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1. SISSEJUHATUS 
 

Prangli Põhikooli arengukava on dokument, mis vastavalt seadusele määrab ära 

kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava viieks  aastaks ning 

arengukava uuendamise korra. Prangli Põhikooli arengukava lähtub Prangli Põhikooli 

põhimäärusest, kooli sisehindamise tulemustest,Viimsi valla haridusvõrgu 

arengukavast aastateks 2013-2020ja Viimsi valla arengukavast 2014-2020.Prangli 

Põhikooli arengukava põhieesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus 

õppekavas kehtestatud nõuetele.  

 

Käesolevas arengukavas käsitletakse Prangli Põhikooli minevikku, hetkeolukorda ja 

võimalusi edasiseks arenguks. Arengukava väljatöötamisel osalesid: Tiina Piirisaar, 

Ivi Tigane, Maime Linholm, Tiinamai Keskpaik, Siiri Piirisaar, Annika Prangli ja 

Käde Laanearu. 

Arengukava koostas Tiina Piirisaar. 

 

2. ÜLEVAADE KOOLIST 

 

2.1 Üldandmed 

 

Prangli Põhikool asub Harjumaal Prangli saarel. Kooli juriidiline aadress on: Kelnase 

küla, Viimsi vald 74006, Harju maakond. Ametlikult kasutatav e-posti aadress on: 

pranglipk@hot.ee. Prangli Põhikool on  Viimsi Valla munitsipaalasutus oma eelarve, 

pitsati ja sümboolikaga.  

 

 

 

mailto:pranglipk@hot.ee
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2.2 Ülevaade kooli ajaloost 

 

Prangli saarele asutati vallakool Jõelähtme mõisniku loal 1869. a sügisel. Kooli 

tegelikuks organiseerijaks ja asutajaks oli Jõelähtme kirikuõpetaja Paul Loppenowe, 

kes asutas peaaegu kõik selle kihelkonna vallakoolid ja kannab seega õigustatult 

Jõelähtme kihelkonna koolide isa nime. 

Esimeseks ja kauaaegseks koolmeistriksoli Prangli saarel elav  Johannes Preiholm, 

kes õpetas oma kodusaare lastele koolitarkust kuni 1890. aastani. Tema järglaseks sai 

Jaan Krönstöm - Mäe Jaan, kes pidas koolmeistri ametit kuni 1898. aastani.  

Alguses peeti kooli talutares Uustalul. Praegune koolimaja on ehitatud 1900. aastal ja 

täidab oma ülesandeid ka käesoleval ajal. Endisest vallakoolist sai Prangli Saarte 

Algkool, algul 4-, hiljem 6-klassiline.Üheks kauaaegsemaks koolijuhatajaks oli Harry 

Jürimaa (Jüruman). (Gustavson, H. Malmsaar, R. Talström, E. 1979). 

 

Prangli Algkool reorganiseeriti: 

1945. a. aastal Prangli Mittetäielikuks Keskkooliks;  

1949. a. Prangli 7-klassiliseks Kooliks; 

1962. a. 8-klassiliseks Kooliks; 

1986. a. Prangli Põhikooliks. 

Koolijuhid: 

Heino Kahro (1954 – 1986);  

Helju Pärnamaa ( 1986 - 1992); 

Kalev Põldsaar (1992 - 2003); 

Tiina Piirisaar (al 2003). 

 

2.3 Pedagoogilise personali üldanalüüs 

 

2010/2011 õppeaastal töötas koolis 6 pedagoogi. Õpetajatest olid  4 kõrg-, 1 kesk-

eriharidusega ja 1 omandas kõrgharidust. Üks õpetaja tuli tagasi 

lapsehoolduspuhkuselt, rohkem kaadrivahetust ei toimunud.   
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2011/2012 õppeaasta alguses lahkus inglise keele õpetaja, kes andis ka kunstiõpetuse 

tunde. Tööle võeti kaks uut õpetajat sh üks meesõpetaja. Kokku töötas koolis 6 

pedagoogi. 

2012/2013 õppeaastal töötas koolis 7 pedagoogi. 2012. Aasta II õppeveerandil võeti 

täiendavalt tööle sotsiaalpedagoog (0,25 ametikohta) ja III õppeveerandil vahetus 

kunstiõpetuse õpetaja. Kaks pedagoogi, kes ei vastanud kvalifikatsioonile jätkasid 

õpinguid tasemeõppes, et omandada magistrikraad.  

2013/2014 õppeaasta esimesel poolaastal  töötas koolis olemasolevale kaadrile lisaks 

osakoormusega geograafiaõpetaja. Enne 2014/2015 õppeaasta algust lahkusid töölt 

sotsiaalpedagoog ja muusikaõpetaja ning ajalooõpetaja jäi pensionile, tööle võeti kaks 

uut õpetajat. 

 

2.4 Personali arendamine ja motiveerimine 

 

Pedagoogidega läbiviidud arenguvestlusest ilmneb personali hoiak, et kool peab 

pidevalt arenema ja kaasas käima uueneva ja muutuva ühiskonnaga. Direktoril on 

personali jaoks innustav, toetav, koostööle suunav ja koostööd tegev ning julgustav 

roll. Direktor toetab personali omaalgatusi: ühisürituste korraldamine, uued ideed, 

koolitused, koostöö huvigruppidega. Paindlik ja muutustele avatud kool eeldab 

töötajate kvalifikatsiooni pidevat arengut. Igal kolleegil on õigus võimalusel osaleda 

talle sobival ja vajalikul koolitusel. Saadud kogemusi jagatakse kaaslastega 

töökoosolekutel. Üks kuni kaks korda aastas korraldatakse sisekoolitusi, kus personali 

liikmed  saavad anda põhjalikuma ülevaate nendest kursusematerjalidest, mis on kõigi 

jaoks aktuaalsed. Seoses kooli uue arengukava koostamise vajadusega osales 

koolijuhataja 2010 aasta sügisel kursusel: „Sisehindamise ja arengukava vahelised 

seosed“. Seejärel korraldati kõigile õpetajatele kahepäevane sisekoolitus-seminar. 

