
Kabala Lasteaed-Põhikool

Arengukava aastateks 2016–2018

1. SISSEJUHATUS

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab õppeasutuse arenduse 
põhisuunad ja tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Kabala Lasteaia-Põhikooli arengukava lähtub Kabala Lasteaia-Põhikooli põhimäärusest ja 
kohaliku omavalitsuse arengukavast.

2. ÕPPEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS, HETKESEIS JA ERIPÄRA

1. Õppeasutuse asukoht ja tegutsemiskohad on:
1) Rapla maakond, Raikküla vald, Tamme küla, kus on põhikool ja kaks lasteaia liitrühma;
2) Rapla maakond, Raikküla vald, Lipa küla, kus on üks lasteaia liitrühm;
3) Rapla maakond, Raikküla vald, Purku küla, kus on üks lasteaia liitrühm.
Postiaadress on Tamme küla, Raikküla vald, Rapla maakond, 78403.
e-post: kool  @  kabala  .  edu  .  ee

2. Ajalugu 
Kool
Eesti ajalooarhiivis säilitatavas fondis “Eesti Evangeeliumi Luteriusu Konsistoorium” on Rapla 
koguduse pastori, praosti ja ühtlasi assessori O. Eberhardti allkirjastatud visitatsiooniprotokoll 9. 
juunist 1788, millest saame kinnitust Harju-Kabala kooli kirjaliku esmamainimise kohta. Protokoll
on koostatud tagasivaatena 1787. aasta kohta. Tõlge saksakeelsest protokollist: Kabala külas ühes 
majas kasutatakse kolme tuba koolimajana. Kooliõpetaja on saanud mõisast tööd. Olukord 
rahuldav.

Järgmise dokumenteeritud mainimisena on 1864. aastast kirje Rapla kiriku kroonikas.
Kabala Kooli järjepidev tegutsemine aastail 1864–1970 on seotud kolme koolihoonega:
1864–1875 Laikma külas Kooli talus
1875–1923 Suurkülas Aruvälja talus
1923–1970 Kabala mõisa härrastemajas.
1970–1990 oli kool suletud. 
Kabalas avas koolimaja uksed taas 1990. aasta 29. septembril koolijuht Friedebert Krönströmi 
juhtimisel. Kooli nimekirjas oli 96 õpilast ja töötas 17 õpetajat.
Alates 01.09.2009 on Raikküla vallas üks munitsipaalkool – Kabala Lasteaed-Põhikool.

Lasteaiarühmad
Tamme külas:
1966. aastal alustas tööd V. I. Lenini nim kolhoosi Lastepäevakodu, millest sai Kabala Lasteaia 
eelkäija. Lastepäevakodu avati endise Kabala Algkooli ruumides. Lasteaia juhatajana töötas Maret 
Kirss. Väga pikka aega töötas lasteaiakasvatajana hea kunstiandega Joanna Leier.
Praeguses majas avas lastepäevakodu uksed 26. veebruaril 1991. Lasteaias oli 22 last ja töötas 2 
õpetajat. 
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Kool ja lasteaed tegutsesid ühisel juhtimisel Kabala Põhikool-LPK nime all. Seadusest tulenevalt 
muudeti kool ja lasteaed eraldi üksusteks 01.01.2000.
Alates 01.09.2005 on kool ja lasteaed taas liidetud ning moodustavad ühise haridusasutuse nimega 
Kabala Lasteaed-Põhikool. 

Purku külas:
1985. aasta kevadel avati Purkus Järvakandi kolhoosi lastepäevakodu Miki, mille esimeseks 
juhatajaks oli Monika Grünbaum. Tööd alustati kahe rühmaga tolleaegse kolhoosi lasteaiaks 
ehitatud kahepereelamus. Lasteaias puudus söögi tegemise võimalus ning toitu toodi termostega 
kolhoosi sööklast. Peod ja suuremad üritused toimusid lähedal asuvas Purku kultuurimajas.
1992. aasta sügisel jõudsid lõpule aastaid tühjana seisnud koolimaja renoveerimistööd ja üle pika 
aja hakati Purkus taas kooliharidust andma. Lasteaed liitus liitrühmana Järvakandi Põhikooli 
koosseisu. 
1999. aastal muudeti põhikooli juures töötav liitrühm iseseisvaks asutuseks, mis tegutses kooli 
ruumides Purku Muumi lasteaia nime all. 2005. aastal sai põhikoolist algkool ja nüüd kuuluti 
Järvakandi Lasteaia-Algkooli koosseisu. Kõigil nendel aastatel oli juhatajaks Milvi Lõhmus.
Seoses Raikküla valla koolivõrgu ümberkorraldamisega lõpetas 2009. aasta sügisel Järvakandi 
Lasteaed-Algkool oma tegevuse. Koolihoones jätkas tööd lasteaiarühm, mis kuulub Kabala 
Lasteaia-Põhikooli koosseisu. 

