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1. SISSEJUHATUS 
 

 

Paide Valla Lasteaed-Kooli arengukava on dokument, mis on koostatud põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 67 alusel ning käsitleb kooliarenduse põhisuundi valdkonniti, sealhulgas 

turvalisuse tagamist koolis, õpetajate täiendkoolituse  kava, tegevuskava ning eesmärke aastateks 

2013-2017.  

Dokumendi koostamisel on lähtutud Paide valla arengukavast  ja kooli sisehindamise tulemustest.  

Arengukava koostamisel osales töörühm, mis koosnes lasteaia ja kooli esindajatest. Arvamuse 

avaldamiseks on arengukava esitatud  hoolekogule ja õppenõukogule. 
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2. VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED 
 

 

Paide Valla Lasteaed-Kool pakub maalähedases looduskeskkonnas kaasaegset õpikeskkonda ja 

heal tasemel haridust nii  eelkooli kui kooli osas, kus hinnatakse tervet ja aktiivset eluhoiakut, 

austatakse kogukonna traditsioone ja ollakse avatud välismaailmale. Seejuures lähtutakse lapse 

füüsilistest, vaimsetest ning sotsiaalsetest vajadustest. 

Paide Valla Lasteaed-Kooli missioon on iga lapse individuaalset arengut toetav koostöö aktiivse 

eluhoiakuga, oma kodukohta hoidva ja enesega toimetuleva eetiliste tõekspidamistega inimese 

kujundamisel. 

Meie väärtusteks on: 

 SALLIVUS – oleme heatahtlikud ja sõbralikud, sallime erinevusi 

 AUSTUS – austame iseennast, kaaslasi ja kolleege, suhtume lugupidamisega 

ümbritsevasse, nii elus- kui eluta loodusesse 

 HOOLIVUS – hoolime üksteise tunnetest, personaalsetest vajadustest ja isiklikest asjadest 

 JULGUS – julgeme olla loovad, ettevõtlikud ja kanda vastutust 

 AUSUS – oleme ausad iseenda ja teiste suhtes 

 

 

3. OLEMASOLEVA HARIDUSSÜSTEEMI KIRJELDUS 
 

3.1.  Üldised andmed 

 

2011. aasta sügisel liideti Sargvere ja Tarbja kool ning moodustati Paide Valla Lasteaed-Kool. 

Kool ja lasteaed teenindavad eelkõige Paide valla territooriumil elavaid lapsi. Põhikooliealised 

lapsed saavad koolis käia Paide Valla Lasteaed-Kooli Tarbja õppekohas. Tarbja piirkonna 

eelkooliealised lapsed saavad käia lasteaias Tarbjal, kus tegutseb sõim ja kaks lasteaiarühma.  

Sargveres tegutseb lasteaiarühm, kuhu on oodatud 2-7aastased piirkonnas elavad lapsed.  

Kooli ja koju sõiduks kasutavad lapsed ühiskondlikku transporti. Koolitransport hetkel puudub. 

Nii koolil kui lasteaial on oma õppekava, mille kaudu viiakse ellu haridusasutuste õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärke.  

 

Probleemid 

 Töökohtade vähesus piirkonnas, 

 probleemid eluasemega -  vabade normaalses sanitaarses korras korterite vähesus, 

 laste vähenemine  Paide vallas. 

 

Eesmärgid 

 Anda lapsevanematele kindlustunne Paide Valla Lasteaed-Kooli jätkusuutlikkuse kohta, 

 julgustada lapsevanemaid peale lasteaeda jätkama lapse õpinguid Paide Valla Lasteaed-

Koolis, 

 pakkuda jätkusuutlikku alus- ja põhiharidust, 

 kaasata lapsevanemaid lasteaed-kooli ühistegevustesse ning hoolekogu kaudu ka asutuse 

juhtimisse. 
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Õpilaste arv koolis aastatel 2011- 2014 on lisatud tabelina (Lisa 1). Arengukava koostamise 

muutmise hetkel (oktoober 2014) õpib algkoolis 1. -6. klassis  30 last. Komplekteeritud on kolm 

klassikomplekti: 

 

Tabel 1 Klassikomplektid 2014/2015õppeaastal 

1.ja 4.KLASS 2. ja 3. KLASS 5. ja 6.KLASS 

9+3 õpilast 7+4 õpilast 4+3 õpilast 

 

Arengukava koostamise muutmise hetkel (oktoober 2014) on lasteaias kokku 56 last. 