2011 aasta sügisel osaleti kollektiiviga koos Ääsmäe Põhikooli pedagoogidega 

koolitusel: „Probleemse käitumisega laps“. 2012. aasta sügisel osales koolijuht seoses 

uue õppekava rakendamisega 80-tunnilisel kursusel: „Õppimist toetav õppeprotsess ja 

hindamine“. Uue õppekava teemal  korraldati  kõigile õpetajatele kahepäevane 

sisekoolitus-seminar.Ka teistelt lühikursustelt ja konverentsidelt koguti  rohkesti uusi 

ideid õppe-kasvatustöö parandamiseks ja uue õppekava väljatöötamiseks ning 
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täiendati ainedidaktika alaseid pädevusi. Aastatel 2010 kuni 2014 on lisaks õpetajate 

ainealastele täienkoolitusteleosaletud kriisi- ja esmaabi kursustel ning läbitud 

koolitusi keskkonna, väärtuskasvatuse, ajajuhtimise, infotehnoloogia ja meedia alal. 

2013. ja 2014. aasta augustis, vahetult enne uue õppeaasta algust osaleti 

pedagoogidega Viimsi valla üldhariduskoolide õpetajate ühisel arenduspäeval. 

Koolijuht on iga-aastaselt osalenud mitmetel tööalastel haridusasutuse juhtide 

konverentsidel.  

 

Õppeaasta kokkuvõtte tegemise üheks oluliseks andmestikuks on töötajate 

eneseanalüüsil ja arenguvestlustel põhinevad põhjalikud aruanded. Arenguvestluste 

põhjal saab väita, et õpetajad on oma tööle motiveeritud ja uuendusteks valmis. Väga 

heaks hindavad pedagoogid suhteid kollektiivis, kaasaminekut uuendustele ja 

lojaalsust koolile, raskusi on õpilaste õppetööle motiveerimisega ja ühtsete nõuete 

täitmisega. Järjepidevalt on arenguvestluste käigus välja selgitatud pedagoogide huvi 

ja vajadusi täiendkoolituste osas. Koolituskavade koostamisel on lähtutud ka 

arengukava põhisuundadest  ja hetkeolukorra vajadustest. 

 

Kooli õppenõukogu osaleb nii õppe- ja kasvatustegevuse plaanimises kui ka 

analüüsimises. Igapäevased mured lahendatakse suhtlemise käigus.Üks kord 

koolipäeva jooksul toimuvad  pedagoogidele infominutid, kus otsitakse ühiselt 

lahendusi tekkinud probleemidele ja jagatakse informatsiooni kooli õppe- ja 

kasvatustöö protsessi kohta. 

2.5 Õpilaste arv 

Klass/ õ-a 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

I 1 - - 1 1 

II - 1 - - - 

III - - 1 - - 

IV - - - 1 - 

V - 1 - - 1 

VI 2 - 1 - - 

VII 1 3 1 2 - 

VIII 4 3 5 4 2 

IX 5 3 2 3 1 

KOKKU 13 11 10 11 5 

TABEL 1.  Õpilaste  arv  õppeaastatel 2010 kuni 2105. 
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Klassikomplekte oli õppeaastatel 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 ja 2013/2014 

kolm. 2010/2011 õppeaastal oli õpilaste arv 13. 2011/2012 õppeaasta alguses õppis 

Prangli Põhikoolis 11 õpilast, nendest teistest omavalitsusüksustest käis 1.09.2011 

seisuga Prangli Põhikoolis 7 last.  2012/2013 õppeaasta alguses õppis Prangli 

Põhikoolis 10 õpilast, nendest 8 poissi ja 2 tüdrukut. Teistest omavalitsusüksustest 

käis 2012. aasta septembris Prangli Põhikoolis 8 õpilast.2013/2014 õppeaastal oli 

õpilaste arv kokku11, nendest 8 käisid koolis teistest omavalitsustest.2014/2015 

õppeaasta sügisel alustati õppetööd kahe klassikomplektiga, õpilasi kokku 5 ja 

nendest 3 teistest omavalitsustest. 

 

2.6 Õppetöö 

 

2010/2011 õppeaastal õppis headele ja väga headele hinnetele 6 õpilast ehk 40%, 

neist 1 õpilane sai kiituskirja. Täiendavale õppetööle jäeti 2 õpilast,  klassikursuse 

kordajaid ei olnud. 9.klassi lõpetasid edukalt kõik 5 õpilast, kellest 3 alustasid 

keskhariduse omandamist ja 2 jätkasid õpinguid kutsekoolis. Põhikooli lõpueksamite 

tulemused olid head, need sooritati vähemalt vabariigi keskmisel tasemel. 

 

2011/2012 õppeaastal õppis headele ja väga headele hinnetele 5 õpilast (s.o 45%) 

neist kaks õpilast said kiituskirja (s.o18%). Täiendavale õppetööle ja klassikursust 

kordama ei jäänud keegi. Õppeaasta jooksul lahkus koolist 1 õpilane ja juurde tuli 

samuti 1 õpilane. 9.klassi lõpetasid 3 õpilast, kellest 1 jätkas õpinguid keskkoolis ja 

kaks asusid haridusteed jätkama kutsekeskkoolis. Eesti keele ja kirjanduse lõpueksam 

sooritati vabariigi keskmisel tasemel ja matemaatika eksam üle vabariigi keskmise 

taseme.  

 

2012/2013 õppeaastal lõpetas klassi kiituskirjaga üks õpilane ning headele ja väga 

headele hinnetele õppis samuti üks õpilane. Üks õpilane jäi klassikursust kordama. 

2012/2013 õppeaastatasemetööde tulemused õppeaineti keskmisena hinnetes olid 

väga head: eesti keel 4,5 ja matemaatika 5,0. Tasemetööde  tulemused õppeaineti 

punktidesületasid vabariigi keskmist v.a III eesti keeles, kus jäädi keskmisele 

tasemele. Põhikooli lõpetasid kaks õpilast ja mõlemad jätkasid õpinguid 

kutseõppeasutuses. Põhikooli lõpueksamite keskmine hinne eesti keeles ja kirjanduses 

oli 3,5; matemaatikas 3,0 ning inglise keeles 4,0.  
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2013/2014 õppeaastal lõpetas klassi kiituskirjaga üks õpilane ning headele ja väga 

headele hinnetele õppis samuti üks õpilane. Klassikursust kordama jäi üks õpilane. 