Lipa külas:
1990. aastal avati Lipa klubis Raikküla kolhoosi lastehoid, mis muudeti 1.08.1991 Raikküla valla 
allasutuseks. 1997. aastal toodi kooli ruumidesse üherühmaline Raikküla Lasteaed. Lustilapse 
rühm liideti 1.09.2005 kooliga, moodustati Raikküla Lasteaed-Algkool. 2009. aastal Raikküla 
valla haridusvõrk reorganiseeriti, Lipa koolimajas tegutseb sellest ajast Kabala Lasteaia-Põhikooli 
Lustilapse rühm.

3. Eripära 
Õppekavade toetava tegevusena pöörame erilist tähelepanu laste ja õpilaste looduse 
tundmaõppimisele ja hoidmisele ning liikumisele ja sportimisele. Koolis tegutsevad vastavad aine-
ja huviringid: loodusring ja spordiring, lisaks veel näitering, lauluring, pilliring, käsitöö- ja 
kunstiring, keraamika, meisterdamine, arvutiring ja robootika. 
Osaleme igal kevadel ja sügisel KIK-i toel keskonnahariduslikes õppeprogrammides.
Meie eripära avaldub ka töös hariduslike erivajadustega õpilastega. Koolis töötab rühmaklass 
hariduslike erivajadustega õpilastele. Erilist tähelepanu pöörame lapsest ja õpilasest lähtuvale 
individuaalsele lähenemisele. Kaks lasteaiarühma ja kool on ühinenud projektiga „Kiusamisest 
vaba lasteaed ja kool“.
Kuulume 2005. aastast Tervist Edendavate Koolide ja Lasteaedade võrgustikku. Meie 
prioriteetideks on tervislike eluviiside kujundamine, liikumisaktiivsuse tõstmine, laste ja õpilaste 
vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine. Meil on igal sügisel ja kevadel tervisenädal, kus fookuses 
on erinevad teemad. Meie tervisedenduse meeskond on analüüsinud valupunkte füüsilises 
keskkonnas, koostanud hädaolukordade lahendamise plaani, korraldanud esmaabiõppuseid 
õpilastele ja osaleme projektides Otsi Otti, Tuletõrjeolümpia, Suitsuprii klassi konkurss, Reipalt 
koolipinki, Kaitse end ja aita teisi suvelaagris. Traditsiooniks on saanud lasteaiarühmade ühine 
lasteaiaolümpia, milles osalevad kõik rühmad. Spordimaja kasutamine annab head eeldused laste 
füüsiliseks arendamiseks.
Koolis tegutseb Õpilasesindus, mis on loodud veebruaris 2000. Tegevuse peaeesmärkideks on 
tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ning seaduslikke õigusi; tõsta õpilaste 
vastutustunnet õppetöö ja kooli suhtes. Ülesandeks on iga veerand korraldada kaasõpilastele üks 
ülekooliline üritus.
Teeme tihedat koostööd Raikküla valla ANKiga, mille raames osalevad meie kooli õpilased ühistel
väljasõitudel ja erinevates ettevõtmistes.



4. Traditsioonid
1) Koolitähtpäevadega seotud traditsioonid: 01. septembri aktus - tarkusepäev; kooli sünnipäev - 
kablutamine; lasteaiarühmade sünnipäevad; õpetajate päev; aabitsapidu; lõpukell; parimate 
lõpetajate ja nende vanemate vastuvõtt; lõpuaktus.
2) Kalendritähtpäevad: isadepäev; kodanikupäev; mardi-kadrikarneval; jõuluadvendihommikud; 
päkapiku töötoad; jõulukontsert; käsitöönäitus; Eesti Vabariigi aastapäeva aktus; vastlapäev; 
emakeelepäev; teatripäev; emadepäeva kontsert. 
3) Ainealased ülekoolilised traditsioonid: muusikapäev/muusikanädal; keskkonnanädal; 
keeltenädal; tervisenädal; spordipäevad; tantsupäev; rahvastepalli karikavõistlus; orienteerumine; 
maastikumäng; käsitööpäev algklassidele; poiste nädal; tüdrukute nädal; matkapäev; 
veerandilõpuviktoriin.

5. Lapsed
Lasteaeda võetakse lapsi alates 2. eluaastast. Käesoleval õppeaastal töötab lasteaias neli rühma: 
kolm liitrühma ja üks aiarühm kokku 43 last. Lasteaias on enamuses Raikküla valla lapsed. 
Lasteaias järjekorda ei ole. Üksikutel juhtudel on olnud vajadus lasteaiakoha järele 1,5-aastastele 
lastele.

Tabel 1. Eelkooliealiste laste arv vallas külade kaupa (seisuga 31.12.2015). 

