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AIDU LASTEAED – ALGKOOLI ARENGUKAVA 2016 – 2020 

1. SISSEJUHATUS 

 

Aidu Lasteaed-Algkooli (edaspidi kool) arengukava on dokument, mis määrab ära kooli 

arendustegevuse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava aastateks 2016 – 2020 ning 

arengukava uuendamise korra. Käesoleva arengukava koostamise aluseks on lasteaia ja kooli 

õppekava, põhimäärus ning asutuse sisehindamise tulemused. Kooli arengukava on asutuse 

järjepideva arengu alusdokument, mille koostamine toimus koostöös lasteaia pedagoogilise 

nõukogu, õppenõukogu ja hoolekoguga. 

Arengukava põhieesmärgiks on koolieelses - ja koolieas laste vajadustele, huvidele, võimetele 

vastava arendava ja turvalise arengukeskkonna loomine, tagamaks lapse mitmekülgse arengu 

toimetulemise järgmises elu – ja haridusetapis. 

Kool peab olema paikkonna arengu keskuseks, kuna aitab kujundada ühiskonna tulevikku. 

Hariduse edendamine mõjutab kõigi ühiskonnaelu valdkondade arengut, tagab kultuuri-, 

sotsiaalse- ja looduskeskkonna järjepidevuse. Väga oluline on, et hariduse saamine esimestel 

kooliaastatel säilitatakse võimalikult kodu lähedal, mis omakorda tekitab lastes tugevama 

kodukohatunde ja saab tulevikus määravaks teguriks elukoha valikul. 

2 . ÜLDANDMED, ASUKOHT 

 

Aidu Lasteaed-Algkool asub Jõgeva maakonnas Pajusi vallas Vägari külas. Kool on              

4-klassiline (kaks liitklassi), üks lasteaia liitrühma. 

Kool on elukohajärgseks kooliks lastele, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Pajusi 

valla Vägari, Aidu, Kose, Kõpu, Lahavere, Kaave, Kauru, Tõivere või Tapiku küla. 

Peale Aidu Lasteaed - Algkooli lõpetamist asuvad lapsed õppima Jõgeva Põhikooli. 

Aidu Lasteaed-Algkooli hoone valmis 1973. a. Sama aasta 8. oktoobril avati selles Põdra 

sovhoosi Lastepäevakodu. 

1988. a avati lastepäevakodu ruumides 1. klass, eesmärgiga hakata koheselt projekteerima ja 

ehitama koolihoonet. Asutuse nimeks sai Põdra Lasteaed – Algkool. 
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1989. aastal avati 2. kl., siis 3. kl. ja alates 1991/92. õ-a. töötab Aidu Lasteaed - Algkool        

4 klassilisena. 1992. a muudeti asutuse nimi kohanime järgi Aidu Lasteaed- Algkooliks. 

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Aidu Lasteaed-Algkooli õppekava, mis on koostatud 

koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja põhikooli riikliku õppekava alusel. Õppetöö 

koolis toimub ainepõhiselt. 

Traditsiooniks on kujunenud olulisemate rahvakalendritähtpäevade tähistamine, 

spordipäevad, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, matkad sügisel ja kevadel, kevadine 

ekskursioon, teatrikülastus koos vanematega, kinokülastus. 

Peame oluliseks lasteaia ja kooli koostööd. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal 

läheneda igale lapsele individuaalselt. 

Endastmõistetav on lapsevanemate kaasamine kooli - lasteaia ellu. Väga paljud üritused 

korraldame koos lastevanematega. Aidu Lasteaed-Algkool on lapsele nagu teine kodu, kus 

väärtustatakse terveid ja lugupidavaid inimsuhteid. 

 

Kontaktandmed: 

Aidu Lasteaed-Algkool 

Aadress: Kooli tee 7, Vägari k, Pajusi v, 48222 Jõgeva maakond 

E-post: aidu.lak@pajusi.ee 

Telefon: 7744446 

Direktor: Kaare Põder 
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3. KOOLI MISSION, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED 

Missioon 

Aidu Lasteaed – Algkool on lastevanemate poolt hinnatud, lapse arengut soodustavat 

keskkonda väärtustav, kõrge õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteediga, eakohase, turvalise ja 

arendava õpikeskkonnaga kool, kus on loodud kõik tingimused õpilaste võimete 

tasakaalustatud arenguks.  

