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SISSEJUHATUS 

 

Veltsi Lasteaed – Algkooli arengukava aastateks 2014 – 2018 on dokument, mis on 

koostatud koostöös hoolekogu ja kogu kooli personaliga õppeasutuse järjepideva arengu 

tagamiseks. 

Dokumendi koostamisel on lähtutud  

 Veltsi Lasteaed-Algkooli põhimäärusest 

 Veltsi Lasteaed-Algkooli arengukavast 2009-2011 

  kooli sisehindamise tulemustest.  

Arengukavas on määratud kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad ning tegevuskava 2014  

-  2018 aastaks.  
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1. ÜLDANDMED  

1.1. ASEND JA  AADRESS 

Veltsi Lasteaed – Algkool asub Rakvere vallas, Veltsi külas, Lääne- Virumaal .  

Kooli postiaadress on : 

Veltsi tee 9,  Veltsi, Rakvere vald 44414 

Lääne-Virumaa 

telefon  32 51027 

E-mail : veltsi.lak@mail.ee 

 

Veltsi  Lasteaed – Algkool asub  koolimajaks  kohandatud  endises korterelamus. 

Veltsi Lasteaed  - Algkooli põhimäärus on kinnitatud  Rakvere Vallavolikogu  

20.04.2011.a. määrusega nr. 7.  

 

1.2. AJALOOLINE ÜLEVAADE 

1.07.1969.a.  avati  Kullaaru  sovhoosi üherühmaline ( 3-7a. lapsed )  ööpäevane  lasteaed. 

Lasteaed asus elumaja alumisel korrusel, mis oli projekteeritud  lasteaiaks. 

Lasteaia asukoht oli Veltsis  Rakvere külanõukogus. 

1. 09.1971.a.  avati   lastesõim. 

1975.a. rajati mänguväljak. 

1984.a. lasteaed sai juurde maja teise korruse, toimus  kapitaalremont( paigaldati keskküte). 

1992.a.  sai kooli pidajaks Rakvere Vallavalitsus.  

28.08.1992.a.  Kullaru Lastepäevakodu nimetatud  ümber Veltsi Lasteaed – Algkooliks  

1.09.1992 .a.  avati kool.  

1996.a.  osteti esimesed arvutid. 

1999.a.  loodi internetiühendus. 

2001.a. lõpetati  koolis akende vahetus. 

2002.a.  paigaldati  nõuetekohane valgustus. 

2004.a.  paigaldati  uus automaatne keskküttekatel( vedelküte ).  

2004.a.  loodi interneti püsiühendus.  

2006.a.  paigaldati uus elektrisüsteem. 

2007.a.  paigaldati uus katus ja vahetati radiaatorid . 

2008.a.  soojustati välisseinad ja uuendati fassaad. 

2012.a.  vahetati saali põrand. 

2012.a. paigaldati tuletõkkeuksed. 
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1.3. PEDAGOOGILINE PERSONAL 

 

2014 – 2018   õppeaastaks on kool  komplekteeritud  kõrg – ja kesk-eriharidusega  

spetsialistidega. 

 

Kooli töötajad 2014.a. seisuga 

Näitajad  

Töötajaid kokku 13 

Ametikohti kokku 12.34 

Õpetaja ametikohti koolis 2,2 

Logopeed 0,3 

Pikapäevarühma kasvataja 0,5 

Lasteaiaõpetaja 3,54 

Direktor 1,0 

Teenindava personali ametikohti 4,8 

 

Õpetajad 

 

Näitajad 

 

Õpetaja ametikohti 5,74 

Õpetajate arv 7 

s.h. kõrgharidusega 5 

s.h. ped. keskeriharidusega 2 

 

1.4. KOOLIÕPILASED JA LASTEAIALAPSED 

 

Õpilased 

KLASS I  

KLASS 

II 

KLASS 

III  

KLASS 

IV 

 KLASS 
KOKKU 

2008/2009 4 6 5 3 18 

2009/2010 6 5 6 5 22 

2010/2011 2 4 4 5 15 
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2011/2012 8 2 4 4 18 

2012/2013 5 8 2 4 19 

2013/2014 6 4 6 2 18 

2014/2015 3 6 4 6 19 

2015/2016 8 3 6 4 21 

2016/2017 7 8 3 6 24 

2017/2018 9 7 8 3 27 

 

