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määruse nr 1 lisa 2 

 

 VLP 2014 - 2018 arengukava  rakenduskava 

 
Aeg  

Vastutaja 
Finants 

Lisaallikad 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

I EESMÄRK: Koolikogukonna liikmete kaasamine 
kooli juhtimis- ja arendusprotsessi. 

     Direktor 
1000 1700 700   

 

mõtteviisi kujundamine, et kool on kogukond      Direktor       

personaalsed kutsed dialoogi, personaalne 
infovahetus 

     Klassijuhatajad 
     

 

 ühised üritused, ühine korraldamine      Direktor  700 700    

kooli infosüsteemi arendamine      Direktor 1000 1000    HITSA 

II EESMÄRK: Kooli missioon  ja visioon  muutunud  
töötajate esmaseks motivatsiooniallikaks ning  kooli 
alusprintsiibid on kõikide tegevuste ja otsuste 
aluseks. 

     Direktor 

     

 

toimuvad arutelud küsimuste üle: 
Millised võiksid olla meie panused ja saavutused? 
Milline võiks olla meie keskkond? 
Mida tähendavad meile alusprintsiibid ja nende 
järgimine? 

     Direktor 

     

 

III EESMÄRK: Hea koostöövõimega koolikogukond      Direktor  1000     

räägime, mida me üksteiselt vastastikku ootame      Kõik töötajad       

koolitused, mille sisuks on võime ja julguse 
arendamine oma tunnete ja veendumuste 
väljendamiseks ning hoolivuse arendamine teiste 
mõtete ja tunnete suhtes 

     Direktor 

 1000    

 

tagasiside õpilastelt, õpetajatelt, lastevanematelt, 2 
aastat tagasi lõpetanud noortelt 

     Klassijuhatajad 
     

 

IV EESMÄRK: Õigete hoiakutega, professionaalne, 
loominguline ja arenev õpetaja 

      
 3100 2000 1000  

 

süsteemse täiendkoolituse korraldamine: 
liitklasside/eriealiste laste õpetamise metoodika 

     Direktor 
 3000 2000 1000  

 



karjäärinõustamine ja arengupsühholoogia 
loovus ja innovatsioon 
IKT kasutamine ja rakendamine õppetöös 

õpetajate kohustusliku õppe- ja metoodilise 
kirjanduse kokkuleppimine 

     Direktor 
     

 

mentorite rakendamine uutele töötajatele töö ja 
koolikeskkonnaga kohanemiseks 

     Direktor 
 100    

 

arenguvestluste läbiviimine      Direktor       

V EESMÄRK: Toimiv pikaajaline koostöö samadel 
alusprintsiipidel töötavate koolidega. 

     Direktor 
     

 

koostöö kavandamine huvigruppidega ja vastava 
tegevuskava koostamine 

     Direktor 
     

 

VI EESMÄRK: Vanemate ja kohalike meistrite 
toomine kooli tegevuste juurde, õpetama, õppima, 
ringides osalema. 

     
Aineõpetaja/ringijuh

t 

 200 400   
 

teavitustöö kogukonnas      Aineõpetaja       

võimaluste kaardistamine      Aineõpetaja       

nimekirjade koostamine ja isiklik pöördumine      Aineõpetaja       

ajurünnakud põnevate tegevusideede 
genereerimiseks 

     Aineõpetaja 
     

 

VII EESMÄRK: Koostöös kohalike loodusuurijate ja 
keskkonnakaitsjatega keskkonnaharidusalaste 
tegevuste aktiviseerimine. 

     Aineõpetaja 
     

KIK 

koostöö kavandamine huvigruppidega ja vastava 
tegevuskava koostamine 

     Aineõpetaja 
     

 

VIII Eesmärk: Keskkonnateadlik ja säästev 
majandamine. 

