ning 

tehnoloogia  valdkonna vastu 

huvi tekitamiseks ja 

süsteemseks arendamiseks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitmekesine ja õpilase arengut toetav ning teadushuvi 

tekitav huvitegevus 

 Teadushuviharidus kui ühe võimaliku meetmena õpilase 

individuaalse arengu toetamiseks 

  

Erinevate projektide, konkursside ja võistluste 

korraldamine  

 

Väljundite loomine andekatele õpilastele  

Õpitu seostamine eluga/ettevõtlusega, töövarjupäevad 

 

 Teadust populariseerivate ürituste korraldamine  

 

Õppetöös rakendatakse aktiivõppe meetodeid, 

uurimistöid ja praktilisi töid  

 

 

 

Koolis toimivad teadusringid. 

 

 Üha kasvava trendiga  osaleb erinevates 

projektides, töötubades ja õppepäevadel 

õpilasi ja õpetajaid. 

 

 Teadushuviharidus on seotud 

formaalharidusega.  

 

 Õpilased ja lastevanemad on teadlikud 

edasiõppimise  võimalustest  teaduse, 

tehnoloogia ja inseneriteaduse valdkonnas.  

 

Aktiivõppe meetodid, uurimistööd ja 

praktilised tööd on valdavad õppeteemade 

käsitlemisel. 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooli õppekava uuendamine 
 

 

Õppijat toetava hindamissüsteemi kujundamine vastavalt 

haridusstrateegia põhimõtetele muutuvast õpikäsitusest 

 

Erinevate õppevormide (e- õppe, õppekäigud, uurimuslik 

õpe jne) rakendamiseks vajaliku aja- ja materiaalsete 

ressursside planeerimine ainekavades ja kooli eelarves 

Uuendatud põhikooli õppekava    2017-2019 

Ettevõtlus- ja majandusõppe 

olemasolu õppekavas, kas 

eraldi või lõimitult 

Kirjeldada täpsemalt ettevõtlus- ja majandusõpet, 

arvestades ka piirkonna spetsiifikat 

Kooli õppekava uuendatud ja toimivad 

ettevõtlusvormid, mis võimaldavad õppijal 

saada vastavat kogemust. 

2018-2019 

Väärikalt käituvate õpilaste 

kasvatamine 

Tähelepanu pööramine õpilaste väärtuskasvatusele 

(märkamine, ümarlauad, vestlused, koostöö 

lastevanemate ja tugisüsteemidega) 

Kooli mikrokliima on hea; huvigruppide 

rahulolu suurenenud. 

2017-2019 

Pakkuda mitmekesist 

huvitööd ja toetada 

sotsiaalsete oskuste 

arendamist  

Intervjuude ja küsitluste kaudu uurida tunnivälise 

tegevuse tõhusust ja kaasata õpilasi ning lapsevanemaid 

tunnivälise tegevuse planeerimisse ja korraldamisesse. 

Kõigi osapoolte rahulolu koolivälise 

tegevusega. 

Koolis on maksimaalselt tagatud õppija 

mitmekülgse arengu toetamine 

(huviringide arv, osalejate arv, ürituste arv) 

2017-2019 
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5.2 Õppimist ja kasvamist toetav õppekeskkond 

 

Eesmärk : kool on turvalise ning esteetilise, digiajastu nõuetele vastava keskkonnaga asutus, 

kus on tagatud iga õpilase individuaalne ja mitmekülgne areng. 

 

Tõhusa õppimise eelduseks on vastastikune usaldus ja hirmuvaba õhkkond. Iseseisva õppija ja 

mõtleja kujunemiseks olulised tegurid on piisav aeg, toetav õhkkond, ideede ja arvamuste 

paljususe tunnustamine, aktiivne osalemine, riskijulgus, vastastikune austus ja iseseisvuse 

väärtustamine. Me tahame, et koolikeskkond oleks koht, kus saaks toimetada ja areneda 

rõõmus, julge ja õnnelik laps ning tunneks end hästi ka õpetaja. Õppija vajab nii 

individuaalset keskendumisvõimalust kui ka avatud suhtlust kaasõppijatega. Mõlema tegevuse 

puhul peab füüsiline keskkond olema toeks. (Hea kooli käsiraamat: vaimne ja füüsiline 

õpiruum on tugevalt seotud) 

Tänapäeva keskkond, nagu ka tänapäeva lapsed on teistsugused kui aastakümned tagasi. 

