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Sissejuhatus 

 

Taebla Kool on Lääne- Nigula vallas tegutsev põhikool, kus väärtustatakse tarkust, teadmisi, 

ühtehoidmist ja traditsioone.  

Eesti hariduselu on pidevas muutumises ning ühiskonna  ootused koolile ei ole tulevikus 

enam need, mis tänapäeval. Kaasaja hariduse suurimad väljakutsed on uuendusmeelne ja 

kvalifitseeritud personal, kaasaegne õpikeskkond ning motiveeritud õppija. 

Õppimisvõimaluste pakkumisel on olulised nii õppe kvaliteet, õppekorralduse efektiivsus kui 

ka osapoolte rahulolu kogu õppimise/õpetamise  protsessiga. Kogu õppe- ja kasvatustöö 

protsess koolis  on pidevalt uuenev ja arenev.  

Käesoleva arengukava eesmärk on määratleda Taebla Kooli arengusuunad aastateks 2020- 

2022. Arengukava on aluseks Taebla Kooli strateegiliste otsuste tegemisel, tegevuskava 

koostamisel ja õppeaasta eesmärkide seadmisel. 

Arengukava 2020 – 2022 koostamise aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, eelneva 

perioodi sisehindamise aruanne, Taebla Kooli põhimäärus ning Lääne- Nigula valla 

arengukava aastateks 2018-2026.1 

Arengukava 2020-2022 koostamise perioodil kaardistati kooli tegevuse ja protsesside 

hetkeolukord ning viidi läbi SWOT analüüs. Sisendit kooli strateegilisse dokumenti saadi 

läbiviidud rahulolu - uuringutest (töötajatele, lastevanematele), hoolekogu koosolekutelt 

saadud ettepanekutest ning Ideepanga 2019 2  ideedest. 

Käesolevas arengukavas käsitletakse Taebla Kooli arengut läbi viie valdkonna: 

eestvedamine ja juhtimine, personalitöö juhtimine, õppe- ja kasvatustöö juhtimine, 

koostöö huvigruppidega ning ressursside juhtimine. 

Eelpoolnimetatud valdkondade kaupa tuuakse välja kooli tugevused ja parendust vajavad 

tegevused, sõnastatakse peamised arengueesmärgid ja tegevussuunad ning oodatavad 

tulemused eesmärkide saavutamisel. 

Taebla Kooli arengukava saadeti Stuudiumi kaudu tutvumiseks ja ettepanekute esitamiseks 

õpetajatele ning hoolekogu liikmetele (07 – 12. jaanuarini 2020). Esitatud ettepanekud arutati 

                                                           
1 Lääne- Nigula valla arengukava aastateks 2018-2026, nähakse haridusvaldkonnas järgmisi väljakutseid: kodulähedaste põhikoolide 

jätkusuutlikkus; erineva õpilaste arvuga koolides teenuste võrreldava kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine; tänapäevaste õppemeetodite 

ja tehnoloogiate (sh IKT) areng (reaalained, robootika, ettevõtlusõpe, piirkonna eripärast tulenevad õppesuunad); ainetevahelise lõimumise 

tõhusam rakendamine (teema käsitlemine koolide arengukavades); erivajadustega laste arvu kasv; raskused uute õpetajate leidmisel, 

pedagoogide keskmise vanuse tõus; haridusasutuste vaheline koostöö; koolijuhtide arenguprogrammides osalemine; õpetajatele 

täiskoormuse tagamine, kvalifikatsiooniga õpetajate jagamine valla erinevate koolide vahel; koolide muutmine kiusamisvabaks, koolide 

esitlusvahendite ja õppematerjalide jätkuv uuendamine (nuti- ja puutetundlikud tahvlid, sülearvutid, e- õppe materjalid); 

haridustehnoloogi teenuse tagamine koolis. 