Põhikooli lõpetasid kolm õpilast, kellest üks jätkas õpinguid gümnaasiumis ja kaks 

kutsekoolis. Põhikooli lõpueksamite keskmine hinne eesti keeles ja kirjanduses ning 

matemaatikas oli 3,33. Inglise keele lõpueksami hinne oli 4,0.  

 

2.7 Ülevaade kooli traditsioonilistest ja teistest üritustest 

 

Prangli Põhikoolilon kujunenud välja mitmekesised traditsioonid, mis tagavad koolile 

omanäolisuse ja liidavad kollektiivi luues võimalusi õpilaste ja õpetajate 

ühistegevuseks. Iga-aastased traditsioonilised üritused onsügismatk Prangli saarel, 

poiste- ja tüdrukutenädala korraldamine, jõulupidu jõulunäidendi lavastamisega, 

kevadised spordipäevad ja mitmete tähtpäevade tähistamine. 

2010/2011 õppeaastal õpetati koolis valikainena I klassis inglise keelt ja alates VI 

klassist soome või prantsuse keelt. Koolis viidi läbi mälumänguringi ning alustas tööd 

meediaring, et hõlbustada „Prangli Lehe“ toimetamist. Õpilastel oli võimalus osaleda 

ka Prangli rahvamajas toimuvates huviringides. Koolis töötas pikapäevarühm, 2010. 

aasta sügisel käis pikapäevarühmas 7 last. Jõulupeol ja emadepäeval esinesid õpilased 

Prangli rahvamajas näidendiga. Senisest enam keskenduti keskkonnahoiu ja säästva 

arengu teemadele. Projekti "Tagasi kooli" raames külastas kooli Viimsi Vallavalitsuse 

Arendusameti juhataja, kes rääkis teemal: "Õige keskkonnateadlik käitumine".  

2011/2012 õppeaastal viidi koolis läbi mälumänguringi, kolm õpilast toimetasid 

„Prangli Lehte“. Õpilased osalesid Prangli rahvamajas toimuvate huviringide töös ja 

koolis töötas pikapäevarühm. 2012. aasta maikuus külastasid Prangli kooli õpilased 

koos õpetajatega Kihnu saart, kus osaleti Kihnu Kooli pärimusmuusika päevadel. 

Õpilastel avanes võimalus esineda laulude ja näidendiga rohkearvulise publiku ees. 

Samas toimus ka väljasõit Pärnusse, kus korraldati tervisepäev. Koos Prangli saare 

rahvaga sai teoks merereis lennusadamasse meremuuseumi külastamiseks. Juunikuu 

alguses võõrustati Tartu folkloorirühma "Jauramid" ja korraldati ühiskontsert Prangli 

rahvamajas.  

2012/2013 õppeaasta sügisel oli õpilastel võimalus tutvuda valikaine tundides 

hispaania keele ja kultuuriga. 2012. aasta detsembris külastati õpilastega Kalev 

http://kalevspa.ee/meist/kliendikaart/
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Spaveekeskust ja Ahhaa keskust. Lisaks traditsioonilistele üritustele käidi õpilastega 

Nukufilmi Lastestuudios ja korraldati saarel hoolekogu eestvedamisel motopäev. 

Kuna arenguvisioonikohaselt kool väärtustab rahvuskultuuri ja peab oluliseks 

paikkonna traditsioonide järjepidevuse toetamist, siis senisest enam pöörati 

tähelepanu rahvakultuuri pärimusele, mis väljendus aktiivse osalemisega mitmetel 

üritustelja ühtlasi tähistati nii kaKultuuriministeeriumi poolt välja  kuulutanud 

kultuuripärandi aastat 2013. Jätkati Kihnu saarelt alguse saanud traditsiooniga, kus 

Prangli Põhikooli õpilaste, õpetajate ja lastevanemate esindus 

osaleskolmepäevasellaste pärimuskultuuripäevadel Muhus. Projektis osalemine andis 

võimaluse tutvustada oma paikkonna pärimust ja pakkuda õpilastele ja nende peredele 

mitmekülgset õppekava toetavat tegevust ning võimalusel olla ise laste 

pärimusmuusikapäevade võõrustajateks tulevikus. Viimsi Rannarahva muuseumis 

külastati kahte näitust „Naissaare naised“ ja „Stopp! Piiritsoon!“. Pärast 

ekspositsiooni vaatamist ja harivate loengute kuulamist said õpilased osaleda 

maastikumängus Viimsi Vabaõhumuuseumis. Päeva teisel poolel toimus väljasõit 

merele legendaarse purjelaevaga  „Kajsamoor“.  

Viimsi Vallavalitsuse ja Eesti Kultuurkapitali toetusel külastas Prangli kooli 

Karksi-Nuia muusikakooli ansambel „Linnutee“.  Projekti eestvedajaks oli Prangli 

kooli õpetaja. Koostöös Prangli Rahvamajaga korraldati ühiskontsert.  Prangli kooli 

õpilased tutvusid omaealiste noortega, kes tegelevad innustunult rahvamuusikaga 

olles ühtlasi eeskujuks. 

2012/2013 õppeaasta lõpus ilmusPrangli Põhikooli muusikaõpetaja Tiinamai 

Keskpaik eesvedamisel Prangli saare pärimuslugude CD-plaat „Pranglile“. Projektis 

osalesid Prangli põhikooli õpilased ja õpetajad ning kaasati ka lapsevanemaid. 

Kooliväliselt saavutas VII klassi õpilane mitmeid väga häid tulemusi spordis ja oli 

ühtlasi 2012. aasta Keila lauatennise lahtiste meistrivõistluste parim kadett.  

2013/2014 õppeaastal töötas koolis kodundus- ja näitering. Sügisel toimus väljasõit 

Tallinna Teletorni ja Tallinna Botaanikaaeda. Rahvamajas korraldatud ühisel 

saarerahva jõuluõhtul  esitasid Prangli kooli õpilased lüürilise luulekava jajõululaule. 

 Vastlapäeva tähistati traditsiooniliselt koos külarahvaga Prangli rahvamajas, kus 

korraldati mitmeid võistlusmänge ja viktoriin. Parimaid tunnustati meenete ja 
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aukirjadega. Vaba aja sisustamiseks käisid õpilased koos klassijuhatajatega Tallinnas 

uisutamas, veekeskuses, kinos ning mängiti bowlingut ja piljardit. 