Digiajastu lapse aju ja mõtlemist on kujundanud tehnoloogia kasutamine; tema ootused ja 

vajadused erinevad eelmise põlvkonna omadest. Tänapäevane noor soovib töötada arvutiga 

selle sõna kõige laiemas tähenduses, olla pidevas ühenduses teistega. Ta soovib arutada, ise 

teha, uurida ja avastada, saada vastuseid miks-küsimustele. Ta ootab vaheldust, mängulisust, 

koostööd ja visuaalseid selgitusi. Ta on motiveeritum, kui ta saab aktiivselt osaleda ja 

otsustada, ning saavutab tulemused oma tempos (Vinter, 2015). 

 
Eesmärk Tegevused  Tulemused  Tähtaeg  
Kooli õppekeskkond 

(vaimne ja füüsiline) 

toetab ja inspireerib 

õppimist 

 

Kooli õueala täiustamine erinevate 

struktuurimeetmete toel  

 

 Õpilaste käitumise jälgimine ja pidev analüüs  

 

 Hädaolukorra õppuste (tuletõrje, äkkrünnak) 

läbiviimine  

 

Aktiivsete vahetundide läbiviimine  

 

Õppe- ja mänguvahendite hankimine põhikoolile  

 

Kooli kodukorra uuendamine kooli väärtustega 

sidumiseks  

 

Väljatöötatud väärtustele juhitakse tähelepanu nii 

ainetundides, klassijuhatajatundides kui ka 

ühisüritustel  

 

Koolikiusamise ennetamine osalemisega VEPA 

projektis 

 

TORE  tegevus 

Tagasiside uuringu kaudu on hinnang 

turvalisusele tõusnud.  

 

Õuealal on vähemalt üks õppeklass  ja 

mänguväljak  loodud. 

 

 Hädaolukorraõppus viiakse läbi vähemalt üks 

kord õppeaastas.  

 

Õppe- ja  mänguvahendid on täienenud uutega. 

 

 

Uuendatud on kooli kodukord. 

 

 

 

 

 

 

TORE õpilaste arv on kasvava tendentsiga. 

 

 

I  kooliaste osaleb VEPA projektis. 

2017-2019 

Füüsiline õpikeskkond on 

lähtuvalt riiklikust 

õppekavast ja kooli 

ümberkorraldusest 

kaasajastatud 

Kooli staadioni korrastamine koostöös kooli 

pidajaga  

 

Füüsilise õpikeskkonna vastavuse hindamine 

riiklikule õppekavale  

 

Õppevahendite- ja vara kasutamise efektiivsuse 

hindamine 

 Pidev tehnikapargi uuendamine ja IKT vahendite 

hankimine  

  

Uurimusliku õppe klassi loomine  

Füüsiline õpikeskkond on vastavuses riikliku 

õppekavaga  

 

Õppevahendite- ja vara kasutamise efektiivsus 

on hinnatud.  

 

 Kool on toimiva ja õppetundides kasutatava 

WiFi -võrguga kaetud. 

 

Õpilaste ja personali käsutuses on 

kaasaegsed digiajastule vastavad õppevara ja 

õppevahendid  

 

Õpikeskkonna didaktiline 

pool (õppevara, 

õppevahendid jne) on 

Kaasaegsele õppesisule vastavate didaktiliste 

õppevahendite ja õppematerjalide loomine ja  

jagamine  

   

Toimuvad regulaarselt „ õpetajalt õpetajale“ 

töötoad. 
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kaasajastatud  Õpetajate hea omavaheline koostöö  

Leisi KK on tervist 

edendav kool 

Tervisenõukogu kokku kutsumine 

Tervisliku toitumise propageerimine 

 

Õppijatele ja töötajatele  ujumisvõimaluse tagamine 

õppeväliselt. 

Osalemine terviseprojektides, spordi- ja 

matkapäevadel 

Koostöö kogukonnaga 

Loodud tervisenõukogu. 

 

Kool kuulub tervist edendavate koolide 

võrgustikku. 

Töötajad saavad kasutada eritingimustel ujulat. 

 

Õppijad väärtustavad tervislikku eluviisi. 

 

 

Tunnustada tublisid 

õppijaid ja töötajaid 

Õppijaid ja töötajaid tunnustatakse, märgatakse, 

motiveeritakse vastavalt tunnustamise korrale 

Väärtustatakse ausust, kohusetunnet, töökust, 

hoolivust ning suurenenud on lugupidamine 

enda ja teiste suhtes. 