Küla Laste arv 

Raikküla piirkond 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a kuni 1 a Kokku 

Nõmmküla 1 1 1 1 1 5

Metsküla

Lipametsa 1 1

Keo 1 1 2

Lipa 1 1 1 3

Kaigepere 1 1 2

Raela 1 1

Raikküla 1 1 1 2 4 2 11

Kokku 2015 2 4 3 5 7 4 25

Purku piirkond 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a kuni 1 a Kokku 

Vahakõnnu 1 1 2

Valli 1 1 1 3

Purku 2 1 1 1 1 6

Põlma 2 1 3

Kokku 2015 3 1 1 4 2 3 14

Kabala piirkond 6 a 5 a 4 a 3 a 2 a 1 a kuni 1 a Kokku 

Nõmmemetsa 1 1 1 3

Loe

Ummaru

Koikse 3 3



Jalase

Lõpemetsa 2 1 1 1 1 1 7

Tamme 6 3 1 1 1 12

Kõrvetaguse

Riidaku 1 1 1 3

Pühatu 1 1 2

Kokku 2015 3 9 8 3 3 1 3 30

Kokku kõik piirkonnad 8 14 12 8 7 10 10 69

6. Õpilased
Koolis toimub õppetöö 1.–9. klassini eesti keeles ja statsionaarses õppevormis. Koolis on toimivad
tugisüsteemid õpilaste abistamiseks. Käesolevast 2015. õppeaastast töötab koolis eripedagoog ja 
toimuvad rühmatunnid hariduslike erivajadustega õpilastele. 2015/2016. õppeaastal õpib 
põhikoolis 63 õpilast 7 klassikomplektis, sealhulgas 5 hariduslike erivajadustega õpilast.

Tabel 2. Õpilaste arvu dünaamika järgneval kolmel õppeaastal. 
õ. –a. 1. 

klass
2. 
klass

3. 
klass

4. 
klass

5. 
klass

6. 
klass

7. 
klass

8. 
klass

9. 
klass

Kokku

2010/11 8 10 4 13 3 7 4 8 6 63
2011/12 3 8 9 4 13 2 7 4 9 59
2012/13 7 3 7 9 5 13 2 7 3 56
2013/14 4 6 3 8 9 5 13 2 7 57
2014/15 10 4 6 4 6 10 6 10 1 57
2015/16 6 9 4 6 4 8 11 5 10 63
2016/17 4 6 9 4 6 4 8 11 5 57
2017/18 10 4 6 9 4 6 4 8 11 62
2018/19 6 10 4 6 9 4 6 4 8 57

Tabel 3. Õpilaste arvu muutus ja prognoos aastate lõikes, arvestades jooksvat aastat.
2011. aastal  63 õpilast / 46 lasteaialast kokku 109
2012. aastal  59 õpilast / 44 lasteaialast kokku 103
2013. aastal  56 õpilast / 47 lasteaialast kokku 103
2014. aastal  57 õpilast / 47 lasteaialast kokku 104
2015. aastal  57 õpilast / 44 lasteaialast kokku 101
2016. aastal  63 õpilast / 44 lasteaialast kokku 107
2017. aastal  57 õpilast / 45 lasteaialast kokku 102
2018. aastal  62 õpilast / 45 lasteaialast kokku 107
2019. aastal  57 õpilast / 45 lasteaialast kokku 102

Aastaks 2013–15 prognoositud laste arv on osutunud plaanitust väiksemaks, kuid on täitnud 
miinimumprognoosi, milleks oli 100 last koolis ja lasteaias kokku. Püsivalt on laste arv koolis 57 
ja lasteaias 45 lapse  piires. Kuna laste sündivus on madal ja esimesse klassi astuvate õpilaste arv 
on  aastate lõikes kõikuv, siis õpilaste koguarv koolis järgnevateks aastateks näitab vähenemise 
tendentsi. Üks põhjustest on, et õpilased alustavad õpinguid või jätkavad neid Rapla koolides. 
Nende õpilaste hulk läbi aastate on erinev, kuid siiski arvestatav, eriti Purku ja Raikküla 
piirkonnas. 



Samas on ka vastupidi, vanemad eelistavad oma lapsed panna just väiksesse maakooli, et oleks 
rahulikum õpikeskkond.
Eelduste kohaselt saavad liitklassid olla I ja II kooliastmes. Kuna lasteaialaste arv püsib stabiilsena
40 ringis, siis laste arv koolis ja lasteaias kokku ei tohiks langeda arengukava perioodi lõpuks alla 
80.

7. Õpetajad
Kooli headuse määravad valdavalt õpetajate kvalifikatsioon ja nende heatasemeline töö. Kool on 
kindlustatud suures osas erialase kaadriga, kes loovad tingimused kõikide laste ja õpilaste arenguks
ning toetamiseks. Tugiteenust pakub eripedagoog. Psühholoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi 
teise tasandi teenuseid osutab vajadusel Raplamaa Rajaleidja Keskus. Kooli- ja klassivälist 
tegevust juhib kooli huvijuht koostöös õpetajatega.  
2015. a. septembri seisuga on lasteasutuses personali kokku 40, neist pedagooge 22. 

Tabel 4. Õpetajate ja lasteaiaõpetajate vanuseline koosseis.

Koolis 2015/2016. Arv (%) Lasteaias 2015/2016. Arv (%)

Alla 25-aastased 1 (10%)

25–29-aastased 1 (7%)

30–39-aastased

40–49-aastased 6 (43%) 2 (20%)

50–59-aastased 3 (21%) 5 (50%)

Üle 60-aastased 4 (29%) 2 (20%)

Tabel 5. Kvalifikatsiooninõuetele vastav õpetajate arv (ametikohtade põhjal protsentides).