Õpilaste silmaringi avardamiseks, aga ka sportimisvõimaluste mitmekesistamiseks ja 

tervislike eluviiside propageerimiseks on korraldatud väljasõite erinevatesse 

kohtadesse nii kodu- kui ka välismaal: 

2010.a. – Paldiski ja Pakri poolsaar; 

2011.a  – Stockholm; 

2012.a  – Pärnu, Kihnu saar; 

2013.a  – Tallinn, Muhumaa; 

2014.a  – Tallinn. 

 

2.8 Saavutused peastarvutamise võistlustel 

Traditsiooniliselt osalesid kõik Prangli kooli õpilased 2011. aastal „Miksikese“ 

peastarvutamise võistlusel. Koos õpilastega võistlesid edukalt ka kooli vilistlased ja 

õpetajad.Harjumaameistrivõistlustelsaavutas Prangli Tiim I koha ja klasside 

arvestuses tuli Prangli kooli IX klass II kohale. Prangli Tiim pääses edasi Eesti 

karikavõistlustele, kus saavutati oma alagrupis VI koht.  

2012. aastal saavutas „Miksikese“ peastarvutamise võistluselHarjumaa 

meistrivõistluste finaalis individuaalselt II klassi õpilane  VI koha ning veteranide 

arvestuses said õpetajad I ja II koha. Prangli Tiim sai Harjumaa koolide arvestuses IV 

koha. Kooli vilistlane, kes kuulus rahvusvahelistel finaalvõistlustel Leedus Eesti 

koondise meeskonda, võitis individuaalselt 24 162 punktiga II koha  (2011.a 

Sloveenias 24 666 punktiga I koht). 

2013. aastal osalesid Pranglimise maakondlikel eelvõistlustel aktiivselt veteranide 

klassis Prangli kooli vilistlased ja õpetajad. Õpilastest sai parima tulemuse III 

klassiõpilane (XI koht.)Miksikese peastarvutamise võistlustel Harjumaal MV finaalis 

jäiPrangli Tiimile VI koht. 

2014. aastal  tagas maakondlikest  eelvõistlustest osavõtt taas pääsu Harjumaa 

Pranglimise  meistrivõistlusetele. Kus IV klassi õpilane saavutas II koha ja veteranide 

klassis võistlejad tulid I-IV kohale. Eesti karikavõistluste finaalvõistlustele pääsesid 

28 paremat 5-liikmelist võistkonda, nende hulgas ka Prangli Tiim, kes saavutas oma 
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võistlusklassis VI koha.Pranglimise rahvusvahelistel maailmavõistlustel tuli 

2014.aasta meistriks meeste võistlusklassis taas kord Prangli kooli vilistlane. 

 

3. KOOLI MISSIOON 
 

Prangli Põhikooli missiooniks on aidata kaasa  isikupärase, arengule motiveeritud, 

muutustele avatud, tolerantse inimese kujundamisele kvaliteetse hariduse, valikainete, 

huvitegevuse ja traditsioonide kaudu.  

 

4. KOOLI VISIOON 
 

Prangli põhikool on individuaalset ja saare traditsioonilist elulaadi 

toetavatõpikeskkonda pakkuv haridusasutus, mis tagab igale õpilasele 

konkurentsivõimelise hariduse ja toimetuleku elus. 

 

5. PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

 

5.1 TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE  JA ARENGUKAVA 

VALDKONNAD 

 

Alates aastast 2006 on koolis läbi viidud sisehindamine vastavalt  sisehindamise 

korrale. Sisehindamise andmete kogumisel lähtuti tegevusnäitajatest ja 

hindamiskriteeriumidest, mis on kättesaadavad Eesti Hariduse Infosüsteemi kaudu. 

Sisehindamise käigus selgitati välja kooli tegevuse tugevused ning 

parendusvaldkonnad. Sisehindamise tagasisidearuandest lähtuvalt koostati arengukava 

tegevuskava aastateks 2015-2017. 

 

 

 

 

Arengukava elluviimine toimub läbi järgnevate koolielu valdkondade arendamise: 

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

1.1.  Eestvedamine 

1.2. Strateegiline juhtimine 
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2. Personalijuhtimine  

2.1.  Personalivajaduse hindamine  

2.2. Personali värbamine 

2.3. Personali kaasamine ja toetamine 

2.4. Personali arendamine 

2.5. Personali hindamine ja motiveerimine 

3. Koostöö huvigruppidega 

3.1. Koostöö kavandamine 

3.2. Huvigruppide kaasamine  

3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine 

4. Ressursside juhtimine  

4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine 

4.2. Materiaaltehnilise baasi arendamine 

4.3. Inforessursside juhtimine 

4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5.1. Õpilase areng ja rahulolu 

5.2. Õppekava 

5.3. Õppekorraldus ja õppemeetodid  

5.4. Väärtused, eetika ja terviseedendus 

 

5.2 ERI VALDKONDADE HETKESEIS JA ARENGUEELDUSED 

5.2.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Koolijuht toetab oma alluvaid ja nende algatusi. Kooli arendustöös lähtutakse 

arengukavas püstitatud eesmärkidest. Tuginedes  kooli arengukava põhisuundadele on 

koolijuht õppekeskkonna parendamiseks ja uuendamiseks kirjutanud projekte ja 

taotlenud lisaks kohaliku omavalitsuse ja riigi eelarvele täiendavaid rahalisi 

vahendeid. Riskide maandamiseks ja juhtimise toetamiseks on pidevalt täiendatud 

dokumendisüsteemi,  koolis kehtestatud korrad, eeskirjad ja juhendid toetavad 

juhtimist. Kõigil huvipooltel on koolielu puudutavates küsimustes võimalus oma 

arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Kooli eelarve koostamisel on arvestatud ka 

töötajate ja õpilaste ettepanekutega. Kuna Prangli Põhikool  peab oluliseks paikkonna 

traditsioonide järjepidevuse toetamist, kuulus koolijuht Kultuuriministeeriumi 
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kultuuriprogrammi „ Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2008 – 2010“ nõukogu 

koosseisu.  

Tugevused 

 Koolijuht on sisemiselt motiveeritud ja tähtsustab meeskonnatööd.  

 Juhil on personali jaoks innustav ja toetav roll.  

 Meeskonnatöö tulemusena on koostatud kooli arengukava, kus on sätestatud 

õppeasutuse pikemaajalised eesmärgid arvestades väikekooli eripära ja 

võimalusi.  