Visioon 

Toetada lapse vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Aidata lapsel 

kujuneda iseseisvalt mõtlevaks, otsustavaks ja tegutsevaks isiksuseks, kes tahab ja suudab 

tegutseda ning vastutada, kes usub endasse, tegutseb loovalt, käitub eetiliselt ning on avatud 

uue ja teistsuguse suhtes. 

Kooli põhiväärtused 

Kooli põhiväärtused on meie kokkulepped, millest tegutsemisel lähtume. Oluline on 

täiskasvanu positiivne eeskuju. 

USALDUS 

Meil on ausad, usalduslikud ja toetavad suhted lastevanemate, laste ja töötajatega. 

HOOLIVUS 

Me märkame ja toetame üksteist, oleme vastutustundlikud ning suhtleme avatult. Me oleme 

heatahtlikud looduse ja kõigi ümbritseva suhtes. 

TURVALISUS 

Tagatud on vaimselt ja füüsiliselt turvaline arengu- ja tegevuskeskkond, kõik tahavad kooli 

tulla, koolis on hea olla ja omavahelised suhted on positiivsed. 
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4 . HETKEOLUKORD 

 

Asutamise aeg 8. oktoober 1973. a Põdra sovhoosi Lastepäevakodu 

 1. september 1988. a Põdra Lasteaed - Algkool 
  

Asukoht Kooli tee 7, Vägari küla, Pajusi vald, 48222 Jõgevamaa 
  

Õiguslik seisund ja liik Munitsipaalasutus 
  

Õppe- ja Koolitusluba nr 2773HTM 

kasvatuskorralduse alus Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, põhikooli  

 

riiklik õppekava, lihtsustatud õppekava,  

Aidu Lasteaed – Algkooli õppekava, Aidu Lasteaed-

Algkooli lasteaia õppekava 

  
  

Klasside, rühmade arv 

4 klassi (liitklass 1-2; 3-4),  kokku 9 õpilast,  

lasteaias liitrühm (2 – 7 a), kokku 19 last 

  
  

Keel eesti keel 

  

Lahtioleku aeg 

7.30- 16.00 (kool) 

7. 15 – 18.00 (lasteaed) 

  
  

 

 

Aidu Lasteaed – Algkooli juhtimine ja arendamine on järjepidev ja süsteemne tegevus, mis 

toetub iga aastasele juhtimis– ning õppe – ja kasvatustegevuse analüüsile.  

Lasteaed – algkooli meeskond on orienteeritud avatusele, sõbralikkusele, individuaalsete 

iseärasuste arvestamisele, meeskonnatööle ning tegevuste järjepidevuse tagamisele. 

Kõik asutuse õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Õppekava täiendatakse pidevalt uute 

oluliste osadega. 

Õpetajad on loonud lastele võimalused õppimiseks mängu kaudu ning andnud võimaluse teha 

lastepoolseid valikuid teemade käsitlemisel. Laste arengu hindamine on muutunud 

järjepidevaks protsessiks, lastevanematega viiakse läbi arenguvestlused, mida jätkatakse 

järgnevatel aastatel. 

Mängu – ja õppevahendite valikul aiarühmas on arvestatud laste vanuseliste ja sooliste 

iseärasustega, huvide ja individuaalsete vajadustega. Rühmades on loodud võimalused 

tegutseda gruppides ja individuaalselt, loovmängudeks on sisse seatud erinevad nurgad:  
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käeliste– ja kunstitegevuste, lauamängude - , ehitus - , poistele ja tüdrukutele mõeldud 

mängunurgad. Õppeaasta lõikes on enam tähelepanu pööratud peenmotoorika arendamisele, 

laste sotsiaalse arengu toetamisele, koolivalmiduse saavutamisele. 