2014/2015 2015/2016

Alusharidus 90% 90%

I kooliaste 100% 100%

II kooliaste 83% 100%

III kooliaste 86% 100%

8. Kooli õpikeskkond
Igal lasteaiarühmal on mängutuba, magamistuba, riietusruum ja tualettruum. Magamistoad 
mahutavad 15 voodit. Kaks rühma asuvad endiste koolimajade ruumides, mis on lasteaialastele 
kohandatud. 
Koolis on algklassidel oma klassiruumid, eraldi on muusika, matemaatika-füüsika, ajaloo, eesti 
keele, võõrkeele, loodusainete, kunsti- ja käsitöö ning tehnoloogiaõpetuse ainekabinetid. Veel on  
majas rühmaklass, arvutiklass, kooliraamatukogu, mängude tuba, näiteringi klass, psühholoogi  
tööruum. Kehalise kasvatuse ja liikumise tundideks kasutame Kabala Spordimaja, mis on kooliga 
ühenduses. Koolil on olemas spordiväljakud, kus saab mängida korvpalli, võrkpalli ja 
minijalgpalli. Jalgpalliväljak vajab korrastamist. Koolil on olemas heal tasemel suusa- ja 
uisuvarustus, mis võimaldab soodsatel ilmaoludel talialadega tegeleda. Lasteaiarühmad teevad 
aktiivselt koostööd külaraamatukogudega Purkus ja Tamme külas. 
Koolil on oma köögid kõigis kolmes majas ja kooliõpilaste toitlustamiseks söögisaal.  
Lasteaiarühmad söövad rühmas, erandiks on Purku rühm, kus lapsed söövad söögisaalis. 
Lasteaiarühmadel on olemas õuealad, Purkus ja Tamme külas on need aiaga piiratud. Õuealal on 
varjualused vihmase ilma korral mängimiseks, on olemas ruum õuemänguvahendite hoidmiseks. 



Koolil on 150 m2 suurune saal, kus toimuvad peod ning muud lasteaia ja kooli üritused. 
Kõik kolm maja on amortiseerunud ja vajavad renoveerimist. Osaliselt on renoveerimistöid 
teostatud Kabala koolimajas, jätkuvad tööd on planeeritud valla investeeringute kavas.

3. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED

VISIOON

Kabala Lasteaed-Põhikool on lapsesõbralik ja omanäoline lasteasutus: siin on keskkond, mis 
võimaldab kõikidel lastel areneda vastavalt nende võimetele ja huvidele.

MISSIOON

Hoiame ja arendame Kabala Lasteaeda-Põhikooli, et laps:
●tunneb end turvaliselt, on terviseteadlik ja aktiivse ellusuhtumisega; 
●läheb kooli täis õppimisrõõmu ja julgust olla mina ise;
●hindab oma vanemaid, kaaslasi, kodukohta, loodust; 
●lõpetab kooli elus toimetulevana ja konkurentsivõimelise põhiharidusega.

PÕHIVÄÄRTUSED

HOOLIMINE – hoolime üksteisest, hoolime oma lastest, hoolime keskkonnast, kus me elame, ja 
hoolime loodusest, mis meid ümbritseb.

ARENG – loome arenguks soodsad tingimused ja õpikeskkonna lastele, õpilastele, töötajatele ja 
lastevanematele.

4. 2013–2015 ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS JA ARENGUEELDUSED

Eestvedamine ja juhtimine
Tugevused

● Alates 2012/2013. õppeaastast toimuvad üldkoosolekud kõikides majades eraldi, et tagada 
oma maja piires täielik koostöö ja informatsioon.  

● Koostöö erinevatel tasanditel – organisatoorne tegevus ja omavaheline suhtlemine on 
oluliselt paranenud seoses erinevate infokanalite kasutusele võtmisega.

● Sisehindamise järjepidev läbiviimine: sisehindamise aruanne koostatakse igal aastal, 
aruanne on aluseks uue aasta tegevuskava koostamisel.

● Töötajate vahel on head suhted. Toimib meeskonnatöö.
● Traditsioonide alalhoidmine ja väärtustamine. Toimuvad traditsioonilised üritused ja 

lisandunud on ühised ettevõtmised, mis väärtustavad koostööd.

Parendustegevused
● Seoses õppealajuhataja ametikoha kaotamisega on vajalik töö ümberkorraldamine juhtimis-

struktuuris. Jaotada tööülesanded ja vastutus direktori ja õpetajate vahel. 
● Viia kooli dokumendid järjepidevalt kooskõlla uuenenud õigusaktidega – uuendada 

töökorralduse reeglid, sisehindamise kord.
● Töötada põhiväärtuste täitmise ja kinnistamisega, traditsioonide alalhoidmine.
● Liitumine Eesti Lasteaedade Internetipõhise Infosüsteemi ELIISiga.
● Infovahetus lasteaiarühmade vahel regulaarseks.



Personalijuhtimine
Tugevused

● Professionaalsed õpetajad. Kooli pedagoogiline personal on kompetentne korraldamaks 
õppe-kasvatusprotsessi nii, et õpilaste individuaalsed erisused on arvestatud.

