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SISSEJUHATUS  

Arengukava koostamise lähtekohad 

Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiseaduse § 67 lõikest 1 on arengukavas määratud kooli 

arengu eesmärgid ja põhisuunad aastani 2020, et tagada kooli toimimine ja jätkusuutlik areng. 

Arengukava on koostatud nii, et see seaks kooli tegevusele eesmärgid ja põhisuunad, mis 

tagaksid jätkusuutliku tasakaalustatud arengu, aitaksid tulla toime kooli ees seisvate 

strateegiliste eesmärkide ja muutustega ning tagaksid kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja 

kasvatustegevuses, mida eeldatakse põhikoolilt. 

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise tulemusena 

välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides kooli õppe- ja 

kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. Sisehindamisel lähtuti 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1, hariduse ja koolituse alal üleeuroopalises 

raamistikus esitatud strateegilisest eesmärkidest aastaks 2020. 

Arengukava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja 

põhisuundade realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. 

Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide 

saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste 

saavutamise eest vastutavad isikud. 

Arengukavast lähtutakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas piirkonna vajadusi, 

kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse. 

Arengukava elluviimine tugineb kooli liikmeskonna initsiatiivil, saavutustahtel ning 

muutustega kohanemisvõimel, mistõttu arengukava kirjeldab koostamise ajal koostajatel 

olnud ettekujutust kooli strateegilistest eesmärkidest, tegevustest ja arengusuundadest 

järgnevateks aastateks. Arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi kontekstis ja 

arvestades, et tulevikus toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus 

regulatsioonis võivad mõjutada ja muuta meie prioriteete eesmärkide ja põhisuundade osas. 
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Arengukava loob ettekujutuse sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus 

pürgida. Arengukava väljendab seda, millisena näevad kooliorganisatsiooni liikmed enda 

kooli tulevikus ning milliseid eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada toimiv 

õppe- ja kasvatusprotsess. Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengut kavandatakse 

endale. Arengukavas esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on ainult kooli töötajatel ning 

eesmärkide saavutamist toetab hoolekogu. 

Arengukava koostamise protsess 

Arengukava koostamiseks moodustas direktor töörühma, kelle ülesandeks oli korraldada 

arengukava terviku koostamine algusest lõpuni kindlaks määratud tähtajaga. Koostamise 

protsessi juhtis direktor. Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik isikud, kes arengukava 

elluviimise eest vastutavad. 

Arengukava koostamisele eelnes sisehindamine. Sisehindamise kaudu selgusid kooli tegevuse 

eesmärgid ja põhisuunad. 

Arengukava sisulisele koostamisele järgnes arengukava vormistamine ja esitlemine 

kooliperele, hoolekogule ning kooli pidaja esindajatele, toimus arengukava arutelu. Arutelud 

arengukava teemal tagasid avatud diskussiooni kooli tuleviku visioonist ja ühetaolise 

arusaama kujunemise kavandatavast. Arengukava koostamise etapis analüüsiti kooli tänast 

olukorda tuginedes sisehindamisele ja sõnastati mõõdetavad eesmärgid ning põhisuunad 

järgnevateks aastateks. 

Kooliarenduse valdkonnad ja seire 

Arengukavas luuakse kooli tasandil tulevikuvisioon ja sõnastatakse eesmärgid ning 

põhisuunad 2020. aastani. Arengukava annab suunised jätkusuutliku arengu saavutamiseks 

viies tegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkonnad on kooli põhifunktsioonide kogum, mille lõikes 

seatakse strateegilised eesmärgid ja põhisuunad. Kooli tegevusvaldkonnad hõlmavad 

kokkuvõetult kogu kooli tegevust. Eristatud viit tegevusvaldkonda:  

 eestvedamine ja juhtimine,  

 personalijuhtimine,  

 koostöö huvigruppidega,  

 ressursside juhtimine ning  
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 õppe- ja kasvatusprotsess.  

Nendele viiele eesmärkide teostamist hõlbustavatele ning protsesse arendavatele omavahel 

seotud tegevusvaldkondadele rajaneb käesolev arengukava. Viiest tegevusvaldkonnast 

lähtumine on kooli juhtkonna strateegiline otsus. See otsus kinnitab suhet mõjusa juhtimise 

ning jätkusuutliku arengu tagamise vahel. Järjekindel, süsteemne lähenemine, tuginedes viiele 

tegevusvaldkonnale, sisehindamisel, arengukavas, üldtööplaanis ja õppeaasta analüütilises 

kokkuvõttes soodustab strateegilise juhtimise kaudu eesmärkide saavutamist. 