 On toimunud sisehindamissüsteemi tutvustav sisekoolitus kõigile õpetajatele.  

Parendustegevused 

 Õppeprotsessi parendamiseks on vajalik sisehindamissüsteemi jätkuv 

väljaarendamine ja täiendamine, kus tulemustest kokkuvõtete tegemisel saab 

võrrelda tulemusi püstitatud eesmärkidega.  

 Sisehindamise põhjalikumaks ja efektiivsemaks läbiviimiseks tuleb koolijuhil 

kaasata õpetajaid senisest intensiivsemaltandmete kogumise ja analüüsimise 

protsessi.  

5.2.2 Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused 

Personal on teadlik sisehindamissüsteemist ja selle korraldamisest. Õppeaasta 

kokkuvõtte tegemise üheks oluliseks andmestikuks on töötajate eneseanalüüsil ja 

arenguvestlustel põhinevad põhjalikud aruanded. Järjepidevalt on arenguvestluste 

käigus välja selgitatud personali huvi ja vajadusi täiendkoolituste osas. Kooli 

õppenõukogu osaleb nii õppe- ja kasvatustegevuse plaanimises kui ka analüüsimises.  

 

Tugevused 

 Sisekoolitustel on kaasatud 100% õpetajatest.  

 Uuendustele avatud, arenguvõimeline pedagoogiline kaader.  

 Õpetajad seostavad oma eelmisel sisehindamise perioodil teostatud 

teoreetilised uurimustööd praktikaga igapäevases õppetöö-kasvatustöö 

protsessis.  
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 Õpetajad arvestavad kõigi õpilaste individuaalse arengutasemega ja 

eripäradega.  

 Koolis on sõbralik tööd ja arengut toetav organisatsioonikultuur ja ühised 

väärtushinnangud.  

Parendustegevused 

 Pingelist eelarvet arvestades on direktoril vaja leida veelgi rohkem tasuta 

koolitusvõimalusi kõigi töötajate jaoks k.a. mittepedagoogiline personal.  

 Toetada ja innustada õpetajaid, et omandada vajalik kvalifikatsioon.  

 Sobiva kvalifitseeritud pedagoogilise kaadri st üksikute ainespetsialistide 

leidmine   paremaks aineõpetuseks. 

5.2.3 Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused 

Lähtuvalt 2010. aasta detsembris saadud sisehindamise tagasisidearuandest  koostati 

koostöös kõigi kooli pedagoogide ja hoolekoguga uus arengukava  aastateks 2011-

2013. Hoolekogu on tegutsenud  varasemast aktiivsemalt, koosolekud on toimunud 

regulaarselt. 2012.aasta sügisel valiti ja kinnitati uus hoolekogu koosseis.  

Hoolekogu eestvedamisel  ning õpetajate ja lapsevanemate kaasamisel Prangli 

rahvamajas korraldatud pidulikult heategevuslikult jõulukontserdilt kogutud rahalisi 

vahendeid kasutati õpilaste vahetunni veetmise võimaluste parandamiseks vabas õhus. 

Kooliõuele paigaldati köisrippraudtee, kiiged ja  ronimisköis. Samas paigaldati ka 

kehalise kasvatuse tunni tarbeks lõuatõmbamise puud.  Hoolekogu on püüdnud leida 

rohkem võimalusi õpilaste vaba aja veetmiseks ja osutanud abi kasutatud mööbli 

hankimise osas. 2013.aasta kevadel toimus motospordipäev, kuhu kaasati ka 

lapsevanemaid ja kohalikku kogukonda.  2012/2013 õppeaasta kevadel toimus 

annetatud küttepuude vedu koostöös lapsevanemate, õpetajate ja õpilastega.  

Mitmeid õpilasüritusi on korraldatud koostöös Prangli rahvamaja ja raamatukoguga. 

Kuna kooli arengukava tegevuskava näeb ette Prangli saare pärimuskultuuri uurimist, 

siis on tehtud koostööd Prangli muuseumiga. Kõigil õpilastel on olnud hea võimalus 

tutvustada oma kooli ja saart külalistele (nii Eestist kui ka välismaalt). Õppetöö osana 

on korraldatud väliskülalistega võõrkeelseid vestlusringe, mis on avardanud õpilaste 

silmaringi ja võimaldanud suhtluspraktikat.  
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Kooli tegevust on kajastatud ka meedia väljaannetes: kohalikus ajalehes „Prangli 

Leht“ , valla lehes “Viimsi Teataja“ ja vabariiklikus väljaandes „Õpetajate Leht“.  

Tugevused 

 Kooli kodulehekülje tarkvaraprogramm kaasajastatud.  

 Saavutatud hea koostöö lapsevanematega ja kogukonnaga, toimib hoolekogu. 

 Tihe koostöö lastekaitsespetsialistidega.  

Parendustegevused 

 Jätkata ja välja töötada uusi koostöövorme läbi ühiste projektide kohaliku 

omavalitsusega, Prangli saare teiste asutuste ja ettevõtetega, seeläbi 

moodustaks kool veelgi enam ühtse tervikuga saare kogukonna.  

 Koostöö arendamine Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega. 

5.2.4 Ressursside juhtimine 

Materiaalsete võimaluste piires soetati vajalikke õppevahendid, uuendati 

õppekirjandust vastavalt uue õppekava nõudmistele.Pikapäevarühma ning huviringide 

tegevust toetati vajalike vahendite hankimisega. Õpi- ja kasvukeskkonna 

parandamiseks soetati koolile uusi arvuteid ja mööblit. Eelarvelisi ressursse kasutati 

ka infotehnoloogiavahendite korrashoiuks. Peale igapäevase vahetu suhtlemise jagati 

vajalikku infot ka interneti ja telefoni vahendusel. 

 

2011.aasta 1. septembriks vahetati kõik koolimaja aknad, et vähendada küttekulusid, 

paranes ka koolihoone esteetiline välimus. Valla eelarvele lisaks saadi selleks rahalisi 

vahendeid Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmilt (EAS). 

Koolimaja siseruumides ja õpetajate majas tehti vajalikke sanitaarremonditöid.  

