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1. Sissejuhatus

1.1. Arengukava koostamise põhimõtted

Käesolev arengukava määrab Kärdla Põhikooli (edaspidi Kärdla Kool) arenduse põhisuunad ja
valdkonnad õppeaastateks 2021/2022 – 2024/2025 (edaspidi 2021 – 2025). Vastavalt põhikooli-
ja gümnaasiumiseaduse §-le 67 on arengukavas määratletud kooli arengu eesmärgid valdkondade
kaupa. Arengukava on aluseks iga-aastase üldtööplaani koostamiseks.

Kooli arengueesmärkide aluseks on:
1) kooli sisehindamise aruanne (2018/2019 – 2019/2020);
2) uuringute tulemused (2018 – 2021);
3) arengukava juhtrühmade arutelude kokkuvõtted (veebruar - märts 2021);
4) sisend kooli arengukava seminaridest (mai - juuni 2021);
5) Hiiumaa Valla Arengukava 2035+;
6) hariduse visioonidokumendid (Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õpikäsitused; Tark ja

Tegus Eesti 2035; OECD õpiraamistik 2030).

Kooli arengukava protsessis on osalenud kooli töötajad, õpilased, lapsevanemad ning eksperdid
väljaspoolt kooli. Arvamuse on andnud hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu. 

1.2. Üldandmed ja hetkeolukord

Õppeasutuse juriidiline nimi ja 
kontaktandmed

Kärdla Põhikool
Uus tn 4, 92413, Kärdla, Hiiumaa vald
+372 4632206
kantselei@kardla.edu.ee
https://kardla.edu.ee/et

Õppeasutuse pidaja kontaktandmed Hiiumaa Vallavalitsus
Keskväljak 5a, 92413, Kärdla, Hiiumaa vald
+372 4636082
valitsus@hiiumaa.ee
https://vald.hiiumaa.ee/

Koolitusluba nr 7416  HTM
Registrinumber 75009800
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Kärdla Kooli ajalugu ulatub aastasse 1830. Läbi kahe aastasaja on õppetöö toimunud erinevates
paikades, pakutud on nii alg-, põhi- kui keskharidust ning kool on kandnud erinevaid nimesid.
Alates  2016.  aastast  sai  Kärdla  Ühisgümnaasiumi  (endine  Kärdla  Keskkool)  õigusjärglaseks
Kärdla Põhikool.  

Hiiumaa suurimas põhikoolis õpib ligi 50% maakonna õpilastest ja ligi 70% tõhustatud ja erituge
saavatest maakonna õpilastest.  Lisaks tavaõppele toimub õppetöö lihtsustatud, toimetuleku- ja
hooldusõppekava  alusel.  Vastavalt  kooli  õppekavale  moodustatakse  vastavalt  vajadusele
erinevates  õppeainetes  tava-  ja  süvarühmi.  Tunniväliselt  on õpilastel  võimalus  osaleda  kooli
huvitundides. Tööd klassiga toetavad iganädalased klassitunnid. Koolil on oma raamatukogu ja
õpilaskodu.

Kooli  tugimeeskonnas  on  hariduslike  erivajadustega  õppe  kordinaator  (HEVKO),
koolipsühholoog, eripedagoog ja sotsiaalpedagoog. Logopeedilist tööd teevad eripedagoogilise
ettevalmistusega  klassiõpetajad.  Koolis  on  toimetulekuklassi  õpetajad,  õpiabiõpetajad,
abiõpetajad, pikapäevarühma õpetajad ja õpilaskodu kasvatajad. 

Õppetöö toimub eesti  keeles  ja  päevases  õppevormis   peamiselt  Uus tn  4 kinnistul  asuvates
hoonetes. Lisaks viiakse tunde läbi kooli võimlas, Pae tänava Mängude Majas ja Käina ujulas.
Toimetuleku  ja  hooldusõpe  toimub  Hiiumaa  Sotsiaalkeskuse  Erivajadustega  Laste
Kompetentsikeskuses (Vabaduse tn 47) ja kooli õpilaskodus (Sadama tn 11). 1. - 4. klassini on
koolis  klassiõpe,  mis  jätkub  osaliselt  kuni  6-nda  klassini.  Lihtsustatud-,  toimetuleku-  ja
hooldusõppekava alusel õppivatest lastest on moodustatud liitklasse. Koolis on e-õppesüsteemina
kasutuses Stuudium. 

Kärdla Kool kuulub kolme suuremasse võrgustikku – Tervist Edendav Kool, Ettevõtlik Kool ja
Liikuma Kutsuv Kool. Lisaks rakendatakse VEPA ennetusprogrammi meetodeid algklassides ja
liitutud  on  alustavat  õpetajat  toetavate  koolide  võrgustikuga.  Koolil  on  pikaajaline
keskkonnahariduslike projektide ja rahvusvahelise koostöö kogemus. Õppetöö mitmekesistamise
eesmärgil tehakse koostööd paikkonna teiste kultuuri-, haridus-, spordi- ja noorsootöö asutuste,
kodanikeühenduste, ettevõtjate, politsei- ja päästeametiga.