Tegemist ei ole sõltumatute tegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva arengu 

kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu võimaldab lõimida kaks olulist 

kooli põhitegevust – õppe- ja kasvatustegevus ning seda toetavad tegevused. Kooli kui 

organisatsiooni tegevusvaldkondade kogumi tulemus on põhihariduse omandamise 

võimaldamine. Õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkus saavutatakse ressursside 

mõjusa juhtimise ning kooliorganisatsiooni üldiste väärtuste ja heaolu parandamiseks 

kohaldatavate protsesside elluviimise kaudu. 

Arengukava koostamise aluseks olnud lähenemisviis ja metodoloogia 

Strateegiline juhtimine koolis põhineb protsessikesksel lähenemisviisil ning Planeeri – Tee –

Kontrolli – Parenda metodoloogial. Planeerimine kajastub arengukavas, tegemine 

üldtööplaanis, kontrollimine õppeaasta analüütilises kokkuvõttes, parendamine sisehindamise 

tulemustes. Sisehindamine on omakorda sisendiks arengukavale. Käesolev arengukava on üks 

osa protsessikesksest lähenemisviisist ja Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda 

metodoloogiast. 

Valitud Planeeri – Tee – Kontrolli – Parenda metodoloogia võimaldab hinnata koolile seatud 

nõudmisi, planeerida tegevusi, eraldada asjakohaseid ressursse, ellu rakendada pideva 

parendamise tegevusi ning mõõta mõjususe määramise eesmärgil tulemusi. Nimetatud 

metodoloogia võimaldab jõuda põhjendatud otsusteni, mis on arengukavas väljendatud 

prioriteetsete eesmärkidena ja määratletud arengustrateegiatega. 

Hüved, mida soovime käesoleva arengukava elluviimisel saavutada on järgmised:  

 senisest suurem konkurentsivõime,  

 otsuste langetamise suurenenud mõjusus,  
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 igapäevategevus ja otsuste vastuvõtmine lähtub kehtivast õigusest,  

 paranenud kooli tegevusnäitajad,  

 olemasolevate ressursside optimaalsem kasutamine,  

 töötajate suurem vastutusvõime,  

 protsessi ja tulemuskeskne üldtööaja kasutus,  

 suurenenud intellektuaalne kapital,  

 usaldusväärsus,  

 jätkusuutlik areng,  

 huvigruppide lojaalsus ja ühtse koolipere tunne,  

 õpimotivatsiooniga õpilaskond,  

 õpilaskonna paranenud õppeedukus,  

 õpinguid jätkavate põhikoolilõpetajate suurem osakaal ning koolist väljalangevuse 

puudumine,  

 vanemate tihedam koostöö kooliga. 

Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 

Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arengukava koostamisel 

arvestanud. 

Oluliseks väliskeskkonna teguriks, mis lähiaastatel mõjutab õppeasutuse tegevust, on: 

 hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil; 

 institutsionaalse hindamise põhimõtete kandumine kooli arengu kavandamisse; 

 tehnoloogia kiire areng; 

 laste sündivuse vähenemine. 

Oluliseks sisekeskkonna teguriks, mis mõjutab õppeasutuse tegevust, on: 

 kooli töötajate senisest suurem kaasamine põhikooli tegevusse panustamisel; 

 säästev hoiak, mis eeldab säästvat käitumist; 

 protsessi ja tulemuskeskne üldtööaja kasutamine. 
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KOOLI ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD 

Kooli missioon ja visioon ning põhiväärtused 

Kooli visioon 

Tagada oma kodukohta austava ja armastava kodaniku kasvatamine. 

Kooli missioon 

Audru Kooli missioon on tingimuste loomine elus toime tuleva, elukestvalt 

õppiva, eetilise inimese kujunemiseks. 

Põhiväärtused 

 Elus hakkamasaav ja motiveeritud õpilaskond. 

 Meeskonnatöö ja koostöö lastevanematega. 

 Kodukohakeskse õpetuse, loovuse ja uuriva tegevuse toetamine. 