Lasteaialapsed 

 2008

/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

Sõim 

1 – 3 
12 11 12 12 12 14 14 14 14 14 

Liit-

rühm 

4 – 7 

20 19 19 19 18 18 20 20 20 20 

Kokku 32 30 31 31 30 32 34 34 34 34 
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2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD  

 

 

2.1. Arenduse valdkonnad ja neid iseloomustavad indikaatorid 

 

1) Eestvedamine 

a. Eestvedamine 

b. Strateegiline juhtimine 

2) Personalijuhtimine  

a. Personalivajaduse hindamine 

b. Personali värbamine 

c. Personali kaasamine ja toetamine 

d. Võimaluste loomine personali arendamiseks 

e. Personali hindamine ja innustamine 

3) Koostöö huvigruppidega 

a. Koostöö kavandamine 

b. Huvigruppide kaasamine 

c. Huvigruppidega koostöö hindamine 

4) Ressursside haldamine 

a. Eelarvelised ressursid 

b. Materiaal- tehniline baas 

c. Inforessursid 

d. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

5) Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine 

a. Õpilase arengu tingimused 

b. Õppekava 

c. Õppekorraldus ja-meetodid 

d. Väärtused ja eetika 
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2.2. Missioon 

 

Meie missioon on õpilase/ lapse ealisi, individuaalseid ja soolisi iseärasusi ning vajadusi 

arvestades luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks. 

a) arengut soodustav keskkond - luua õpilasele/lapsele arengut soodustav keskkond, 

tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada õpilase/lapse loomulikku huvi 

hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste 

kohta; 

b) soodustada õpilase/lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja 

valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt 

käituvaks koostöövalmis inimeseks;  

c) luua eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis ning elukestva 

õppe jätkamiseks; 

d) toetada ja abistada vanemaid õppe- ja kasvatusküsimuste lahendamisel, vajadusel 

nõustada neid. 

 

2.3. Visioon  

 

Veltsi Lasteaed - Algkool on lapsesõbralik, hea arengukeskkonna, konkurentsivõimelist 

haridust ja vaba aja veetmist võimaldav asutus.  

 

Meil on üksmeel eesmärkide suhtes, kaasalööv suhtumine ja toimiv koostöö. Visioonist 

tulenev eesmärk on soodustada lapse kasvamist aktiivseks, teisi arvestavaks, tundlikuks ja 

koostöövalmis inimeseks. 

 

Õpi- ja kasvukeskkond vastab kaasaja nõudmistele ja on loodud tingimused haritud inimese 

kujunemisele. Meie kooli iseloomustab keskendumine õpetamisele ja õppimisele. 

Teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi omandamine toimetulekuks 

igapäevaelus. Õpetajad tunnevad huvi õpilaste isiksuse vastu. Õpilased saavad pidevalt 

adekvaatset tagasisidet. Koolis väärtustatakse õppimist. 
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2.4. Põhiväärtused 

 

HARIDUS – luua lastele võimalused kaasaaegse ja konkurentsivõimelise hariduse 

omandamiseks. Õpetajad kujundavad lastes õppima õppimise oskusi. 

 

HOOLIMINE – üksteise märkamine, toetamine, turvatunde pakkumine. 

 

ARENG – loome tingimused arenguks ja soodsa õpikeskkonna õpilastele, enesearenguks 

töötajatele ja lastevanematele. 

 

KOOSTÖÖ – ühise eesmärgi nimel toimuv koostöö, millesse on kaasatud kõik lapsed, 

õpilased, töötajad, kogukond, omavalitsus. 



 

10 

 

3. TEGEVUSE TUGEVUSED JA PARENDUSVALDKONNAD 

3.1. Eestvedamine 

 

Meie kooli pikaajalised eesmärgid on püstitatud ja kirjalikult fikseeritud ( nt õppekava, 

arengukava jm). Töötajad osalevad eesmärkide seadmisel, nende täitmise jälgimises, 

järelduste tegemises. Sisehindamisse on kaasatud õpilased, lapsevanemad, personal, 

hoolekogu. 

