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   „Kolga pole mingi kolgas, 
     pole see ka Kolgata. 
     Lapsed saavad koolitarkust 

  Kolga koolis  malgata“ 
(Ott Arder, 2000) 

 
Sissejuhatus 
 

• Kolga Koolis toimub õppetöö põhikooli I, II ja III kooliastmes; 

• Kolga Kooli arengukava lähtub Kolga Kooli põhimäärusest ja Kuusalu valla 
arengukavast; 

• Kolga Kooli moto: 

Kolga Kool on LAHE MAA KOOL!  

• Kolga Kooli missioon: 

Kolga Kool on kaasaegne, uuendustele avatud kool, mis pakub turvalist, 
loomingulisust ja individuaalsust arendavat õpikeskkonda; 

• Kolga Kooli visioon: 

Kolga kooli lõpetaja on motiveeritud, elus hakkama saav, realistliku 
maailmavaatega ning teisi inimesi  ja keskkonda arvestav ja väärtustav 
isiksus.  

 
 

Arengukava koostamise lähtekohad 
 
Tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1 on arengukavas määratud 
kooli arengu eesmärgid ja tegevused aastani 2020, et tagada kooli tegutsemine ja 
jätkusuutlik areng, mis aitaksid tulla toime kooli ees seisvate strateegiliste eesmärkide 
ja muutustega ning tagaksid kooli toimimise ja kvaliteedi õppe- ja kasvatustegevuses, 
mida eeldatakse põhikoolilt.  
 
Arengukava eesmärkide ja tegevuste kirjeldamisel on lähtutud sisehindamise 
tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides kooli 
õppe- ja kasvatustegevust, juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust.  
 

Arengukava ja selle tegevuskava on aluseks kooli üldtööplaanile, milles esitatakse 
arengukava eesmärkide realiseerumine konkreetsete tegevuste ja nende 
rakendamise kaudu. Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad 
tegevused eesmärkide saavutamiseks. 
 
Kooli õppekava koostamisel lähtutakse arengukavast, pidades silmas piirkonna 
vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning olemasolevaid ressursse. 
 
Arengukava loob visiooni sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma 
arengus pürgida.  
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Õpilaste arvud 2013-2020  
 

Õ/A 1kl 2kl 3kl 4kl 5kl 6kl 7kl 8kl 9kl Kokku 
13/14a. 13 10 17 13 13 6 13 19 11 115 
14/15a. 14 14 13 17 14 12 9 15 18 126 
15/16a. 14 14 14 13 17 14 12 9 15 122 
16/17a. 14 14 14 14 13 17 14 12 9 121 
17/18a.  23 14 14 14 14 13 17 14 12 135 
18/19a. 16 23 14 14 14 14 13 17 14 139 
19/20a. 18 16 23 14 14 14 14 13 17 143 

 
  
 Kolga Kooli põhiväärtused: 

• lugupidamine enda ja teiste suhtes – austan enda ja teiste soove ja vajadusi; 

• osavõtlikkus ja empaatia – märkan ja mõistan elavat, aitan nooremaid ja 
nõrgemaid; 

• iseseisvus – püüan  ise hakkama saada, teen sihipäraseid valikuid ja langetan 
otsuseid, vastutan oma tegude eest;   

• pühendumine – olen sihikindel ja püüan saavutada seatud eesmärke; 

• leidlikkus – mõtlen  loovalt, lahendan olukordi ning ülesandeid isikupärasel 
moel; 

• väärtustan kodu ja kodumaad. 
 
Kolga Kooli  lõpetanu: 

• on kaaslasi väärtustav; 

• on avatud ja motiveeritud edasi õppima; 

• teab oma tugevaid ja nõrku külgi;  

• oskab õpitut mõista ja rakendada; 

• on omandanud julguse jääda iseendaks: kodukoha väärtustamise kaudu on 
võimeline väärtustama ja hindama maailma laiemalt; 

• teab oma võimeid, huve ja isiksuseomadusi; 

• oskab mõista ja analüüsida maailmas toimuvat. 
 
Tugevused ja võimalused:  

• Kolga Koolil on  püsiv õpetajaskond;  
• juhtimisstiil on avatud, demokraatlik ja kaasav; valitseb usaldus kooli juhtkonna 

ja õpetajaskonna vahel; 
• õpetajal on võimalus loovaks tööks ja eneseteostuseks; koolis valitseb 

loominguline vabadus; 
• õpetajaskond on arenemisvõimeline ja koostööaldis; kollektiivis valitseb  meie-

tunne; 
• püsivad traditsioonid, mida väärtustatakse;  
• õpitulemused (tasemetööd ja lõpueksamid) on head; areng on viimastel aastatel 

kulgenud stabiilselt;  
• osaletakse aktiivselt erinevates rahvusvahelistes projektides; 
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• hea  koostöö lastevanematega; 
• toimiv ning mitmekülgne huvitegevus. 