 Traditsioonide austamine ja kooli ajaloo väärtustamine. 

Hinnang hetkeolukorrale 

Kooli tugevused 

 Koolil on olemas traditsioonid  

 Asukoht – linna lähedus 

 Laiapõhjalise huvitegevuse võimalused, huvikool 

 Head sportimisvõimalused 

 Tugisüsteemide olemasolu  

 Mitmekülgne ja maitsev koolitoit 

 Stabiilne õpetajaskond 

 Ainekabinet-süsteemi võimaluste mitmekesisus 

 Infotehnoloogiavahendite järjest suurem kättesaadavus 

 Eelkool koos lastevanemate koolitustega 

 Omavalitsuse toetus 

Kooli parendusvaldkonnad 

 Kaasaegsete õppemeetodite ja infotehnoloogia kasutamine õppetundides 

 Haridust ja karjääri toetava huvitegevuse laiendamine 

 Omanäolise kooli kujundamine 

 Õppeedukuse tõstmine 

 Ainekabinettide täiustamine 

 Kunsti- ja loodusaineteklassi kaasajastamine 
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 Puuduvad ruumid ja võimalused puhkamiseks ja eraldumiseks õpilastele 

Kooli võimalused 

 Püsiv ja ühtehoidev kollektiiv 

 Tugeva põhikooli maine kujundamine  

 Mitmekülgsemad huvitegevuse võimalused  

 Toetav õpikeskkond 

 Kooliruumide kasutamine ka õppetööväliselt 

 Kooli välis- ja sõprussidemete loomine ja tugevdamine 

 Laienemisruum noorte vaba aja sisustmiseks  

Kooli ohud 

 Asukoht - linna lähedus 

 Liigne sõltuvus transpordist 

 Õpilaste arvu vähenemine 

 Hariduslike erivajadustega õpilaste arvu suurenemine 

 Ei eristu teistest maakonna põhikoolidest 
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Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad kooliarenduse valdkonnas „Eestvedamine ja 

juhtimine“ 

Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Eestvedamine ja juhtimine“ 

järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

1. Arengukava koostamisel on arvestatud ja arvestatakse kooli sisehindamisel välja 

selgitatud parendusvaldkondi, üldtööplaani elluviimist ning õppeaasta kokkuvõtte 

analüüsi. 

2. Arengukava, üldtööplaani pidev seire ning vajadusel viiakse arengukavasse ja 

üldtööplaani sisse muudatusi. 

3. Kooli arendustegevusse on kaasatud kooli töötajad ning erinevad huvigrupid. 

4. Koolisisene ja -väline kommunikatsioon on eesmärgistatud, juhitud. 

5. Kooli töötajad ja õpilased on teadlikud eesmärkidest ja põhisuunadest ning oma rollist 

nende saavutamisel. 

6. Kooli dokumentatsioon on asjakohane ja kooskõlas kehtiva õigusega ning sellest 

juhindutakse igapäevases tegevuses.  

 

Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad kooliarenduse valdkonnas 

„Personalijuhtimine“ 

Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Personalijuhtimine“ järgmised 

kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

1. Koolitöötajate kvalifikatsioon vastab nõuetele ning kooli vajadustele 

2. Töötasustamise ja tunnustamise põhimõtted on selgelt määratletud ning nad toetavad 

töötajate jätkusuutlikku arengut. 

3. Töötajate rahulolu uuritakse küsitluste kaudu ning tulemusi kasutatakse 

parendustegevuses. 

4. Õpetajad lähtuvad oma tegevuses hariduselu reguleerivatest õigusaktidest. 

5. Ainesektsioonide rolli tähtsustamine ning nende töö tõhustamine. 
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Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad kooliarenduse valdkonnas „Koostöö 

huvigruppidega“ 

Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Koostöö huvigruppidega“ 

järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

1. Huvigruppide rahulolu kooliga uuritakse ja analüüsitakse ning tulemusi arvestatakse 

arendustegevuste kavandamisel. 

2. Kool toetab õpilasesindust õpilaselu kujundamisel. 

3. Koostöö valla haridusasutustega. 

4. Kooli tegevust kajastatakse valla ja maakonna meediakanalites; koolil on pidevalt 

uuenev kodulehekülg. 

