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SISSEJUHATUS 
 

Puiga Põhikooli arengukava on dokument, mis on koostatud kooli järjepideva arengu tagamiseks. 

Arengukavas määratakse koolielu valdkondade hetkeseis (olulisemad tugevused ja 

arenguvõimalused) ning kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

 

Puiga Põhikooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest, kooli sisehindamise (sept.2013) 

tulemustest ja  Võru valla arengukavast (2013-2018).  

 

 

1. ÜLDANDMED 
 

1.1. ÕPPEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA 
 

Puiga Põhikool asub Võru – Haanja maantee ääres linnast 5 km kaugusel Puiga külas. Kool asub 

endises majandi kontorihoones, mis on ehitatud 1970-ndate teisel poolel. Maja pole planeeritud 

koolimajaks, seetõttu on olnud  vajalikud erinevad ümber- ja juurdeehitused. 

Samas majas töötab  Puiga rahvamaja ja piirkonna elanikke teenindav Puiga raamatukogu. 

 

                                
 

Kasaritsa piirkonnas on kooliharidust jagatud juba paarsada aastat. Mõnekümne  aastane vahe 

tekkis seitsmekümnendatel-kaheksakümnendatel. Arvati, et linn on piisavalt lähedal lastele 

kooliskäimiseks. Aga mõne aja pärast soovisid vanemad ikkagi, et kool oleks  kodule lähemal.  

Aastal 1991  alustas Puigal Võrusoo Põhikooli filiaalina tööd esimene klass - 19 õpilast.  Järgmisel 

õppeaastal alustas haridusteed 8 õpilast. Mõlemad klassid töötasid Puiga lasteaiaga ühes majas. 

Peagi jäid ruumid õpilastele ja lasteaialastele kitsaks. 1993.a. tuli esimesse klassi 12 õpilast. Kool 

jätkas Puiga Lasteaed-Algkooli nime all.  

 

1.septembril 1995.a. avati pidulikult Puiga Algkool. Seda päeva võibki pidada Puiga kooli 

sünnipäevaks. 1998.a. arenes algkool põhikooliks, kuna õpilaste arv oli üha kasvanud.  1998.a. 

valmis kooli  juurdeehituse I etapp. 1999.a. kevadel rajati kooli park.  Puude istutamisel ja pargi 

rajamisel olid abiks nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka külaelanikud. 2001.a. lõpetas 

põhikooli esimene lend.  
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17. nov. 2003.a. valmis Puiga Põhikooli  juurdeehituse teine etapp. See oli XXI sajandi kooli 

projekti raames valminud esimene ehitis. Kool sai suurema söögisaali, garderoobid, 

muusikaklassi, eesti keele ja loodusainete  kabineti ning kunstiklassi.  

 

III  juurdeehituse  sai  kool 2008. a oktoobris. Valmis sai uus täismõõtmetega spordihoone, 

treeneriruum, riietusruumid koos saunadega ja jõusaal. Valmis ka uus nõuetekohane 24 

õpilaskohaga arvutiklass, inglise keele klass ja logopeedi ruum. 

Võru valla juhtide ja volikogu toetusel on kooli õpitingimused iga aastaga  paremaks muutunud. 

See on kaasa aidanud ka kooli õpetamise taseme tõusule.  

 

Tänases  Puiga Põhikoolis  on  võimalik omandada  tugev põhiharidus. Lisaks koolitundidele saab 

valida paarikümne huviringi vahel. 

 

Suurt rõhku oleme pannud õpilaste toetamisele ja lapse võimete arvestamisele. Tahame, et iga 

õpilane tunnetaks koolis õnnestumisi ja edutunnet. 

 

 

1.2. PEDAGOOGILINE PERSONAL JA ÕPILASKOND 
 

Kooli personal koosneb 20 õpetajast  ja 10  halduspersonali liikmest.  

Personali näitajad on stabiilsed, liikuvust pedagoogide hulgas on vähe ning uue personaliga 

komplekteerimisega seotud  probleemid  on olnud tänu õppeasutuse heale mikrokliimale ja 

mainele hõlpsasti lahendatavad.  

 

Enamus pedagooge on kogemustega ja parimas loomeeas. Paljude õpetajate üheaegne 

pensioniikka jõudmine lähiajal kooli ei ohusta. 

 

Õpilaste arv on Puiga Põhikoolis kasvanud 2013./2014. õppeaasta alguseks  172 õpilaseni. 