Komplekteeritud on üks liitrühm Sargveres - Vikerkarud (2-7 aastased lapsed)  ja Tarbjal 

sõimerühm - Mürakarud (1,5- 3 aastased), noorem rühm - Sipsikud (3- 5 aastased) ja vanem rühm 

Mõmmikud (5- 7 aastased). 

 

Tabel 2 Laste arv rühmades 2014/2015 õppeaastal 

Vikerkarud Sargveres Sipsikud Tarbjal Mõmmikud Tarbjal Mürakarud Tarbjal 

13 last 16 last 14 last 13 last 

 

Prognoositav õpilaste ja lasteaialaste arv aastateks 2015- 2017 on lisatud tabelina (Lisa 2). 

3.2.  Õpetajad 

 

Lasteaias ja koolis töötab kvalifitseeritud pedagoogiline personal.  Valdav osa pedagooge on 

naised vanuses üle 40, kuid on märgata noorte õpetajate osakaalu tõusu võrreldes eelmise 

perioodiga.  Lasteaed-kooli õpetajad elavad Paide vallas ja Paide linnas. Jaotuvus kvalifikatsiooni 

ja vanuse järgi on toodud tabelina (Lisa 3).  

 

 

Eesmärgid 

 Võimaldada õpetajatele erialast enesetäiendamist, 

 julgustada lasteaia õpetajaid tõstma oma ametijärku, 

 tõhustada ühisürituste ja -koolituste kaudu lasteaed-kooli meeskonnatööd. 

 

Tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 Teostajad 

partnerid 

Nii kooli- kui 

lasteaiaõpetajate 

täiendkoolitused 

x x x x x Õpetajad  

 

Lasteaiaõpetajate 

atesteerimine 

x x x x x Direktor 

õpetajad 

Õpetajate omavahelise 

(lasteaed-kool) koostöö 

tugevdamine 

x x x x x Direktor 

Õpetajad 

Kogu personal 

 X – pidev tegevus  
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3.3.Õpetajate täiendkoolituse kava 

 

Koolitus 2013 2014 2015 2016 2017 Osalejad 

Juhtimisalane 

koolitus 

x x    Direktor 

Ainealased 

täiendkoolitused 

x x x x x Klassiõpetajad 

Lasteaiaõpetajate 

täiendkoolitused 

x x x x x Lasteaiaõpetajad 

Meeskonnatöö 

koolitused 

x x x x x Kõik õpetajad 

 3.4. Haridusasutuse hoonestik ja selle hõivatus 

 

Tarbja õppekohas asuvad kool ja lasteaed samas hoones. Olemas on söökla, muusikasaal ja suur 

spordihoone. Spordihoone on koolihoonega ühenduses, seda kasutavad kehalise kasvatuse alaseks 

tegevuseks nii kooli- kui lasteaialapsed. Lisaks on võimalik vallakodanikel spordihoonet rentida 

üritusteks. Koolis on neli klassiruumi, õpetajate tuba ja puhkeruum. Rühmaruume on Tarbjal 

kuus- igal rühmal 2 tuba. Tarbja koolihoones asub ka ujula, mida kasutatakse lasteaialaste ujumise 

algõpetuse läbiviimiseks.  Ka ujulat on võimalik rentida. Koolilastest saavad riikliku rahastamise 

alusel ujumas käia 2. klassi õpilased Paide Spordi- ja Tervisekeskuse ujulas. Kooliga samas 

hoones asub raamatukogu, avalik internetipunkt ja noortekeskus. Eraldi arvutiklassi koolil ei ole. 