5. Lastevanemate kaasamine kooliellu ning neile koolituste pakkumine. 

6. Koostöövõimaluste otsimine valla/maakonna ettevõtetega. 

7. Jätkamine erinevate projektide või liitudega (UNESCO Ühendkoolid, Forseliuse Selts, 

Tervist Edendav Kool) ja ka uutega liitumine (ERASMUS+, vms) 

 

Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad kooliarenduse valdkonnas „Ressursside 

juhtimine“ 

Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Ressursside juhtimine“ järgmised 

kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

1. Personali töötingimused ning õpilaste keskkond vastavad kooli omapärast tulenevatele 

vajadustele. 

2. Ainekabinetid on sisustatud ettenähtud vahenditega (esitlustehnika), mis toetab õpilase 

arengut. 

3. Kaasata kooli eelarve arutellu  ainesektsioonid. 

4. Täiendava eripedagoogi koha loomine seoses erivajadustega laste arvu suurenemisega. 

5. Väikeklasside loomine. 
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Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad kooliarenduse valdkonnas „Õppe- ja 

kasvatusprotsess“ 

Oleme endi jaoks määratlenud kooliarenduse valdkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“ 

järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

1. Kool lähtub oma tegevuses hariduslikest õigusaktidest, kooli õppekavast, 

üldtööplaanist, arengukavast. 

2. Õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimine ja selle arendus toetab õpilase arengut 

õpitulemuste saavutamisel (õppemeetodid, õpilaste erivajadus). 

3. Õpilaste õppe- ja kasvatusprotsess toimub selgete reeglite alusel, mis tagavad kõigi 

õpilaste võrdse ja õiglase kohtlemise. 

4. Kool pakub lisaks põhikooli kohustuslikule õppekavale ka huvikooli õppekava aineid 

või kursusi soovi avaldanud õpilastele. 

5. Õpikeskkonna mitmekesistamiseks on leitud täiendavaid võimalusi (Sihtasutus 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), SA Archimedes projektid, eTwinning, 

Nordplus, vms). 

6. Suunata võimekaid õpilasi arendavatesse huviringidesse. 

7. Laiendada huvialakeskuses või ringidena pakutavate erialade nimekirja (tants, 

robootika, programmeerimise alused jne). 

8. Viia sisse eksamite/tasemetööde süsteem põhikoolis. 

9. Õpilaskonverentsi taasellukutsumine. 

KOOLI ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD 

TERVISEALASTES KÜSIMUSTES 

Tervisealastes küsimustes oleme seadnud järgmised eesmärgid ja põhisuunad. 

1. Tervislikke eluviise hindav noor. 

2. Turvalise keskkonna loomine õppimiseks ja töötamiseks ning sotsiaalsete 

toimetulekuoskuste omandamine. 

3. Õpilaste enesehinnangu tõstmine ja nende kaasamine koolielu puudutavatesse 

küsimustesse – pakkuda läbi huvitegevuse eneseteostusvõimalust. 

4. Tervisliku toitumise põhimõtete rakendamine toitlustamises. 
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ARENGUKAVA ELLUVIIMISEKS VAJALIK RAHALISTE 

VAHENDITE KAVANDAMINE 

Arengukava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused 

saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahendite ning õppeasutuse areng tagatakse 

igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava elluviimiseks 

vajalike rahaliste vahendite kavanadamine toimub kooli eelarves igal aastal eelarve 

koostamise käigus tulenevalt üldtööplaanist. 

ARENGUKAVA UUENDAMINE 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist 

ja koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise 

hetkeseisu. Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu 

esitab ettepanekud arengukava uuendamiseks. Arengukava uuendatud tegevuskava kinnitab 

kooli direktor õppenõukogu ettepanekute alusel käskkirjaga, olles eelnevalt saanud arvamused 

kooli hoolekogult, õpilasesinduselt ja õppenõukogult. 2019. aastal viiakse läbi sisehindamine, 

mille käigus välja selgitatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad on aluseks uute 

eesmärkide ja põhisuundade kavandamisel arengukavas kuni aastani 2030. 
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LISA 1. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

Kooli arengukava 2015-2018 tegevuskava. 