Enamus õpilasi on  Puiga ümbrusest. Järjest rohkem õpilasi käib Koselt ja Meegomäelt. 31 õpilast 

käib Võru linnast ja 2 Haanja vallast.  

Oma osa on mänginud siin õppekeskkonna kaasajastamine viimastel aastatel ja õppe-kasvatustöö 

õpilas-sõbralikumaks muutmine. 

 

 

 

1.3. KOOLI MISSIOON JA VÄÄRTUSED 
 

Puiga Põhikooli missiooniks on tagada kõigi oma õpilaste võimetekohane areng  kooli õppekaval 

põhineva õppe-kasvatustöö tulemusena. 

 

Kool lähtub oma tegevuses järgmistest põhiväärtustest  

 Iga õpilase võimetekohane areng.  

 Koostöö ja avatus.  

 Õppiv organisatsioon.  

 Esteetiline koolikeskkond. 
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2. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 
 

2.1. TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE    
 

 

Septembris 2013 viidi  läbi kompleksne sisehindamine vastavalt  sisehindamise läbiviimise 

korrale.  

Selleks oli moodustatud töögrupp, kuhu kuulusid direktor, õppealajuhataja, huvijuht ja 

majandusjuhataja.   

 

Sisehindamisel lähtuti kogutud andmetest,  tegevusnäitajatest, mis on kättesaadavad Eesti 

Hariduse Infosüsteemi kaudu   ja  järgmistest hindamiskriteeriumidest: 

1) eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine; 

2) personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine ja personali värbamine, 

kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud 

tulemused; 

3) koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, 

huvigruppidega koostöö hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused; 

4) ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi 

arendamine ning inforessursside juhtimine; 

5) õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas õpilase  areng, õppekorraldus ja -meetodid. 

 

Sisehindamise käigus selgitati välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad ning uue 

arengukava  arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

 

 

2.2. KOOLIELU VALDKONNAD         
 

Arengukava elluviimine toimub läbi järgnevate koolielu valdkondade arendamise 

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

1.1.  Eestvedamine. 

1.2. Strateegiline juhtimine. 

2. Personalijuhtimine  

2.1.  Personalivajaduse hindamine ja personali värbamine. 

2.2. Personali kaasamine, toetamine ja arendamine. 

2.3. Personali hindamine, motiveerimine ja tulemused. 

3. Koostöö huvigruppidega 

3.1. Koostöö kavandamine 

3.2. Huvigruppide kaasamine  

3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine ja tulemused. 

4. Ressursside juhtimine  

4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine ja materiaaltehnilise baasi arendamine. 

4.2. Inforessursside juhtimine 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

5.1. Õpilase areng. 

5.2. Õppekorraldus ja -meetodid  
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3. KOOLIELU VALDKONDADE HETKESEIS 

 

3.1 EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE  
 

3.1.1. EESTVEDAMINE 

 
Olulisemad  tugevused 

 Kooli personal tegutseb ühtse meeskonnana. Allüksuste juhid mõjuvad  oma valdkonna 

personalile pigem pühendunud ja innustavate eestvedajatena kui formaalsete juhtidena. 

Juhtide-poolne eestvedamine suunab ja toetab kooli eesmärkide saavutamist ja innustab 

kollektiivi. 

 Kooli põhilistes tegutsemisvaldkondades on loodud selgus. Direktoril ja allüksuste juhtidel 

(õppealajuhataja, huvijuht, majandusjuhataja) on selged kohustused ja õigused oma 

vastutusalas. Need on lahti kirjutatud ametijuhendites. Ka muu personali ülesanded 

organisatsioonis on lahti kirjutatud ametijuhendites. 

 Organisatsiooni mikrokliima uuringu  kohaselt on personal juhtimistegevusega rahul 

(hinnang 97% maksimumist). Sama uuringu kohaselt on ka eesmärgid organisatsiooni 

tegevuses arusaadavad ja heakskiidetud (hinnang 95% maksimumist). 

 

Olulisemad arenguvõimalused: 

 Seoses suurte muudatustega seadusandluses tuleb uuendada õpetajate ametijuhend. 

 

 

3.1.2. STRATEEGILINE JUHTIMINE 
 

Olulisemad  tugevused 

 Sisehindamine on muutunud strateegilise juhtimise osaks. 

 On tagatud arengukava, üldtööplaani ja töötajate tööplaanide loogilise vastavus. 