● Püsiv ja stabiilne õpetajaskond.
● Välja töötatud ja toimiv õpetajate eneseanalüüsi süsteem.
● Vajaduspõhised meeskonnakoolitused.
● Toimiv töötajate tunnustussüsteem.
● Ühistegevused asutuse töötajatele.

Parendustegevused
● Arenguvestluste läbiviimine kõikide töötajatega.
● Teha koostööd Rajaleidjaga, asutuses tugiteenuste võimaldamine (spetsialistide tööle 

võtmine).
● Majasiseste lahtiste tegevuste või sisekoolitusete korraldamine kolleegidele.
● Vajaduspõhised koolitused ja meeskonnakoolitused. Hariduslike erivajadustega laste ja 

õpilastega seotud koolitused: „Kiusamisest vaba lasteaed“ koolitus; IKT alased koolitused.

Koostöö huvigruppidega
Tugevused

● Lastevanemate koosolekud on sisukad ja osavõtt nendest on tõusnud.
● Perevestlustest osavõtt koolis väga hea. 
● Rahulolu- ja tagasisideküsimustike tagastusprotsent hea (80%). 
● Koolis toimub igal veerandil üks üritus koos vanematega.
● Hea koostöö Raikküla valla ANK-iga, külaraamatukogude ja Raikküla Vallavalitsusega.

Parendustegevused
● Õpilasesinduse aktiivsuse tõstmine.
● Vanemate ja hoolekogu liikmete kaasamine ühisürituste korraldamisel.
● Osalemine välisprojektides.
● Perevestluste läbiviimise suurendamine lasteaias.
● Koostööprojektid õppe- ja kasvatustegevuse rikastamiseks spordimaja ja hoolekoguga.
● ELIIS-i ( Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem) kasutusele võtmine.
● Kodulehe uuendamine.

Ressursside juhtimine
Tugevused

● Koolimaja renoveerimistööd (vahetatud katus ja uuendatud ventilatsioonisüsteem).
● Kooli igas klassis ja lasteaiarühmas on arvutid ja Interneti ühendus. 
● Ladus töökorraldus köökides, lastele sobivad menüüd.
● Töötajate rahulolu on kasvanud töökorralduse ja -tingimustega.
● Projektitöö on koolielu mitmekesistanud. Koostööprojektid KIKi, HTMi, HITSA, EOKga. 

Parendustegevused
● Koolimajas jätkata renoveerimistöid. (Katuse soojustus, akende vahetus, sanitaarremont, 

küttesüsteem).
● Vanades koolihoonetes asuvate lasteaiarühmade ruumide remont.
● Kogu maja WIFI võrgu ehitamine.
● Lasteaiarühmade mängu- ja spordiväljakute kesine olukord: mänguala atraktsioonide 

uuendamine. 
● Uute õppevahendite, õppekirjanduse ning ilukirjanduse soetamine. Uuendada arvuteid ja 

inventari.



Õppe- ja kasvatustegevus 
Tugevused

● Õppekava arendustöö toimub meeskonnatööna.
● Kõik õpilased ja suurem osa vanematest on osalenud arenguvestlustel, lasteaialaste 

vanemate osalemine arenguvestlustel on tõusnud.
● Koolis tegeletakse süvendatult loodusainetega.
● Kool ja lasteaed osalevad õppekava toetavates keskkonnahariduslikes projektides.
● Lasteaias on suurenenud loov- ja avastuslike mängude metoodikate kasutamine.
● Oleme aktiivsed spordis maakonna väikeste põhikoolide arvestuses. Head 

sportimistingimused ja andekad ning spordihuvilised noored – head tulemused maakonnas.
● Koolis tegeletakse õpilaste karjäärinõustamisega ja tehakse koostööd Rajaleidjaga. 
● Laste individuaalsuse toetamine ja märkamine ning kiire võrgustikutöö, väike kool – kõiki 

on märgatud.
● Õpilastele on rakendatud vajalikud tugisüsteemid – individuaalne õppekava, õpiabi, 

eripedagoogi abi.
● Oleme kaasav kool, koolis toimuvad rühmatunnid hariduslike erivajadustega õpilastele.

Parendustegevused
● Pöörata jätkuvalt tähelepanu laste kooliks ettevalmistamisele, arendades laste sotsiaalseid 

oskusi, et nad tuleksid koolis toime ja oskaksid erinevates olukordades käituda.
● Muuta lasteaias laste arengu- ja koolivalmiduse hindamise meetodid mängulisemaks.
● Kasutada tundides rohkem diferentseeritud õppeülesandeid, õpetada rohkem infot otsima.
● Pöörata suuremat tähelepanu funktsionaalsele lugemisoskusele, mis on kõikide ainete 

õpitulemuste saavutamise aluseks.
● Teha jätkuvalt koostööd erialaspetsialistidega Raplamaa Rajaleidjast.
● Uuendada kooli õppekava vastavalt muudatustele riiklikus õppekavas.
● Koolis kasutada senisest enam kujundavat hindamist.
● Leida enam võimalusi andekate laste toetamiseks.
● Ühineda kõikide lasteaiarühmadega projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.
● Suurendada õuesõppe osakaalu õppe- ja kasvatustegevuses.