     Direktor 
17000 5000 30500 9000 5000 

 

koolihoone küttesüsteemi kaasajastamine      Direktor 15000      

taastuvenergia kasutuselevõtmise laiendamine      Direktor   8000 5000 3000 Smart Vormsi 

suurt elektrivõimsust nõudvate tööde planeerimine 
päikesepaistelisse aega 

     
Poiste tööõpetuse 

õpetaja 
     

 

kooliaia kohaliku toidu kasvatamise laiendamine      
Kooliaia eest 

vastutav töötaja 
 1000 500   

Leader 

loobumine kõikidest ebaotstarbekatest teenustest, 
mida saaks ise ära teha, küsida alternatiivseid 
pakkumisi 

     Direktor 
     

 

poiste tööõpetuse maja viimine keskküttele      Direktor   15000   EAS 

territooriumi heakorrastamine      Direktor   5000 2000   



taaskasutuse rakendamine õppetöös (käsitöö, 
tööõpetus, kunstiõpetus jne) 

     Õpetaja 
     

 

e-kooli võimaluste 100% - line kasutamine.      
e-kooli 

administraator 
     

 

e-õppematerjalide aktiivne kasutuselevõtmine      Õpetaja  2000 2000 2000 2000 HITSA 

IKT-vahendite optimeerimine      Direktor 2000 2000    HITSA 

     

IX EESMÄRK: Kasvatus- ja õpetamisprotsessi 
käsitlemise paradigmade ühtlustamine. 

     Direktor 
2100 2000 1100 1000 1000 

 

„Kohustuslik kirjandus“ õpetajatele kaasaegsetest 
kasvatus- ja õppemeetoditest 

     Direktor 
100  100   

 

Õpetajate ühisseminaride/arutelude korraldamine      Direktor 1000 1000 1000 1000 1000  

Koolitused      Direktor 1000 1000     

X EESMÄRK: Lapse arengust lähtuva, ühiskonna 
ootustele ja riiklikule õppekavale  vastava kooli 
õppekava koostamine ja arendamine. 

     Direktor 
     

 

õppekavatöö ajakava koostamine      Direktor       

õppekavatöö koosolekute/seminaride/koolituste 
järjepidev korraldamine 

     Direktor 
     

 

õpetajate osalemine ainekavade koostamise 
koolitustel 

     Õpetaja 
     

 

XI EESMÄRK: Lapse huvide, annete, kutsumuse ja 
arengu toetamiseks tervikliku seiresüsteemi 
loomine. 

     Direktor 
400 3400    

 

tutvumine Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi 
vastava kogemusega 

     Direktor 
     

 

psühholoogi koolitamine arengu-uuringute 
läbiviimiseks 

     Psühholoog 
200 200    

 

eksperthinnangu põhimõtete väljatöötamine ja 
rakendamine 

     Direktor 
200 200    

 

vastava infovahetuse ja säilitamise süsteemi 
väljatöötamine 

     Direktor 
 3000    

HITSA 

XII EESMÄRK: Reprodutseerivalt õppimiselt 
valdavalt üleminek teadmusloomele, uurimuslikule, 
probleem- ja projektõppele. 

     Õpetaja 
3000 11000 9500 4000 2000 

 

ainekavade vastav ümberkujundamine      Õpetaja       

loometöökodade (kunst, käsitöö, puit, keraamika jms) 
väljaarendamine 

     
Direktor,loovainete 

õpetajad 
 2000 2000 2000  Erinevad 

fondid, 



Kultuurkapital 

koostöös oma ala meistritega, õpipoisi meetodi 
rakendamine 

     Õpetaja 
     

 

õuesõppeklassi väljaarendamine      Direktor  4000 1000   KIK 

klassiruumide kujundamine „katselaboriteks“      Õpetaja   2000 2000 2000 HITSA 

projektipäevad õppekava toetamiseks, õppekäigud- ja 
õppeekskursioonid teadmiste kinnistamiseks 