5. ANALÜÜS 2011-2015 

Analüüs 2011-2015 aastate kohta lähtub Aidu Lasteaed-Algkooli nelja õppeaasta 

sisehindamise tulemustest. 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Juhtkonna eestvedamisel toimub kooli põhiväärtuste, missiooni ja visiooni rakendamine ja  

arendamine, kaasates personali ja lapsevanemaid. Arendustegevusse ja plaanide koostamisse  

on kaasatud kogu personal. Koolis on välja töötatud toimiv sisehindamissüsteem, mis aitab  

kaasa kooli tegevuse planeerimisele ning parendamisele. Sisehindamisel on rakendatud  

rahuloluküsitluste läbiviimist personalile ning lapsevanematele. 

Parendusvaldkonnad 

Laiendada personali kaasamist väärtuspõhisesse ja kvaliteetsesse juhtimisprotsessi. 

Koostada arengukava 2016-2020 lähtuvalt sisehindamise tulemustest. 

Arendada edasi sisehindamissüsteemi. 

5.2 Personali juhtimine 

Juhtkond toetab õpetaja professionaalset arengut. Koolis toimub regulaarne enesehindamine  

ja koostöövestlused personaliga. Aktiivselt osaletakse täiend-ja tasemekoolitustel.  

Õpetajatele korraldatakse ka sisekoolitusi, mis aitavad kaasa õppe-ja kasvatustegevuse  

kvaliteedi parandamisele. Personali planeerimisel lähtutakse kooli eesmärkidest ning  

arengust, et toetada kooli tulemuslikku tööd. Koolis töötavad tugispetsialistid, et tagada 

kõigile lastele jõukohane ja individuaalsest arengust lähtuv õppetegevus. 

Parendusvaldkonnad 

Täiend- ja taseme koolitustel saadud teadmisi jagada oma ja teise valla kooli - Pisisaare 

Algkooli - kolleegidele infopäevade kaudu.  

5.3 Koostöö huvigruppidega 

Kooli peamised koostööpartnerid on Pajusi Vallavalitsus, Pisisaare Algkool, Põltsamaa 
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Noortekeskus, Loopre-Lepiku talu ning Aidu Raamatukogu. 

Koolis tegutseb hoolekogu. Olulise osa koostööst vanematega moodustab ühisüritustel  

osalemine, arenguvestluste läbiviimine, vanemate teavitamine õppetegevuse sisust ning  

tagasiside andmine lapse õppeedukuse kohta. Oleme olnud praktika kooliks Tartu Ülikoolile.  

Parendusvaldkonnad 

Korraldada lastevanematele koolitusi ja vestlusringe õppe-ja kasvatustegevuse ning lapse 

arengut toetavatel teemadel. 

5.4 Ressursside juhtimine 

Koostöös kooli pidajaga on loodud lasteaed-algkoolis arendav, eakohane ja turvaline  

kasvukeskkond. 2012. aastal soojustati kogu hoone. 2015. aastal toimusid renoveerimistööd 

köögis ja köögitehnika seadmete ja inventari uuendamine. Võrguehituse tulemusena toimib  

koolis ühtne IKT alane süsteem, mis võimaldab arvutiklassi efektiivsemalt kasutada ning  

edastada kiiresti infot võrgusiseselt. 

Parendusvaldkonnad 

Analüüsida säästliku majandamise ja keskkonnahoiualaseid tegevusi. Kooli maa-ala 

sisustamine mängu-ja spordivahenditega. 

5.5 Õppe-ja kasvatusprotsess 

Väärtuskasvatus on rakendatud igapäevaste õppe-ka kasvatustegevuste läbiviimisel ning  

lastele on selgitatud kooli põhiväärtusi. Õppe-ja kasvatustegevuse läbiviimisel  

kasutatakse mängu ja õuesõpet, arvestatakse laste individuaalsust ja huvi õpetava vastu. Lapse  

arengutaseme ja erivajaduse väljaselgitamiseks viiakse lasteaias läbi lapse arengu hindamist.  