Eestvedamine ja juhtimine 

Ülesanne/tegevus 2015 2016 2017 2018 Tulemus Vastutaja 
Infotehnoloogilised 

vahendid soodustavad 

info liikumist 

x x x x Info liikumise abistajaks 

on olulisel määral 

infotehnoloogia 

Direktor, IT-

koordinaator 

Üldtööplaani 

koostamine ja selle 

viimine interaktiivseks 

x x x x Üldtööplaan on 

interaktiivne 

Direktor, õppejuht, 

huvijuht, IT-

koordinaator 

Arenguvestluste 

läbiviimine 

personalile 

x x x x Personal on saanud 

tagasisidet oma tööle 

Direktor, õppejuht 

Organisatsioonikultuu

ri arendamine 

x x x x Personal on oma kooli 

patrioot 

direktor 

Huvigruppide 

rahuloluküsitlused 

x x x x Rahulolu-küsimustikkude 

kokkuvõtted 

direktsioon 

Sisehindamise 

läbiviimine 

x x x x Sisehindamise õiendid ja 

aktid 

direktsioon 

 

Personalijuhtimine 

Ülesanne/tegevus 2015 2016 2017 2018 Tulemus Vastutaja 
Töötajate rahulolu 

uuritakse küsitluste 

kaudu ning tulemusi 

kasutatakse 

parendustegevuses 

x x x x Rahuloluküsitluste 

kokkuvõtteid kasutatakse 

parendustegevustes 

Direktor, õppejuht 

Väikeklasside loomine 

koos eripedagoogi 

kohaga 

x x x x Loodud vajaduspõhised 

väikeklassid 

Direktor, õppejuht 

Infotehnoloogia 

kasutamine 

igapäevases 

õppeprotsessis 

x x x x Kasutatakse 

tänapäevaseid 

õppemetoodikaid 

Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

 

Koostöö huvigruppidega 

Ülesanne/tegevus 2015 2016 2017 2018 Tulemus Vastutaja 
Huvigruppide rahulolu 

kooliga uuritakse ja 

analüüsitakse ning 

tulemusi arvestatakse 

x x x x Tulemusi arvestatakse 

arnedustegevuse 

kavandamisel. 

Direktor, õppejuht 
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arendustegevuste 

kavandamisel 

Huvigruppide 

kaasamine kooli 

arendustegevusse 

x x x x Huvigrupid on otsustesse 

kaasatud 

direktor 

Kooli veebilehe 

täiendamine 

x x x x Huvigruppide 

parem 

informeeritus 

IT-koordinaator, 

direktsioon 

 

Ressursside juhtimine 

Ülesanne/tegevus 2015 2016 2017 2018 Tulemus Vastutaja 
Aula esise 

renoveerimine 

x    Koolil on esteetiline 

välimus ning tagatud 

õpilaste turvalisus 

Direktor 

Koridoride 

renoveerimine 

 x   Koolil on esteetiline 

välimus ning tagatud 

õpilaste turvalisus 

Direktor 

Huvialakeskusesse 

vabaajakeskuse 

rajamine 

 x   Õpilastel on koht, kus 

võimalus oodata  

huviringe 

Direktor 

Loodusainete klassi 

renoveerimine ja 

kaasajastamine koos 

laboriruumiga 

  x  Kaasajastatud 

loodusaineteklass 

Direktor 

Õuesõppe klassi 

rajamine 

 x   Valminud 

väliõppepaik pakub 

võimalusi tundide 

mitmekesisemaks ja 

huvitavamaks 

muutmisel 

Direktor, hoolekogu 

Ventilatsioonisüsteemi 

väljaehitamine 

   x Tervislik õppekeskkond Direktor 

Kunstiklassi ehitus   x  Koolil on esteetiline 

välimus ning tagatud 

õpilaste turvalisus 

Direktor 

Infotehnoloogia suuna 

arendus 

x x   IT vahendite 

kasutamiseks 

õppetöös 

Direktor, IT-

koordinaator 

Ainekabinettide 

remondid 

 x x x Koolil on esteetiline 

välimus ning tagatud 

õpilaste turvalisus 

Direktor 

Akende vahetus 

lahtikäivateks 

   x Tervislik õppekeskkond Direktor 

Finantsanalüüsi ja 

kontrolli teostamine 

x    Sihipärane ressursside 

kasutamine 

Direktor 

Sooja vee võimalused 

klassides 

 x x x Tervislik õppekeskkond Direktor 

Tulude 

suurendamine 

erinevate projektide 

kaudu ja 

omafinantseeringu 

x x x x Lisaressursside 

taotlemine kooli 

põhieesmärkide 

saavutamiseks 

Direktsioon, 

aineõpetajad 
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planeerimine 

projektide 

kaasrahastamiseks 

 

