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SISSEJUHATUS 

 
Püünsi Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad 

järgmiseks kolmeks aastaks. Viimsi valla koolivõrgu arengukava näeb ette Püünsi Kooli 

koolieelse lasteasutuse – põhikoolina (kus õpe toimub I, II ja III kooliastmes). 

 

Arengukava sisaldab hinnangut eelmises arengukavas püstitatud eesmärkide täitmisele, 

hetkeolukorra ülevaadet (SWOT analüüs), kavandatavaid arengusuundi, mis on grupeeritud 

vastavalt sisehindamise valdkondadele ning arengukava uuendamise korda. 

 

Püünsi Kooli arengukava koostamisel osalesid õpetajad, õpilased, kooli juhtkond ja 

hoolekogu liikmed. Arengukava uuendamise protsessi käivitamiseks loodi kooli töötajatest 

koosnevad töögrupid, kes hindasid eelmises arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist ja 

fikseerisid kooli hetkeolukorra SWOT analüüsi kasutades. Jõutud järeldustele toetudes tegid 

töögrupid ettepanekuid edasise arengu kavandamiseks. Ettepanekud koguti, süstematiseeriti 

ning arutati läbi kooli töötajate poolt, mille tulemusena sõnastati edasised eesmärgid koos 

tegevustega nende elluviimiseks.  

 

Kogu arengukava koostamise keskseks ideeks on vaimselt ja füüsiliselt turvalise, lapsi 

arendava jätkusuutliku kooli tegevuse edendamine. Olulisel kohal on kooli arengu seisukohalt 

kooli omanäolisuse ja traditsioonide hoidmine ja arendamine. 

 

Arengukava koostamise aluseks on eelmise arengukava analüüs, rahuloluküsitlused ning 

koolisisesed sisehindamise aruanded. Arengukava I osa sisaldab kooli üldiseloomustust, 

koolile iseloomulikke karakteristikuid ning kokkuvõtteid eelmisest arenguperioodist. 

 

Arengukava II osas kirjeldatakse eraldi Püünsi Kooli arengukava viit erinevat valdkonda:  

1) eestvedamine ja juhtimine; 2) personalijuhtimine; 3) koostöö huvigruppidega;  

4) ressursside juhtimine; 5) õppe- ja kasvatusprotsess. Iga valdkonna kohta tuuakse ära 

valdkonna üldiseloomustus, võimalusel antud valdkonna varem püstitatud eesmärkide 

täitmise kokkuvõte, hetkeolukord SWOT analüüsina, selle tulemustest välja kasvavad 

eesmärgid järgnevaks perioodiks ning tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks. 

 

Püünsi Kooli arengukavas käsitletakse mõisteid järgmiselt: 

kool – koolieelne lasteasutus ja üldhariduskool koos 
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põhikool – üldhariduskooli osa 

lasteaed – koolieelse lasteasutuse osa 

laps – Püünsi Kooli nimekirjas olev laps 

õpilane – põhikoolis õppiv laps 

lasteaialaps – lasteasutuse nimekirjas olev laps 

 

Arengukava koostati ajavahemikus aprill 2013 – aprill 2014. 
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 I ARENGUKAVA ÜLDOSA 

 

 1. KOOLI ASEND JA ISELOOMUSTUS 

 

1.1. Asend 

Viimsi vald asub Harjumaal samanimelisel Tallinnast kirdesse jääval Soome lahte ulatuval 

12,5 km pikkusel ja 5 km laiusel poolsaarel ning üheksal Soome lahe saarel.  

Püünsi külas aadressil Kooli tee 33 asub Püünsi koolimaja, kus töötab Püünsi Kool; mis 

ühendab endas 2-rühmalise lasteaia ja 9-klassilise põhikooli. 

 

1.2. Kooli ajalugu 

1991. aastal pandi vallavanem Ants-Hembo Lindemanni eestvedamisel nurgakivi Püünsi 

koolimajale, mille ehitajaks valiti firma "Wiklar". Püünsi Kool avati 1. septembril 1993 kool-

lasteaiana. Vastse kooli direktoriks sai Ardi Paul. 

Esialgu olid koolis 1., 2., 3. ja 4. klass ning töö toimus liitklassides. Lasteaed oli avatud vaid 

pool päeva.  

1994.aasta sügisest sai Püünsi Lasteaiast Viimsi Lasteaed “Piilupesa” filiaal, mis 1995.aasta 

sügisest reorganiseeriti Püünsi Põhikooli juurde kuuluvaks lasteaiaks.  

Alates 1995. aastast kadusid liitklassid ja kool muutus 6-klassiliseks. 1999. aasta kevadel 

lõpetas kooli esimene lend põhihariduse omandanud noori.  

Alates 1994. aastast kuni 2005. aastani kasutas kooli ruume ka Viimsi Püha Jaakobi kogudus 

eesotsas diakon Erkki Juhandiga. 

2001. aastast alates tegutsesid Püünsi koolimaja ruumides kool ja lasteaed eraldi asutustena - 

kooli juhtis kooli direktor, lasteaeda MLA Viimsi Lasteaiad juhataja (Ave – Liis Alt, Juta 

Koppel, Kristiina Oomer).  

Alates aastast 2001 oli kooli ametlikuks nimeks Püünsi Põhikool. 

1.septembrist 2008 töötavad lasteaed ja põhikool ühe asutusena, kandes nime Püünsi Kool. 

Novembris 2013 tähistas kool 20. aastapäeva, enam kui 200 last koos kooli personali, 

lastevanemate ja külalistega. 

2013. aasta kevadel lõpetas Püünsi Kooli 15. lend, lõputunnistusi on kokku välja antud 232. 

 

Püünsi Kooli direktorid 

1993 – 2003 Ardi Paul 

2003– 2005 Greta Ammer 
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2006 – 2012 Birgit Tammejõe-Tulp 

2013 - k.a Tiit Tali 

 

1.3. Kooli missioon, visioon, moto ja põhiväärtused ning sümboolika 

 

Missioon – pakkuda rahulikku, turvalist ja lapse arengut toetavat kodulähedast ja 

motiveerivat õpikeskkonda 

 

Visioon – Püünsi Kool on haridus- ja kultuurikeskus lastele ning lähiümbruse elanikele, 

pakkudes võimalusi mitmekülgseteks kvaliteetseks õppe- ja huvitegevuseks. 

 

Moto – Hoia sädet! ja Tegevuslusti ja oskusi! 

 

Põhiväärtused 

• ausus,  

• õiglus,  

• abivalmidus ja hoolivus,  

• terved eluviisid, 

• koostöötahe, 

• edasipüüdlikkus,  

• kaaslase märkamine. 

 

Kooli sümboolika 

Koolil on logo ja lipp, mis tuuakse välja kooli tähtpäevadel ning hümn, millega alustatakse 

kõiki pidulikke sündmusi koolis. 

Püünsi Kooli 1.klassi õpilastele antakse avaaktusel kooli tekkel. 

 

1.4. Lapsed 

Püünsi Kool on üks valla viiest koolist, olles samas alates 1. septembrist 2008 valla 

ainukeseks lasteaed – põhikooliks. 

 

1.4.1 Põhikooli õpilased 

Kooli õpilaskond koosneb valdavalt õpilastest, kes elavad Püünsi, Pringi, Kelvingi ja 

Rohuneeme külades.  
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Üksikud õpilased on teiste Viimsi valla piirkondade ja Tallinna või selle ümbruse elanikud.  

Täpne õpilaste jagunemine 2013.a sügisel on ära toodud joonisel 3 lisas 2. 

 

Põhikoolis on 2013/2014.a. 1. ja 2. klassis kaks klassikomplekti, ülejäänud klassides üks. 

Lisaks on väikeklassid 3. ja 5. klassis. Õpilaste üldarv on viimastel aastatel püsinud 

vahemikus 160-180. 2013. aasta sügisel õpib koolis 196 õpilast. Klassikomplekti keskmine 

suurus on 18 õpilast, suurim klass on 6.klass (22 õpilast). Esimesse klassi astujaid oli 2013. 

aasta sügisel 37. Kooli piirkonnas elab kahe klassikomplekti jagu lapsi, lähiaastatel tuleb 

koolil leida lahendus ruumiprobleemile. 

Õpilaste arv ja jagunemine klassiti on ära toodud lisas 2 joonisel 4 ja sooline jaotumine 

joonisel 5. 

Edasiõppimisel on Püünsi Kooli lõpetanud õpilased ülekaalukalt eelistanud Viimsi Keskkooli, 

mitmed lõpetajad on valinud edasisteks õpinguteks Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna 

Reaalkooli, Tartu H. Treffneri gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi, Noarootsi 

Gümnaasiumi, Tallinna 21. Kooli, EBS Gümnaasiumi jpm. 

 

1.5. Õpetajaskond ja muu personal 

Püünsi Kooli juhib direktor. Kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustööd koordineerivad lasteaia ja 

kooli õppealajuhatajad, kes kujundavad koostöös õpetajaskonnaga koolis oma näo ning 

teevad ettepanekuid õppeasutuse arengu suunamiseks ja planeerimiseks.  

2013/2014. õppeaastal töötab Püünsi Koolis 43 töötajat, neist 9 lasteaias ja 34 koolis ning  

3 töötajat on lapsepuhkusel (joonis 6). 