 Kooli sisehindamissüsteemi pidevuse tagab seire süsteemi pidev toimimine, kuhu kuuluvad 

kooli huvigruppide (pidaja, lapsevanemad, õpilased, päästeamet, tervisekaitse jt.) hinnangud 

ja ettepanekud, õppenõukogu hinnang õppe-kasvatustööle õppeaasta lõpus ja ettepanekud, 

pedagoogide tööanalüüsid (enesehindamine) õppeaasta lõpus ja sisekontroll üksikküsimustes 

läbi aasta (tunnikülastused, vajaliku dokumentatsiooni täitmise seire, ressursside säästliku 

kasutamise seire jms). Kooli sisehindamissüsteem on taganud kooli pideva arengu. 

 Sisehindamise tulemused on olnud aluseks kooli tegevuse parendamisel. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Kooli põhimäärus vajab  uuendamist. 

 

 

 

 

http://sdrv.ms/13Vwpuz
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3.2. PERSONALIJUHTIMINE 

 

3.2.1. PERSONALIVAJADUSE HINDAMINE JA PERSONALI 

VÄRBAMINE 
 

Olulisemad  tugevused  

 Koolis loodud organisatsioonistruktuur on hetkevõimalusi  arvestades mõistlik. 

Olemasolevad ametikohad on täidetud.  

 Personali näitajad on stabiilsed, liikuvust pedagoogide hulgas on vähe ning uue personaliga 

komplekteerimisega seotud  probleemid  tänu õppeasutuse heale mikrokliimale ja mainele 

hõlpsasti lahendatavad. 2011. aastal vahetus õppealajuhataja ja matemaatikaõpetaja, 2012. 

aastal muusikaõpetaja, 2013. aastal kunstiõpetaja. 

 
 Viimasel kolmel õppeaastal  on 95% pedagoogidest kvalifikatsiooninõuetele vastavad, üks 

õpetaja omandab magistriharidust. 

 
 Pedagoogide vanuseline struktuur on organisatsiooni arengu seisukohalt soodne. Enamus 

pedagooge on kogemustega ja parimas loomeeas. Paljude õpetajate üheaegne pensioniikka 

jõudmine lähiajal kooli ei ohusta. 

 
 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Õpetajate kvalifikatsiooninõuetele vastavus tuleb suurendada 100% - ni. 
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3.2.2. PERSONALI KAASAMINE, TOETAMINE JA ARENDAMINE 
 

 

Olulisemad  tugevused 

 Õppenõukogu liikmed on kaasatud vahetult kooli arendustegevusse. 

 Ülejäänud personal on kaasatud eelarve koostamise ajal ja töö korralduslike küsimuste 

arutamisel. 

 Kolme aasta jooksul on juurdunud arenguvestluste süsteem personaliga. Õppealajuhataja viib 

läbi arenguvestlused pedagoogidega, huvijuht ringijuhtidega, direktor oma asetäitjatega ja 

sekretäriga. 

 Kõik pedagoogid on osalenud viimasel kolmel aastal täiendkoolitusel.  

 

Läbitud täiendkoolituse maht tundides viimase viie aasta jooksul ning täiendkoolituses 

osalenud pedagoogide % pedagoogide üldarvust 

 160 ja enam 

tundi 

130-159 

tundi 

100-129 

tundi 

70-99 tundi Vähem kui 

70 tundi 

Pedagoogide 

arv 

15 1 2 0 2 

% 

pedagoogide 

üldarvust 

75% 5% 10% 0% 10% 

 

 

 Täiendkoolitust on saanud ka ülejäänud personal: kokad, koristajad, majandusjuhataja, 

aednik ja sekretär. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 

 Iseseisev töö enesetäiendamisel tuleks vormistada koolituskokkuvõtete kaudu, siis saaks seda 

arvestada täiendkoolitusese statistikas. 

 Aastas peaks igal pedagoogil olema vähemalt 32 enesetäiendustundi.  

 

3.2.3. PERSONALI HINDAMINE, MOTIVEERIMINE JA 

TULEMUSED 
 

Olulisemad  tugevused 

 Õpetajate eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta analüütilised kokkuvõtted on muutunud 

sisukamaks ja põhjalikumaks.  

 Kolme viimase aasta jooksul on õppetöö tulemused olnud head, õpilaste ja vanemate 

rahulolu kooli tööga stabiilselt kõrge. 

 On läbi viidud pedagoogilise personali  mikrokliima uuring 2013. aastal. Küsimustikule 

vastamine viidi läbi anonüümselt. Varasemalt toimusid sama küsimustikuga mikrokliima 

http://sdrv.ms/13Vwpuz


 9 
uuringud 2004.a., 2006.a. ja 2010.a.  Uuring näitab, et pedagoogiline personal on 

organisatsiooni mikrokliimaga vägagi rahul. 