Lasteaias on lapsevanemal võimalus saada igapäevaselt tagasisidet lapse arengu kohta. Koolis  

kasutatakse õppetundides aktiivõppemeetodeid, meeskonnatöö kujundamiseks tehakse palju  

rühmatööd ja paaristööd. Ainetundides kasutatakse aktiivselt Miksikese, bio.edu,  skriibuse  

õppekeskkonda ning muid elektroonilisi töölehti. Lähtuvalt vajadusest on õpilasele/lapsele  

rakendatud logopeediline abi, tugiõpe, järeleaitamine ja koolipsühholoogi teenus.  

Logopeediline abi on võimaldatud kõikidele lastele ja õpilastele. Mitmekülgne huvitegevus  

koolis pakub õpilastele täiendavaid võimalusi ja toetab laste arengut. Tervisliku eluviisi  

kujundamine toimub läbi inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse tundide, lõimitud tegevuste,  

liikumistegevuste, õuevahetundide ning kultuurisündmuste kaudu.  
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5.6. Traditsioonilised üritused 

Tarkusepäev, tervisepäev/tervisenädal, mihklipäev, õpetajate pave, mardi ja kadripäev, 

isadepäev, advendi tähistamine, jõulukaunistuste valmistamine, rühma ja–klassiruumide 

kaunistamine jõulupeod- jõuluhommik, kiriku külastamine jõulude ajal, sõbrapäev, Eesti 

Vabariigi aastapäev, vastlapäev, emakeelepäev, naljapäev, emadepäev, 

spordipäevad (kevadine/sügisene), õpilastööde näitused, klassiõhtud, teatriühiskülastused ja 

kevadine õppereis koos lastevanematega, kevadkontsert. 

Parendusvaldkonnad 

Koolis robootikaringi töö käivitamine. 

Toetada lapsest lähtuva õpetamise ja kasvatamise põhimõtete kasutamisel parimat praktikat  

lasteaias ja koolis. 

Õuesõppe võimaluste leidmine lasteaiale ja koolile. 

6. KOOLI ARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

Kooli arengukava tugineb viiele tegevusvaldkonnale. 

Eestvedamine ja juhtimine 

Väärtuspõhine ja kvaliteetne juhtimine ning kooli personali kaasamine juhtimisprotsessi. 

Sisehindamissüsteemi edasiarendamine ja sidumine arengukava perioodiga. 

Personali juhtimine 

Personali ametialase professionaalsuse toetamine ja parima pedagoogilise kogemuse  

tutvustamine kolleegidele. 

Personalijuhtimise valdkonna dokumentide uuendamine. 

Koostöö huvigruppidega 

Huvigruppide kaasamine väärtuspõhisesse õppe-ja kasvatusprotsessi. 

Ressursside juhtimine 

Kaasaegse, turvalise ja loovust arendava keskkonna kujundamine ja arendamine. 

Õppe-ja kasvatusprotsess 

Väärtuskasvatuse rakendamine õppe-ja kasvatusprotsessis. Tervisedenduslike tegevuste 

rakendamine õppe-ja kasvatusprotsessis. 

Aktiivõppemeetodite, loovuse ja mängu kasutamine laste huvidest lähtudes. 
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7. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016-2020 

Arengukava tegevuskava on koostatud tegevusvaldkonnapõhisena. Igas tegevusvaldkonnas on  

esitatud strateegilised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused ja oodatavad  

tulemused. 

Käesoleva arengukava sisu koostamisel on arvestatud asjaoluga, et arengukava alusel  

koostatakse üldtööplaan, milles määratletakse lasteaed-algkooli ühe õppeaasta tegevuskava  

vormistatuna alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele ning igas alapunktis  

määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ning tähtajad. 