5. ARENGU ÜLDEESMÄRGID JA PRIORITEEDID

ÜLDEESMÄRGID

1. Õppetöö valdkond – meie kooli õpilased, lastevanemad ja õpetajad mõistavad elukestva õppe 
ja arengu vajalikkust.

2. Kasvatustöö valdkond – meie kooli õpilased hoolivad üksteisest, õpetajatest, vanematest ja 
keskkonnast, kus nad viibivad.

3. Majanduse valdkond – meie kooli õpikeskkond on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav, toetab 
igati õppimist ja õpetamist.

PRIORITEEDID AASTATEKS 2016–2018
Eestvedamine ja juhtimine
Eesmärgid
Kooli tegevus on suunatud lapse ja õppija arenguks soodsate tingimuste loomisele.
Organisatsioonikultuuri väärtuspõhine arendamine – traditsioonide alalhoidmine ja väärtustamine. 
Kooli arengu planeerimine on süsteemne, toetudes sisehindamisele, kus planeerimine tuleneb



eelneva perioodi analüüsist kõigis tegevusvaldkondades. 

Personalijuhtimine
Eesmärgid
Meeskonnatöö oskuste arendamine, personali kaasamine kooli arendustegevusse.
Koolituste kavandamisel  pöörata tähelepanu suhtlemisoskust ja eneseanalüüsioskust arendavatele 
ja õpetaja professionaalsust toetavatele koolitustele.
Arenguvestluste läbiviimine kõikide töötajatega.

Koostöö huvigruppidega
Eesmärgid
Koostöö huvigruppidega toetab laste ja õpilaste arengut.
Hoolekogu rolli tähtsustamine ja väärtustamine kooli arengu suunamisel.
Ühisürituste ja koolituste kaudu vanemate ja kogukonna kaasamine koolielu edendamisse. 
Vanemate ettepanekute arvestamine laste ja õpilaste arengu toetamisel.

Ressursside juhtimine
Eesmärgid
Koolis on turvaline ja arengut toetav kasvu-, mängu- ja õpikeskkond. 
Koolis on kaasaegsed õppevahendid, mänguasjad ja tehnilised vahendid. 
Tervisenõukogu tegutseb sihipäraselt tervist ja tervislikke eluviise soodustavate tegevuste
kavandamisel ja keskkonna loomisel.
Projektitöö lisaressursside hankimiseks koostöös Raikküla Vallavalitsusega.

Õppe- ja kasvatusprotsess
Eesmärgid
Õppekava arendustöö, ainevaldkondade lõimimine.
Õpiraskustega õpilastele on rakendatud vajalikud tugisüsteemid. 
Turvalise koolikultuuri loomine väärtuskasvatuse kaudu.
Kujundava hindamise strateegiate ellurakendamine õppija arengu toetamisel.
Klassi- ja aineõpetaja töö tulemuslikkusele suunatud tegevuse juhtimine.
Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamisel on arvestatud laste ja õpilaste individuaalsete 
iseärasustega ning lapse- ja õpilasekesksusega.
Kõik põhikooli lõpetajad jätkavad oma võimetele ja huvidele vastavat haridusteed.

6. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2016–2018
1. Eestvedamine ja juhtimine

Prioriteet Tulemus 2016 2017 2018 Vastutaja
1. Juhtimisstruktuuri 

ümberkorraldamine, 
toimiv meeskonnatöö. 

Huvigruppide üldine rahulolu 
õppeasutuse juhtimisega ja 
toimimisega. Korrapärane 
infovahetus.

x x x direktor

2. Sisehindamise kaudu 
analüüsitakse kooli  
põhitegevuste 
tulemuslikkust.

Direktor esitab õppeaasta lõpul 
aruande õppenõukogule, 
hoolekogule ja pidajale, kellega 
koostöös kavandatakse uue 
õppeaasta üldtööplaan.

x x x direktor

3 Kooli dokumentide 
järjepidev kooskõlla 
viimine uuenenud 
õigusaktidega.

Kõik dokumendid on 
õigeaegselt kooskõlla viidud.

x x x direktor



4. Ühiselt kokkulepitud 
traditsioonide 
alalhoidmine ja 
väärtustamine.