 

1.5.1 Põhikool 

Põhikoolis töötab 2013/2014. õppeaastal 13 klassikomplektiga 17. ametikohal 22 õpetajat, 

kellest ühele on omistatud pedagoog-metoodiku ametijärk ja kolmele vanempedagoogi 

ametijärk.  

I kooliastmes õpetavad klassiõpetaja ettevalmistusega õpetajad, II ja III kooliastmes 

aineõpetajad nii täis- kui ka osalise töökoormusega. Muusikaõpetust ja kehalist kasvatust 

annavad kõikides kooliastmetes erialase ettevalmistusega pedagoogid. 

Tugikeskuse koosseisu kuulub kvalifitseeritud logopeed, psühholoog, tugiõppeõpetaja ning 

eripedagoogid. Lisaks kuuluvad tugikeskuse koosseisu pikapäevarühma õpetajad. 

Huvitegevust, klassivälist tegevust ja noorsootööd korraldab huvijuht. 
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Raamatukogu tööd koordineerib raamatukoguhoidja, kes teeb koostööd aineõpetajatega teabe- 

ja õppekirjanduse tellimiseks ning raamatukogu tundide läbiviimiseks. 

Kooli töötajaskonda kuulub juhiabi – personalitöötaja, kelle alluvuses on majanduspersonali 

hulka kuuluvad koristajad ja administraator. 

 

1.6. Kooli juhtimisstruktuur (joonis 7, lisa 2) 

Kooli juhib direktor, kes on vastavalt põhimäärusele kooli seaduslik esindaja. Kooli direktor 

allub Viimsi Vallavalitsusele ja tema tööd kureerib haridus- ja sotsiaalala abivallavanem.  

Igapäevase koolitöö paremaks korraldamiseks ja meeskonnatöö edendamiseks on 

moodustatud lisaks õppenõukogule ja pedagoogilisele nõukogule veel neli nõukogu. 

Õpetajate kuulumine erinevatesse nõukogudesse tagab kogu personali aktiivse osalemise 

koolielus ning teabe jõudmise igaüheni, vaatamata sellele, et mitmed inimesed töötavad 

osalise tööajaga. 

 

1.6.1. Juhtkond 

Juhtkonda kuuluvad kooli direktor, õppealajuhatajad, huvijuht, juhiabi – personalitöötaja, 

tugikeskuse juhataja ja õpetajate esindaja. Juhtkonna töövorm on koosolek, mille kutsub 

kokku direktor. Juhtkonna ülesanne on toetada direktorit koolikorralduslike otsuste tegemisel. 

Kooli juhtimine toimub demokraatlikel alustel. Juhtkonna koosolekust tehakse kirjalik 

kokkuvõte, mis edastatakse õpetajatele.  

 

1.6.2. Nõukogud 

1.6.2.1. Õppenõukogu 

Õppenõukogu liikmeteks on õpetajad, mille tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja. 

Õppenõukogu tööd juhib õppenõukogu esimees, kelleks on kooli direktor ning aseesimeheks 

põhikooli õppealajuhataja. Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja 

kasvatustöö korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli õppe- ka kasvatusalaste 

otsuste tegemine. Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. 

 

1.6.2.2. Pedagoogiline nõukogu 

Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaiaõpetajad ning psühholoog. Pedagoogilist 

nõukogu juhib direktor, tema äraolekul lasteaia õppealajuhataja. Pedagoogilise nõukogu 

ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile 
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õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine. Pedagoogilise nõukogu 

koosolekud protokollitakse. 

 

1.6.2.4. Tugikeskus 

Tugikeskusesse kuuluvad logopeed, sotsiaalpedagoog, psühholoog, abiõpetajad ning 

pikapäeva- ja õpiabi õpetaja. Tugikeskuse eesmärk on toetada õpilasi, õpetajaid ja 

lapsevanemaid. Kokkuvõte tugikeskuse tööst esitatakse õppenõukogule. Tugikeskuse tööd 

HEV laste õppe korraldamist koordineerib tugikeskuse juhataja, kes toetab vajadusel 

klassiõpetajat arenguvestlustel lapsevanema ja lapsega, osaleb vajadusel lastevanemate 

koosolekutel, toetab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel ja muude dokumentide 

koostamisel (iseloomustused, vaatluskaardid jms). 

 

1.6.2. Komisjonid 

Koolis tegutsevad lasteaia atesteerimiskomisjon ja konkursikomisjon vabade ametikohtade 

täitmiseks ning ajutised eksami-, korraldus- ja inventeerimiskomisjon. 

Komisjonide liikmed määratakse direktori käskkirjaga. 

 

1.6.3. Hoolekogu 

Kooli juures tegutseb alaliselt tegutseva organina kooli hoolekogu. Lähtuvalt seadustele ja 

Viimsi Vallavolikogu poolt kinnitatud hoolekogude töökorrale korraldab hoolekogu tööd 

hoolekogu esimees ja tema äraolekul hoolekogu aseesimees. Hoolekogu ülesanne on õpilaste, 

lasteaialaste, pedagoogide, kohaliku omavalitsuse, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate 

organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning 

õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu ülesanne on jälgida lasteaia 

puhul, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist 

koostööd lasteasutuse personaliga. 

1.6.4. Õpilaskogu 

Koolis tegutseb põhikirja alusel Püünsi Kooli õpilaskogu, mis koosneb 5.-9. klassi õpilastest 

(2 õpilast igast klassist), ning mille tegevust suunab ja koordineerib huvijuht. Kooli 

õpilaskogu käib reeglina koos üks kord kuus. Õpilaskogu organiseerib ja aitab läbi viia 

koolisiseseid üritusi ja korraldab arutelusid koolielu parendamiseks. Õpilaskogu osaleb 

erinevates projektides (Koolirahu jt). Õpilaskogu juures tegutseb miniõpilaskogu, kuhu 

kuuluvad 2. – 4. klassi õpilased (2 õpilast igast klassist) ja kelle esindaja osaleb õpilaskogu 

töös. 
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1.7. Hinnang 2011. – 2013. a arengukava eesmärkide täitmisele 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

1. Sisehindamissüsteemi tutvustati õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele. Võttes aluseks 

riikliku sisehindamissüsteemi valdkonnad, koguti andmeid suurema süsteemsusega ning 

kokkuvõtted on ülevaatlikumad ning andmete analüüs selgem.  

2. Vastavalt seadusele uuendati 2010. – 2013. aastal kooli dokumentatsiooni ja töökorda. 

3. Koostati kooli mainekujunduskava ja see viidi ellu. Avalikkusele on kajastatud kooli 

tegevusi valla lehes kooli kodulehekülje ning Facebooki lehekülje kaudu. Aktuste statuut 

on välja töötatud ning nähtav kodukorras.  

4. Motivatsioonisüsteem töötajatele ja lastele on olemas läbi kooli traditsiooniliste ürituste, 

preemiate ning parimate tunnustamisega autahvlil ning kooliaasta lõpus. Tööd tuleb teha 

jätkuvalt motivatsioonisüsteemi täpsema lahti kirjutamisega.  

5. Kirjapandud missiooni, visiooni, moto ja põhiväärtustega levitamisega ei tehtud piisavalt 

tööd ning seetõttu ei oska töötajad ja õpilased neid väärtustada igapäevases koolielus.  

6. Koduleht uuendati 2011.aastal Seven Blue Pieces LLC kaasabil. Igapäevane kodulehe 

haldamine on juhiabi, huvijuhi ning kooli õppealajuhataja ülesanne. Vaatamata sellele 

peaks kodulehe muutmine olema kiirem. 

7. Kooli sümboolika: logo (refleks blue värv), kirjatüüp Time New Roman 12 pt., kooli 

ametlikud plangud ja ümbrikud, voldik, kooli lipu kasutamise kord, koolivorm 

(kavandina), kingitused: valge pastaka/tass/kott kooli sinise logoga. 

 

Personalijuhtimine 

1. „Tere tulemast!” programm töötati välja. Kooli tulnud uuele töötajale määratakse 

esimeseks tööaastaks mentor, kelle poole saab töötaja vajadusel pöörduda nii 

koolikorralduslike küsimustega, probleemidele lahenduse otsimisega kui ka ettepanekute 

tegemisega.   

2. Koostöö pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks kvalifitseeritud töötajatega teiste 

koolide ning ülikoolidega ei ole olnud süstemaatiline. Tallinna Ülikooli õppetooli stendile 

ja siselisti on viidud töökuulutusi vabade õpetajate ametikohtade täitmiseks.  

3. Süstematiseeriti koolituste koolisisene korraldamine ning lepiti kokku väljaspool kooli 

koolitustel osalemine.  
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4. Seoses kooli eelarve vähendamisega arengukava perioodil ei ole võimalik luua 

asendusõpetaja ametikohta nii lasteaeda kui põhikooli. Asendused täidetakse sisemiste 

ressursside arvelt, mis on pikema puudumise korral väga raske asendatavatele 

aineõpetajatele.   