7.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Üldeesmärgid: 

 

1. Koolis on rakendunud sisehindamise tulemustele tuginev strateegiline planeerimine. 

2. Personal on kaasatud meeskonnatöö ja ürituste kaudu väärtuspõhisesse juhtimisprotsessi. 

3. Sisehindamissüsteem on uuendatud. 

 

Planeeritav tegevus      Tulemus 2016 2017 2018 2019 2020 

Üldtööplaani koostamine 

lähtudes  arengukavast  

Üldtööplaan lähtub 

sisehindamise 

tulemustest ja 

arengukava 

prioriteetidest 

   x    x       x    x    x 

Rahulolu küsitluste 

tulemustele tuginev 

parenduste kavandamine 

Parendustegevused 

üldtööplaanis 

lähtuvalt lapsest 

   x    x    x    x    x 

Sise- ja 

enesehindamissüsteemi 

rakendamine ja 

parendamine 

Sisehindamise 

kokkuvõtted ja 

aruanne on 

faktipõhine  

           x        x 

 

7.2 Personalijuhtimine 

Üldeesmärgid: 

1. Personal on motiveeritud, omab teadmisi ja oskusi, mis tagavad õppe-ja kasvatusprotsessi  

eduka toimimise. 

2. Kogu personal on kaasatud kooli arendusprotsessi. 
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Planeeritav tegevus Tulemus 2016 2017 2018 2019 2020 

Koosseisude ja 

ametikohtade 

optimeerimine seoses 

asutuse arenguga 

Personali koosseis 

on vajadustest 

lähtuv 

   x    x    x    x    x 

Personali rahulolu-

uuringu läbiviimine 

Ülevaade personali 

rahulolust 

   x    x    x    x    x 

Personali 

haridustehnoloogiliste 

pädevuste 

kujundamine 

Uute tehnoloogiate 

kasutusele võtmine 

ja rakendamine 

   x    x    x    x    x 

Personali arengu- 

vajadustest lähtuvate 

koolituste 

planeerimine 

Koolis töötab 

kompetentne 

personal 

   x    x    x    x    x 

Töökogemuslike 

külastuste 

korraldamine teistesse 

õppeasutustesse 

Töökogemuste 

vahetamine 

   x    x    x    x    x 

Personali 

tunnustamissüsteemi 

väljatöötamine 

Personali 

tunnustamissüsteem 

on motiveeriv 

   x    x    x    x    x 

 

7.3 Koostöö huvigruppidega ( kavandamine, huvigruppide kaasamine, koostöö 

hindamine) 

Üldeesmärgid: 

1. Koostöö arendamine erinevate huvigruppide vahel õppe-ja kasvatustegevuse  

mitmekesistamiseks. 

2. Huvigruppidele koolis sees ja väljaspool kooli on loodud regulaarne, toimiv  

infovahetussüsteem. 

 

Planeeritav tegevus Tulemus 2016 2017 2018 2019 2020 

Hoolekogu kaasamine 

planeerimisse ja 

arendustegevusse 

Efektiivne koostöö 

hoolekoguga 

   x    x    x    x    x 

Arenguvestluste 

läbiviimine 

lastevanematega 

Kõigi laste- 

vanematega toimu- 

vad 

   x    x    x    x    x 
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arenguvestlused 

Rahulolu-uuringu 

läbiviimine 

lastevanemate hulgas 

Koostöö 

arendamisel 

arvestatakse 

rahulolu-uuringute 

tulemusega 

  x      x     x 

Ühiskoolituste ja 

vestlusringide korral-

damine vanematele 

Teadlikud ja 

motiveeritud 

vanemad 

   x    x    x    x    x 

Liitumine Eesti Laste- 

aedade internetipõhise 

infosüsteemiga ELIIS  

Toimib 

elektrooniline 

infosüsteem 

lasteaias 

    x    

Liitumine 

internetipõhise 

elektroonse 

õppeinfosüsteemiga  

E-päevik  

Toimib 

elektrooniline 

infosüsteem koolis 

   x     

Kooli ja 

lasteaiavahelise 

koostöö parendamine 

Ühised 

ettevõtmised 

   x    x    x    x    x 

Hoolekogu ja külaseltsi 

kaasamine eelarve- ja 

majandusküsimuste 

lahendamisse 

 Koostöö 

hoolekogu ja 

külaseltsiga  

   x    x    x    x    x 

 

7.4 Ressursside juhtimine 

Üldeesmärgid: 

1. Koolil on oma missiooni elluviimiseks olemas kõik vajalikud ressursid. 

2. Koolis on edasi arendatud informatsiooni edastamise võimalusi lastevanematele. 

3. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid on kooli üheks oluliseks väärtuseks. 