 

2012/ 2013 õppeaastal ulatuslikemaid remonditöid ette ei võetud, kuna puudus otsene 

vajadus ja jälgiti pigem säästliku majandamise printsiipi. Samas on püütud vähendada 

elektri ja küttekulusid. Säästliku majandamise ja keskkonnahoidlikku suhtumist 

kujundati läbi õppe-ja kasvatusprotsessi ka õpilastes. 2013/2014  õppeaastal kasutati 

senisest suuremas mahus eelarvelisi ressursse koolimaja turvalisuse täiustamiseks ja 

tuleohutuse tagamiseks: korraldati koolimaja elektripaigaldise ja piksekaitsesüsteemi 

tehniline kontroll ning vajalikud hooldustööd. 
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Tugevused 

 

 Kool on suutnud järgida säästva majandamise põhimõtteid.  

 Täiendavaid rahalisi vahendeid saadud projektide kirjutamisega.  

 

Parendusvaldkonnad 

 Infotehnoloogia vahendeid tuleb jätkuvalt kaasajastada.  

 Leida lisarahatust projektide kaudu õppetöövälise aja organiseeritud 

tegevusteks.  

 Leida võimalusi uute pedagoogide elamistingimuste parandamiseks, et tagada 

püsiv personal.  

 Leida võimalusi vajalikeks remonditöödeks (Mikkovi talu küttekolde ehitus, 

koolimaja välisfassaadi värvimine).  

5.2.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Prangli Põhikoolis on õpilasekeskne õppetöö ja selle eesmärgiks on õpilaste  

sihikindel motiveerimine, tähtis on et iga laps kogeks eduelamust ja õpiks oma 

võimete kohaselt. Et õpilastele hõlpsamalt mitmekesisemalt näidismaterjale esitleda, 

rakendati  ainetundides varasemast enam  videoprojektorit ja internetti. Kuna kooli 

asukoht annab hulganisti häid võimalusi õues õppimiseks, siis viidi praktilisi tunde 

läbi ka välitingimustes. Korduvalt on õppetundide läbiviimist korraldatud Eesti 

Rahvusraamatukogus ja kunstinäituseid külastades.  On toiminud aktiivne koostöö 

vanematega, mille tulemusena on õpilaste koolikohustuse täitmine paranenud. Kooli 

personali kohustuseks on kindlustada kõigile õpilastele turvaline koolikeskkond, kus 

ei esine vaimset ega füüsilist vägivalda. Pidevalt on tähelepanu all õpilaste 

omavahelised suhted ja ka õpilase õpetaja suhted. 2013/2014 õppeaaastal korraldatud 

ankeetküsitluse põhjal, toovad lapsevanemad positiivse asjaoluna koolis esile 

individuaalse õppe. Õpilased aga sooviksid, et koolis oleks rohkem õpilasi ja 

võimalusi tegeleda huvialadega. Läbisaamist nii õpetajatega kui kaasõpilastega 

hindavad õpilased heaks. Õpilased tunnevad, et neid on kaasatud ja nendega 

arvestatakse. 
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Tugevused 

 Usalduslikud suhted õpilastega.  

 On toimunud sujuv üleminek uuele õppekavale.  

 Õppetöös kasutatakse erinevaid õppemeetodeid.  

 Lähiümbrus on soodus õpilaste arendavateks õppekäikudeks looduses. 

 Õpilastele on võimaldatud mitmeid õppekava toetavaid tegevusi.  

 Traditsiooniliste ürituste järjepidevus.  

 Märkimisväärseks tuleb tunnistada, et Miksikese keskkonnas olev 

rahvusvaheline  peastarvutamise programm „ Pranglimine” sai alguse Prangli 

koolist.   

Parendustegevused 

 Kooli õppekava pidev  täiendamine kooskõlas uue riikliku õppekavaga. 

 Täita0,25 sotsiaalpedagoogi ametikohta. 

 Toetada põhikooli lõpetajaid teadlikumal karjäärivalikul.  

 Taastada koolisiseste turniiride traditsioon kabes, lauatennises ja koroonas. 

 Leida rohkem võimalusi võistlustel osalemiseks väljaspool kooli.  

 Motivatsiooni süsteemi väljatöötamine spetsiifiliste käitumisprobleemide 

puhul ja selgete eesmärkide defineerimine.  

 

6. PRANGLI PÕHIKOOLI ARENGUVISIOON 2015 
KUNI 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2. Laste arv  seisuga 18.04.2015 (eluk. Kelnase, Idaotsa või Lääneotsa küla) 

Sünniaja 
vahemik 

Lapsi Eeldatav I klassi 
astumise 
õppeaasta 

01.10.2008 - 
30.09.2009 

1 2016/2017 

01.10.2009 - 
30.09.2010 

1 2017/2018 

01.10.2010 - 
30.09.2011 

0 2018/2019 

01.10.2011 - 
30.09.2012 

0 2019/2020 

01.10.2012 - 
30.09.2013 

2 2020/2021 

01.10.2013 - 
30.09.2014 

1 2021/2022 
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Ülevaade prognoositud koolikohustuslike õpilaste arvust, kelle elukohaks on 

rahvastikuregistri järgi Prangli saar, näitab, et järgnevatel aastatel  Prangli koolis 

õppivate laste arv jääb samaks. Õppeaastal 2015/2016 astub Prangli Põhikooli I klassi  

kaks õpilast ( eluk. Lääneotsa küla, Prangli saar, Viimsi vald). 

 

Prangli Põhikool on viimase kümne aasta jooksul  andnud lisaks oma saare lastele 

haridust  õpilastele, kes ei ole sisse kirjutatud Prangli saarele ja  kellele erinevatel 

põhjustel ei sobi suurtes klassides ja koolides õppimine ning  kes saavad tänu 

 rahulikule koolikeskkonnale võimaluse põhiharidus edukalt omandada. Leiame, et 

selline lahendus on  ka edaspidi  kooli vajaliku õpilaste  arvu komplekteerimiseks hea 

lahendus juhul, kui on kehtestatud kohamaks, mis korvab majandus-, toidu- ja 

tugiteenustekulud.  Esiteks tagab see optimaalse suurusega kooli, mis tagab kohalikele 

õpilastele piisava suurusega sotsiaalse keskkonna ja arengu. Teiseks annab see lastele 

võimaluse individuaalseks s.t tulemuslikuks  õppeks.  Väikekooli  sõbralik 

õpiõhkkond annab võimaluse kasutada diferentseeritud õpet, mis soosib õpilaste 

mitmekülgset võimetekohast arengut,  vastutus- ja valikuvõime ning  õigete 

väärtushoiakutekujundamist ja tagab meie kogemuste kohaselt eduka haridustee 

jätkamise. 