 

Koostöö huvigruppidega 

1. Koostöö kooli pidajaga oli teatud valdkondades (ujumise korraldamine, klassijuhatajate 

töötasu, noorsootöö vallasiseselt ja rahvusvahelise projektide raames, koolidevaheline 

koostöö, koostöö sotsiaalvõrgustiku ja HEV õpilaste koordinaatorite vahel) väga edasiviiv 

ja koostööle orienteeritud. Kooli õpetajates, õpilastes ja lastevanemates tekitas palju 

ebakindlust valla otsustamatus kooli tuleviku osas. Kogu arengukava perioodi vältel oli 

lahtine kooli püsimajäämine 9-klassilise põhikoolina. 

2. Püünsi Kool teeb huvitegevuse ja tugikeskuse kaudu koostööd valla erinevate 

allasutustega. Õpilased osalevad isetegevusega ainepäevadel, -ringides ja 

spordivõistlustel. Valla koolid koostöös vallavalitsusega korraldavad ühiseid teabepäevi 

kõikidele õpetajatele.  

3. Koolil on püsivad kontaktid Tallinna Ülikooliga, kellega koostöös leiab kool uusi 

töötajaid. Püünsi Kool on Tallinna Ülikooli üliõpilastele praktikabaasiks. Tallinna ja Tartu 

Ülikooli on korraldanud koolis mitmeid täiendkoolitusi.   

4. Regulaarsete sõprussidemete loomine teiste koolide ja klassidega. Sõprussidemed on 

loodud teiste koolidega (Merivälja ja Viimsi) valdkonnapõhiselt ja (Comeniuse ja 

NordPlus) projektide raames. Pikemajaline koostöö, läbi mitme projekti on toimunud 

Norra Fredrikstad Kommune Ambjørnrød skøle’ga. 

5. Koolil ei ole loodud vilistlaskogu. Suhtlemine kooli endiste õpilastega toimub läbi 

huvijuhi ning endiste klassijuhatajate otsekontaktide kaudu.  

 

Ressursside juhtimine 

1. Õpikeskkonna kaasajastamine. Arengukava perioodi vältel on kaasajastatud tark- ja 

riistvara (2012). Remonditi fuajee (2011) ja kõik klassiruumid (2013). Uuendati 

koolimööblit. 

2. Eelarvevahendite kasutamise planeerimisse kaasati töötajaid ja hoolekogu, kuid ei kaasatud 

koostööpartnereid (nt. Viimsi Haldus, Tampe Toit).  

3. Uuendati IT vahendeid ning toetati ja juhendati töötajaid nende laialdasemas kasutamises. 

Mureks on arvutiklassi töö ja tulevik. Praegune arvutipark ei vasta vajadustele, kuna 
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kasutatav tarkvara on läinud mahukaks ning nõuab kiiret internetiühendust ja võimsaid 

arvuteid. 2013.a teenusepakkumise vahetusega (üleminek Elisale) kiirenes 

internetiühendus. 2012.a kevadel soetas kool arvutiklassi 10 kasutatud, kuid korras arvutit. 

Õppeaasta lõpuks oli arvutiklassis 18 (hetkel 14) korralikult töötavat arvutit. Koolis oli 48 

(hetkel 32) arvutit, nendest 11 (hetkel neli) sülearvutit. 

4. 2013.aasta kevadel vahetasime lauatelefonid kogu koolis mobiilside vastu. Tänu sellele 

saavutasime suurema mobiilsuse ja rahalise kokkuhoiu (~200 euro) kuus. 

5. Kooli ja selle territooriumi valvab Securitas. Samuti on paigaldatud territooriumile üks 

turvakaamera, mille videosalvestus ei ole piisavalt kättesaadav. 

6. 2011.aastast pakub OÜ Tampe Toit lasteaialaste ja õpilastele koolitoitu. Alates 2013.a. 

sügisest on võimalus õpilastel saada ka hommikuputru. Rahuloluküsitluste põhjal on toidu 

kvaliteet paranenud.  

7. Eelarve korduv kärpimine arengkava perioodi jooksul mõjutas töötajate töömotivatsiooni, 

kuna töötajad hindasid seda kui koolipidaja suhtumist Püünsi Kooli.   

8. Kooli territooriumi ja spordiväljakuid hooldab Viimsi Haldus, va. 2013.a. kui 

tenniseväljaku hooldamine tuli koolitöötajale.  

9. IT teenust osutas koolile Paenurme Arendus OÜ, kelle töös esines mitmeid puudusi. 

10. Vallavalitsuse eestvedamisel läbiviidud lasteaedade mänguväljakute auditi tulemusena 

teostati 2011.a - 2012. a mitmeid töid kooli territooriumil eesmärgiga tagada laste 

maksimaalne ohutus.  

11. 2012.a aprillis teostati mitmeid mõõtmisi kooli siseruumide kliima uurimiseks. Uuringute 

tulemused kinnitasid ruumide vastavust nõuetele. 

 

Õppe –ja kasvatustöö 

1. Kooli õppekava uuendati ja viidi vastavusse riiklike õppekavadega. 

2. Rakendati erinevaid õppemeetodeid- õuesõpet, projektipõhist õpet ja meeskonnatööd. 

3. Kooli loodi tugikeskus ja parandati tugiteenust. 

4. Koolikliima parandamine ja koolivägivalla juhtumite minimaliseerimine vajavad veel 

tõhustamist. 

5. Parandati järelevalvet koolikohustuse täitmise üle (e-kool, kooli psühholoog, 

klassijuhatajad, õppenõukogu). 

6. Suurendati huviringide arvu. 
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1.8. Rahuloluküsitluste kokkuvõte 

Rahuloluküsitluste kokkuvõtted on arengukava lisas 1 esitatud kahe viimase aasta õpilaste ja 

õpetajate arvamustest. Andmed on kahe aasta võrdlevate arvandmete graafikutena esitatud 

arengukava lisas. Õppe-ja kasvatustööküsimused erinesid aastati ja neid ei saa graafiliselt 

esitada. 2012.a, sest  rõhuasetus oli uuele õppekavale ja 2013.a. õppetöö sisule. 

 

Õpilaste arvamus 

Õpilaste rahuloluküsitluste põhjal selgus, et kahe aasta lõikes ei erinenud pakutud 

võimalused. Õpilased ootavad rohkem võimalusi võtta osa võistlustest ja üritustest väljaspool 

kooli. Nad soovitavad tegeleda rohkem ka andekate õpilastega, kes sooviksid osaleda 

olümpiaadidel. Lapsed ootavad, et Wifi oleks avalik ja lubataks kasutada kõigil elektroonikat. 

Nende arvates tuleb vahetada välja mõned õpetajad. Koolis võiks olla rohkem vastastikust 

hoolimist. Remontida koolimaja. Üritused võiksid olla paremini korraldatud ja meie 

tegemistest rohkem infot valla lehte.  Ootavad võimalust mängida vahetunnis võimlas.  

Õpilaste rahuloluküsimuste kokkuvõtted 2012. ja 2013.aastal  

 

 

 

 

 

 

Tugevused 

Nõrkused 
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Õpetajate arvamus:  

2012/2013 õppeaastal vahetus kooli juhtkond. Eelmine direktor lahkus 2012.a. lõpus ja 

õppealajuhataja 2013.a. veebruari lõpus. Uus direktor ja õppealajuhataja alustasid 

25.03.2013.aastal.  

 

Õpetajate rahuloluküsimuste kokkuvõtted 2012. ja 2013.aastal  

 

 

Kui 2012. aastal oli õpetajate ootused seotud meeskonnatunde loomine läbi väärtuskasvatuse 

ja vastastikus väärtustamise, siis 2013.aastal oli meeskonnatunde loomine läbi ühiste 

eesmärkide seadmise ja selgete juhiste andmise.  

Õpetajad ootasid rohkem vastastikust kuulamist ja toetamist. Osaleda õpilastega rohkem 

maakondlikel õpilasvõistlustel ja –üritustel. Veelgi suurem peaks olema koostöö teiste 

koolide, kogukonna, lastevanemate ja koolipidajaga. Füüsiline keskkond parandamiseks nähti 

ruumide remondi vajadust (klassiruumid remonditi 2013.a. suvel), tehnilise baasi uuendamist 

ja täiendamist. Vältida tuleks valgustuse põlemist valgel. Koridoridesse tuleb panna lisapinke 

(olemas 2013.a. detsembrist). Õueruumi paremat kasutamist õppetööks. Üritused tuleb 

rohkem sisuliselt siduda õppekavaga. Kooli eelarve ei võimalda korraga remontida kooli ja 

Tugevused: 

Nõrkused: 
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õueala, soetada uusi õppevahendeid, bussitellimine õppekäikudele ja õpilasüritustele 

sõitmiseks. 

Õpetajate väljatoodud ohud: Ebastabiilsus tekitas 2013.a. kevadel liialt pingeid ja stressi.  
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 2. LASTEAIA ASEND JA ISELOOMUSTUS 

 

2.1 Asend 

Lasteaia asukoht - mere ja metsa lähedus - loob soodsad tingimused loodusvaatlusteks, 

õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikeks tegevusteks; millest tingitult on lasteaia süvaõpetuse 

suunaks kujunenud keskkonnakasvatus.  