Meie traditsioonid toetavad 
meie koolikultuuri ja väärtuste 
elluviimist. Huvigruppide 
rahulolu korraldatud ühiste 
tegemistega. 

x x x direktor

5. Liitumine ELIISiga. Info vahendamine toimub 
ELIISi kaudu paberivabas 
keskkonnas. 

x x direktor

2. Personalijuhtimine

Prioriteet Tulemus 2016 2017 2018 Vastutaja
1. Arenguvestluste 

läbiviimine töötajatega.
Arenguvestlused on läbi viidud, 
töötajate ettepanekutega on 
arvestatud.

x x x direktor, 
majandus-
juhataja

2. Vastavalt 
koolitusplaanile 
toimuvad 
meeskonnakoolitused.

Igal aastal on toimunud kaks 
meeskonnakoolitust.

x x x direktor

3. Hariduslike 
erivajadustega laste  ja 
õpilaste toetamise ning 
õpetamisega seotud 
koolitused

Kõik õpetajad on läbinud 
vastavad koolitused.

x x x  direktor

4. Laste ja õppijate 
vajadusest lähtuvalt 
tugiteenuste võimalda-
mine, koostöö 
Rajaleidjaga.

Õpetajad ja vanemad   on 
saanud vajalikku abi, 
spetsialistide abi on kättesaadav.

x x x direktor

5. Majasiseste lahtiste 
tegevuste, sisekoolituste 
läbiviimine.

Kõik õpetajad on läbi viinud 
sisekoolituse.

x x x direktor

6. Ühistegevuste 
läbiviimine asutuse 
töötajatele.

Igal aastal on korraldatud 
vähemalt üks ühisüritus.

x x x direktor

3. Koostöö huvigruppidega

Prioriteet Tulemus 2016 2017 2018 Vastutaja
1. Lastevanemate koolitus-

üritused ja teavitamine, 
nõustamine 
spetsialistide poolt 
(logopeed, kooli-arst, 
karjäärispetsialist).

Lastevanematele on korraldatud 
nõustavaid koolitusi, 
vestlusringe laste kasvatamise 
toetamiseks.

x x x  direktor

2. Rahuloluküsitluste 
läbiviimine 
(vanemad, hoolekogu).

Läbi on viidud  
rahuloluküsitlused ja tulemused 
analüüsitud, ettepanekutega on 
arvestatud.

x x x direktor/ 
õpetajad

3. Perevestluste 
läbiviimine lasteaias, 
koolis.  

Lastevanemad osalevad laste 
arengu toetamiseks ja koostööks
suunatud arenguvestlustel.

x x x direktor/ 
õpetajad

4. Õpilasesinduse Kord veerandis nõupidamine x x x direktor/



(ÕE) aktiviseerimine, 
tegevuskava.

kooli juhtkonnaga, täidetud 
tegevuskava. 

ÕE, 
huvijuht

5. Info ja teavitamine, 
artiklid valla lehes, 
kodulehekülje arendus-
töö.

Iga kuu on ilmunud kirjutis või 
artikkel, mis tutvustab kooli- ja 
lasteaiaelu sündmusi. Uuenenud
koduleht.

x x x ÕE, 
huvijuht 
direktor

6. Koolivalmiduse 
tagasiside 
klassiõpetajalt, 
nõustamine. 

Koostöö lasteaia õpetajate ja 
klassiõpetajate vahel toimib, 
õpilased saavad koolis 
hakkama.

x x x direktor/
õpetajad

7. Võimaluste leidmine 
osalemaks 
välisprojektides 
erinevate 
sõpruskoolidega.

Koostööprojekt. x x x direktor, 
huvijuht

8. Kogukonna kaasamine, 
ühisprojektid.

Lapsevanemad on  koostöös 
õpetajatega korraldanud lastele 
õppekasvatustööd rikastavaid 
üritusi.

x x x direkt or, 
õpetajad 

9. Hoolekogu kaasamine 
arendustegevusse, 
ühisüritused asutuse  
eesmärkide toetamiseks.

Hoolekogu eestvedamisel on 
igal aastal korraldatud üks 
ühisüritus lastevanematega . 

x x x direktor, 
hoolekogu

10. Koostöö spordimajaga, 
muud koostööprojektid.

Õpilaste õppetöö ja tunniväline 
tegvus on vaheldusrikkam

4. Ressursside juhtimine, õpi- ja töökeskkond

Prioriteet Tulemus 2016 2017 2018 Vastutaja
Investeeringu vajadused kirjeldatud valla arengukavas. 
1. Kooli hoone jätkuv 

renoveerimine ja  
lasteaiarühmade ruumide
remont.

Hoone renoveerimisega on 
loodud lasteaia ja kooli tööks 
sobiv keskkond. 

x x x direktor, 
majandus-
juhataja

2. Materiaaltehnilise baasi 
arendamine: mööbel, 
köögiseadmed, saali-
toolid. 

Koolis on kaasaegne, turvaline 
ja sobiv keskkond.

x x x direktor

3. Kooli WIFI võrgu 
ehitamine.

Juhtmevaba Internet levib üle 
kogu maja.

x direktor

4. Infotehnoloogia kaas-
ajastamine riist- ja tark-
vara uuendamine.

Digipädevuste kujundamiseks 
kasutavad õpilased ja õpetajad 
tundides sülearvuteid/tahvleid.

x x direktor

5. Mänguala atraktsioonide
uuendamine.

Lasteaia õueatraktsioonid 
pakuvad lastele piisavalt 
tegevust.

x x direktor

6. Lasteaialaste ja 
kooliõpilaste tervise 
jälgimine, selgitustöö 
tegemine tervislike 
eluviiside propageeri-
miseks. Tervislike 

Vähenenud on haiguspäevade 
arv lasteaias. Õpilased 
väärtustavad terveid eluviise.

x x x direktor/
Tervise-
nõukogu



ürituste korraldamine.
7. Tervisenõukogu 

sihipärane tegevus: 
tegevuskava ja projektid.