 

   Nõrkused, ohud ning parendusvaldkonnad:  
• õpikeskkond vajab kaasajastamist; 
• sportimistingimused on vananenud, staadion ja madalseiklusrada vajavad 

remonti; 
• vaja on tõhustada täiendavat tööd andekate õpilastega; 
• tarvis on tõhustada tugisüsteemide tööd; 
• tõhustamist vajab IKT vahendite kasutamist ning arendust; 
• huvitegevuse arendamine ning kvaliteedi tõstmine; 
• parendamist vajab õpilaste kaasamine läbi toimiva õpilasesinduse. 

 

 

 
Kolga  Kooli arenduse eesmärgid ja tegevusvaldkonnad 

 
Arengukava annab suunised arengu saavutamiseks viies tegevusvaldkonnas. 
Tegevusvaldkonnad on kooli põhifunktsioonide kogum, mille lõikes seatakse 
strateegilised eesmärgid. Kooli tegevusvaldkonnad hõlmavad kokkuvõetult kogu kooli 
tegevust. Eristatud on viit tegevusvaldkonda:  

• eestvedamine ja juhtimine;  
• personalijuhtimine; 
• koostöö huvigruppidega; 
• ressursside juhtimine;  
• õppe- ja kasvatusprotsess.  

 
Tegemist ei ole sõltumatute tegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva 
arengu kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu võimaldab 
lõimida kaks olulist kooli põhitegevust: õppe- ja kasvatustegevus ning seda toetavad 
tegevused. Kooli kui organisatsiooni tegevusvaldkondade kogumi tulemus on 
põhihariduse omandamise võimaldamine. Õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise 
tulemuslikkus saavutatakse ressursside  juhtimise ning kooliorganisatsiooni üldiste 
väärtuste ja heaolu parandamiseks kohaldatavate protsesside elluviimise kaudu.  
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Arendusvaldkonnas „Eestvedamine ja juhtimine“ on määratletud järgmised kooli 
arengu eesmärgid ning tegevused: 
 

Eesmärk Tegevus 

 

• jätkusuutlik areng 
 
 
 
 
 

 

• arengu tagamine sisehindamise kaudu;  

• õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste analüüs; 

• arengukava uuendamine; 

• üldtööplaani iga-aastane koostamine ja 
kinnitamine. 

 

• tõhus meeskonnatöö ja 
töötajate suurem vastutus 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• direktor koordineerib erinevate 
vastutusvaldkondade (õppe- ja kasvatustöö, 
huvitöö, majandusküsimused) vahelist 
koostööd; 

• personali kaasamine arendustegevusse; 

• koostöövõrgustike töö planeerimine ning 
juhtimine, et toetada õpilaste sotsiaalset 
toimetulekut; 

• töötajate rahulolu uuring. 

 

• ohutu koolikeskkonna 
loomine 

 
 

 

• riskianalüüs; 

• kriisikäitumise tegevusprogrammid, 
regulaarsed turvaõppused; 

• nägemis- ja kuulmismüra vähendamine; 

• koolis sh kehalises kasvatuses või vahetunnis 
tekkivate traumade ennetamine; 

• õpilaste tervisekäitumise muutmine ja 
teadlikkuse suurendamine. 
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Arendusvaldkonnas „Personalijuhtimine“ on määratletud järgmised kooli arengu 
eesmärgid ning tegevused: 
 

Eesmärk Tegevus 

• kvalifitseeritud tööjõud 
 
 
 
 

 

• personalivajaduste hindamine; 

• õpetajate ja töötajate 
täiendkoolituste planeerimine ja 
vajaduste  pidev kaardistamine 
ning tulemuslikkuse hindamine. 

 

 

• motiveerimis- ja tunnustamis-
süsteemi loomine: 

o viia sisse õpetajatel 
digitaalne arengumapp, 
mida kasutatakse 
arenguvestluse sisendina ja 
kutse taotlemisel;  

o arenguvestluste 
läbiviimine kooli 
töötajatega. 

 

 

• motiveerimis- ja tunnustamis-
süsteemi väljatöötamine; 

• vabade ametikohtade täitmine 
avaliku konkursi alusel; 

• digitaalse arengumapi 
väljatöötamine. 