 Samuti viidi läbi 2013.a. kogu personali tööga rahulolu uuring. Küsimustikule vastamine 

viidi läbi anonüümselt. Sama küsimustega tööga rahulolu uuring kogu kollektiivile viidi läbi 

2004.a. ja 2009.a. Uuring näitab, et personalil on ühine eneseväärtustunne, sotsiaalne 

turvalisus ja orienteerumine infotulvas. Töökeskkonda iseloomustavaks märksõnaks on 

„laabuv”. Võrreldes 2009. aastaga tajutakse töökeskkonda sama kõrge efektiivsuse juures 

(91% maksimaalsest) mõnevõrra veelgi soojemana (91% maksimaalsest).   

 

 

3.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

3.3.1. KOOSTÖÖ KAVANDAMINE 

 
Olulisemad  tugevused  

 Kolme aasta jooksul 2010-2013 on toimunud tihe koostöö kooli hoolekoguga (vastutaja: 

direktor), lapsevanematega (vastutajad kooli tasandil: direktor ja õppealajuhataja; klassi 

tasandil: klassijuhatajad), kooli pidajaga (vastutaja: direktor), teiste omavalitsuste 

sotsiaaltöötajatega (vastutaja: sotsiaalpedagoog), politseiga (vastutaja: direktor, huvijuht), 

kohaliku kogukonnaga (vastutaja: direktor), tarnijatega (vastutaja: majandusjuhataja, 

direktor), kooliõega (vastutajad sotsiaalpedagoog ja inimeseõpetuse õpetaja), erinevate 

kultuuriasutustega (Puiga rahvamaja) ning Kesklinna kooli tantsurühmaga. 

Koostööpartneriteks on  veel Peeter Reemanni sepikoda, Lapi Metall, AS Barrus, Võru 

Instituut,  Eesti Punaseristi Võrumaa osakond, keraamik Aivar Rumvold, Kultuurimaja 

Kannel, Noortekeskus, erinevad teatrigrupid, õppenõustamiskeskus, Väimela Tervisekeskus, 

Võru maavalitsus, lasteaiad Siilike, Okasroosike, Sõleke ja Päkapikk, Võru Tarbijate Ühistu, 

Kuperjanovi ÜJP, Võru Spordikool, Orienteerumisklubi, Võrumaa Keskkonnaamet, Lõuna 

Prefektuur, lasteraamatukogu jne.) (vastutaja: huvijuht), vilistlased (vastutaja: 

õppealajuhataja). 

 On määratletud kooli huvigrupid, kelleks  lapsevanemad, hoolekogu, kooli pidaja, kohalik 

kogukond, teised omavalitsused, kust õpilased tulevad kooli (neid esindavad 

sotsiaaltöötajad), lasteaiad, vilistlased, põhikooli järgsed õppeasutused (gümnaasiumid, 

kutseõppeasutused), õpilasesindus, kohalik politsei, erinevad järelvalveasutused, erinevad 

koolitusasutused, erinevad kultuuriasutused, tarnijad. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Koostöö kavandamine huvigruppidega  konkreetsemaks. 

 

 

3.3.2. HUVIGRUPPIDE KAASAMINE 
 

Olulisemad  tugevused 

 Hoolekogu on koos käinud vastavalt tööplaanile. Hoolekogu esimehega on läbi arutatud 

olulisemad teemad ka koosolekute vahelisel ajal vastavalt vajadusele.  

http://sdrv.ms/18aqGyu


 10 
 Õpilasesinduse töökoosolekud toimuvad regulaarselt igal kuul üks kord. Lisaks 

erakorralised kogunemised. Osavõtt töökoosolekutest on 80%-100% olenevalt õpilaste koolis 

viibimisest. ÕE liikmed teevad asjalikke ettepanekuid. Õpilaste poolt on välja käidud mitme 

ülekoolilise küsitluse teema. 

 Igal aastal on toimunud lastevanemate üldkoosolekud, osalejaid  on olnud keskmiselt 55%. 

Klassi lastevanemate koosolekutest osavõtt on olnud suurem, keskmiselt 70%. 

Lastevanemate üldkoosolekutel on alati olnud päevakorras direktori informatsioon ja 

hoolekogu esimehe aruanne lastevanematele. 

 Lastevanemate osalemine arenguvestlustel  on olnud kolmel aastal 99% -100%, selle nimel 

on palju tööd tehtud. 