 

Planeeritav tegevus Tulemus 2016 2017 2018 2019 2020 

Eelarve planeerimine, 

koostamine, täitmine 

On olemas ressursid 

arengukava 

realiseerimiseks 

   x    x    x    x    x 

Lisaressursside taotlemine Projektide kaudu 

lisaressursside 

saamine 

   x    x    x    x    x 

Osalemine Taaskasutamine,    x    x    x    x    x 
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keskkonnateadlikkuse 

projektides 

prügi sorteerimine, 

looduse hoidmine 

Majanduskulude 

efektiivsuse analüüs 

Hoonete efektiivne 

majandamine 

   x    x    x    x    x 

Kooli maa-ala sisustamine 

mängu- ja 

spordivahenditega 

Paremad tingimused 

õuesõppeks ja 

mänguks 

       x    x    x    x 

Info- ja 

kommunikatsiooni 

tehnoloogiliste (ITK) 

vahendite soetamine 

Klassides on 

kaasaegsed ITK 

vahendid 

   x    x    x    x    x 

Toetada personali 

kasutama erinevaid 

elektroonilisi keskkondi 

erialase kogemuse 

vahetamiseks 

Personal kasutab 

elektroonilisi 

keskkondi erialaste 

teadmiste saamiseks 

   x    x    x    x    x 

Kooli saali väljaehitamine Koolil on võimalik 

kasutada saali õppe- 

ja kasvatustöös, 

ürituste läbiviimiseks, 

küla kultuuritöö 

edendamiseks 

   x    x 

 

 

   x x x 

Õuesõppeklassi rajamine Koolil ja lasteaial on 

võimalus läbiviia 

õuesõppe tunde 

   x    x    x    x    x 

Robootikaseadmetega 

varustamine 

Robootika 

õpetamiseks on 

olemas vajalikud 

vahendid 

   x    x 

 

   x    x    x 

 

7.5 Õppe-ja kasvatusprotsess ( õpilase/lapse areng, õppekava, õppekorraldus-ja 

meetodid, huvitegevus, tervisedendus, väärtused ja eetika ) 

 

Üldeesmärgid:1. Õppe-ja kasvatusprotsess tugineb lapse/õpilase individuaalsetele erisustele. 

2. Turvalise ( vaimse, sotsiaalse ja füüsilise ) õpikeskkonna loomine. 

3. Lapse/õpilase tervise hoidmine ja edendamine. 

4. Õppe-ja kasvatusprotsess toetab lapse väärtuskasvatust. 

 

Planeeritav tegevus Tulemus 2016 2017 2018 2019 2020 

Õppekava arendustöö Rakendunud on kooli 

eripära arvestav 

õppekava 

   x    x    x    x    x 

Õppimist toetava 

hindamise rakendamine 

Teadlikke õppijate 

kujunemine 

   x    x    x    x    x 

Õppekava läbivate 

teemade rakendamine 

Läbivate teemade 

rakendamine toetab 

õpilase teadmiste ja 

   x    x    x    x    x 
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maailmapildi 

kujunemist 

Õuesõppe tegevuste 

mitmekesistamine 

Õuesõppe tegevused 

on planeeritud, 

sisukad ja huvitavad 

x    x    x    x    x 

Õppe- ja mänguvahendite 

uuendamine ja 

täiendamine 

Kaasaegsete 

õppetegevust 

mitmekesistavate 

vahendite olemasolu 

   x    x    x    x    x 

Individuaalne töö 

andekate, abivajajate ning 

erihuvidega lastega 

Koolis arvestatakse 

õpilaste 

individuaalsusega 

   x    x    x    x    x 

Tervisliku kodumaise 

toidu pakkumine 

lastele/õpilastele 

Toidu valmistamiseks 

kasutatakse kohalikku 

toorainet (juur- ja 

puuvili, kala, liha) 