2020/2021 õppeaastal oli Kärdla koolis 321 õpilast (sh 42 tõhustatud ja erituge saavat õpilast) ja
67 töötajat  (sh 51 õpetajat).  Kokku oli 21 klassikomplekti  (sh 2 lihtsustatud õppe klassi ja 2
toimetuleku- ja hooldusõppe klassi).

2021/2022 õppeaastal  kooliteed alustavad õpilased lõpetavad põhikooli  juubeliaastal  – Kärdla



kooliharidus 200.

2. Kooli missioon, põhiväärtused ja visioon

Kärdla Kooli missiooniks on koostöös koduga toetada iga õpilase arengut parimal võimalikul
viisil, et temast kasvaks loominguline, ettevõtlik, õpihimuline, oma kodusaart armastav ja terveid
eluviise väärtustav noor, kes tuleb toime kaasaegses maailmas. 

Kärdla Kooli töö korraldamist ja arendamist vaadatakse läbi nelja “visiooni akna”:

kool kui väärtuste looja;
kool kui identiteedi kandja;
kool kui terve organism;
kool kui õppiv organisatsioon.

Kärdla kooli õppe- ja kasvatustöö toetub kolmele põhiväärtusele: 

olla loov;
olla sõbralik; 
olla õpihimuline.

Kärdla kooli visioonist ja põhiväärtustest on pikemalt kirjutatud kooli kodulehel.

https://kardla.edu.ee/et


3. Valdkondlikud arengueesmärgid 2021 – 2025

Selleks,  et  turvalises  ja  inspireerivas  keskkonnas  kasvaks  enesekindel  ja  innukas  õppija,
kavandatakse Kärdla kooli arengut läbi nelja sihiseade:

1) õppe- ja kasvatustöö kavandamine läbi õppija individuaalse õpitee;
2) õpetajate ja teiste koolitöötajate professionaalse arengu toetamine;
3) kogukonna panuse kasvatamine kooli arengusse; 
4) ühises väärtusruumis koostöise eestvedamisega koolikultuuri kujundamine.

Iga sihiseade juures on välja toodud tulemusnäitajad ja kokkulepitud eesmärgid neljaks aastaks.
Tegevuskava koos vastutajatega on iga aastases kooli  üldtööplaanis. Eesmärkide saavutamine
või mitte saavutamine kirjeldatakse õppeaasta kokkuvõttes või sisehindamise aruandes.

3.1. Õppe- ja kasvatustöö

Sihiseade: õppe- ja kasvatustöö kavandamine läbi õppija individuaalse õpitee

Tulemusnäitajad:
1) koolis on kaasaegne, mitmekesine ja turvaline õpikeskkond;
2) suurendatud  on ettevõtlikku hoiakut ja loovmõtlemist;
3) tagatud on õppimise kvaliteet ja õppimine on väärtustatud;
4) väärtustatud on Hiiumaa ajalugu, loodus ja kultuur;
5) koolis on vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist toetav keskkond.

Eesmärgid 2021 - 2025:
1) kaasaegne koolihoone ja väliala on loonud senisest paremad võimalused kaasava hariduse

põhimõtete rakendamiseks, aktiivõppe läbiviimiseks ja digivahendite kasutamiseks; 
2) õppetöö mitmekesistamiseks  on  vastavalt  kooli  õppekavale  süsteemsemalt  rakendatud

õppeainete lõimimist, õuesõpet, e-õpet ja viidud ellu koostööprojekte;  
3) ennastjuhtiva õpilase arendamiseks,  loovuse ning  ettevõtliku hoiaku  kujundamiseks  on

senisest  enam  kasutatud  tavapärasest  erinevaid  õpetamisviise  ja  õpilasi  kaasatud
aktiivsemalt õppeprotsessi;  

4) järjepidev  klassijuhatajatöö,  kooli  terviklik  tugisüsteem  ja  õpilastele  arengut  toetava
tagasiside andmine loob eeldused kõikide õpilaste võimetekohaseks õpijõudluseks, kõik
õpilased lõpetavad põhikooli;

5) kooli  õppekavas  kirjeldatud  läbiva  teema  "Hiiumaa"  käsitlemisel  on  välja  kujunenud
traditsioonilised  koolisündmused  ning  süsteemne  koostöö  paikkonna  asutuste  ja
ettevõtetega;

6) õpilaste  rahulolu  koolieluga  on  püsivalt  kõrge,  mida  toetavad  kiusamisvabad  suhted,
täisväärtuslik koolitoit ja kooliväsimust ennetav päevaplaan.



3.2. Koostöö huvigruppidega

Sihiseade: kogukonna panuse kasvatamine kooli arengusse

Tulemusnäitajad:
1) ellu on kutsutud kooliperet ühendavad tegevused;
2) õpetajate töö on lapsevanemate silmis väärtustatud ja kool hindab kodude panust;
3) välja on kujunenud süsteemne koostöö lapsevanemate ja erinevate koostööpartneritega;
4) tugevdatud on sidet kooli vilistlastega.