 

2.2 Lasteaia ajalugu 

Alates 1. juunist 2006 on lasteaed tervist Edendavate Lasteaedade võrgustiku liige. Lasteaia 

eesmärgiks on tervisliku eluviisi igakülgne propageerimine ja tutvustamine läbi värskes õhus 

viibimise ja liikumise, kaasates sellesse tegevusse lapsevanemaid ja erinevate eluvaldkondade 

esindajaid.  

2009 detsembris ühines Püünsi lasteaed Avastustee projektiga, mis võimaldab tutvuda ja 

uurida ümbritsevat keskkonda aktiivõppemeetoditel. 

Keskkonnakasvatus hõlmab looduskavastust ja sotsiokultuurilist kasvatust. 

 

2.3 Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused 

Püünsi Kooli lasteaia osa õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on tagada lapse mitmekülgne 

ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga 

toimetulekuks ja koolis õppimiseks.  

 

Missioon- Alusharidust võimaldav, lapsest lähtuvat õpetust hindav haridusasutus, kus 

väärtustatakse õppimist, arengut, inimlikke väärtusi, tervislikku keskkonda ning toetatakse 

kiirelt muutuvas ühiskonnas edukat toimetulemist. 

 

Visioon- Igakülgset koostööd hindav, omanäoline, ühte hoidev haridusasutus, kus keskkond 

võimaldab kõikidel areneda nende võimetele ja huvidele vastavalt. 
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Lasteaia laiendatud visioon (mille alusel ise töötame): 

• Lasteaed on vanemate poolt kõrgelt hinnatud õppe –ja kasvatusasutus, kus pakutakse 

ka huviharidust, mis on kooskõlas Püünsi Kooli süvaõppe suundadega, milleks on 

rahvatants ja tennis. 

• Lasteaias on meeldiv, asjalik töökliima, püsiv, ühtne ning professionaalne meeskond. 

Töötajad on motiveeritud, hästi tasustatud, haritud ja loovad inimesed, kellele meeldib 

töötada lastega. 

• Lasteaed on igati lapsesõbralik, kodune, kaasaegne ning turvaline arengu- ja 

töökeskkond, pakkudes enesearenguks mitmekülgseid võimalusi. 

• Lasteaia õppekasvatustöö lähtub J.Käisi pärandist, väärtustatakse pärimuskultuuri, 

terviseedendust, meie omapärast looduskeskkonda (mets ja meri), õuesõpet ning 

inimlikke väärtusi. 

Püünsi Kooli lasteaias väärtustatakse: 

• Looduskeskkonda 

• Tervislikke eluviise 

• Lapsekesksust 

• Kogukonna tunnet 

Lasteaias väärtustatakse järgmisi isikuomadusi: 

P – PÜÜDLIKKUS: anname endast parima 

Ü – ÜKSMEELSUS: meil on ühine eesmärk 

U – UUDISHIMU: oleme avatud kõigele uuele 

N – NAERUHIMU: leiame igast hetkest naerukillu 

S – SÕBRALIKKUS: väärtustame üksteist 

I  – ISESEISVUS: võtame vastutuse oma tegemiste ees 

L  – LOOVUS: meie ümber on tuhandeid ideid 

A – ABIVALMIDUS: märkame ja aitame kus vaja 
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Väärtused kajastuvad rühmade aastategevuskavades, olles seotud terviseedendusega. Lasteaia 

väärtused on üleval kodulehel ja lasteaia seinal kõigile tutvumiseks. Väärtuste esimestest 

tähtedest moodustub: PÜUNSI LA. Lasteaia väärtused on läbimõeldud koos laste ja 

õpetajatega. Väärtused on seotud lasteaia maskottidega. 

 

Lastevanemate ja lasteaia tihe koostöö ja partnerlussuhted on aluseks lapse ja lasteaia 

igakülgsele arengule 

 

2.4 Lasteaia lapsed 

Püünsi Kooli Lasteaias käivad lapsed peamiselt Püünsi, Rohuneeme ja Kelvingi külast. 

Lasteaias on kaks liitrühma: noorem/ Kombu rühm ja vanem/Misse rühm. Püünsi Kooli 

Lasteaias on 36 kohta. Kõik lasteaiakohad on täidetud. 

Vanem/ Misse  rühm 5-7 aastased 18 kohta 

Noorem/Kombu rühm 3-5 aastased 18 kohta 

 

Täpne lasteaias käivate laste jagunemine elukoha järgi 2013.a sügisel on toodud joonisel 2 

lisas 2. Pärast lasteaia lõpetamist jätkavad lapsed oma õpinguid Püünsi Koolis.  

 

2.5 Õpetajaskond ja muu personal 

 

Ametinimetus Koosseis 

Lasteaia õppealajuhataja 0,5 

õpetaja 4 

muusikaõpetaja 0,25 

liikumisõpetaja 0,25 

logopeed 0,25 

õpetaja abi 2 
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2.6 Lasteaia struktuur 

 

 

2.7 Pedagoogiline nõukogu 

Pedagoogilisse nõukogusse kuulub Püünsi Kooli lasteaia osa pedagoogiline personal 

(rühmaõpetajad, muusikaõpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja õppealajuhataja) ning kooli 

psühholoog. Pedagoogilist nõukogu juhib kooli direktor, tema äraoleku korral lasteaia 

õppealajuhataja. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on Püünsi Kooli lasteaia õppe- ja 

kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning 

vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine. 

 

2.8 Lasteaia õppe-kasvatustöö põhimõtted 

Lasteaed on koolieelne lasteasutus, mis pakub koolieast noorematele lastele hoidu ja 

alushariduse omandamist; toetab perekonda, soodustab lapse kasvamist ja arenemist ning 

tema individuaalsuse arvestamist.  

1. Lasteaias rakendatakse teemaõpet, J.Käisi pedagoogilist pärandit eeskujuks võttes. 

2. Lasteaia õppekasvatustöö toetub alushariduse riiklik õppekava. 

3. Riikliku õppekava alusel on lasteaed koostanud oma maja õppekava. 

4. Õppekava alusel koostavad rühmad igal õppeaastal oma tegevuskava ja päevakava 

ning täidavad igapäevaselt päevikut e-koolis. 

5. Igal lasteaia –aastal on üldteema. 

6. Lähtuvalt aastateemast koostab kumbki rühm oma aasta tegevuskava koostöös lastega. 

7. Tegevuskavades arvestatakse koduloolise teemaõppe põhimõtet 

8. Rühmade tegevuskavad on lastevanematele kättesaadavad 
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9. Õppe-kasvatustöö toimub integreeritud õpetuse põhimõttel – antud konkreetne teema 

läbib kõiki õppe-kasvatuslikke tegevusi. 

10. Õppekasvatustöös rakendatakse õppekäike ja õuesõppe päevi.  

11. Õppekasvatustöö lähtub inimlikke väärtusi kujundavatest ning tervistedendavatest 

põhimõtetest. 

12. Õppe-kasvatustegevus toimub eesti keeles. 

13. Lasteaia päevakava on paindlik kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad 

igapäevatoimingud, laste vabategevus ja õpetaja planeeritud õppe-kasvatustegevused. 
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 II KOOLIARENDUSE VALDKONNAD 

 
Kooli edasine areng on toodud välja valdkonnapõhiselt tuginedes sisehindamise 

valdkondadele: 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

2. Personalijuhtimine 

3. Koostöö huvigruppidega 

4. Ressursside juhtimine 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Arengukava koostamise protsess algas valdkondade kirjeldamisega 2013.aasta aprillis, milles 

osalesid kõik kooli töötajad. Hetkeseisu kaardistamisel kasutati SWOT analüüsi toomaks 

välja nii positiivsed kui negatiivsed ilmingud ja trendid kooli hetkeseisus.  

Kirjeldatud olukorrast lähtuvad seati eesmärgid järgmiseks kolmeks aastaks ning nende 

eesmärkide saavutamiseks rakendatavad tegevused. Arengukavas püütakse kavandada 

tegevusi ja samme, mille realiseerimine on realistlik nii ajalisi kui rahalisi ressursse 

arvestades.  

 

1.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärgid:  

• Hästi toimiva efektiivse ja optimaalse struktuuriga organisatsiooni kujundamine. 

• Kooli maine tõstmine. 

TUGEVUSED: 

• Arengukava koostamise protsess pidev ja 

kogu kollektiivi haarav 

• Vajaliku dokumentatsiooni olemasolu ja 

selle vastavus seadusandlusele 

• Toimivad pedagoogiline nõukogu lasteaias 

ja õppenõukogu koolis 

• Töötajatega viiakse läbi arenguvestlused 

• Lasteaia ja põhikooli tihe koostöö 

 

 

VÕIMALUSED: 

• Sisehindamisest saadavast tagasisidest 

tulenevate parendusettepanekute 

rakendamine 

• Meeskonnatöö oskuste arendamine 

• Motiveerimissüsteemi loomine nii 

töötajatele kui lastele 

• Mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi 

arendamine Püünsi Kooli – projektitaotluse 

tegemine KIK programmi. 
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1.2 Personalijuhtimine 

Eesmärk: 

• Motiveeritud, teotahtelise ja püsiva meeskonna hoidmine ning koolitöötajate 

kvalifikatsiooni tõstmine. 