 
2
 Ideepank 2019 eesmärk oli kokku korjata Taebla kooli õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate ideed ja mõtted koolielu veelgi tõhusamaks, 

huvitavamaks ning  õpilase- ja õpetatajasõbralikumaks muutmiseks. 
Ideepank oli avatud 06.12- 16.12.2019. Kokku laekus 23 ideed. Iga idee oli kriitikavaba ning seda arutati kooli nõupidamisel 02.01.2020 
 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429062017003
https://www.riigiteataja.ee/akt/425102019026?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/425102019026?leiaKehtiv
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läbi ning  arengukava kiideti heaks Taebla Kooli hoolekogu koosolekul 13. jaanuaril 2020 

(protokoll nr 2, 13.01.2020) ning õpilasomavalitsuse koosolekul  22. jaanuaril 2020.  

 

Hetkeolukord ja SWOT analüüs. 

 

Kooli hetkeolukorra ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel on lähtutud rahulolu- uuringute 

tulemustest, personali rühmatööde tulemustest ning koolitegevuse SWOT analüüsist. 

SWOT analüüs 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
 

 Uhiuus, kaasaegne koolihoone 
(avatud 2020) 

 Professionaalsed õpetajad (vastavad 
kvalifikatsioonile) 

 Kooli hea maine ja õppetöö kvaliteet 
(head tulemused riiklikelt testidelt, 
olümpiaadidelt, konkurssidelt) 

 Juhtkonna positiivne ja toetav 
suhtumine 

 Traditsioonide kandmine 

 Positiivne, sõbralik ja rahulik 
mikrokliima 

 Demokraatlik juhtimisstiil 

 Pikapäevarühma olemasolu 

 Õpilaste/õpetajate/lastevanemate 
vahelised head ning toetavad suhted 

 Vananev õpetajaskond 

 Ajutised infosulud 

 Lastevanemate vähene huvi oma 
laste tegevuse vastu 

 Palju käitumisprobleemidega õpilasi 

 Enne tundide (alates 07.45) algust 
kooli tulnud lastel puudub 
järelevalve 

 Vähene oskus hariduslike 
erivajadustega (HEV) laste 
motiveerimiseks ja õpetamiseks  

VÕIMALUSED OHUD 
 

 Personali koolitamine HEV lastega 
toime tulemiseks. 

 Koostöö korraldamine 
huvigruppidega (talgupäevad, 
ühiskolimine uude koolimajja, 
matkad) 

 Lisaressursside taotlemine 
projektidest (KIK, ESF jne) 

 Lastevanemate koolitamine (kooli ja 
kodu tulemuslik koostöö; interneti 
turvalisus, lapse 
arengupsühholoogia jne). 

 Kooli vilistlaste kaasamine kooli 
arendustegevusse (sh sponsorlus) 

 Andekate õpilaste märkamine,  
toetamine ning arendamine 

 Digipädevuste arendamine 
(õpetajad, õpilased) 

 Õpilaste ettevõtlikkuse toetamine ja 
arendamine 

 Õpilaste arvu vähenemine 
piirkonnas ja koolis võib viia 
koolivõrgu reformimiseni (ühine 
juhtimine, koolide ühendamine jne)  

 Aineõpetajate puudus ning 
pedagoogide kõrge keskmine vanus 
võivad olla ohuks õpilaste ning 
lapsevanemate kooli valikul 

 HEV lapsed jäävad abita! 

 Järelevalveta õoilased (enne tundide 
algust) koolis on turvarisk! 
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 Koolirõõmu ja õpimotivatsiooni 
suurendamine ning säilitamine 

 

 

 

1. Taebla Kooli ülesanded, visioon, missioon ja põhiväärtused. 

 

1.1. Taebla Kooli ülesanded 

Taebla Kool on munitsipaalkool (põhikool) ja Lääne- Nigula valla asutus  (aadress: 

Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne- Nigula vald). Koolis õpib 121 õpilast (1. klassis 8, 2. 

klassis 14, 3. klassis 5, 4. klassis 8, 5. klassis 15, 6. klassis 23, 7. klassis 19, 8. klassis 11 ja 

9. klassis 18 õpilast). Õpilased on oma elukoha järgi pärit kokku 16 ümberkaudsest külast. 