Kõikides klassi- ja rühmaruumides on õpetajatel tööarvutid. Lasteaial on olemas nõuetekohane 

mänguväljak, mis valmis 2012. aasta suvel. Lasteaial puudub vihmase ilma korral mängimiseks 

vajalik mängupaviljon. Koolil puuduvad tööõpetuse ja käsitöö klassid. 4.-6.klassi poisid käisid 

tööõpetuse tundides Paide Ühisgümnaasiumis.  2014/2015 õppeaastal on leitud alternatiivne 

lahendus ja 4.-6. klassi poiste tööõpetus toimub osaliselt Tarbja kooli ruumides, osaliselt Paide 

Vabalinna Majas. 

Sargvere õppekohas on üks liitrühm, kelle kasutuses on kaks avarat rühmaruumi, lisaks ka 

rõivistu ja pesuruumid. Lasteaiaõpetajatel on väike puhkeruum omaette duššinurga ja tualetiga. 

Lasteaial on söökla ja  spordisaal. Samas majas lasteaiaga asuvad raamatukogu ja noortekeskus. 

Lasteaiaõpetajatel on kasutada üks tööarvuti. Rühmaruumid ja söökla vajavad remonti, samuti ka 

spordisaali pesemis- ja tualettruumid. Lasteaia mänguväljak vajab täiendamist uute 

atraktsioonidega.  

 

 

Probleemid 

 Sargvere õppehoone ja spordisaali pesemis-ja tualettruumid vajavad sanitaarremonti, 

 Sargvere õppehoone sööklas ja lasteaias on  niiskuseprobleem,  

 Sargvere lasteaia mänguväljak vajab täiendamist uute atraktsioonidega , 

 Sargvere õppehoone fassaad vajab renoveerimist, 

 Tarbjal puudub  välistaadion, võimalused õues sportimiseks, 

 Tarbjal puuduvad poiste tööõpetuse läbiviimise ruumid ja vahendid, tütarlaste 

käsitöökabinet, 

 Tarbjal puudub lasteaial vihmase ilma korral õuesõppe korraldamiseks katusega 

mängupaviljon, 

 Tarbja õppekohas on parkimiskohtade vähesus. 
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Eesmärgid 

 Teostada sanitaarremont Sargvere õppehoones, 

  koos fassaadi renoveerimisega kõrvaldada niiskuseprobleem Sargvere õppehoone sööklas 

  uuendada ja renoveerida Sargvere lasteaia mänguväljakut uute atraktsioonidega tagades 

sellega lastele turvaline mängu- ja õuesõppekeskkond, 

 teha vallavolikogule ettepanekud 2015. aastal täiendada valla arengukava leidmaks 

lahendusi Lasteaed- Kooli arengukavas väljatoodud probleemidele. 

 

Tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 Teostajad/partnerid 

Leida võimalus Sargvere 

õppehoone sanitaarremondiks 

x  x  x Direktor 

Majandusjuhataja 

Vallavalitsus 

Sargvere õppehoone fassaadi 

renoveerimine ja vundamendi 

niiskustõkketööde teostamine 

  x x x Vallavalitsus 

Teostada uuringud 

niiskusprobleemi lahendamiseks 

Sargveres 

x     Direktor 

Majandusjuhataja 

Vallavalitsus 

Uuendada ja renoveerida Sargvere 

lasteaia mänguväljak 

  

xx 

 

xx 

  Direktor 

Majandusjuhataja 

Vallavalitsus 

Luua Tarbja õuessportimise 

võimalused 

   xx  Direktor 

Majandusjuhataja 

Vallavalitsus 

X – pidev tegevus   XX – projekt 

 

3.5. Õppekasvatustöö 

 

Paide Valla Lasteaed-Koolis on õppe- ja kasvatustöö alusdokumendiks 2014.a. uuendatud kooli 

õppekava, mis on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning on 

kooskõlas kooli põhimäärusega. Kooli õppekava ja selle muudatused esitati enne kehtestamist 

arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule. Vabade kohtade olemasolul 

võetakse kooli kõik alus- ja põhiharidust omandada soovijad. Eelkõige on kool sobilik neile 

lastele,  kes vajavad edukaks toimetulekuks väikest koolikeskkonda ja individuaalset lähenemist.   

Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras Paide valla kodanikke. Lasteaia lõpetajatel on võimalus 

õpinguid jätkata kuni kuuenda klassini Tarbjal. Peale kuuenda klassi lõpetamist jätkavad õpilased 

reeglina õpinguid Paide linna gümnaasiumides. Õppeprotsessis on olulisel kohal kodukoha 

tundmine ja loodus- ning keskkonnahoid. Lähtutakse tervislikest eluviisidest. 

Laste individuaalse arengu toetamiseks töötab pikapäevarühm. Alates 2014. oktoobrist töötavad 

õpiabirühmad, lastele võimaldatakse ka logopeedilist abi. Peale õppetunde on võimalik osaleda 

huviringides, milleks koolis on näitering, spordiring, mudilaskoor, pilliring, liiklusring, 

rahvatantsuring ja kunstiring. 2013. õppeaastal tegutses Tarbjal ka päästering. Lasteaias tegutseb 

laulu- ja liikumisring. Õpetajate eestvedamisel tegeletakse kodu-uurimistööga ning osaletakse 

konkurssidel. Igal aastal viiakse läbi lapse arengut toetavaid arenguvestlusi. 

 

Probleemid 

 Õppetöö toimub liitklassides ja –rühmas, 

 koolivälise huvitegevuse võimalused sõltuvad transpordivõimalustest, 

 Tarbjal on puudulik spordiinventar. 

 

Eesmärgid 

 Avada piisava õpilaste arvu olemasolul üksikklassid (10 last klassis); 

 toetada õpiabirühma tegevust; 
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 säilitada koosseisus loodud eripedagoog-logopeedi ametikoht; 

 hoida ja tugevdada koostööd noortetubade ja raamatukogudega, et tagada lastele 

huvitegevus ja ajaveetmisvõimalusi õppetööväliseks ajaks. 

 

Tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 Teostajad/partnerid 

 Üksikklasside 

avamine (alates 10 

õpilast klassis) 

  x x x Direktor 

Vallavalitsus 

Õpiabirühma töö 

tagamine 

individuaalseks 

tööks nõrgematega 

x 

 

x 

 

x x x Direktor 

Õpetajad 

hoolekogu 

Vallavalitsus 

Koolile 

eripedagoog-

logopeedi 

ametikoha loomine 

 x 

 

    

Direktor 

Vallavalitsus 

Tihe koostöö  

noortetubadega 

laste huvitegevuse 

laiendamisel 

x x x x x Õpetajad 

noortetoad 

Täiendada Tarbja 

võimla inventari 

  x x x Direktor 

Õpetajad 

Vallavalitsus 

Tagada logopeedi 

teenuse olemasolu 

 x x x x Direktor 

Vallavalitsus 

X-pidev tegevus      
 

 

4. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA EESMÄRGID VALDKONNITI 

4.1. Juhtimine 

 

4.1.1 Asutuse sisehindamiseks kasutatavate meetodite korrigeerimine; 

4.1.2 Väljatöötatud rahulolu küsitluste kasutamine, tulemuste põhjal sisehindamise aruande 

koostamine, analüüs ja parendustegevus; 

4.1.3 personali värbamine vastavalt vajadusele ja kinnitatud korra alusel; 

4.1.4 lahtised tegevused lasteaias, tegevuste vastastikune analüüs, õppimine läbi kogemuste; 

4.1.5 pedagoogide koolitamine toimub nii sise- kui väliskoolituse kaudu vastavalt 

vajadusele ja koolitusplaanile; 

4.1.6 pedagoogide eneseanalüüsi koostamine ja esitamine; 

4.1.7 iga-aastased arenguvestlused töötajatega; 

4.1.8 Lasteaia-kooli logo väljatöötamine. 
 

4.2. Õppe ja kasvatustöö 

 