 

 

 
5.3 Juhtimine ja eestvedamine  

 

Eesmärk : kooli kujundamine väärtustel põhineva koolikuultuuriga atraktiivseks õppivaks 

organisatsiooniks. 

 

Kooli juhtimine põhineb osalusdemokraatial, on avatud, innustav ja väärtuspõhine. 

Juhtimine seisneb eesmärkide saavutamiseks vajaliku keskkonna ja protsesside kujundamises. 

Eestvedamine keskendub inimeste võimekuse ja valmisolekute kujundamisele soovitud 

tulemuste saavutamiseks. Eestvedamise oluline eeldus on sarnased väärtused ja arusaamad. 

Tegeletakse süsteemse väärtusarendusega, hoolitsedes selle eest, et kooli kõik tegevused 

juhinduksid kokkulepitud väärtustest. Õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise 

tulemuslikkus saavutatakse ressursside mõjusa juhtimise ning kooli organisatsiooni ühiste 

väärtuste ja heaolu parandamiseks kohaldatavate protsesside elluviimise kaudu. 
 

 

 
Eesmärk Tegevused  Tulemused  Tähtaeg  

Kooli juhtimine on avatud, 

innustav, kaasav ja tulemuslik 

 

 

 

 

Personali kaasamine juhtimis- 

ja otsustusprotsessi 

Üldtööplaan koostatakse lähtuvalt kooli 

põhiväärtustest ja arengukavast iga 

õppeaasta alguses ja kokkuvõtted tehakse  

õppeaasta viimases õppenõukogus 

 

Toimivad erinevad kaasamismehhanismid, 

kus vastutusalad, tööülesanded on jagatud 

 

Toimub kaasamismehhanismide  analüüs ja 

parendusettepanekute tegemine 

Töötajate küsitlused näitavad püsivat kasvavat 

rahulolutrendi  

 

Rahulolu küsitluste kokkuvõttev info on avalik  

 

 

Tagatud tulemuslik väärtuspõhine koostöö 

 

 

2017 -2019 

Kooli sisehindamise 

täiustamine/ uuendamine, et 

saada vajalikku informatsiooni 

parendustegevusteks 

Sisehindamissüsteemi uuendamine ja 

koolile oluliste tegevusnäitajate 

määratlemine  

 

Õppe- ja kasvatustöö aruande koostamine 

 

Personali enesehindamise süsteemi 

väljatöötamine ja rakendamine 

Tulemustega arvestamine parendustegevuste 

kavandamisel 

 

2017-2019 

Õpetajate kutsestandardil 

põhineva eneseanalüüsi vormi 

väljatöötamine 

Ametijuhendite kaasajastamine  

 

Rahuloluküsitluste läbiviimine töötajatega  

 

Kutsestandardil põhineva eneseanalüüsil  

arenguvestluse läbiviimine   

 

Tunnustuse ja motivatsiooni põhimõtete 

sidumine kutsestandardi süsteemiga  

 

Arenguvestlused töötajatega toimuvad üks kord 

aastas 

 

 

 

 

 

 

2017- 2019 

Personalipoliitika on loodud ja Personali struktuuri kaardistamine ja Põhikooli struktuur on loodud 2019 
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rakendatud kooli 

reorganiseerimisest lähtuvalt 

vajadusel muutmine lähtuvalt kooli 

reorganiseerimisest  

 

Eelarvevahendite määratlemine ja 

planeerimine kooli ümberkorraldamiseks 

 

Põhikoolina jätkamise 

kontseptsiooni väljatöötamine 

Kõigi osapoolte kaasamine kooli 

sümboolika ja kontseptsiooni loomisesse 

Kooli tegevuskava põhimõtted, arengusuunad 

ja eesmärgid kajastuvad uues raamdokumendis 

2019 

  
5.4 Koostöö ja head suhted  

 

Eesmärk: koolis on tugev ühtsustunne, mis väljendub kooli, kodu ning erinevate kogukondlike 

huvigruppide vahel ja toetab õppija mitmekülgset arengut. 