Koolis töötab kokku 22 õpetajat, kellest täiskoormus (1,0) on neljal õpetajal. Kuus õpetajat on 

põhikohaga tööl valla teistes koolides (Risti, Palivere, Martna) 

Kooli põhitegevus on õpilastele võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks ning 

koolikohustuse täitmiseks. Kooli ülesanne on põhimääruse järgi: 

 kaasa aidata õpilaste kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isikuks, kes suudaks 

ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja 

võimete kohast õpiteed, 

 luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, 

korraldada eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning 

pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid. 

 luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks; 

 luua koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste 

rakendamiseks ja täiendamiseks ning korraldada koolitusi, 

 teha kooli püstitatud eesmärkide täitmisel koostööd lapsevanematega, 

lastekaitsespetsialistide, teiste koolide ning Lääne- Nigula vallaga. 

 

Koolihariduse ajaloost Taeblas saab lugeda SIIT 

1.2. Taebla Kooli visioon 

Taebla Kool on kogukonnakool, kust astuvad ellu positiivse ellusuhtumisega noored 

inimesed, kes teevad teadlikke valikuid oma õpingute jätkamisel ja elukutse omandamisel. 

 

1.3. Taebla Kooli missioon 

Loome õpilastele turvalise ja arendava õpikeskkonna ning toetame õpilaste arengut 

tegusaks, uudishimulikuks, loovaks ja õppivaks isiksuseks. Suuname õpilasi väärtustama 

kodukohta ja traditsioone, aitame õpilastel kujuneda vastutustundlikeks ühiskonnaliikmeteks 

ning arvestame iga õpilase isikupäraga. 

 

1.4. Taebla Kooli põhiväärtused 

Taebla Kooli põhiväärtused on koostöö, vaimsus, järjepidevus, loovus ja turvalisus. 

Koostöö – väärtustame ausust, sõralikkust, lojaalsust 

Vaimsus -  väärtustame lugemust, väärtuskasvatust, kõlblust 

http://taebla.edu.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/429062017003
http://taebla.edu.ee/?page_id=458
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Järjepidevus- väärtustame traditsioonide hoidmist, rahvuskasvatust  

Loovus – väärtustame algatusvõimet, uuendusmeelsust, avatust, kriitilist mõtlemist. 

 

2. Eestvedamise ja juhtimise arendamine 

Haridusasutuse juhtimise spetsiifika erineb mistahes teise organisatsiooni juhtimisest, kuna 

üheaegselt on tegemist juhtimise, õpetamise ja kasvatamise protsessidega. Taebla Kooli 

areng ja püsimajäämine sõltub eelkõige koolis töötavate inimeste pühendumusest ning 

tegevusest kooli visiooni, põhiväärtuste ja eesmärkide elluviimisel. Kooli juhtimises 

väärtustatakse innovaatilisust, avatust, strateegilist koostööd partneritega ning vastastikkust 

usaldust ja lojaalsust.  

2.1. Eestvedamise ja juhtimise analüüs 

TUGEVUSED PARENDUST VAJAV 

 Demokraatlik juhtimisstiil 

 Iganädalased koosolekud/arutelud 

 Kiire reageerimine ja lahenduste 
leidmine muutustele (näiteks 
tunniplaani muutmine, asendused 
jne) 

 Kvalifitseeritud ja pühendunud 
õpetajad 

 Hea ja toimiv koostöö kooli 
hoolekoguga 

 Strateegiliste dokumentide 
(kodukord, arengukava, 
sisehindamise aruanne) 
uuendamine. 

 Süsteemne rahulolu- uuringute 
läbiviimine, tulemuste analüüsimine 
ja trendide jälgimine 

 
 
 
 

 

2.2. Eestvedamise ja juhtimise eesmärgid ja tegevuskava 2020-2022 

Eesmärk: Kooli juhtimine on innovaatiline ja  huvigruppe kaasav ning toetub koostööle, 
vastastikkusele usaldusele ja lojaalsusele. 
 