 

Prangli saare traditsioonilise elulaadi säilitamiseks on jätkuvalt vajalik 

põhihariduse andmine kohapeal vaatamata sellele, et majanduslik tasuvus pole 

tavapäraselt hinnatav. 

 

Lähtuvalt Viimsi valla haridusvõrgu arengukavast aastateks 2013-2020käsitletakse 

Prangli saarel asuvat Prangli Põhikooli  erandina ning kool jätkab saarel hariduse 

andmist põhikooli kõikidel  kooliastmetel. Viimsi valla arengukavas 2014-2020 lk 70 

on välja pakutud erinevaid lahendusi kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks: „Lahendust 

vajab Prangli Põhikooli jätkusuutlikkus. Õpilaste arvu suurendamiseks  kaaluda 

võimalust vanemate laste kasuperre võtmist või noorte lastega perede  saarele elama 

asumise toetamist. Välistada ei saa Prangli Põhikooli  reorganiseerimise otstarbekust 

Püünsi või Viimsi Kooli filiaaliks.”Prangli saarel elavate laste arvu vähenemine on 

loonud olukorra, kus Prangli Põhikoolis õpivad alates 2004/2005 õppeaastast õpilased 

väljapoolt saart.  Numme majutushoone peaks olema õppeperioodil kasutada nii kooli 

õpetajatele kui ka õpilastele, kes ei oma alalist elukohta Prangli saarel ja seega on 

vajadus parendada Numme majutushoones majutustingimusi. Kuna filiaalina 

töötamise kogemus ja visioon puudub, siis otstarbekus pole hinnatav. 
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Järgnevate aastate prioriteediks Prangli Põhikooli  jätkusuutlikuse tagamiseks on 

mandrilastele ja mandrilt tööl käivatele õpetajatele kvaliteetsete elamistingimuste  

võimaldamine. Õpilaste igapäevase  elukeskkonna  parandamise seisukohalt on 

oluline, et kooli tööle tulevatele õpetajatele  pakutakse  Numme majutushoones 

elamistingimusi, mis võimaldaks neil kaasa võtta ka oma pere ja asuda alaliselt elama 

Prangli saarele. Viimane lahendus oleks suureks abiks turvalise ja emotsionaalselt 

parendava õhkkonna loomiseks. See oleks ka üks võimalus, et  tekitada motivatsiooni 

noortel lastega õpetajatel saarele kolida. 

 

Teiseks võimaluseks  korraldatakse mandrilaste elamine saare peredes. Viimast 

praktikat oleme  kasutanud ning tulemused  õpilaste emotsionaalsele arengule  

kasupere toel on  igati positiivsed.    

 

ÜLDVISIOON 

 Tagada Prangli Põhikoolis infotehnoloogiliselt kaasaegne õpikeskkond. 

Toetudes ainetevahelise integratsiooni põhimõtetele avardada õpilaste 

maailmapilti infotehnoloogia alaste pädevuste arendamise ning vastavate 

tehnoloogiliste võimaluste pakkumise kaudu.Kuna infotehnoloogia kiire areng 

muudab oluliselt info levikut ja osatähtsust ühiskonnas, siis selleks tuleb 

tagada jätkuvalt kaasaegsed võimalused. Prangli Põhikool peab oluliseks, et 

Prangli Põhikoolist on alguse saanud infotehnoloogilisel lahendusel põhinev 

peastarvutamise õppeprogramm ning toetab selle rakendamist ning 

järjepidevust. 

 Kujundada Prangli kooli õpilastest oma kodukoha ajalugu tundvad ning 

rahvuskultuuriväärtustavad isiksused.Prangli Põhikool peab oluliseks 

paikkonna traditsioonide järjepidevuse toetamist. Tegeleda koduloo 

uurimisega. Osutada õpetajate ja õpilaste kaasabi rannarahva pärimusliku 

kultuuri- ja keelekeskkonna säilitamisel.  

 Luua maailmapilti avardav ning sallivust suurendav 

õpikeskkond.Globaliseeruvas maailmas on oluline kultuurilise mitmekülgsuse 

arendamine ning avatuse säilitamine erinevate kultuuride suhtes. Prangli 

Põhikoolis pannakse rõhku inglise ja vene keele õppimisele ning õpetatakse 

valikainena teisi keeli ja kultuure. Sellest tulenevalt peetakse eesmärgiks olla 

avatud teistest pärimuskultuuridest huvitatud õpilastele ja õpetajatele. 
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 Luua tingimused, et Prangli saarel mitte elavatel õpilastel oleks võimalik 

Prangli koolis õppida ning õpetajatel õpetada. Selleks peetakse vajalikuks 

elamistingimuste parandamist  ja pidevat korrastamist. Korralike 

elamistingimustega majutushoonedannavad võimaluse säilitada koolis 

optimaalset õpilaste arvu ning pakuvad elamisvõimalust mandrilt tööl 

käivatele õpetajatele.  

 Soodustada õpilaste ühiskondlikku ning kogukondlikku aktiivsust ja 

tervislikku ellusuhtumist. Selleks peetakse oluliseks parandada õpilaste 

sportimise ja huvitegevuse võimalusi ning kaasata õpilasi saare 

kogukondlikele tegevustesse. 

 Pakkuda individuaalset ning sõbralikku õpiõhkkonda nii saare kui 

mandri lastele. Väike kool ning väikesed klassid võimaldavad kasutada 

diferentseeritud õpet, mis soosib õpilaste mitmekülgset ning võimetekohast 

arengut. Individuaalne lähenemine suurendab vastutus- ja valikuvõimet ning 

aitab kaasa õigete väärtushoiakute kujundamisele ning tagab eduka haridustee 

jätkamise. Individuaalne ja turvaline õpiõhkkond on soosiv ning arendav 

keskkond õpilastele, kes eelistavad suurte õpilaste arvuga linnakoolidele 

väikest kooli. Tulenevalt sellest, et Prangli kooli eesmärgiks on saarel 

optimaalse õpilaste arvu säilitamine, peetakse suuremast koolidest tulnud 

lastele väikese kooli eeliste pakkumist väga oluliseks.  