Õppe ja kasvatusprotsess 

Ülesanne/tegevus 2015 2016 2017 2018 Tulemus Vastutaja 
Õppekava seire ja 

uuendamine 

x x x x Õpetajad mõistavad 

õppekava sisu ja 

eesmärke 

Õppejuht 

Õpilaste arengu 

tagamine 

x x x x Õppe- ja kasvatustöös 

on arvestatud iga 

õpilase vajaduste, 

soovide ning 

iseärasustega 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad, 

ringijuhid, 

huvijuht 

Erivajadustega 

õpilaste jälgimine ja 

nende arengu 

hindamine 

x x x x Erivajadustega 

õpilased on välja 

selgitatud 

HEV-koordinaator, 

õppejuht, 

klassijuhatajad, 

aineõpetajad 

Erivajadustega 

õpilastele 

tugisüsteemide 

rakendamine 

x x x x Tugisüsteemid 

toimivad. 

Õpilased ja vanemad 

on nõustatud 

HEV-koordinaator, 

klassijuhatajad, 

aineõpetajad, 

logopeed, 

sotsiaalpedagoog, 

õppejuht 

Individuaalsete 

õppekavade 

rakendamine 

x x x x Paranenud on õpilaste 

toimetulek õppimisega 

HEV-koordinaator 

Õpilasekesksete 

õpetamis- ja 

kasvatus 

metoodikate 

rakendamine 

x x x x Õpilased on 

motiveeritud õppima 

Aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

Kooli aastaraamatu 

väljaandmine 

x x x x Iga õppeperioodi lõpul 

ilmub kooli aastaraamat 

Aineõpetajad, 

klassijuhatajad, IT-

koordinaator, eesti 

keele õpetaja 
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LISA 2. KOOLITUSKAVA 

Õpetajate täienduskoolitus planeeritakse lähtuvalt õppeaasta üldeesmärkidest, samuti 

püütakse silmas pidada iga õpetaja huvisid ja soove. Erilist tähelepanu pööratakse õpetajate 

enesearengule – sisekoolitused põhimõttel kolleegilt kolleegile, samuti korraldatakse 

õppekäike tutvumaks teiste koolide õppekorraldusega. Õppimine on pidev protsess. 

Koolitused lähtuvad visioonist, missioonist, põhiväärtustest ja eesmärkidest. 

 kujundada kollektiivis ühised väärtushinnangud ning organisatsioonikultuur 

 tagada kogu kooli personali igakülgne areng oma oskuste ja teadmiste pideva 

täiendamise kaudu 

 arengusuundadest lähtuvad koolitused – teiste organisatsioonide kogemustest 

õppimine, koos õppimine, kolleegidelt õppimine, sisekoolitused 

 valdkondlikud koolitused – aineühendustele, klassijuhatajatele, aineõpetajatele, 

seminarid, konverentsid 

 töötaja tasandist lähtuvad koolitused – tasemekoolitus, täiendkoolitus, vabahariduslik 

koolitus, enesearendamine, supervisioon 

 lapsevanemale suunatud koolitused – loengud, seminarid, grupikoolitused, 

vabahariduslik koolitus 

Prioriteetsed täienduskoolituse valdkonnad 

 kooliarendus – väärtushinnangute ja organisatsioonikultuuri kujundamine, 

meeskonnatöö, õppekavaarendus, supervisioon 

 eestvedamine ja juhtimine (ka osalusjuhtimine) – tunnustatud koolide 

juhtimistegevusest õppimine, juhtimiskoolitused, konverentsid, hoolekogu 

koolitamine, mentorlus 

 õpetaja tööprotsessi toetamine, ainealaste oskuste täiendamine, kutseoskuste 

parandamine – eneseanalüüs ja eesmärkide püstitamine, osalemine aineühenduste 

õppepäevadel, arenguvestlused, supervisioon 

 professionaalne tagasisidestamine, kujundav hindamine 

 väärtuskasvatus koolis 

 silmaringi avardavad koolitused – seminarid, konverentsid 

 