 

 x   

 

   x    x    x    x 

Terviseedendus õppe- ja 

kasvatustegevuses 

Õpilased on teadlikud 

tervisekäitumisest 

   x    x    x    x    x 

Huviringide töö 

korraldamine koolis 

Lastel on võimalus 

osaleda huviringides 

   x    x    x    x    x 
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8. SWOT analüüs 

TUGEVUSED 

 Kvalifitseeritud kaader, kogemustega 

personal, logopeedi ja psühholoogi 

olemasolu 

  Pidev võimalus 

enesetäiendamiseks/koolitusteks 

 Hea koostöö lastevanematega 

 Hea koostöö omavalitsusega 

 Laste arendamiseks loodud 

erinevad võimalused, 

individuaalne tegelemine lastega 

 Traditsioonilised üritused    

 Korras koolimaja 

  Nõuetele vastav mänguväljak, 

spordiväljak 

 Aktiivne klassiväline tegevus 

 Pikapäevarühma olemasolu 

 Turvaline koolikeskkond 

 Töökeskkonna pidev paranemine 

 Paindlikkus 

  Asukoht, looduslähedane ja 

keskkonnasõbralik, elamukvartali 

lähedal. 

 Laste arvu suurenemine lasteaias 

 Lasteaiast oma kooli 

 Toitlustamine 3 korda päevas 

 Hea koostöö piirkonna ettevõtetega 

 Raamatukogu lähedus 

 Hea transpordiühendus 

 L apsed saavad omavahel hästi läbi 

Vanem julgeb tulla muredest rääkima 

 Laste hea tervis 

    

x   Laste tervsi on hea 

x   vald toetab kooli, hea koostöö KOV-

ga, rahaline tugi 

NÕRKUSED 

 Laste arvu vähesus 

 Töö liitklassis 

 Saali ja spordisaali puudumine 

  Logopeedilist/eripedagoogilist abi 

vajavate laste arv suurenenud 

 Huvitegevuste juhendajate puudus 

 Sõltuvus ühistranspordist 

 Kooli väiksus 

 Vähene oskus end tutvustada 

 Lastevanemate vähene huvi oma 

lapse arengu suhtes   

   kool on väike, vähe õpilasi 

 rahvastiku vananemine ja vähenemine 

 nn helgete peade äravool piirkonnast 

 vanematega koostöö – tagasiside nõrk 

või puudub 

 väärtushinnangud ei ole paigas, või 

neid pole 
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9. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava uuendatakse seoses: 

 haridusalase seadusandluse muudatusega; 

 muudatusega kooli eelarve ja investeeringute kavas; 

 muudatustega koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas ja põhikooli riiklikus 

õppekavas; 

 õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekutega; 

 kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

Arengukava muudatused kooskõlastatakse õppenõukogus ja pedagoogilises nõukogus. 

Arengukavasse sisse viidud täiendused ja parandused kooskõlastab hoolekogu ja kinnitab  

Pajusi Vallavalitsus.  

  Probleemide kiire avastamine ja 

lahendamine 

 

 

VÕIMALUSED  

 lisaressursside leidmine väljapoolt 

korraldada koolitusi töötajatele 

 korraldada koolitusi lastevanematele 

osaleda projektides 

kooli maine kujundamine koos kooli 

logo kavandamisega 

leida sponsoreid 

lastevanemate kaasamine kooli 

ürituste läbiviimisse 

koostöö teiste õppeasutustega, 

kolmanda sektori organisatsioonidega 

koostöö kooli vilistlastega 

Huvitegevuse laiendamine 

 mänguväljaku arendamine, 

mudilastele mõeldud kiiged 

(turvakiik) 

 

OHUD   

 laste sündivuse/arvu vähenemine 

elanikkonna vananemine 

haldusreform 

haridusreform 

linnaelu ületähtsustamine 

ajude äravool 