 Säilitada Pranglil põhikool pakkudes sellega saare lastele ning nende 

perekondadele aastaringset võimalust saarel elamiseks.  

Tulenevalt sellest, et Prangli on ainuke põlisasustusega saar Põhja-Eestis, peab 

Prangli Põhikool saarel üheksaklassilise hariduse pakkumist äärmiselt 

oluliseks. Kooli olemasolu võimaldab noortel perekondadel saarel elada, 

shtagada pärandkultuuri ning traditsioonide jätkamise ja säilimise. Hariduse 

pakkumine saarel on oluliseks eelduseks, et saarlased jääksid saarele elama ka 

siis, kui luuakse pere ning lapsed on kooliealised.  

 

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Kooli arengukava täitmist analüüsitakse ja kava korrigeeritakse iga õppeaasta alguses 

Ettepanekud arengukava täiustamiseks arutatakse läbi ja kiidetakse heaks 
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õppenõukogus ja hoolekogus. Kooli üldtööplaanis täpsustatakse tegevused 

arengukava tegevuskava elluviimiseks üheks õppeaastaks. 

Arengukava kinnitab Viimsi Vallavalitsus kehtestatud korras. 

 

 



PRANGLI PÕHIKOOL 

 

1 

 

     

 

 

  

 

LISA 1 

 TEGEVUSKAVA  

  

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Eesmärk: Kool on muutuv,  arenev ja õppiv organisatsioon. 

Jrk 

nr 
Ülesanded 2015 2016 2017 Finantseerimise allikas Vastutaja   

1. 
Kooli sisehindamise korra 

uuendamine 
 x   direktor 

2. 
Sisehindamiseks vajalike  

andmete kogumine 
x x x  direktor 

3. 
Kompleksse  

sisehindamise läbiviimine 
 x   direktor 

4. 
Kooli üldtööplaani koostamine ja 

täitmine 
x x x  direktor 

5 

Kooli   dokumentatsiooni 

uuendamine (hindamisjuhend, 

kooli kodukord) 

x x x  direktor 

 

 

 



PRANGLI PÕHIKOOL 

 

2 

 

2. PERSONALI JUHTIMINE 

Eesmärk:  Koolis on  ühtse meeskonnana töötav  kvalifitseeritud personal, kes toetab iga õppija individuaalset arengut. 

Jrk nr Ülesanded 2015 2016 2017 Finantseerimise allikas Vastutaja   

1. 

Kooli pedagoogilise kollektiivi 

koostöö tõhustamine 

(sisekoolitused, ühisüritused) 

x x x  Kooli eelarve direktor 

2. 
Ameti- ja ainealased koolitused 

vastavalt kooli vajadustele. 
x x x Kooli eelarve direktor 

3. 

Tagada kogu personaliga  

arenguvestluste  

läbiviimine 

x x x  direktor 

4 
Personali ametijuhendite 

uuendamine 
 x   direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANGLI PÕHIKOOL 

 

3 

 

 

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Jrk 

nr 
Ülesanded 2015 2016 2017 Finantseerimise allikas Vastutaja   

1. 

Kavandada  

üldtööplaanis  koostöö teiste saarel 

tegutsevate huvigruppidega 

x x x  direktor 

2. 

Rahulolu küsitluste  

läbiviimine vanematele 

 

x  x  
direktor, 

klassijuhatajad 

3. 
Rahulolu küsitluste  

läbiviimine õpilastele 
x x x  

direktor, 

klassijuhatajad 

4. 

Prangli saare pärimuskultuuri 

uurimine ja väärtustamine 

(koostöös kohalike muuseumitega) 

x x x 
Kooli eelarve, 

projektid 

direktor 

aineõpetajad 

 

5. 
Koostöö väikesaare koolidega 

(Kihnu, Ruhnu, Vormsi) 
x x x 

Kooli eelarve, 

projektid 

direktor, 

õpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANGLI PÕHIKOOL 

 

4 

 

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Jrk 

nr 
Ülesanded 2015 2016 2017 Finantseerimise allikas Vastutaja   

1. 
Säästlik ja otstarbekas 

majandamine 
x x x Kooli eelarve direktor 

2. 

Õpi- ja kasvukeskkonna 

parendamine (sh õppe- ja 

infotehnoloogiliste vahendite ning 

mööbli uuendamine) 

x x x Kooli eelarve direktor 

3. 
Remonditööde kavandamine ja 

teostamine  
x x x 

Kooli eelarve, ´ 

investeeringud 
direktor 

4. 

Kooli kodulehekülje täiendamine, 

e-kooli ja õppekirjanduse 

andmebaasi 

kasutamine 

x x x Kooli eelarve direktor 

5. 

Taotleda  fondidest ja  

projektidest lisaressursse 

õpilaskodu väljaarendamiseks 

x x x Kooli eelarve, projektid direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRANGLI PÕHIKOOL 

 

5 

 

  

 

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

Jrk 

nr 
Ülesanded 2015 2016 2017 Finantseerimise allikas Vastutaja   

1. 
Kooli õppe-ja kasvatustöö analüüs 

ja parendamine 
x x x Kooli eelarve direktor 

2. 
Ainekavade täiendamine lähtuvalt 

kehtivast riiklikust õppekavast 
x x x 

Kooli eelarve, ´ 

investeeringud 
direktor 

3. 

Pidev õpiabisüsteemi täiustamine 

ja rakendamine arvestades laste 

individuaalsust (tugiõpe, 

pikapäevarühm) 

x x x  
direktor, 

sotsiaalpedagoog 

4. 
Tasemetööde planeerimine, 

läbiviimine ja analüüs 
x x x  

direktor, 

aineõpetajad 

5. 

Õigete väärtushinnangute 

kujundamine,  tublimate õpilaste 

tunnustamine 

x x x Kooli eelarve 
direktor. 

klassijuhatajad 

6. 
Kooli traditsioonide täiustamine ja 

edasiarendamine 
 x  Kooli eelarve, projektid direktor 

7. 
Saarelt õppe- väljasõitude 

korraldamine õpilastele 
x x x Kooli eelarve, projektid 

direktor. 

klassijuhatajad 

8. 

Tervise edendamisele ja 

turvalisuse tagamisele suunatud 

tegevuste planeerimine ja 

läbiviimine 

x x x Kooli eelarve, projektid 

direktor, 

terviseõpetuse 

 õpetaja 

 