 Igal aastal on direktor tutvustanud volikogu istungil või vallavalitsuse töökoosolekul kooli 

tööd, tegemisi ja vajadusi. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Saavutada  lastevanemate osalemise %-ks lastevanemate koosolekul 60%. 

 

 

3.3.3. HUVIGRUPPIDEGA KOOSTÖÖ HINDAMINE JA 

TULEMUSED 
 

Olulisemad  tugevused 

 Kooli jaoks üks kõige tähtsamaid huvigruppe - lapsevanemad on kooliga tervikuna väga 

rahul, rahulolu uuringus antud keskmine hinne ulatus 92% maksimumhindest. 

 Õpilaste rahulolu  õpetajate tegevusse nende arendamisel ja toetamisel on jätkuvalt kõrge. Ka 

tunnetavad õpilased õppetöö käigus rohkem enesekindluse kasvu. 

 Puiga kooli maine huvigruppide seas on 3 aasta jooksul tõusnud, see on kajastunud ka 

õpilaste arvu kasvus viimastel aastatel. 

 

3.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 
 

3.4.1. EELARVELISTE RESSURSSIDE JUHTIMINE JA 

MATERIAALTEHNILISE BAASI ARENDAMINE 
 

Olulisemad  tugevused  

 Lisaks kooli ülalpidamiskuludele on kooli pidaja eraldanud ressursse rajatiste ja hoonete 

renoveerimiseks ja inventari soetamiseks (investeeringusummad).  

 On suudetud hankida eelarveväliseid lisaressursse erinevatest fondidest. 

 Eelarve koostamise protsess on olnud demokraatlik ja läbipaistev. 

 Finantsplaneerimisel, -analüüsimisel ja –seirel on koolile suureks abiks pidaja 

raamatupidamine, kus on oma ala spetsialistid. 

 Koolimaja tervikuna on soe, nägus ja  kaasaegne.  

 Õpilastele on tagatud soodne õpikeskkond ja personalile hea töökeskkond. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Tehnoloogiaklassi ventilatsiooniseadmed vajavad kaasajastamist. 

 Helitehnika amortiseerunud. 

 Mõne klassi mööbel amortiseerunud. 

 Staadion tahab renoveerimist järk-järgult. 

http://sdrv.ms/196nJkQ
https://skydrive.live.com/redir?resid=FD1787AF01AA743B!3872&authkey=!AA_v_lwdPZ0vu-8
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 Õuealale turvalised kiigud, ronimisredelid, pingid õuelaudadega. 

 Kunstitööde väljapanekuks stende juurde. 

 Spordisaali ja fuajeede akustika vajab parandamist. 

 Saali suurem dataprojektor. 

 Süntesaator vajab kaasajastamist. 

 Saali toolid amortiseeruvad ca aastal 2018. 

 Söökla sisseseade vajab järk-järgult uuendamist. 

 Kooli õppetehnika vajab täiendamist. 

 Paljundusmasin amortiseerub ca aastaks 2016. 

 

3.4.2. INFORESSURSSIDE JUHTIMINE 
 

Olulisemad  tugevused 

 Igale õpetajale on tagatud personaalne arvutiga varustatud töökoht. 

 Igale õpilasele on tagatud arvutiklassi külastamisel personaalne arvutiga töökoht. 

 Kooli sisevõrk on toiminud stabiilselt. Viimaste aastate jooksul pole esinenud ootamatuid 

katkestusi, andmete kadu ning leket. 

 Kõik klassid on varustatud projektoritega. 

 Arvutiõpetus on integreerunud tihedalt aineõpetusega. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Arvutiklassi arvutid amortiseeruvad aastaks 2018. 

 Õpetajate arvutid vajavad järk-järgult uuendamist. 

 

3.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

3.5.1. ÕPILASE ARENG 
 

Olulisemad  tugevused  

 Klassikursuse kordajate arv viimase kolme aasta jooksul  0%. Kuna oleme võtnud oma kooli 

mõned kordama jäänud õpilased, siis need kajastuvad EHIS-e statistikas. 

  
 Õpingute katkestanute arv kolme aasta jooksul 0%. 

 Õppeedukuse kvaliteet viimasel kolmel aastal on olnud hea, üle 56% õpilastest on “4”-“5”-

sed. 
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 Lõpueksamite ja tasemetööde tulemuste analüüs näitab, et tulemused on olnud kõigil kolmel 

aastal  ootuspärased, õpilaste akadeemilisele võimekusele vastavad  ja võrreldavad teiste 

koolide tulemustega. 