 Alusharidus 

     4.2.1     Paide Valla Lasteaed-Koolis õppivad lapsed saavad heal tasemel alushariduse; 

4.2.2     lapse mitmekülgne ja järjepidev areng koostöös kodu ja lasteasutusega; 

4.2.3     koolieelse lasteasutuse töö teadvustamine, väärtustamine ja edasiarendamine; 

4.2.4     süsteemse personalikoolituse tagamine lähtuvalt vajadustest; 

4.2.5     materiaalse baasi järjepidev kaasajastamine ja arendamine. 
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Lasteaiaõpetaja 

 kujundab lapse arenguks soodsa vaimse ja füüsilise keskkonna – õppimine läbi mängu; 

 teeb koostööd teiste õpetajate ja lastevanemate või neid asendavate isikutega, vajadusel 

nõustab lapsevanemaid kasvatusküsimustes; 

 kujundab läbi igapäevategevuste lapsel suhtlemis-, õppimis- ja tööoskusi; 

 seostab õppe- ja kasvatustegevust kodukoha, selle looduse, igapäevaelu ja ümbritseva 

keskkonnaga, liikluskultuuriga, ohu tunnetamisega, ohuolukordades 

tegutsemisvalmidusega;  

 orienteerub 1. klassi õppekavas ja tagab lapse sujuva ülemineku lasteaiast kooli. 

 

Põhiharidus 

4.2.6 Paide valla põhikooliealised lapsed saavad omandada konkurentsivõimelist    

põhiharidust kodulähedases koolis  I ja II kooliastmes, 

4.2.7    Õppe- ja  kasvatustöö Paide Valla Lasteaed-Koolis toetab õpilaste (sh ka õpiraskustega 

või andeka õpilase) isiksuse mitmekülgset arengut ning võimetekohase hariduse omandamist, 

4.2.8     Paide Valla Lasteaed-Koolis on loodud õppe-ja kasvatustööd toetav õpikeskkond. 

 

Klassiõpetaja 

 kujundab õppimiseks, vaimseks, kehaliseks, sotsiaalseks, emotsionaalseks ja kõlbeliseks 

arenguks soodsa keskkonna, seda ka individuaalsete arenguerinevuste  korral; 

 teadvustab õpilast kui unikaalset õppijat, teeb koostööd teiste õpetajate, vanemate või neid 

asendavate isikute ja piirkonna teiste asutuste ning täiskasvanutega, järgides õppeasutuse 

ja õpperühma õppekasvatustaotlusi; 

 kujundab õpilasel vajalikud õpi- ja iseseisvalt eluga toimetuleku oskusi ning toetab tema 

edasist arengut ja individuaalsete õpistiilide kujunemist; 

 seostab õppe- ja kasvatustegevust kodukoha, selle looduse, igapäevaelu ja ümbritseva 

keskkonnaga, ohu tunnetamisega, ohuolukordades tegutsemisvalmidusega ning 

liikluskultuuriga; 

 juhendab õpilast õppeainega tegelemisel, käsiraamatute, interneti jt allikmaterjalide 

kasutamisel ning iseseisvas töös; 

 on õpilase usaldus- ja kontaktisikuks suheldes täiskasvanutega; 

 Paide Valla Lastead-Kooli klassiõpetaja on võimeline õpetama oma klassis kõiki 

põhiaineid 1.-6. klassini (välja arvatud võõrkeel ja muusika); 

 tunneb parandusõppe metoodikat, viib vajadusel läbi individuaalset õpet tehes koostööd 

eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi või teiste teemaga haakuvate 

spetsialistidega. 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Koolielu edendamiseks tehakse koostööd õpilaste ja lapsevanematega, Sargvere Maakultuuri 

Edendamise Seltsi, Sargvere Spordiklubi, Tarbja ja Sargvere Noortekeskuste, Anna Vaba Aja 

Maja, Paide Wabalinna Maja, Tarbja ja Sargvere raamatukogude, Paide Vallavalitsuse, 

Vallavolikogu, naaberomavalitsuste, teiste piirkonna õppeasutuste, ettevõtete ning 

kodanikuühendustega. 