Tegevussuunad: 

1. Kooli visiooni ja püstitatud eesmärkide süsteemne elluviimine  
2. Kooli hea maine hoidmine ja arendamine 
3. Erinevate huvigruppide kaasamine kooli juhtimisse (hoolekogu, vallavalitsus, 

personal, õpilasomavalitsus) 
4. Info edastamine kooli tegevustest ning tulemustest (personal, hoolekogu, 

vallavalitsus) 
5. Õpilaste ja personali turvalisus on tagatud 

Tegevus 2020 2021 2022   Vastutaja Ressurss 

Taebla kooli arengukava 
kinnitamine (2020-2022) 

x   Direktor, 
õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Kooli üldtööplaani koostamine  
ning elluviimine 

x x x Direktor, 
õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Sisehindamise läbiviimine x   Direktor, 
õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Rahuloluküsitluste läbiviimine 
huvigruppidele (personal, 
õpilased, lapsevanemad) 

x x x Õppe-
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 
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Arenguvestluste läbiviimine 
(personal) 

x x x Direktor Ei vaja 
lisaressurssi 

Kooli eelarve kavandamine ja 
eesmärgipärane kasutamine 

x x x Direktor Ei vaja 
lisaressurssi 

Hoolekogu koosolekud toimuvad 
regulaarselt (vähemalt 4 x aastas) 

x x x Direktor, 
hoolekogu 
esimees 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Regulaarselt (1 x õppeaastas) 
viiakse läbi turvariskide hindamine 
ning töötatakse välja plaan riskide 
minimeerimiseks. 

x x x Direktor, 
õppe- 
arendusjuht 

Vajadusel 
eelarvest 

Koostöös Päästeametiga 
korraldatakse tuleohutuse ja 
evakuatatsiooni õppusi 

x x x Direktor, 
õppe- 

arendusjuht 

PPA 
eelarvest 
(ennetustöö) 

Koostöös Maanteeametiga viiakse 
läbi õppusi jalgrattal liiklemiseks 

x x x  MKM 
eelarvest 
(ennetustöö) 

Kool osaleb Kiusamisvaba Kooli 
programmis (kiusamise 
ennetamine ja kiusujuhtumite 
lahendamine) 

x x x KIVA 
meeskond 

KiVa 
programm 

Tulemus:  

 Töötajate ja huvigruppide informeeritus ja rahulolu kooli juhtimisega on positiivse 
trendiga 

 Personal osaleb kooli arendustegevuses (arengukava koostamine, sisehindamise 
läbiviimine, tegevuskava koostamine, rahulolu- uuringute analüüsi koostamine) 

 Püsib kooli positiivne maine 

 Õpilaste arv näitab kasvutendentsi (< 121) 

 Kooli õppekava ja arengukava eesmärkide täitmine on süsteemne protsess 

 Hoolekogu koosolekud on toimunud ning need on protokollitud. 

 Hoolekogu poolt tehtud ettepanekuid järgitakse. 

 Traumasid ja tööõnnetusi ei toimu 

 Töö- ja koolikiusamist ei esine! 
 

 

3.  Personalijuhtimise arendamine 

Personalijuhtimine on juhtimisvaldkond, mis käsitleb inimesi (personali), nendega seotud 

tegevusi ja tulemuslikkust. Organisatsiooni parematele töötulemustele aitab kaasa töötajate 

teadmiste, oskuste ja võimekuse arendamine, nende motivatsiooni suurendamine ning 

kvaliteetse tööjõu säilitamine. 

Personalipoliitika olulised valdkonnad on personali värbamine ja valik; töö tasustamine ja 

tunnustamine; personali koolitamine; tervishoid ja töökaitse ning töösuhteid reguleerivad 

dokumendid.  

Inimesed on meie tähtsaim vara! 