 
 Kolmel õppeaastal on kõikides kooliastmetes läbi viidud kõigi  õpilastega arenguvestlused. 

Lapse arengu hindamisse ja lapse arengu kavandamise protsessi on arenguvestluste kaudu 

kaasatud reeglina ka  lapsevanemad. Lapsevanema ja kooli teineteisemõistmine on kasvanud. 

Kõik arenguvestluse toimumised on protokollitud. 

 Eelpool kirjeldatud tulemused on saavutatud tänu sihikindlale tööle, eelkõige tänu 

erivajadustega õpilaste toetamise tõhustamise kaudu.  

                                                
 

Tugisüsteem 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Diferentseeritud 

hindamine 

20% 23% 20% 

Logopeediline abi 38% 40% 30% 



 13 
Parandusõpe 

 eesti keeles 

23% 20% 24% 

Parandusõpe 

matemaatikas 

13% 17% 21% 

Individuaalne 

õppekava 

0% 2% 5% 

Täiendav õppetöö 4% 2% 2% 

 

 

 Õpilaste arengut analüüsitakse regulaarselt, kasutades selleks erinevaid 

hindamismeetodeid: õpitulemuste hindamine, tasemetööde ja eksamitulemuste 

analüüsid, õppeveerandite hinnete analüüsid, arenguvestlused. Õpetajad analüüsivad 

õppeveerandite lõpus õpilaste mitte-edasijõudmise põhjuseid, vastavalt sellele kavandatakse 

oma järgnevaid tegevusi. Vajadusel rakendatakse tugisüsteem. 

Mitterahuldava aastahindega õpilaste arv on vähenenud: 

 
 

 Õpilaste arengut ja positiivset enesehinnangut püütakse toetada  õpilaste mitmekülgseks 

tunnustamiseks võimalusi otsides. 

 Läbi mitmekesise tunnivälise tegevuse on iga kooli õpilane  saanud  vähemalt üks kord 

õppeaasta jooksul esinemisvõimaluse kooli lavalt. 

 2013. aastal alustas meie koolis suurim arv - 22 huviringi. 

 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 Õpiabi meetmete rakendamise parendamise abil saavutada “puudulike” ja “nõrkade” 

veerandihinnete saanud õpilaste osakaalu vähenemist 2%-ni. 

 Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate arvust on püsinud stabiilsena, kuid on olnud 

mõnel aastal madalam  eesmärgist ( 100% ). 

 

http://sdrv.ms/1fkLOf2
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3.5.2. ÕPPEKORRALDUS JA ÕPPEMEETODID 
 

Olulisemad  tugevused 

 

 Õppekava täitmisel püütakse järjest rohkem rakendada erinevaid õppekava rikastavaid 

meetodeid, milleks on projektitöö, ainetevaheline ja huvitegevuse integratsioon, 

ettevalmistus osalemiseks olümpiaadidel ja konkurssidel, valmistumine põhikooli 

lõpueksamiteks, sporditegevus, konkursid ja võistlused, uurimustööd, rahvakalendripäevade 

tähistamine, tervisepäevad, temaatilised nädalad, õppekäigud, matkad jms. 

 Koolis on õpilasesõbralik, toetav  ning arendav õpikeskkond, läbi õppeprotsessi soovitakse 

suurendada õpilaste eneseteadlikkust ja enesehinnangut. 

 Põhjuseta puudumiste arv on kolme aasta jooksul vähenenud. Koolikohustuse süstemaatilisi 

mittetäitjaid pole olnud. 

 

Olulisemad parendusvaldkonnad 

 

 Sotsiaalsete oskuste planeeritud arendamine jääb sageli õpitulemuste saavutamise varju.  

 Õpimeetodid pole mõnikord  eakohased ja huvitavad. 
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4. KOOLIELU VALDKONDADE ARENGU EESMÄRGID JA 

PÕHISUUNAD AASTATEKS 2014 – 2020 

 

4.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

 

4.1.1. EESTVEDAMINE 
 

 Kooli prioriteetseks eesmärgiks on areneda õppivaks organisatsiooniks, kus 

väärtustatakse meeskonnatööd.  

 Koolis valitseb eesmärkide selgus ja nende omaksvõtmine kooli personali poolt.  

 Kooli personal ja sidusgrupid on kaasatud erinevate koostöövormide kaudu kooli 

arendustegevusse.  