 

 
 
Arendusvaldkonnas „Koostöö huvigruppidega“ on määratletud järgmised kooli arengu 
eesmärgid ning tegevused: 
 

Eesmärk Tegevus 

 

• õpilaste kaasamine 
 
 

 

 

• õpilasesinduse aktiivne töö; 

• õpilasesinduse kaasamine koolielu juhtimisse; 

• õpilasvahetus- ja muudes  projektides osalemine. 
 

 

• teadlikud vanemad ja 
nende tihedam koostöö 
kooliga 
 

 

• lastevanemate üldkoosolekute ning koolituste 
läbiviimine; 

• koostöö kooli hoolekoguga. 
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• suhete ja koostöö 
arendamine erinevate 
huvigruppide ja 
institutsioonidega 

 

• aktiivne koostöö lastevanemate ning kohaliku 
omavalitsusega õpilaste koolikohustuse täitmise 
tõhustamiseks; 

• koostöö kooli vilistlaste, kohaliku omavalitsuse, 
teiste haridusasutuste, Kolga muuseumi, 
spordikeskuste, ajakirjandusega  jne; 

• viia sisse regulaarne ümarlaud kohalike 
ettevõtetega, selgitamaks kohaliku tööturu ootusi 
koolile ja leida võimalused  õpilastel kogeda 
erinevaid erialasid enne edasiõppimise otsuste 
tegemist. (Tegevus aitab saavutada valdkonna 
kolme eesmärki). 

 
 
Arendusvaldkonnas „Ressursside juhtimine“ on määratletud järgmised kooli arengu 
eesmärgid ning tegevused: 
 

Eesmärk Tegevus 

 

• kooli turvaline  
õpikeskkond; 
 

• kooli materiaal-
tehnilise baasi 
arendamine; 

 

• säästlik majandamine 
ja keskkonnahoid. 

 

 

• füüsilise õpikeskkonna viimine vastavusse 
kehtivate õigusaktidega; 

• kaasajastada kooli digitaristut (s.h. Wifi, toide, 
esitlusvahendid), et see vastaks personaalsete 
nutiseadmete õppetöös kasutamise vajadustele;  

• olemasolevate ressursside optimaalsem 
kasutamine. 
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Arendusvaldkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“ on määratletud järgmised kooli 
arengu eesmärgid ning tegevused: 
 

Eesmärk Tegevus 

 

• aktiivne ja 
õpimotivatsiooniga 
õpilaskond  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• õpilaskonna õpihuvi tõstmine ja läbi selle  
õppeedukuse tõstmine; 

• koostada ja juurutada meetmed koolist 
väljalangevuse viimiseks nullini, s.h. 
probleemide ennetamine, tugi- ja koduõppe 
arendamine jne; 

• täiendav õppetöö  andekate ja erivajadustega 
õpilastega; 

• tingimuste loomine õpilaste aktiivseks 
osalemiseks nii maakondlikel kui ka 
vabariiklikel aineolümpiaadidel ja 
õpilasvõistlustel.  
 

 

• kaasaegsete 
õppemeetodite 
juurutamine ning IKT 
vahendite laialdane 
kasutamine õppetöös 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• viia sisse digitaalne õpimapp läbivate 
teemade kohta; 

• viia etapiviisiliselt sisse kujundava hindamise 
praktikad koostöös partnerkoolidega; 

• katsetada igal aastal uusi õppemeetodeid (nt. 
õuesõpe, projektõpe, mängupõhine õpe, 
uurimuslik õppe); 

• kohandada ja kaasajastada kooli sisekorra 
reegleid isiklike nutiseadmete turvaliseks ja 
mõistlikuks kasutamiseks õppetöös;  

• kutsesuunitlusalase nõustamise rakendamine 
II ja III kooliastmes; 

• katsetada vähemalt ühe klassi või 
ainevaldkonna tasandil 1:1 arvutikasutuse 
mudelit õpilaste isiklike digiseadmete baasil. 
 

 

• väärtus- ja eetikapõhise 
õppekeskkonna 
arendamine 

 

 
• õppetöö sidumine kodukoha ja kodukoha 

vaimse pärandiga. 
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Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 

 
Arengukava elluviimisel arvestatakse sellega, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning 
tulemused saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning õppeasutuse areng 
tagatakse igapäevase  tõhusa tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava elluviimiseks 
vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub kooli eelarves igal aastal eelarve 
koostamise käigus.  

 
 
Arengukava uuendamine 

 
Arengukava elluviimiseks on koostatud kolmeks aastaks tegevuskava, mis kajastub iga-
aastases kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist 
ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis näitab arengukava elluviimise hetkeseisu. 
Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab 
vajadusel ettepanekud kooli arengukava tegevuskava uuendamiseks. 
 