3.1. Personalijuhtimise analüüs 

TUGEVUSED PARENDUST VAJAV 
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 Koolil on olemas ametikohtade 
täitmiseks korraldatava konkursi 
kord 

 Konkursi läbiviimiseks 
moodustatakse komisjon 

 Personalile korraldatakse ühisüritusi 
(väljasõidud, ühine jõululõuna jne) 

 Arenguvestlused personaliga viiakse 
läbi 1x aastas. 

 Arenguvestluste tulemuste põhjal 
koostatakse koolitusplaan 
järgmiseks perioodiks 

 Head töösuhted (juhtkond, õpetajad, 
õpilased) 

 Motivatsioonisüsteemi loomine 
(edulugude väärtustamine, preemia 
maksmine jne) 

 Süstemaatiline õpetajate hindamine 
(õpetaja kutsestandard, tunni 
vaatlused ja analüüs jne). 

 Kool vajab noori, konkurentsivõimelisi 
ja kaasaegseid õpetajaid! 

 Suur osa (75 %) õpetajates töötab 
koormusega alla 1,0 kohta (17 
õpetajat) 

 Jagame õpetajaid teiste koolidega (5) 

 Ametijuhendid vajavad ülevaatamist 
ja vajadusel uuendamist 

 Palgapoliitika ja töötasu maksmise 
põhimõtted peavad olema fikseeritud 

 Personali hindamiseks, koolituseks ja 
arendamiseks peab olema plaan/kava 

 

3.2. Personalijuhtimise arendamise eesmärgid ja tegevuskava 2020- 2022 

Eesmärk: Koolis töötab professionaalne, innovaatiline ja motiveeritud personal, kes 
väärtustab koostööd ja elukestvat õppimist. 
 
Tegevussuunad: 

1. Uuendusmeelse ja muutustele avatud personali kujundamine 
2. Personali arengu toetamine ning elukestva õppimise väärtustamine 
3. Töökeskkonna parendamine ja kaasajastamine 
4. Individuaalsest vajadusest tuleneva võimetekohase õppe ja vajaliku toe tagamine 

Tegevus 2020 2021 2022 Vastutaja Ressurss 

Personali hindamise süsteemi 
väljatöötamine 

x   Õppe- arendusjuht Ei vaja 
lisaressurssi 

Personali hindamise läbiviimine 
(enesehindamine – Õpetaja 
kutsestandard, tase 7, tunni 
vaatlused ja analüüs) 

x x x Direktor, õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Töötajate tunnustussüsteemi 
loomine ja kasutusele võtmine 

 x  Direktor, õppe-
arendusjuht 

Eelarve 
vahenditest 

Täiendkoolitusvajaduse välja 
selgitamine ning koolituskava 
koostamine 

x x x Direktor Ei vaja 
lisaressurssi 

Koolipsühholoogi töökokkuvõtte 
koostamine ja tutvustamine 
(kevadine õppenõukogu) 

x x x psühholoog Ei vaja 
lisaressurssi 

Koolisisese meeskonnatöö 
korraldamine HEV 
koordinaatori poolt. HEV 
koordinaatori  osalemine  
koolivälises võrgustikutöös 
(Rajaleidja, Lääne- Nigula valla 
territoorium jne) 

x x x HEV 
koordinaator/õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Kooli positiivse maine 
kujundamine ja hoidmine ning 

x x x Õppe- ja 
arendusjuht, 

Ei vaja 
lisaressurssi 
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PR tegevus (erialaste artiklite, 
edulugude ja sündmuste 
kajastamine meedias; 
kaasaegne ja informatiivne 
koduleht, FB ajajoon) 

huvijuht 

Uue töötaja (õpetaja) 
tugisüsteemi ja mentorluse 
arendamine 

x x x Õppe- ja 
arendusjuht 

Eelarvest 
(mentori 
tasu) 

Tulemus: 

 Personali hindamise- ja – tunnustamise süsteem on tulemuslikult rakendatud 

 Koolil on olemas täiendkoolituskava, mille tulemust ja tõhusust analüüsitakse. 
Koolitustel osalevad kõik kooli õpetajad 

 Erinevate huvigruppide rahulolu õpetamisega ning kooli tegevuste/tulemuste 
kvaliteediga  on positiivse trendiga (rahulolu- uuringute analüüs) 

 Taebla Kool on „pildil“ 

 Uutele õpetajatele on mentorid määratud. 