TUGEVUSED: 

• Väike kollektiiv, kõik tunnevad kõiki 

• Teotahteline meeskond  

• Personal on kaasatud otsuste tegemisse 

• Aktiivne juhtkond 

• Struktuur toetab õppe-kasvatusprotsessi 

• Iga-aastased arenguvestlused personaliga 

 

NÕRKUSED:  

• Aineõpetajatel ei jätku tunde täiskohaga 

töötamiseks 

• Mitmes kohas töötav õpetaja ei suuda 

täielikult pühenduda 

• Puudub pikaajaline ja tulevikku vaatav uut 

töötajat sisse elada aitav süsteem 

• Aasta õpetaja, kolleegi ja töötaja statuudid 

nõrgalt esitatud 

• Puudub pikaajaline koolitusplaan 

• Puudub asendusõpetaja nii lasteaias kui 

põhikoolis 

• Vajalik info ei jõua kõigini  

VÕIMALUSED: 

• Koostöö personali osas Viimsi valla teiste 

koolidega 

• Kolleegide omavahelise koostöö 

tugevdamine 

• Meeskonnatööd ja eneseanalüüsi oskust 

OHUD:  

• Koostöövalmiduses esineb üksikuid 

puudusi 

• Uute kvalifitseeritud töötajate leidmise 

keerukus 

• Kooli tuleviku ebaselgusest tulenev 

  
OHT:  

• Vallavalitsuse fiskaalpoliitika, kasinuse 

tingimustes võib kool olla mõnes olulise 

tegevuses alarahastatud  

• Seoses segadusega kooli tulevikust  kaob 

osadel töötajatel motivatsioon osaleda 

kooliarenduslikus töös 

 

NÕRKUSED: 

• Asjaajamisekord vananenud 

• Missioon, visioon, moto ja põhiväärtusi ei 

osata tihti töötajate poolt sõnastada   

• Tulemustasude määramise süsteem puudub 

• Muutuvatest õigusaktidest tulenev vajadus 

kogu dokumentatsioon uuendamiseks ja 

sellest tulenev lisatöö tegemise vajadus 
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arendavate sisekoolituste organiseerimine 

• Töötajatele mõeldud ühisüritused 

 

töötajate motivatsiooni vähenemine 

• Liigne keskendumine eelarvamustele ja 

negatiivsetele hoiakutele 

 

 
1.3 Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: 

• Laste, vanemate ja koolitöötajate mitmekülgse arengu toetamine. 

TUGEVUSED: 

• Koostöö lapsevanematega: regulaarsed 

lastevanemate koosolekud, iga aastased 

arenguvestlused, kooli traditsioonilised 

üritused, pidevalt uuendatav koduleht, 

kajastatus sotsiaalmeedias, lastevanemate 

meililist ja e-kool 

• Hästi toimiv hoolekogu 

• Ruumide ja mänguväljakute 

väljarentimine 

• Laste ühisüritused  

• Koostöö Püünsi küla ja teiste 

ümberkaudsete külade vanemate ning 

külaliikumisega 

VÕIMALUSED: 

• Luua vilistlaskogu 

• Koostöö tihendamine lastevanematega, 

probleemide lahendamise ümarlauad,  

parema õpi- ja kasvatuskeskkonna 

loomiseks 

• Hoolekogu töö laialdasem kajastamine 

kooli kodulehel ja kohalikus ajalehes ning 

tihedam koostöö kooli pidajaga, parema 

õpi- ja kasvatuskeskkonna loomiseks 

• Õpilaskogu liitumine Õpilasomavalitsuste 

Liiduga, Liidu poolt pakutud võimaluste 

kasutamiseks. 

 

NÕRKUSED:  

• Vilistlaskogu ei ole loodud 

OHUD:  

• Lastevanemate hõivatus ja/või huvipuudus 

koostööks kooliga lapse arenguks 

• Probleemid kodus, mis kanduvad kooli  

•  

 

1.4 Ressursside juhtimine 

Eesmärk: 

• Eelarve ja täiendavate vahenditega nõuetekohase õpikeskkonna tagamine. 

TUGEVUSED: 

• Paindlik ja mõistliku majandamise tagav 

rahastamissüsteem 

NÕRKUSED:  

• IKT vahendite varustus vananenud 

• Ruumikitsikus, oleks vaja lisaruume 
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• Vallapoolne rahastamine 

• Ruumide optimaalne kasutamine 

• Koostöövalmis partnerid, kelle abil 

varustame kooli vajalike vahenditega  

• Puudub ohutu liikluskorraldus 

bussipeatusteni Vardi teele ja Suureniidu 

teele 

• Vähene projektide kirjutamine  

• Kinnitatud eelarve vähenemine valla poolt 

eelarve perioodil 

• Kooli eelarvevahendite kulutamine valla 

poolt 

• Koolis koolitoidu mittesööjate raha ei 

tarvitse jääda koolile  

VÕIMALUSED:  

• Projektidest saadavad lisavahendid 

• Eelarvetäitmist puudutavate otsuste 

tegemisse enamate inimeste kaasamine 

• Vajalike oskustega personali olemasolu 

• Koostööpartnerite leidmine teatud 

valdkonna küsimuste lahendamisel 

• IKT vahendite laialdasem ja 

mitmekülgsem kasutamine/ 

kaasajastamine 

• Koostöö bussiliikluse paremaks 

korraldamiseks 

OHUD:  

• Valla rahalised võimalused vähenevad ja 

seeläbi väheneb ka kooli eelarve 

• Koostööpartnerite teenuste kasutamisel 

väheneb kontroll toimuva üle ning võib 

langeda valdkonnas toimuva kvaliteet 

• Teeninduspiirkonna lastel on piiratud 

juurdepääs bussiga piirkonna kooli 

 

 

1.5. Õppe- ja kasvatustöö 

Eesmärk: 

• Õppekvaliteedi tagamine, mis võimaldab kooli lõpetajatel edasi õppida soovitud ja 

võimetekohases õppeasutuses ning elus edukalt hakkama saada. 

TUGEVUSED: 

• Rakendunud on uus õppekava, milles 

arvestatakse kooli eripära 

• Rakendatakse individuaalseid õppekavasid  

• Tugev tugiteenuseid (õpiabi, psühholoog, 

logopeed, eripedagoog) pakkuv üksus 

NÕRKUSED: 

• Laste arvu suurenedes jääb majas kitsaks 

• Eelarvest tulenev õppekäikudele minek 

raskendatud 

• Vähene etteplaneerimine klassiväliste 

üritustel vähendab nende kvaliteeti 
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• Põhiharidus kodu lähedal 

• Õpetaja suhtarv õpilaste kohta on suur, mis 

võimaldab individuaalse lähenemise 

• Töötavad 1. - 4. klassi pikapäevarühmad  

• Klassis jõuab õpetaja kõikide õpilasteni 

• Eelkool – Püünsi Kooli väikeste sõprade 

ring 

• Klassikomplektid kuni kakskümmend 

õpilast 

• Õpilaste HEV varajane märkamine ja abi 

• Tihe koostöö alushariduse asutusega  

• Projektide kaudu õppetöö 

mitmekesistamine – osalemine õppekava 

toetavates projektides 

• Võimalus individuaalseks juhendamiseks 

• Kindlad traditsioonilised tegevused ja 

üritused 

• Palju ülekoolilisi üritusi  

• Õpilaste halbade käitumiste märkamine ja 

kiire reageerimine 

• Sotsialiseerumine – kõik tunnevad kõiki 

• Keeletunnid kogu klassile 

• Õpilaste rühmadesse jagamine 

raskendatud, tulenevalt õpilaste arvust 

klassis 

• Pedagoogide töötamine osalise 

koormusega 

• Õues õppekeskuse puudumine 

• Vähene õpimotivatsioon  

• Olemasolevate mõjutusvahendite 

ebapiisav kasutamine 

• Järelõpperühma puudumine 

• Infovahetuse (e-kool, koduleht) 

operatiivsus on kõikuv  

• Uuele õppekavale vastava õppematerjali 

osaline puudus.  

 

 

OHUD:  

• Ruumi puudus, mis tuleneb suurenevast 

õpilaste arvust 

• Laste karistamatuse tunde kasv- puuduvad 

hoovad reegleid rikkunud õpilaste 

korralekutsumiseks – mõjutusvahendiks 

rääkimine – rääkimine 

• Eelarve vahendite vähesuse tõttu 

vähenevad õppekavas nõutavate tegevuste 

läbiviimine (õppevahendid, õppekäigud 

jms.)  

 

VÕIMALUSED: 

• Rühmatundide suurem võimaldamine  

• Ainekomisjonide töö tõhustamine 

• Juurdeehitus/ ruumide ümberjaotus 

klassi kaupa 

• Koostöö lapsevanematega 

• Koostöö lasteaia osaga nii lastel kui 

töötajatel  

• Taastada järelõppe rühm 

• Õue õppe nurga rajamine 

• KIK keskkonnateadlikkuse programmi 

projektide kirjutamine õppekäikude 
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teostamiseks 

• Kehalise kasvatuse tundide läbiviimise 

tingimuste parandamine 

 

 

Analüüsi tulemusena püstitati järgmised eesmärgid: 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

 

1. Sisehindamissüsteemis kogutavate andmete suurem süsteemsus ning analüüs. 

Tegevus Vastutaja 

Arengukava uuendamine ja täitmise seire Direktor 

Sisehindamise läbiviimine ja analüüs Õppealajuhataja 

Üldtööplaani koostamine, täitmise analüüs Direktor 

 

2. Kooli mainekujunduskava koostamine ja selle elluviimine kõigil tasanditel, avalikkuse 

laiem informeerimine koolis toimuvast. 