2019. aastal koostatakse sisehindamisaruanne, mille käigus selgitatakse välja kooli 
tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on aluseks arengukava uute eesmärkide ja 
põhisuundade kavandamisel. 
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Kolga Kooli arengukava tegevuskava 2014-2016. aastaks 
 
Eestvedamine ja juhtimine 
Eesmärgid: 

1. Jätkusuutlik areng.  
2. Tõhus meeskonnatöö ja töötajate suurem vastutus. 
3. Ohutu koolikeskkonna loomine. 

 
(lühendid: D-direktor,  Õ-direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal, M – majandusala juhataja, I – infojuht, H – direktori asetäitja 
huvitöö alal, T – töökeskkonnavolinik, R – raamatukogu juhataja, K- kollektiiv, HO – hoolekogu, HE- HEV-koordinaator) 

 
 
Jrk 
nr 

 
Prioriteetsed 

tegevused 

2014  2015 2016 
 

 
Vastutaja 

 
Läbiviija 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa 
1. Arengukava 

uuendamine 
 X  X  X D K 

2. Õppe- ja kasvatus- 
tegevuste tulemuste 
analüüs 

 X  X  X D Õ/D/K 

3. Sisehindamiskorra 
uuendamine 

  X X   D D/K 

4. Sisehindamise 
läbiviimine 

 X X X X X D D/K 

5. Üldtööplaani 
koostamine ja 
kinnitamine 

 X  X  X D Õ/H/K 

6. Kooli õppe- ja 
kasvatustegevuste 
tulemuste analüüs 

 X  X  X D Õ 

7. Huvigruppide ja 
kooli töötajate 
rahulolu-uuringute 
läbiviimine 

  X  X  D D 

8.  Kriisikäitumise 
tegevusprogrammi
d, regulaarsed 
turvaõppused ja 
riskianalüüs 

 X  X  X D K 

9. Kooli HEV 
tugispetsialistide 
nõupidamised 

 X X X X X D/Õ Õ/HE 

10. Õpilaste 
tervisekäitumise 
muutmine ja 
teadlikkuse 
suurendamine 
(loengud, 
õppetunnid) 

 X X X X X D K 
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11. Iganädalased 
infominutid kooli 
kollektiivile ning 
kooli juhtkonna 
nõupidamised 

 X X X X X D D/Õ/M/H/I/R/T 
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Personalijuhtimine 
Eesmärgid: 

1. Kvalifitseeritud tööjõud. 
2. Motiveerimis- ja tunnustussüsteemi loomine. 
3. Personali kaasamine ja toetamine. 

 
 
Jrk 
nr 

 
Prioriteetsed 

tegevused 

2014  2015 2016 
 

 
Vastutaja 

 
Läbiviija 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa 
1.  Personalivajaduste 

hindamine 
 X  X  X  D D/Õ/M/H 

2.  Digitaalse 
arengumapi 
väljatöötamine, 
mida kasutatakse 
arenguvestluse 
sisendina ja kutse 
taotlemisel 

   X X  D Õ/I/M/H/K 

3. Arenguvestlused 
kooli töötajatega 

 X  X  X D D/Õ/M/H 

4. Motiveerimis- ja 
tunnustamis-
süsteemi välja- 
töötamine 

  X X   D D/K 

5. Vabade õpetajate 
ametikohtade 
täitmine avaliku 
konkursi alusel 

  X  X  D D 

6. Täienduskoolituse 
tulemuslikkuse 
hindamine ja 
kaardistamine 

 X  X  X D Õ/K 

7. Personali 
kaasamine 
arendustegevusse 

 X X X X X D D/Õ/M/H/I 

8. Koolisiseste 
koolituste 
korraldamine 

 X X X X X Õ Õ/K 
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Koostöö huvigruppidega 
Eesmärgid: 

1. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine ja tihedam koostöö kooliga. 
2. Õpilaste suurem kaasamine koolielu juhtimisse. 
3. Suhete ja koostöö arendamine erinevate huvigruppide ja institutsioonidega. 
4. Huvigruppide koostöö hindamine. 