 Koostöö ja head suhted on aluseks kooli sotsiaalse, füüsilise ja vaimse õpikeskkonna 

kujunemisele. Muutuva õpikäsituse rakendamisel on koostöö oluline nii õpetajate ja õpilaste, 

õpetaja ja õpetaja, kooli ja  lapsevanemate vahel, aga ka kooli ja kohaliku omavalitsuse ning 

piirkondlike ettevõtete vahel. Oluline on liikuda arengu- ja koostöökeskse õpikäsitluse poole, 

kus meetmena määratletakse koostööpõhiste õpimudelite juurutamist. Kasutades erinevaid 

koostöövorme eri tasanditel, tagab kool edukalt loovust ja ettevõtlikkust arendavas 

õpikäsituses iga õppija individuaalse ja sotsiaalse arengu. (Ettevõtliku kooli mudel) 

 
 

 

Eesmärk Tegevused  Tulemused  Tähtaeg  

Hoolekogu ja  õpilasesindus 

on kaasatud kooli 

arendustegevusse 

Hoolekogu ning õpilasesinduse tegevuse 

järjepidev planeerimine ja kaasamine kooliellu 

 

Hoolekogu ning õpilasesinduse liikmed 

töötavad välja Leisi keskkooli eetikakoodeksi 

Ühised ümarlauad hoolekogu/lastevanemate 

ja õpilasesindusega valupunktidele lahenduste 

leidmiseks 

 

Koostatud on kooli eetikakoodeks 

 

2017-2019 

Kool keskendub kogukonna 

arendamisele  

 

Toimuvad eetikakoodeksi ümarlauad 

 

Vanemad osalevad õppekavaarenduses, on õppijatele 

mentoriteks ja osalevad  kooliürituste korraldamises 

 

Kooliüritused on avatud kogukonnale 

 

Tervise ja liikumise edendamiseks tehakse koostööd 

erinevate spordiklubidega  

 

 

Kohalik kogukond ja organisatsioonid on 

seotud kooli arenguga 

 

Kokku lepitud ja ühiselt korraldatud projektid 

 

2017-2019 

 

Julgustada õppijaid mõelda 

suurelt ja teha koostööd 

väljaspool kooli 

 

 

Töö- ja õppimisvõimaluste andmebaasi loomine ja 

rakendamine õpilase arengu toetamiseks 

kõikidel kooliastmetel 

 

 Õpilaste teadlikum suunamine teaduskoolide 

kursustele nende huvidest ja individuaalsetest 

arenguvajadustest lahtuvalt 

 

Õpilaste kaasamine erinevatesse teadusprojektidesse 

 

Kooliväliste inimeste e külalisõpetajate ja erinevate 

programmide (nt „ Noored kooli“ ja „Tagasi kooli“ 

jt) kaasamine  

 

Kool on tihedalt seotud töömaailmaga 

 

Koostöös partneritega on ellu viidud õppimist 

väljaspool kooli võimaldavaid projekte 

 

 

 

Vilistlastekogu on loodud ja 

kaasatud kooli tegevusse 

Ümarlauad vilistlastekoguga  

 

Vilistlastekogu liige kuulub kooli hoolekogusse 

 

Vilistlastekogu poolne toetusfondi loomine erinevate 

koolitegevuste toetamiseks ja parimate 

tunnustamiseks 

Loodud vilistlastekogu ja toetusfond. 

 

Vilistlastekogu poolt valmistatud meened 

kooli õppe- ja kasvatustegevuse parimate 

tunnustamiseks. 

 

Vilistlaste toetusfond õpilaste miniprojektide 

toetajana 

2017- 2019 
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Ettevõtlikuma lähenemise 

kujundamine õppe- ja 

kasvatustegevuses. 

Õpetajatevaheline koostöö ning ainete lõimimine 

 

Sisekoolitused „õpetajalt õpetajale“ 

 

Ettevõtlusõppe edendamise kava koostamine 

Õppetegevuse lõimumine eluga 

Õpetajate professionaalsete oskuste 

täiendamine 

 

 

 

 

6. Arengukava uuendamise kord 
Arengukava järgimist analüüsitakse /hinnatakse  kord aastas õppeaasta viimasel õppenõukogu 

koosolekul ja septembrikuu hoolekogu koosolekul. Vajadusel arengukava korrigeeritakse. 

Arengukava korrigeerimisel lähtub kool sise- ja välishindamise tulemustest, Leisi valla eelarvest või 

muudest mõjuvatest põhjustest. Arengukava muutmise vajadus selgitatakse välja iga aasta 

1.oktoobriks. 

Arengukava muutmine toimub vastavalt Põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2. 

Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