 Paide Valla Lasteaed-Kool lähtub õpetamise ja kasvatamise korraldamisel õpilaste vajadustest    

ja huvidest, arvestades  lapsevanemate ettepanekute ja piirkonna eripäraga. 

 Lapse hariduslike ja arenguliste erivajaduste toetamises tuginetakse koostööle lasteaed-Koolis 

eripedagoog-logopeedi, Järvamaa Rajaleidja keskuse, valla sotsiaaltöötaja ning teiste 

tugispetsialistidega. 
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4.4. Turvalisuse tagamine 

 

Laste ja õpetajate turvalisus tagatakse lasteaed- kooli kodukorras ettenähtud korras, millega 

tutvuvad kõik õpilased ja kooli töötajad iga õppeaasta alguses. Kooli kodukord on kõigile 

soovijatele vabalt kättesaadav kogu õppeaasta vältel. Turvalisuse tagamiseks rakendatakse 

õpetajate korrapidamist vahetundide ajal, samuti on paigaldatud nii õppehoonete ümber kui 

Tarbjale kooli riietehoidu valvekaamera. Igasuguse vaimset või füüsilist turvalisust ohustava 

olukorra tekkimisel on kõigil lastel õigus ja kohustus  koheselt pöörduda  õpetaja, direktori või 

lähima koolitöötaja poole abi saamiseks. Igal lasteaed-kooli töötajal on kohustus igati vältida ja 

ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist. 
 

 

 5. TEGEVUSKAVA 
 

Periood: 2013-2017 

Lähtealus: 56 lapsega lasteaed ja 30 õpilasega põhikool (seisuga oktoober 2014). 

Arengueesmärk: moodustada õpiabirühmad (tehtud 2014); luua eripedagoog-logopeedi ametikoht 

(tehtud 2014); suurendada õpilaste arvu klassides, et saaks avada eraldiseisvad klassid. 

Arengueesmärk: renoveerida Sargvere õppehoone fassaad ja mänguväljak, luua õuesõppe 

tingimused Tarbjale. 

 

Tabelis LaK – lasteaed-kool 

Planeeritavad tegevused 2013 2014 2015 2016 2017 Teostaja/partnerid 

Valdkond/tegevused       

1. Juhtimine       

Asutuse sisehindamiseks 

kasutatavate meetodite 

korrigeerimine 

x x x x x Direktor, õpetajad, 

Majandusjuhataja 

Sisehindamissüsteemi 

rakendamine 

x     Direktor, majandus 

juhataja 

Sisehindamisaruande 

koostamine 

  x   Direktor 

Õpetajate eneseanalüüsi 

rakendamine ja läbiviimine 

 x x x x Õpetajad 

Arenguvestluste läbiviimine 

pedagoogidega 

x x x x x Direktor 

Lasteaiarühmadele nime 

panemine ja lasteaed-kooli logo 

väljatöötamine 

x  x   LaK, lapsed, 

lapsevanemad 

2. Õppe- ja kasvatustöö       

Heade õppimisvõimaluste 

pakkumine kodulähedases 

lasteaed-koolis 

x x x x x LaK, Vallavalitsus 

Kooli õppesuundade 

väljatöötamine 

x     Direktor, õpetajad, 

vald 

Väljatöötatud õppesuundade 

rakendamine töös 

 x x x x Direktor, õpetajad 

Õppevara täiendamine x x x x x Direktor, 

majandusjuhataja 

Draamapedagoogika elementide  

kasutamine õppetöös  

x x x x x Õpetajad 

Õuesõppe rakendamine  x x x x Õpetajad 

Kodu-uurimusliku suunitluse 

teostamine 

x x x x x Õpetajad, õpilased, 

lapsevanemad 
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Osalemine ainepäevadel, 

spordiüritustel, loodus ja 

kunstialastes projektides 

x x x x x Õpetajad, lapsed 

Osalemine kohalikes ja 

maakondlikes 

huviharidusprojektides 

x x x x x Õpetajad, lapsed 

Laste arengu toetamine 

pikapäevarühma töö ja 

logopeedilise abi kaudu 

x x x x x  Logopeed-

eripedagoog, õpetajad, 

Vallavalitsus 

3. Koostöö       

3.1 Koostöö kooli ja lasteaia 

vahel 

      