 
Jrk 
nr 

 
Prioriteetsed 

tegevused 

2014 2015 2016 
 

 
Vastutaja 

 
Läbiviija 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa 
1. Hoolekogu 

koosolekud 4 korda 
aasta jooksul 

 X X X X X D HO 

2. Õpilasesinduse 
kaasamine koolielu 
juhtimisse 

 X X X X X H D/H 

3.  Õpilasvahetus- ja 
muudes projektides 
osalemine 

 X X X X X H H/K 

4. Avalike suhete 
arendamine (KOV, 
teised haridus-
asutused, 
ajakirjandus jne) 

 X X X X X D D/Õ/H 

5. Aktiivne koostöö 
lastevanemate ning 
KOV-iga õpilaste 
koolikohustuse 
täitmise 
tõhustamiseks 

 X X X X X D D/Õ/K 

6. Regulaarne 
ümarlaud kohalike 
ettevõtjatega, 
selgitamaks 
kohaliku tööturu 
ootusi koolile ning 
leida võimalusi 
õpilastel kogeda 
erinevaid erialasid 

  X  X  D D/Õ/K 

7. Arenguvestluste 
läbiviimine 
lastevanematega 

  X  X  Õ K 

8.  Lastevanemate 
üldkoosolekud ning 
koolitused 

 X  X  X D D/Õ/K 
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Ressursside juhtimine ja õpikeskkonna kujundamine 
Eesmärgid: 

1. Turvaline  õpikeskkond. 
2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine. 
3. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid. 

 
 
Jrk 
nr 

 
Prioriteetsed 

tegevused 

2014 2015 2016  
Vastutaja 

 
Läbiviija I pa II pa I pa II pa I pa II pa 

1. Füüsilise 
õppekeskkonna 
viimine vastavusse 
kehtivate 
õigusaktidega 

 X X X X X D M 

2. Kooli staadioni 
rekonstrueerimine 

    X  D M 

3. Kooli vee- ja 
kanalisatsiooni-
torustiku 
rekonstrueerimine 

  X    D M 

4. Klassiruumide 
remont 

  X  X  D M 

5. Tingimuste 
loomine 
liikumispuuetega 
õpilastele 

    X  D M 

6.  Digitaristu (s.h. 
Wifi) kaas-
ajastamine, et see 
vastaks 
personaalsete 
nutiseadmete 
õppetöös 
kasutamise 
vajadustele 

  X X   D I 

7. Kokkuhoiupoliitika 
arendamine 

 X X X X X D M/K 
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Õppe- ja kasvatusprotsess 
Eesmärgid: 

1. Õppekava uuendamine. 
2. Aktiivne ja õpimotivatsiooniga õpilaskond.  
3. Kaasaegsete õppemeetodite juurutamine ning IKT vahendite laialdane 

kasutamine õppetöös. 
4. Väärtus- ja eetikapõhise õppekeskkonna arendamine. 

 
 
Jrk 
nr 

 
Prioriteetsed 

tegevused 

2014 2015 2016 
 

 
Vastutaja 

 
Läbiviija 

I pa II pa I pa II pa I pa II pa 
1. Õppekava 

uuendamine  
 X X X   D Õ/K 

2. Õpilaskonna 
õpihuvi tõstmine 
läbi erinevate 
meetodite 
kasutamise 
(individuaalne 
lähenemine, 
aineringide tööle-
rakendamine, 
erinevates 
ainealastes 
projektides 
osalemine jne) 

 X X X X X D K/Õ 

3. Õppetöös viia sisse 
digitaalsed 
õpimapid läbivate 
teemade kohta 

   X X X Õ K 

4. Vähemalt ühe 
ainevaldkonna 
tasandil katsetada 
1:1 arvutikasutuse 
mudelit õpilaste 
isiklike 
digiseadmete baasil 

   X X X Õ K 

5. Etapiviisiline 
kujundava 
hindamise 
sisseviimine 

   X X X Õ K 

6. Kutsesuunitlus-
alase nõustamise 
rakendamine II ja 
III kooliastmes 

 X X X X X D Õ/K 

7. Õues-, projekt-, 
uurimusliku õppe 
metoodikate 
laialdasem 
rakendamine 

 X X X X X D K/Õ 
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8. Õppetöö sidumine 
kodukoha ja 
kodukoha vaimse 
pärandiga 

 X X X X X D Õ/K 

9. Ainetevahelise 
integratsiooni 
arendamine  

 X X X X X Õ K 

10. Suurendada 
maakondlikel ja  
vabariiklikel 
aineolümpiaadidel 
osalevate õpilaste 
arvu  

 X X X X X Õ K 

11. Täiendav töö  
andekate ja 
erivajadustega 
õpilastega  

 X X X X X D K/Õ 

12. Õpetajate IKT-
alane koolitus 

 X  X  X Õ I 

13.  Õpilaste 
tunnustamis- ja 
motiveerimissüs-
teemi täiendamine 
ja edasiarendamine 

 X X X   D K 

 
 