Toimuvad loengud ja praktilised
tegevused kooliõe ja teiste  
tervisespetsialistide 
juhendamisel.

x x x direktor/
Tervise-
nõukogu

8. Spordiväljaku
 ja terviseraja välja-
ehitamine Tamme külas.

Valminud rajatiste kasutamisel 
on loodud võimalused tervislike
tegevuste läbiviimiseks.

x x direktor/
Tervise-
nõukogu

9. Säästlik majandamine.  
Säästlike majandamis-
võtete planeerimine ja 
kulude seire.

Osaleme 
keskkonnasäästlikkusele 
suunatud projektides.

x x x direktor, 
majandus-
juhataja

10. Projektitaotluste 
esitamine 
koostööpartneritele laste 
õpi-võimaluste, 
personali 
koolitusvõimaluste 
rikastamiseks. 

Koostöös on lastele/õpilastele 
korraldatud õppetööd 
rikastavaid tegevusi. Toimunud 
on koostöökoolitused 
personalile.

x x x direktor/ 
majandus-
juhataja/ 
õpetajad

11. Koolitranspordi 
korraldamine.

Maksimaalselt õpilaste vajadusi 
arvestav koolitransport.

x x x direktor

5. Õppe- ja kasvatustegevus

Prioriteet Tulemus 2016 2017 2018 Vastutaja
1. Õppekava arendustöö - 

ainevaldkondade 
lõimimine.

Kooli ainekavad on kooskõlas 
uuenenud riiklike ainekavadega 
ja arvestavad kooli põhiväärtusi,
eripära.

x x x  direktor

2. Laste arengu hindamine 
läbi arengumängude. 

Rühmades on kasutusel 
arengumängud.

x x direktor/ 
õpetajad

3. Õuesõppe ja avastus-
õppe osakaalu suurenda-
mine õppetegevuses.

Lapsed õpivad enam kogemise, 
uurimise ja mängu kaudu.

x x direktor/ 
õpetajad

4. Õppe- ja mängu-
vahendite täiustamine  
ja kaasajastamine uue-
nenud õppesuundade 
toeks (nt robootika 
õppevahendid) ja laste 
arenguvajadustest 
lähtuvalt. 

Koolis on kaasaegsed 
õppevahendid, mänguasjad ja 
tehnilised vahendid.

x x x direktor

5. Laste/õpilaste 
arenguliste ja 
hariduslike erivajaduste 
märkamine. 
Tugisüsteemide 
rakendamine 
(rühmatunnid).

Laste/õpilaste erivajadused ja 
eripärad on märgatud, tegevuste 
kavandamisel arvestatakse 
individuaalset arengut, 
vajadusel koostatakse 
individuaalne arenduskava või 
individuaalne õppekava.

x x x direktor

6. Kohandatud õppe 
(diferentseeritud) ja 

Õpihuvi on säilinud kõikidel 
õpilastel (ka õpiraskustega 

x x x direktor



hindamise kasutamine 
lähtuvalt õpilase 
vajadustest.

õpilastel). Õpilastele on 
vajadusel koostatud 
individuaalsed õppekavad.

7. Regulaarne õpitulemuste
analüüsimine ja paren-
dustegevuse 
planeerimine. Õppimist 
toetavate strateegiate 
kasutamine.

Kujundav hindamine toetab 
õpilase arengut ja 
õpimotivatsiooni; tõusnud on 
õppeedukus.

x x x direktor/ 
õpetajad

8. Kõikides rühmades ja 
algklassides 
„Kiusamisest vaba 
lasteaed ja kool“ 
metoodika rakendamine.

Kõik rühmad ja algklassid 
osalevad projektis „Kiusamisest
vaba lasteaed ja kool“.

x x direktor/ 
õpetajad

9. Tervisedenduslik töö 
lasteaias ja koolis: 
koostööprojektid.

Võetakse osa projektidest ja 
aidatakse kaasa nende 
läbiviimisele.

x x x direktor/
Tervise-
nõukogu

10. Raamatukogu 
arendamine: teavikute, 
ilukirjanduse soetus.

Igal aastal täiendatakse 
teavikute fondi.

x x x direktor/ 
raamatukog
u juhataja

11. Ainepäevade ja nädalate 
korraldamine.

Toimuvad ainepäevad, nädalad, 
osaletakse konkurssidel.

x x x direktor/ 
õpetajad

12. Regulaarne laste ja  
õpilaste rahulolust 
tagasiside saamine.

Igal aastal toimuvad rahulolu-
küsitlused.

x x x direktor/ 
õpetajad

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab direktor.
Arengukava täitmist analüüsitakse ja täitmisele antakse hinnang iga õppeaasta kokkuvõttes kooli 
õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu koosolekul.
Arengukava uuendatakse seoses:

● õigusaktide muudatustega;
● kooli pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;
● tähtaja möödumisega.

Arengukava avalikustatakse kooli kodulehel.
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