Tegevus Vastutaja 

Organisatsioonikultuuril põhinev tegevus (traditsioonide, 

meie-tunde hoidmine, arendamine) 

Direktor 

Kooli tutvustavate infomaterjalide uuendamine, 

koolimeenete tellimine 

Huvijuht 

Kooli tutvustamine kodulehe, ajakirjanduse jne kaudu Huvijuht 

Koolilehe väljaandmine  Huvijuht 

Püünsi Kooli almanahhi väljaandmine Huvijuht 

Kooli kroonika koostamine  Huvijuht 

Kooli ürituste jäädvustamine Huvijuht 

Kooli tutvustava filmi loomine- november 2014 Huvijuht 

 

3. Luua tulemuste hindamise ja tulemustasu ning motivatsioonisüsteem  

Tegevus Vastutaja 

Motivatsioonisüsteemi rakendamine töötajatele ja õpilastele Direktor  

Sisekliima parandamine: selgemalt kirjeldatud tööülesanded 

ja infovahetus 

Direktor 
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Töötajate tunnustussüsteemi rakendamine Direktor 

 

Personalijuhtimine 

1. Uue töötaja „Tere tulemast!“ programmi rakendamine kindlustamaks uue töötaja 

sisseelamine 

Tegevus Vastutaja 

Uue töötaja programmi loomine ja juurutamine- august 

2015 

Direktor  

 

2. Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks kvalifitseeritud töötajatega teha 

koostööd teiste koolidega 

Tegevus Vastutaja 

Koostöö ülikoolidega, pakkumaks praktikabaasi üliõpilastele Direktor  

 

3. Süstematiseerida koolituste korraldamist ja nendel osalemist.  

Tegevus Vastutaja 

Täienduskoolituskava ja selle alusel detailse koolitusplaani 

koostamine 

Õppealajuhataja 

 

4. Õpetajate meeskonnatunde tugevdamine 

Tegevus Vastutaja 

Motivatsiooniüritused kogu kollektiivile  Juhtkond  

Osalemine meeskonnana spordiüritustel Huvijuht 

Iga-aastaste arenguvestluste läbiviimine kogu 

töötajaskonnaga 

Direktor 

Õpetajate eneseanalüüsi koostamine Õppeala-juhataja 

Töötajate rahulolu-uuringu läbiviimine Õppeala-juhataja 
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Koostöö huvigruppidega 

 

1. Koostöö kooli pidajaga ja teiste asutustega 

Tegevus Vastutaja 

Koostöö Viimsi valla koolidega ja huvikoolidega Direktor 

Koostöö Viimsi Keskkooli Fondiga  Direktor 

Koostöö valla lasteaedadega Õppealajuhataja 

Tugisüsteemide koostöö lapsevanemate, lastekaitse, valla 

noorsoo- ja haridusameti jt spetsialistidega 

Eri-pedagoog 

Koostöö Viimsi Muuseumide ja raamatukoguga Huvijuht 

Koostöö Viimsi Teadushuvihariduse, Muusika- ja 

Kunstikooliga 

Huvijuht 

Koostöö noortekeskuse ja huvikeskusega Huvijuht 

Koostöö Viimsi Noortevolikoguga Huvijuht 

Koostöö Viimsi Päevakeskusega ühisürituste 

korraldamiseks 

Huvijuht 

 

2. Koostöö lastevanematega 

Tegevus Vastutaja 

Lastevanemate üldkoosolekud Direktor 

Lastevanemate klassikoosolekud Klassi-juhatajad 

Lastevanemate meili-listide pidamine ja kasutamine info 

jagamiseks 

Juhiabi-personali-töötaja 

HEV õpilaste lastevanemate nõustamine  Tugikeskus 

Hoolekogu koosolekud Hoolekogu esimees 

Hoolekogu uuenenud koosseisu esitamine VV 

kinnitamiseks 

Direktor 

Lastevanematega ühisüritused koolis Huvijuht 

Püünsi Kooli väikeste sõprade rühma tegevuse 

korraldamine 

Õppealajuhataja 

Lastevanematele koolituste korraldamine Õppealajuhataja 

1.kl tulevate laste vanematele mõeldud infopäev, avatud 

uste päevad 

Õppealajuhataja 
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Rahulolu-uuringu läbiviimine lapsevanemate hulgas (e-

Formular) 

Õppealajuhatajad 

Klassijuhatajate/rühma õpetajate arenguvestlused laste ja 

nende vanematega 

Õppealajuhatajad 

 

3. Sõprussidemete loomine teiste koolide ja klassidega 

Tegevus Vastutaja 

Sõprussidemete loomine Viimsi teiste koolide ja klassidega Huvijuht 

Koostöö Harjumaa teiste koolidega ühisürituste, 

spordivõistluste jne korraldamisel 

Huvijuht, õpetajad 

 

4. Vilistlaskogu loomine 

Tegevus Vastutaja 

Vilistlastega ühenduse hoidmine Huvijuht 

 

5. Koostöö õpilasesindusega 

Tegevus Vastutaja 

Õpilaskogu töö koordineerimine Huvijuht 

Miniõpilaskogu töö koordineerimine Huvijuht 

 

Ressursside juhtimine 

 

1. Õpikeskkonna kaasajastamine, et oleks võimalik täita õppekavades ettenähtud 

kohustuslikke nõudeid 

Tegevus Vastutaja 

Koolimaja juurdeehitus või moodulmajad, klassiruumide, 

lasteaia ruumide ja söökla laiendamine 

Viimsi vald 

Noortekeskuse ja raamatukogu külakogukonnale rajamine Viimsi vald 

Loodus- ja reaalainete praktilisteks töödeks vajaminevate 

vahendite ostmine. 

Direktor 

Täiendada ja uuendada käsitöö ning tehnoloogiaõpetuse 

tehnilist varustatust 

Direktor  

Igasse klassiruumi projektor, ekraane, kõlarid ja WIFI Direktor 

Spordiinventari täiendamine ja uuendamine Direktor 
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Vahendid laste puhkeaja sisustamiseks Direktor 

Tenniseväljakutele kunstkate Direktor 

Korvpalliväljakule uus põrandakate Direktor 

Suusabaas kooli ruumides Viimsi vald 

 

2. Kaasata töötajaid eelarvevahendite kasutamise planeerimisse   

 

3. Materiaal- tehnilise baasi kaasajastamine  

Tegevus Vastutaja 

Rahvatantsurühmadele ja kooridele vajaliku varustuse 

soetamine 

Huvijuht, ringijuht 

Helitehnika uuendamine ja täiendamine- kevad 2014 Direktor 

Siseuste vahetamine- sügis 2015 Direktor  

Kooli siseruumide remont- sügis 2015 Direktor  

Mänguväljaku täiustamine, uute vahendite soetamine ja 

õuesõppe klassi rajamine- kevad 2015 

Direktor  

 

 

4. Uuendada IT vahendeid ning toetada ja juhendada töötajaid IT vahendite kasutamises 

Tegevus Vastutaja 

IKT vahendite hanked koostöös koolipidajaga Direktor 

Wifi võrgu arendamine Direktor  

Vajaliku tarkvara täiustamine (litsentsitasud) Direktor  

IT vahendite kasutamist puudutava korra loomine/ 

rakendamine- talv 2015 

IT tugiisik 

Õpetajate ligipääs kooli sisevõrgule väljaspool kooli- 

jaanuar 2015 

Teenuse-pakkuja 

 

5. Kooli turvalisema ja füüsiliselt sõbralikuma töökeskkond loomine  

Tegevus Vastutaja 

Tervisekaitse- ja tuleohutusnõuete täitmise jälgimine Juhiabi – personali-töötaja 

Tuleohutusalaste õppuste korraldamine Direktor 

Riskianalüüsi ülevaatamine ja vajadusel uuendamine Direktor  
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Andmekaitsenõuete tutvustamine ja vastavast korrast 

kinnipidamise kontrollimine 

Psühholoog 

 

Õppe- ja kasvatustöö 

 

1. Erinevate õppemeetodite rakendamine  

Tegevus Vastutaja 

IKT rakendamine õppeprotsessis Õppeala- 

juhataja 

Ettevõtlusprojektid (nt laat) Huvijuht 

Liikluskasvatus Huvijuht 

E-õppekeskkondade laialdasema kasutamise toetamine IT tugiisik 

 

2. Tõsta õpilaste õpimotivatsiooni 

Tegevus Vastutaja 

Erinevad kooli motivatsioonipaketid tunnustamaks edukaid 

õpilasi  

Direktor 

Kooliürituste organiseerimine, korraldamine Huvijuht 

Osalemine vabariiklikel õppetöö-, huvitöö-, noorsootöö -ja 

spordiüritustel 

Huvijuht 

Huviringide töö korraldamine  Juhiabi-personali-töötaja 

 