 Õpetajad on professionaalsed ja järgivad kooli põhiväärtusi. 

 

4. Õppe- ja kasvatustöö juhtimine 

Taebla Kooli õppe- ja kasvatustöö põhieesmärgiks on õpilase vaimse, füüsilise, kõlbelise, 

sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine ning individuaalse arengu suunamine, et 

põhikooli lõpetaksid loovad ja mitmekülgsed isiksused, kes suudavad ennast teostada 

erinevates rollides – perekonnas, tööl ja avalikus elus.  

Õppekeskkonna loomisel peetakse silmas kaasaegse, eakohase ja  turvalise keskkonna 

loomist, mis toetaks õpilaste õpihimu püsimist ning õpioskuste omandamist. 

Õppe- ja kasvatustegevuses on olulisel kohal pidev õpitulemuste analüüs ning kõikide 

õpilaste arengu jälgimine. 

4.1. Õppe- ja kasvatustöö analüüs 

TUGEVUSED  PARENDUST VAJAV 

 Õppetegevuse korraldamine väljaspool 
kooliruume (hübriidne õpikeskkond) 

 Süsteemne arenguvestluste läbiviimine 

 Hea koostöö erinevate spetsialistide 
vahel (KOV, Rajaleidja jne) 
 

 
 
 
 
 

 Õpilaste ettevõtlikkuse toetamine 

 Andekamate (nutikamate) 
õpilaste märkamine,  toetamine 
ja arendamine 

 Kutse- ja karjäärinõustamine 
Rahulolu- uuringute süsteemne 
korraldamine ja analüüs 

 Digipädevuse arendamine 
õpilastel/õpetajatel 

 

4.2. Õppe- kasvatustöö eesmärgid ja tegevuskava 2020-2022 

Eesmärk: Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused 
võimetekohase hariduse omandamiseks ning positiivse enesehinnanguga ja elus 
toimetuleva inimese kasvatamiseks 
 
Tegevussuunad: 

1. Hea õppetöö kvaliteedi tagamine (sh riiklike testide, olümpiaadide, konkursside 
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head tulemused) 
2. Koolirõõmu ja õpimotivatsiooni säilitamine ja suurendamine 
3. Digitaalse kirjaoskuse arendamine  
4. Reaalainete populaarsuse tõstmine 
5. Ainetevahelise lõimumise tõhusam kasutamine (tervik on suurem kui osade 

summa!) 
6. Elukestvaõppe mõtteviisi kujundamine ja väärtustamine 
7. Õpilaste ettevõtlikkuse ja kodanikualgatuse/- julguse arendamine ja toetamine 
8. Õpilaste tervisekäitumise teadlikkuse suurendamine (sh füüsiline aktiivsus) 
9. Andekamate/nutikamate õpilaste märkamine ja arendamine 

Tegevused 2020 2021 2022 Vastutaja Ressurss 

Õppe- kasvatustöö sidumine 
igapäevaeluga (olukord 
tööturul) ja varajane 
karjäärinõustamine 

x x x Õppe- arendusjuht Ei vaja 
lisaressurssi 

Digitaristu ja e- õppevara 
arendamine, erinevate 
digiseadmete kasutamine 
õppetöös (nuti- ja 
puutetundlikud tahvlid, 
sülearvutid, e- õppe materjalid) 

x x x Direktor, 
haridustehnoloog, 
aineõpetajad 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Raamatukogu kui olulise 
õpikeskkonna arendamine 
(meedia-, info- ja vaba- aja 
veetmise keskus) 

x x x Õppe-arendusjuht, 
raamatukogutöötaja 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Piirkondliku 
MATEMAATIKAPÄEVA 
korraldamine 
(20. jaanuar) 