 Kooli juhtkond on eeskujuks kokkulepitud põhimõtete ja tegevuste rakendamisel ning 

innustab personali püstitatud eesmärkide saavutamisel. 

 

4.1.2. STRATEEGILINE JUHTIMINE 
 

 Kujunenud kool õppivaks organisatsiooniks, kus strateegiline juhtimine lähtub pideva 

parendamise ehk Demingi tsüklist.  

 Koolis on kõik strateegilise juhtimise ja planeerimisega seotud eri tasandite tegevused ja 

väljundid (dokumendid) omavahel sidusad. 

4.2. PERSONALIJUHTIMINE 

 

4.2.1. PERSONALIVAJADUSE HINDAMINE JA PERSONALI 

VÄRBAMINE 

 
 Personalivajaduse määramisel võtta lähtekohaks kooli vajadused, eesmärgid, tegevusplaanid 

ning olemasolevate töötajate oskuste ja  arengupotentsiaali hindamine. 

 Koostöös kooli pidajaga luua tingimused, et kool on kooli vajadustele vastava 

kvalifikatsiooniga töötajate jaoks atraktiivne tööandja.  

 Tagada 100%-ne pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavus. 

 

 

 

 

http://www.puigapk.edu.ee/user/mart/deming.pdf
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4.2.2. PERSONALI KAASAMINE, TOETAMINE JA 

ARENDAMINE  
 

 

 Koolis on personal, kes on motiveeritud osalema kooli ees seisvate eesmärkide kavandamisel 

ja elluviimisel ning on suuteline omad isiklikud ja  kooli eesmärgid omavahel ühendama. 

 Eesmärkide elluviimisel ettetulevate raskuste ületamiseks on koolis piisavalt erinevaid 

tugisüsteeme, mis ei jäta ühtegi kooli töötajat raskustes üksinda. 

 Koolis töötab personal, kes oma tegevustes lähtub alati lapse arenguvajadustest, on loov ja 

asjatundlik.  

 Personali arendamise vajaduse määratlemise aluseks on erinevad analüüsid (sisehindamine, 

õppeaasta kokkuvõte, töötajate personaalsed analüüsid jms.) ning väljenduvad nii kooli kui 

organisatsiooni ja töötajate personaalsete arengueesmärkidena.  

 Tingimuste loomine personali arenguks on juhtkonna  ülesanne ja see on ka oluline kooli 

motivatsioonisüsteemi osa. 

 

4.2.3. PERSONALI HINDAMINE, MOTIVEERIMINE JA 

TULEMUSED 

 
 Koolis loodud personalihindamise süsteem põhineb eneseanalüüsist lähtuval enesehindamisel. 

Enesehindamise üheks vältimatuks alusinformatsiooniks on tagasiside koostööpartneritelt ja 

nende rahulolu-uuringute tulemused.  

 Koolis toimiv motivatsioonisüsteem tagab töötajate kõrge töötahte.  

 Motivatsioonisüsteemi keskseks ideeks on sellise koolikeskkonna olemasolu, mis loob igale 

personaliliikmele arenguvõimalused ning loob läbi demokraatliku organisatsioonikultuuri 

igale kooli töötajale võimalused aktiivseks osalemiseks kooli arengu kujundamisel. 

4.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

 

4.3.1. KOOSTÖÖ KAVANDAMINE  
 

 Kogu personal lähtub põhimõttest, et koolil on võimalik saavutada enda missiooni täitmisel 

häid tulemusi vaid siis, kui kõikide huvigruppidega on hea koostöö.  

 Kooli missioonist lähtuvalt on määratletud kõik huvigrupid.  

 Initsiatiiv koostöö ülesehitamiseks ja koostööks tuleneb koolilt ning seetõttu tuleb koostöö 

kõigi huvigruppidega kooli töötajate poolt süstemaatiliselt kavandada. 
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4.3.2. HUVIGRUPPIDE KAASAMINE 
 

 Kõikide huvigruppidega on hea koostöö, mis põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel 

ja lugupidamisel. 

 Kõik huvigrupid on kaasatud kooli initsiatiivil erinevate ja sobivate koostöövormide 

kaudu vastava huvigrupi jaoks olulistes teemavaldkondades kooli arendustegevusse ja 

tegevuste parendamisse. 

4.3.3. HUVIGRUPPIDEGA KOOSTÖÖ HINDAMINE JA 

TULEMUSED 
  

 Koolis uuritakse süstemaatiliselt kõikide huvigruppide rahulolu.  