3. Õppeedukuse hindamine, tasemetööd, loovtööd ja lõpueksamid 1. – 9. klassini 

Tegevus Vastutaja 

Õpilaste osalemine õpilasvõistlustel Õppealajuhataja 

Loovtööde kättesaadavus raamatukogus Raamatukoguhoidja 

Õppetöös mahajäänud õpilasele sobiva tugisüsteemi 

(logopeed, õpiabi, tugiisik, lisatund) määramine 

Tugikeskus  

 

4. Jätkata tööd väärtuskasvatusega 

Tegevus Vastutaja 

Koolis kokkulepitud põhiväärtuste (nt. sallivus, tolerantsus 

jne) kinnistamine  

Direktor 

Missiooni, visiooni, moto ja põhiväärtuste viimine kõikide Direktor  
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koolitöötajate ja lasteni 

 

5. Hariduslike erivajaduste õpilased  

Tegevus Vastutaja 

Laste arengu jälgimine lasteaias Õppealajuhataja 

Lasteaia lõpetajate kooliküpsuse analüüs Õppealajuhataja 

Hariduslike erivajaduste väljaselgitamine Tugikekus  

Hariduslike erivajadustega laste ning vanemate 

nõustamine, parimate lahenduste otsimine, rakendamine 

Õpetajad, tugikeskus 

Individuaalsete õppekavade koostamine (vajadusel) Õppealajuhatajad 

Õpiabi õpperühma töö korraldamine Õppealajuhataja 

Pikapäevarühma töö korraldamine Õppealajuhataja 

Koostöö kooli pidajaga, osalemine valla HEV võrgustiku 

töös 

Tugikeskuse juhataja 

Koostöö teiste koolidega HEV laste toetamiseks Direktor 

Vajalike spetsialistide olemasolu  Direktor  
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 III LASTEAIAARENDUSE VALDKONNAD 

 
SWOT-i koostamisel lähtusime: 

SWOT- analüüsis on oluline jälgida, et tugevused ja nõrkused tuleneksid ettevõtte 

sisekeskkonnast ning ohud ja võimalused väliskeskkonnast. On viga, kui enda vastu ei olda 

ausad ning pilti ilustatakse. (Maripuu 2008).  

 

Tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud on läbi arutatud 3 lasteaia õpetajaga -  infotunni 

protokoll nr.7.  

 

Eestvedamine ja juhtimine 

Tugevused 2013 Nõrkused 2013 

• Sihipärane, eesmärgistatud töö 

lasteaia süvaõppesuuna, võtmealade, 

tervisedendamisega  

• Tugev eestvedamine 

• Maine kujundus, lasteaial on olemas 

„oma lugu“, väärtused, maskotid 

• Lasteaia rühmapäevikud e-koolis 

• Liitrühmad 

• Dokumendid on ülesehitatud 

vastavalt sisehindamise 

valdkondadele 

• Lasteaia sisehindamise süsteem on 

toimiv 

• Kooliga üks asutus 

• Lasteaial/koolil puudub toimiv 

töötajate tunnustussüsteem. 

• Lasteaia missioon ja visioon ei ole  

sügavamalt teadvustunud nii 

personali kui ka vanemate hulgas. 

• Õpetajate oskus püstitada eesmärke 

toetudes SMART-reeglile vajab 

arendamist. 

 

Võimalused 2013 Ohud 2013 

• Projektirahade kasutamine 

• Lastevanemate tagaside (rahulolu 

küsitlused) 

• Lasteaia välja kolimine kooli 

ruumidest 

• Omavalitsuse kehvast majanduslikust 

seisust tingitud alarahastamine 

• Järjekordne struktuuri muutus 
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Personali juhtimine 

Tugevused 2013 Nõrkused 2013 

• Lasteaiaõpetajad on kaasatud lasteaia 

arendamistegevustesse 

• Lasteaed on õppiv organisatsioon 

• Õpetajaid tunnustatakse vastavalt 

võimalustele 

• Vajadus on õpetajate kvalifikatsiooni 

hoida ja täiendada. 

• Endiselt vajab välja töötamist 

personali motiveerimis- ja 

tunnustussüsteem.   

Võimalused 2013 Ohud 2013 

• Organiseerida õpetajatele tegevuste 

vaatlusi ja näidistegevuste 

korraldamise võimalusi lasteaedades, 

kellega ollakse sõprussuhetes 

• Leida asendustöötaja, kes oleks 

võimeline vajadusel asendama nii 

õpetajat kui õpetaja abi. 

 

• Koolitusvõimalused vähenevad 

• Õpetajate töö alaväärtustamine 

omavalitsuse tasandil 

• Palkade aeglane tõus võrreldes 

inflatsiooniga, mis võib põhjustada 

õpetajate lahkumist / uued ei tule 

• Kehv ligipääsetavus ühistranspordiga 

takistab heade spetsialistide 

värbamist 

 

Koostöö huvigruppidega 

Tugevused 2013 Nõrkused 2013 

• Erinevad huvigrupid – lapsevanemad, 

kool, Viimsi Huvikeskus, Viimsi 

RMK, Rannarahva muuseum, 

eralasteaiad, külakogukond  jm.- on 

lasteaia tegevustesse kaasatud 

• Lapsevanematega koostöö on 

mitmekülgne 

• Tugev koostöö kooliga 

• Meeskonnana toimimine: lasteaia ja 

kooli ühise terviseedenduse 

meeskonna toimima saamine. 

• Regulaarselt toimiva poiste trenni 

puudumine 

•  

Võimalused 2013 Ohud 2013 

• Vähemalt kord õppeaastas tasuta 

transpordi võimalus, et teha koostööd 

mõne teise valla haridusasutusega 

• Külakogukonnaga koostöö 

• Lapsevanematel vähe aega ühisteks 

ettevõtmisteks 

• Kooli suurenemine, millest tingitult 

ruumi vähenemine, mis ei võimalda 
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tihendamine 

• Osalemine lasteaedade 

rahvatantsupäeval 

• Koostöö Johannes Käisi seltsiga 

• Kooli eripära rõhutavad trennid võiks 

alata juba lasteaiast ja olla vanemale 

rühmale tasuta, et üleminek lasteaiast 

kooli oleks sujuvam – rahvatantsu ja 

tennise trenn 

lasteaial enam osaleda kooli üritustel 

 

Ressursside juhtimine 

Tugevused 2013 Nõrkused 2013 

• Lasteaial on piisavalt hea IT varustus, 

mis siiski lähiajal hakkab vajama 

välja vahetamist 

• Võimalus kasutada kooliga ühiseid 

tehnilisi vahendeid – kiletamismasin, 

projektor, mikrofon, võimendi jms.  

• Pidev taaskasutus – printeripaberid 

jms. taaskasutus sisse kirjutatud 

õppekavasse ja rühmade aasta 

tegevuskavadesse 

• Hea infovahetus lapsevanematega ja 

töötajatega 

• Uued põrandad 

• Järjepideva riskianalüüsi teostamise 

tulemusel on riskid minimaliseeritud 

• Lasteaeda ei ole kolme aasta jooksul 

suudetud juurde hankida ühtegi 

õueatraktsiooni. 

• Lasteaial pole teada eelarve suurus, 

väga raske on planeerida arukat 

õppevahendite / mänguasjade 

täiendamist. 

• Lasteaia fotoaparaat vajab välja 

vahetamist. 

• Lasteaial võiks olla oma projektor 

(õppetöö, koosolekud, üritused). 

• Lasteaed vajab uusi kardinaid, üles 

rühma ruloosid 

• Kõik vanad varud (siidipaberid, 

krepp-paberid, värvilised kartongid, 

meisterdamise vahendid jms.) on 

otsas ja uute hankimine raskendatud 

• Varustamise süsteem vajab ümber 

korraldamist  

• Laste wc vajab renoveerimist – 

kraanikausid liiga suured, väiksemad 
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ei ulata hästi käsi pesema, uksed 

kiiluvad kinni, wc-s puudub küte, 

külm põrand, külmadel talvedel 

kipuvad torud külmuma.  

• Vajadus lisa pesukapi järele,  

Voodipesud ei mahu kappi, kilekotis 

kapi peal, tervisekaitse on sellega 

rahulolematu, ettekirjutust pole küll 

veel tehtud. 

• Lasteaial puuduvad oma rahvariided, 

vajame neid oma keskkonna 

süvaõppesuuna rakendamisel 

(etendused, rahvatantsuring, 

esinemised) 

Võimalused 2013 Ohud 2013 

• Lapsevanemad on pakkunud oma abi 

õueala atraktsioonide ehitamisel või 

taastamisel / värvimisel 

• Lapsevanemate abi – õppevahendite / 

mängude  annetamine 

• Lapsevanemate võimalik abi 

rahvariiete õmblemisel kui materjal 

on olemas 

• Lasteaia õueala avatud, pidev 

rüüstamine ja lõhkumine 

• Alarahastamisest tingitult ei saa täita 

õppekava 

 

Õppe-ja kasvatustöö 

Tugevused 2013 Nõrkused 2013 

• Keskkonna  süvaõppesuund 

(aastateemad seotud ümbritseva 

keskkonna süvitsi tundma 

õppimisega) 

• Projektõpe 

• Tervisedendus (4 korda õppeaastas 

matk + õppekäigud lasteaia lähedasse 

metsa või mere äärde) 

• Lasteaial puudub toimiv õpperada nii 

kohalikus metsas kui mere ääres. 
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• Muinasjuttudel põhinevad 

arengujälgimise mängud.  