Eesmärgid 2021 – 2025:
1) lapsevanemad on senisest  enam kaasatud õppetöösse,  klassitegevuste  planeerimisse  ja

läbiviimisesse ning aktiivselt osaletakse ülekoolilistel sündmustel;
2) osaletakse Tagasi Kooli projektitegevustes ja töövarjupäevadel;
3) koostöös teiste partneritega toimib vanemate kool;
4) regulaarselt  toimuvad  kohtumised  koostööpartneritega  ja  leitud  on  uusi  koostöökohti

teiste Hiiumaa koolide ja huvikoolidega; 
5) lapsevanemate rahulolu kooliga on püsivalt kõrge ning toimib aktiivne vanemate kogu.

3.3. Personalijuhtimine

Sihiseade: õpetajate ja teiste koolitöötajate professionaalse arengu toetamine

Tulemusnäitajad:
1) kujundatud on tänapäevane õppimise ja õpetamise kultuur;
2) õppeprotsess on väärtustatud õpilaste, koolitöötajate ja lapsevanemate poolt;
3) loodud on koolitöötajate arengut toetav keskkond;
4) koolitöötajad teadvustavad oma rolli, väärtustavad oma kooli ja armastavad oma tööd.

Eesmärgid 2021 – 2025:
1) kasvanud  on  kolleegidevaheline  koostöö,  regulaarselt  toimub  teadmiste  ja  kogemuste

jagamine, ühistundide läbiviimine ja tagasisidestamine;
2) vastavalt  kooli  sihiseadetele  on  osaletud  projektides  ja  innovaatilistes  tegevustes,  sh

toimib rahvusvaheline koostöö ja ollakse praktikabaasiks ülikoolidele;
3) välja  on  töötatud  koolituskava,  mis  toetab  nii  organisatsiooni  ühiseid  väärtusi  ja

arengueesmärkide saavutamist kui töötaja professionaalset arengut;
4) klassijuhataja  töö  on  senisest  enam  väärtustatud,  toimib  mentorlus  alustavatele

klassijuhatajatele,  regulaarsed  kovisioonid  ja  osaliselt  on  rakendatud  kahe  õpetaja
süsteemi;

5) õpetajate rahulolu oma töö sisuga on kasvanud ja rahulolu suhetega töökollektiivis on
kasvanud ning läbipõlemine vähenenud.



3.4. Eestvedamine ja juhtimine

Sihiseade: ühises väärtusruumis koostöise eestvedamisega koolikultuuri kujundamine

Tulemusnäitajad:
1) koolikultuur on arenenud läbi ühiselt kokkulepitud väärtuste;
2) kooli  juhtimisstruktuur  toetab  koostöist  tegutsemist  ja  kaasvastutuse  võtmist  oma

pädevuse ja volituste piires;
3) juhtimisotsused tuginevad kokkulepitud eesmärkidele;
4) toimib süsteemne sise- ja väliskommunikatsioon.

Eesmärgid 2021 – 2025:
1) kooli  väärtused  on  nähtavad  koolikeskkonnas,  neid  tuletatakse  meelde  ülekoolilistel

sündmustel,  arutletakse  nende  sisu  üle  klassitundides  ja  tunnustatakse  kooli  väärtuste
kandjaid “Hea Eeskuju” tiitliga;

2) personal panustab  regulaarselt  kooli  arengusse  läbi  valdkondlike  töörühmade,  mis
moodustatakse õppeaasta põhiselt vastavalt arengukavas toodud tulemusnäitajatele;

3) kaasajastatud on e-dokumendisüsteem ja kooli arengudokumendid on süstematiseeritud;
4) välja on kujunenud kollektiivi traditsioonilised ühistegevused ja tunnustussüsteem;  
5) avatud  ja  uuendusmeelne  keskkond  on  suurendanud  kogukonna  huvi  kooli  vastu,

meeskonnaga on liitunud uusi töötajaid, tõusnud on vabatahtlik panustamine.

4. Arengukava uuendamine

Arengukava on koostatud neljaks aastaks. Arengukavas toodud eesmärkide täitmist analüüsitakse
iga õppeaasta lõpus ja selle alusel koostatakse järgmise õppeaasta üldtööplaan koos tegevuskava,
vastutajate  ja  tulemusnäitajatega.  Sisehindamise  protsess  viiakse  läbi  üks  kord  arengukava
perioodi jooksul. Saadud tulemused on aluseks uue perioodi arengukava koostamisel. 

Arengukava  töötatakse  välja  koostöös  kooli  töötajate,  hoolekogu  ja  õpilasesindusega  ning
vajadusel  kaasatakse  väliseid  eksperte  ja  koostööpartnereid.  Arengukava  esitatakse  arvamuse
avaldamiseks  kooli  õppenõukogule,  hoolekogule,  õpilasesindusele  ning  kinnitatakse  Hiiumaa
Vallavalitsuse poolt. Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel.

LISA 1. Kärdla Põhikooli tegevuskava perioodil 2021 - 2025