 Vastavalt huvigrupi eripärale on välja töötatud ja kasutusele võetud sobiv rahulolu-

uuringute metoodika, mis võimaldab näha objektiivselt muutusi ajas ja kavandada 

koostöö parendamist. 

 

4.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

 

4.4.1. EELARVELISTE RESSURSSIDE JUHTIMINE JA 

MATERIAALTEHNILISE BAASI ARENDAMINE 
 

 Eelarveliste ressursside planeerimine toimub demokraatlikult ning lähtub õppeasutuse 

missioonist, visioonist ja õppeaasta prioriteetsetest eesmärkidest. 

 Kooli materiaal-tehniline baas loob õpilastele sobiva kasvukeskkonna ja personalile hea 

töökeskkonna, mis on kaasaegne, esteetiline, turvaline ja ergonoomiline, infotehnoloogia 

arenguga kaasas käiv ning spordi- ja terviseedendusele orienteeritud. 

 

4.4.2. INFORESSURSSIDE JUHTIMINE  
 

 

 Koolis toimib erinevate huvigruppide vajadustele ja kooli eesmärkidele vastav 

infosüsteem: infoliikumine kooli sees on kiire, mõjus ja piisav selleks, et töötajad, kes 

peavad otsuseid vastu võtma, saavad seda teha objektiivse ja õigeaegse info põhjal;  

 Infoliikumine kooli ja erinevate huvigruppide vahel on mõjus ning koostööd tugevdav;  

 On loodud nii õpilaste kui õpetajate võimalused juurdepääsuks õppeprotsessi 

läbiviimiseks ja õppimiseks vajalikule infotehnoloogiale.  

 koolis toimib efektiivne infoturve süsteem ning seadusega avalikustamisele mittekuuluv 

info on kaitstud. 
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4.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

 

4.5.1. ÕPILASE ARENG 
 

  

 Luua koolis  õpikeskkond, mis toetab kõikide õpilaste õpihimu, on eakohane, turvaline, 

positiivselt mõjuv ja arendav.  

 Koolis suudetakse suunata õpilaste enesehinnangu kujunemist nii, et õpilased julgevad ja 

tahavad elus ettetulevaid raskusi ületada ning ebaõnnestumise korral ei anna alla.  

 Individuaalse õppekava ( IÕK ) rakendamisel saavutatakse 100%-ne tõhusus. Vajadusel 

rakendada nõustamiskomisjoni otsusega IÕK vähendatud õpitulemustega. 

 

 Koolis suudetakse suunata õpilaste väärtushinnangute kujunemist nii, et nad väärtustavad 

enda kuulumist kogukonda ja hindavad ühiselu norme, on tolerantsed inimeste 

mitmekesisuse, kuid sallimatud nii füüsilise kui vaimse vägivalla suhtes. 

 Koolis suudetakse luua kõigile õpilastele eeldused pidevõppeks: õpilased on omandanud 

vajalikud õpioskused, neil on kujunenud selgus enda huvides ning kompetentsus valikute 

tegemisel ja võimekus õppimiseks järgneval haridustasemel. 

 Hariduslike erivajadustega lastele rakendatakse vajadusel neile sobiv õpiabi. 

 Õpilase arengu jälgimisel ja hindamisel järgitakse kolme põhiprintsiipi:  

(1) see on sisulist tagasisidet sisaldav ning võimaldab õpilasel aru saada, mida ta peab 

õppimisel edaspidi muutma;  

(2) kesksel kohal on enesehindamine ja oma soorituste reflekteerimine;  

(3) on süstemaatiline ja tihedas koostöös õpilase vanematega. 

 

 Koolis valitsevad kõikide osapoolte vahel lugupidavad, üksteist arvestavad suhted, 

millede kujundajaks on kooli personal. Kooli personal on käitumise ja suhtlemisega 

eeskujuks kõigile kooliga kokku puutuvatele huvigruppidele. 

 

4.5.2. ÕPPEKORRALDUS JA ÕPPEMEETODID 
 

 Õppekorraldus on protsessis osalejatele arusaadav, turvalist ja selget 

tegutsemisraamistikku loov. 

 Õppemeetodite valikul lähtutakse kooli õppekava eesmärkidest.  

 Õppekorraldus on koolis selline, mis võimaldab õpetajal olla õppemeetodite valikul 

paindlik, et kasutada selliseid meetodeid, mis võimaldavad rohkem arendada õpilase 

initsiatiivi, loomingulisust ja eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi (näiteks probleemõpe, 

avastusõpe, projektõpe, õuesõpe jms). 