• Maskottide kasutamine 

• Koos personali ja lastega välja 

töötatud väärtused 

• Väärtuste sidumine õppekorralduse ja 

maskottidega 

• Igakuised õppekäigud 

• Teemahommikud (muinasjutu 

hommikud, rahvakalendri tähtpäevad 

vms.) 

Võimalused 2013 Ohud 2013 

• Projekti kirjutamine õpperadade 

loomiseks  

 

• Võimalikust struktuuri muutusest 

tingitud muudatused 

 

Konkurentsieelised, st kas nad on piisavalt unikaalsed ning ega nad pole konkurentide poolt 

liiga kergelt kopeeritavad? (Maripuu 2008). 

• Konkurentsieeliseks eralasteaedade ees on see, et tegemist on munitsipaallasteaiaga ja 

on olemas suurem omavalitsuse toetus.  

• Konkurentsieeliseks kõikide valla lasteaedade ees on kooliga ühtne struktuur: enamus 

lapsi läheb samasse kooli ja kooliga ühtne tugisüsteem.  

• Konkurentsieeliseks valla teiste munitsipaallasteaedade ees on väike laste arv 

rühmades.  

Kas mõnest praegusest nõrkusest võib võimaluste rakendamisega saada tugevus?  (Maripuu 

2008) 

• Rahvatantsu ja tennise trenni käima saamine 

• Looduse õpperada metsas või mere ääres 
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 IV ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

 

1. Püünsi Kooli areng kavandatakse korraga 3-aastasele perioodile. 

2. Arengukava uuendatakse vajadusel üks kord aastas. 

3. Arengukava parandus- ja muudatusettepanekuid võivad esitada kõik lapsevanemad, 

õppenõukogu- ja pedagoogilise nõukogu liikmed, hoolekogu liikmed ning 

vallavalitsuse- ja vallavolikogu liikmed kirjalikult I õppeveerandi jooksul. 

4. Parandused ja muudatused viiakse sisse I õppeveerandi lõpus peale õppenõukogus ja 

pedagoogilises nõukogus läbi arutamist. 

5. Kooli hoolekogu avaldab uuenenud arengukava kohta arvamust novembrikuu jooksul 

ning direktor esitab uuendatud arengukava vallavalitsusele kinnitamiseks detsembris. 

6. Arengukava uuendamise korra täitmise eest vastutab kooli direktor. 

7. Arengukava kinnitatakse Viimsi vallavolikogu poolt kehtestatud korras. 
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 LISAD 

 

Lisa 1 – Rahuloluküsitluste kokkuvõtted õpetajatele ja õpilastele  

Lisa 2 – Täiendavad joonised  

Lisa 3 – Õpetajate täiendkoolituskava 
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 LISA 1 

Rahuloluküsitlused 2012. ja 2013. kevadel    

 

9. klassi õpilased: 

 

1. Mulle meeldib koolis käia 

2. Püünsi Koolil on hea maine 

3. Klassijuhataja arvestab õpilaste ettepanekutega 

4. Kool tunnustab õpilasi 

5. Piisavalt osalesime õpilasüritustel- olümpiaadidel 

6. Meie koolis esineb vägivalda 

7. Õpi- ja käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi ja toetust 

8. Õpetajad arvestavad õpilaste erinevustega 

9. Võimalik on saada järelvastamist ja nõustamist 

10. Õpetajad on enamasti positiivsed ja julgustavad 

11. Õppekäike piisavalt 

12. Õueala pakub võimalusi erinevateks tegevusteks  

13. Piisavalt huvitegevuse võimalusi 
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Õpetajad 

 

 

 

1. Mulle meeldib Püünsi Koolis töötada 

2. Tööülesanded on selgelt jagatud 

3. Dokumendid on selged ja arusaadavad 

4. Püünsi Koolil on hea maine 

5. Juhtkonna liikmed järgivad eetilisi norme ja põhimõtteid 

6. Kooli väärtused kattuvad minu väärtustega 

7. Sisehindamisprotsessiga on seotud kõik töötajad 

8. Kool on hästi juhitud 

9. Juhtkonna suhtumine on innustav ja toetav 

10. Juhtkond tegeleb iseenda arendamise ja eesmärkide püstitamisega 

11. Juhtkonna liikmed toetavad tegevusega oma valdkonna arengut 
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1. Sain juhtkonnaga rääkida oma soovidest ja arenguvõimalustest 

2. Kooli juhtkond arvestab meie arvamustega kooli juhtimisel ja arendamisel 

3. Töökollektiivis on avatud õhkkond 

4. Koolis on võimalik ennast teostada 

5. Kool võimaldab osaleda mu arenguks olulistel koolitustel 

6. Meil vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi 

7. Meil jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 

8. Tunnen, et minu tööd hinnatakse 

9. Mulle antakse töö kohta tagasiside 

10. Kooli töötajate omavahelised suhted on head 

11. Töötajate suhted juhtkonnaga on head 
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1. Mul on kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi 

2. Oman ülevaadet hoolekogu tegevustest 

3. Viimsi Teatajas on kooli tegemisi piisavalt kajastatud 

4. Tööks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt 

5. Koduleht annab koolist hea ülevaate 

6. Facebooki konto on kooli tööst ülevaate andmiseks vajalik 

7. Piisavalt kaasaegseid vahendeid õppetööks 
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 LISA 2 

Täiendavad joonised         

 

 
Joonis 2. Lasteaias käivate laste jagunemine külade kaupa. 

 

 
Joonis 3. Põhikoolis õppivate laste jagunemine külade lõikes 
 

 
Joonis 4. Õpilaste arv ja jagunemine klassides 
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Joonis 5. Põhikooli õpilaste jagunemine soo järgi 
 

 
Joonis 6. Püünis Kooli töötajate ametikohad 2013/2014. õppeaastal. 
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Joonis 7. Püünsi Kooli juhtimisstruktuur 

 

VALLAVALITSUS  

JUHTKOND 

• Töötajate esindaja  

• Tugikeskuse juht  

• Huvijuht 

• õppealajuhatajad 

HOOLEKOGU 

ÕPPENÕUKOGU 

 

TUGIKESKUS 

• Psühholoog 

• Logopeed 

• Sotsiaalpedagoog  

• Abiõpetajad 

• Pikapäeva õpetaja 

•

KOMISJONID 

• Atesteerimiskomisjon lasteaias 

• Konkursikomisjon 

• Eksamikomisjon 

• Inventeerimiskomisjon 

• Korralduskomisjon  

ÕPILASASESINDUS 

PEDAGOOGILINEN

ÕUKOGU 

EELKOOLI- 

EALISED 

LAPSED 

LASTEVANEMATE 

ÜLDKOOSOLEK 

DIREKTOR 

VALLAVOLIKOGU  

ÕPILASED 
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 LISA 3 

Õpetajate täiendkoolituskava      

 

Püünsi Koolis arvestatakse koolituse korraldamisel asutuse kui terviku ning personali 

individuaalseid vajadusi. Tähtsustatakse töötaja ainealaseid teadmisi, didaktilis-metoodilist 

ettevalmistust ja töötaja isiksust. 

Koolitus peab olema kooskõlas kooli eesmärkide ja töötaja ametikohast tulenevate 

vastutusvaldkondadega.  

Koolitusvormide valikul eelistatakse: 

1. Sõltuvalt maksumusest avatud koolitusi ainealase kvalifikatsiooni tõstmiseks 

(koolitusasutuse poolt avalikult väljapakutud koolitus) – sh osalemine erialastel 

konverentsidel ja seminaridel ning ainesektsioonide töös. 

2. Grupikoolitusi (kooli töötajate grupile koolitusasutusest tellitud koolitus) – sh kooli 

eesmärkidest tulenevad üldharivad õppe- ja kasvatusprotsessi ja/või 

kasvatuspsühholoogiat puudutavad koolitused. Samuti esmaabi- ja tuleohutusalane 

väljaõpe.  

3. Majasiseseid koolitusi (kooli töötajate grupile korraldatud koolitus, kusjuures nii koolituse 

korraldajad kui koolitajad on oma kooli töötajad) – sh IKT oskuste parendamine, 

koolitused e-kooli ja erinevate õppeotstarbeliste keskkondade kasutamisoskuste 

arendamiseks. 

4. Iseseisvat õpet (töötaja iseseisev õpe õppematerjalide ja/või erialase kirjanduse lugemise 

näol) 

Aastas korraldatakse vähemalt üks kooli eesmärkidest tulenev koolitus võimalikult suurele 

huvigrupile kohapeal, millest kutsutakse osa võtma ka lapsevanemaid. 

Lühiajalisele avatud tööalasele koolitusele minekuks esitab töötaja kooli direktorile avalduse, 

mis on õppealajuhatajaga kooskõlastatud ning sisaldab infot koolituse sisu ja eesmärgi, 

toimumise aja, koolitusasutuse ning koolituse maksumuse kohta. Koolitusele lubamiseks 

vormistab direktor vastavasisulise käskkirja.  

 

 