x x x Matemaatika 
õpetaja 

Sponsor 

Kohtumised ettevõtjatega, 
vabatahtlikega, kodanike 
ühendustega (vabatahtlikud, 
päästjad, vähiühing, 
lastekaitseliit jne) 

x x x Õppe- arendusjuht Ei vaja 
lisaressurssi 

„Usaldusisikute“ süsteemi 
loomine käitumisprobleemidega 
õpilastele 

x   Õppe- arendusjuht Ei vaja 
lisaressurssi 

Andekamatele/nutikamatele 
õpilaste õppe 
mitmekesistamine (IÕK 
rakendamine, täiendav 
juhendamine aineõpetajate ja 
teiste spetsialistide poolt, 
INNOKAS,  

x  
x 

x Õppe- arendusjuht Eelarve? 

7 klassi jagamine kaheks 
paralleeliks (a ja b) 

x   Direktor, 
klassijuhataja, 
Õppe- arendusjuht 

Kooli 
eelarve 

Tasemerühmade 
moodustamine (vajadusel 
näiteks matemaatikas, kui ühe 
klassi õpilaste teadmised ja 
oskused on eri tasemetel) 

 
Vajadusel 

Aineõpetajad, 
direktor, õppe- ja 
arendusjuht 

Vajab 
lisaressurssi 

Õppesuundade rakendamine  Aineõpetajad, Vajab 
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(näiteks reaalklass, 
muusikaklass jne) 

Vajadusel direktor, õppe- ja 
arendusjuht 

lisaressurssi 

Õpilaste osalemine 
huvihariduses ja – tegevuses 
(muusikakool, kunstikool, 
spordikool) 

x x x Koostöö 
lapsevanematega 

 

Õpilaste individuaalse arengu 
jälgimise kaartide (IAK) 
avamine ja täitmine (üldine tugi, 
tõhustatud tugi, eritugi, 
puudulikud hinded trimestris ja 
poolaastas) 

x x x HEV koordinaator, 
aineõpetajad, 
klassijuhatajad 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Tulemus:  

 Kooli lõpetajatel on vajalikud oskused ja kogemused, mis kindlustavad 
võimetekohase toimetuleku ühiskonnas 

 7 klass on jagatud kaheks klassiks ning õppe- kasvatustöö toimub tõrgeteta. 

 Andekate õpilaste avastamise ja arendamisega tegeldakse süsteemselt 

 Koolis toimib nn usaldusisikute süsteem 

 Kehalise kasvatuse tunnid on õpilaste hulgas populaarsed ja korraldatud heal 
tasemel. 

 Tuge vajavatele õpilastele on IAK avatud ning neid täidetakse asjakohaselt ning 
regulaarselt. 

 

 

 

5. Koostöö huvigruppidega 

Kooli (haridusasutuse) juhtimine on pidev koostöö erinevate huvigruppidega, kelleks on kooli 

töötajad, õpilased, lapsevanemad, omanikud, ministeerium, vilistlased, sponsorid  ja teiste 

ümberkaudsete haridusasutuste juhid. Huvigruppide teooria (stakeholder theory) järgi, on 

kooli esmasteks huvigruppideks need grupid, ilma kelle osalemiseta ei ole kooli 

eksisteerimine võimalik (töötajad, õpilased, lapsevanemad) 

5.1. Senise huvigruppide koostöö analüüs 

TUGEVUSED PARENDUST VAJAV 

 Hea koostöö kooli hoolekoguga 

 Regulaarsed üld- ja 
klassikoosolekud lapsevanematele 

 Hea koostöö ümberkaudsete 
koolidega (Oru Kool, Palivere 
Põhikool, Risti Põhikool) 

 Huvigruppide rahulolu kooli 
tegevusega (väljaselgitamine) 

 Huvigruppide kaasamine kooli õppe- 
ja arendustegevusse (strateegiliste 
dokumentide koostamine, 
arengukava hindamine, uute ideede 
algatamine)   

 

5.2. Koostöö huvigruppidega tegevuskava 2020-2022 

Eesmärk: Erinevad huvigrupid on kaasatud ja osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses. 
 