     Õpetaja 
2000 2000 2000   KIK, 

Kultuurkapital 

konkurss Vormsiga seotud probleem- ja 
uurimusülesannete e-kogu koostamiseks 

     Direktor 
 2000 2000   

HITSA 

õpetajatele vastavate õpetamismeetodite koolitus      Direktor 1000 1000 500    

GLOBE programmi teadlik rakendamine õppetöös      
Loodusainete 

õpetaja 
     

 

XIII EESMÄRK: Õppetöös kasutatav tehnoloogia ja 
õppematerjalid vastavad kaasaja nõuetele, 
õppetöös on soodustatud loovus, innovatsioon ja 
kaasaegse tehnoloogia kasutamine. 

     Direktor 

4000 4100 3100 3100  

 

loovuskoolitus õpetajatele erinevate ainete 
õpetamiseks 

     Direktor 
1000 1000    

 

veebipõhise õppe osakaalu suurendamine      Direktor  100 100 100  HITSA 

kooli varustamine kaasaegsete õppevahenditega      Direktor 3000 3000 3000 3000  HITSA 

koostöö SmartVormsiga      Direktor       

XVI EESMÄRK: Kaasaegsete sportimistingimuste 
loomine. 

     Direktor 
 30000  500000  

 

vajaduste kaardistamine (õppekava nõuded, laste 
huvid ja anded) 

     
Kehalise kasvatuse 

õpetaja 
     

 

võimaluste kaardistamine (olemasolevate rajatiste, 
vahendite, looduskeskkonna, parem kasutamine, 
renoveerimise vajadus, koostöö Haapsalu linnaga) 

     
Kehalise kasvatuse 

õpetaja 

     
 

võimalike koostööpartnerite, sponsorite, projektide ja 
muude finantsallikate kaardistamine 

     Direktor 
     

 

spordivahendite soetamine      
Kehalise kasvatuse 

õpetaja 
 10000    Projektid, 

sponsorid 

riietumis- ja pesemisvõimaluste kaasajastamine      Direktor  20000     

spordisaali ehitamise idee järjepidev arendamine      
Kehalise kasvatuse 

õpetaja 
     

 

spordisaali ehitamine      Direktor 
   500000  Euroopa 

reaalarengu 
fond 



XVII EESMÄRK: Õpilased tahavad koolielus osaleda 
ja seda edendada. 

      
300 300    

 

tugeva oma kooli tunde loomine läbi 
koolitraditsioonide heatasemelise järgimise ja 
edendamise 

     Õpetaja 
     

 

õpilaste initsiatiivi toetamine huvitegevuse 
rikastamiseks läbi ringide, tunniväliste ürituste, oma 
ruumi loomise jms. 

     Direktor 
300 300    

 

rahulolu küsitluste läbiviimine      Direktor       

väljapool kooli toimuvatest kultuuri- ja 
spordiüritustest teavitamine ning uute võimaluste 
leidmine õpilaste vaba aja sisustamiseks 

     Klassijuhataja 
     

 

koostöö teiste koolidega – huvikoolide ja 
üldhariduskoolidega huvihariduse valikute 
mitmekesistamiseks 

     Direktor 
     

 

XVIII EESMÄRK: Kool on tuntud ja hea mainega      Direktor  5900 900 900   

meediaplaani koostamine ja koolitegevuste tutvustus 
kõiki potentsiaalseid huvi- ja sihtgruppe kaasates 

     Direktor 
     

 

kooli sümboolika väljatöötamine      Direktor  2000    Kultuurkapital 

kooli kodulehe uuendamine ja toimimine      Direktor  3000     

osalemine haridusasutuste koostöös      Direktor       

osalemine regionaalsetes ja riiklikes 
koostöövõrgustikes 

     Direktor 
     

 

perede toetamine õpilastele väljastpoolt saart 
koduperedeks olemisel 

     Direktor 
 900 900 900  

 

õpilaskodu teostatavus-tasuvusuuringu koostamine      Direktor       

     

 