Huvitegevuse ja ühisürituste 

kaudu lasteaia ja kooli koostöö 

parendamine 

x x x x x Direktor, õpetajad 

3.2 Koostöö lapsevanemate ja 

üldsusega 

      

Lapsevanematele koosolekute 

korraldamine 2 korda 

õppeaastas 

x x x x x Direktor, õpetajad, 

Hoolekogu koosolekute 

korraldamine 3 korda 

õppeaastas 

x x x x x Hoolekogu, LaK 

Lapse arengut soodustavate 

arenguvestluste läbiviimine 

vähemalt 1 kord õppeaastas 

x x x x x Õpetajad 

Lapsevanemate nõustamine 

hariduslike erivajaduste  

valdkonnas 

x x x x x Õpetajad 

3.3 Koostöö kooli pidajaga       

Kvalifikatsiooninõuetele 

vastava personali tagamine 

x x x x x LaK, Vallavalitsus 

Lasteaia ja kooli  pedagoogide 

töö tasustamise põhimõtete 

ühtlustamine 

x x x x x LaK, Vallavalitsus 

3.4 Ressursside majandamine       

Õpi- ja töökeskkonna ohutuse 

riskianalüüsi läbiviimine 

x x x x x Direktor, 

majandusjuhataja 

Lisa turvakaamerate 

paigaldamine kooli ja selle 

ümbrusse 

x     Vallavalitsus 

Sargvere õppehoone fassaadi 

renoveerimine 

  x   LaK, Vallavalitsus 

Uuendada ja renoveerida 

Sargvere lasteaia mänguväljak 

 xx xx   LaK, Vallavalitsus 

(projekt) 

Õuessportimise võimaluste 

loomine 

   xx  LaK, Vallavalitsus 

(projekt) 

Õuesõppimise tingimuste 

loomine Tarbjal 

   xx  LaK, Vallavalitsus 

(projekt) 
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6. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 

 

(1) Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga 

ning esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 30. maiks. Arengukava kinnitab volikogu ja kooli 

direktor annab selle täitmisest aru. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist 

arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule. 

(2) Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel. 
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LISA 1  Õpilaste arv koolis aastatel 2011-2014 
 

Õppeaasta Õpilaste arv koolis õppeaasta 

alguse seisuga 

Sargveres / Tarbjal 

2011/2012 Paide Valla  

Lasteaed-Kool 

9 30 

2012/2013 Paide Valla  

Lasteaed-Kool 

0 18 

2013/14  Paide Valla Lasteaed-

Kool 

 30 

2014/15 Paide Valla Lasteaed-

Kool 

 30 
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LISA 2- Prognoositav õpilaste ja lasteaialaste arv aastateks 2015- 2017 

(lähtudes 2014 oktoobri andmetest) 
 

 

Õppeaasta Koolis õpilasi Lasteaias lapsi 

2015/16 

õppeaasta 

35 54 

2016/17 

õppeaasta 

34 53 

2017/18 

õppeaasta 

36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

LISA 3   Pedagoogide koosseis 2014/2015 õppeaastal 

 (seisuga oktoober 2014) 

 

 

 

Jaotuvus koormuse järgi inimesi ametikohti 

Pedagoogide üldarv lasteaed-koolis sh 15 12,52 

klassiõpetajad 3 2,83 

osalise tööajaga õpetajad koolis  3 0,91 

eripedagoog-logopeed 1 0,78 

lasteaiaõpetajad 8 8,0 

Jaotuvus vanuse järgi:   

kuni 30 aastaseid 4 x 

31-40 aastaseid 2 x 

41-50 aastaseid 7 x 

üle 50aastaseid 2 x 

 