Tegevussuunad:  

1. Uue koolihoone avamine ja ideede kogumine muutuste tegemiseks 
2. Erinevate infokanalite kasutamine kooli tegevuse ja tulemuste kohta objektiivse info 

edastamiseks 
3. Kooli hoolekogu ja vilistlaste kaasamine kooli arendustegevusse (sh kokkutulekute 
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ja juubeliürituste korraldamine) 
 
 

Tegevus 2020 2021 2022 Vastutaja Ressurss 

Rahulolu- uuringute läbiviimine 
lastevanemate hulgas 

 x  Õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Mõtete  ja ideede kogumine kooli 
õppe- kasvatustöö korraldamiseks ja 
muutuste tegemiseks (Ideepank 2019) 

x x x Õppe- 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Koostöö arendamine teiste Lääne- 
Nigula haridusasutustega õpeprotsessi 
rikastamiseks (üksteiselt õppimine, 
avatud e lahtised tunnid, 
ühiskoolitused jne) 

x x x Õppe-
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Lastevanemate koolitamine ja 
nõustamine (kooli ja kodu tulemuslik 
koostöö; interneti turvalisus, 
arengupsühholoogia, koolitused 
hoolekogu liikmetele jne) 

x x x Direktor, 
õppe- ja 
arendusjuht 

Ei vaja 
lisaressurssi 

Tulemus: 

 Lastevanemate koostöö kooliga on hea (näitab rahulolu- uuring) 

 Hoolekogu liikmed on koolitatud (100 %) 

 Lapsevanemad osalevad koolitustel ja koosolekutel (< 75%) 

 Trimestris toimub vähemalt üks koostöösündmus huvigrupiga  
 
 
 

 
 

6. Ressursside juhtimine 

Eesmärk: Kooli eelarvelised kulutused on teostatud säästlikult ja kooli ning selle pidaja 
huvisid arvestades. 
 
Tegevussuunad: 

1. Investeeringute kava koostamine (investeeringud on planeeritud ning põhjendatud) 
2. Õppevara kaasajastamine 
3. Kohaliku omavalitsuse investeeringute kavas ettenähtu (spordiplatsi ehitus) 

elluviimise toetamine 
 

Tegevused 2020 2021 2022 Vastutaja Ressurss 

Käesoleva arengukava 
tegevuste elluviimiseks 
investeeringute kava 
koostamine 

x   Direktor Ei vaja 
lisaressurssi 

IT- vahendite soetamine 
(tahvelarvutid jne) 

 x x Direktor, 
haridustehnoloog, 
aineõpetajad 

Eelarve 

Uue koolihoone juurde   x Direktor Projektid, 
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spordiplatsi ehitus (valla 
arengukava p 1.8.8) 

valla 
eelarve, era 

Jalgrataste hoidla soetamine 
uue koolihoone juurde 

   Direktor Sponsorid 

Kehalise kasvatuse vahendite 
soetamine (uisud, suusad, 
tennisereketid jne) 

  x Direktor Eelarve, 
sponsorid 

Tulemus:  

 Kooli investeeringute kava on koostatud 

 Koolis on kasutusel vajalik ja kaasaegne õppevara 

 Koolil on olemas sponsorid (ettevõtjad, vilistlased jne) 
 

 

 

 

 

7. Arengukava rakendamine, hindamine, muutmine ja kinnitamine 

1. Arengukava täitmist ja eesmärkide saavutamist hinnatakse ja  mõõdetakse 

regulaarselt (vähemalt 1 x õppeaastas) nn valgusfoori meetodil (punane - tegevust 

pole alustatud, kollane - tegevus on täitmisel, roheline – tegevus on teostatud). 

2. Arengukava koostamisel ja hindamisel arvestatakse kooli sisehindamise tulemustega 

3. Kooli arengukava ja selle muudatused kinnitatakse pidaja (Lääne- Nigula 

Vallavalitsus) poolt kehtestatud korras.  

4. Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel. 

 

 

 

http://taebla.edu.ee/
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