 

Arengukava, viie aasta tegevuskava, üldtööplaan ning sisehindamise aruanne on asutuse 

järjepideva arendustegevuse alusdokumendid. 

 

Regulaarselt uuritakse töötajate rahulolu strateegilise juhtimise tulemuslikkusega 

(juhtimise, eesmärkide, juhtkonna töö valdkond) 

 

Valdkonnas vajab parendamist: 

sisehindamissüsteemi toimimine 

asjaajamiskorra uuendamine 

eesmärkide teadvustamine kõigi töötajate poolt 

 

3.2. Personalijuhtimine 

 

3.2.1.Personali koosseis  

Personali koosseis on määratud lähtuvalt arengukavast, põhimäärusest ja õppekavast.  

Töötajaid on 13, neist abipersonali 6, pedagooge 7. 

 

Õpetajad vastavad kvalifikatsiooninõuetele. Kõik on huvitatud oma teadmiste ja oskuste 

täiendamisest tööalasel koolitusel. Täienduskoolituse kavandamine tuleneb arengukava 

strateegilistest eesmärkidest, sisehindamise ja arenguvestluse tulemustest.  

Lasteaias töötab 4 rühmaõpetajat, kellest kaks on erialase kõrgharidusega, kaks  

keskeriharidusega.  

 

On koostatud kõigi ametikohtade ametijuhendid, mis on vormistatud töötaja töölepingu 

lisana. Uued ametijuhendid on koostamisel. 
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3.2.2. Personali värbamine 

 

Õpetaja vaba ametikoht täidetakse konkursi korras. Valiku esimeseks kriteeriumiks on 

vastavus kvalifikatsiooninõuetele. Teiste ametikohtade täitmiseks konkurssi ei korraldata.  

Pedagoogi vaba ametikoha täitmine toimub direktori poolt kinnitatud ja hoolekogu poolt 

kooskõlastatud konkursi läbiviimise korrale. 

 

3.2.3. Personali kaasamine ja toetamine 

 

Õpetajate osalemine põhitegevusi mõjutavate otsuste tegemisel on aktiivne, sest juhtkond 

usaldab neid ja nad on piisavalt informeeritud. 

Õppenõukogu koosolekud toimuvad regulaarselt 4 korda aastas. Koosolekutel  arutakse läbi  

õigusaktides ettenähtud teemasid. Õppenõukogu ja pedagoogiline nõukogu peavad ühiselt 

koosolekuid. 

 

3.2.4. Personali hindamine ja motiveerimine 

 

Arenguvestlused töötajatega toimuvad igal aastal. See on usalduslik arutelu tööga seotud 

ühesuguste arusaamade kujundamiseks, räägitakse tööga seotud eesmärkidest ja nende 

saavutamisest, probleemidest ning tehakse tulevikuplaane. 

 

Õpetajad koostavad õppeaasta kokkuvõtte – (eneseanalüüs), kus antakse hinnang enda tööle 

ning kavandatakse isiklikud arengueesmärgid järgnevaks perioodiks. 

 

Kontrolli meetodid on õppetunni vaatlus, tasemetööde tulemused, õppetöö aruanded 

õppeveerandi lõpus, sisehindamine (küsitlused, statistika). 

 

Töötajate tunnustamise ja motiveerimise kord kirjeldab juhtkonnapoolset läbimõeldud 

tähelepanu osutamist kooli personalile.  

 

Valdkonnas vajab parendamist  

kõikide töötajate regulaarne enesetäiendamine 
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3.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Koostöö huvigruppidega (lapsevanemad, teised koolid ja lasteaiad, endised õpilased, 

kogukond, Rakvere Vallavalitsus, koolitajad, teenuseid osutavad ettevõtted) on hea.  

 

Igal aastal toimub personali ja õpilaste ning lastevanemate küsitlus. See on protsess, mille 

kaudu selgitame välja huvigruppide arvamused nende vajaduste või ootuste täidetuse määra 

kohta. Uuritakse meie kooli/lasteaia lõpetanud laste edasijõudmist järgmises kooliastmes. 

 

Valdkonnas vajab parendamist  

kõigi huvigruppide rahulolu- uuringute korraldamine  

huvigruppidega koostöö põhimõtete täpsustamine ja koostööplaanide koostamine  

 

 

3.4. Ressursside haldamine 

 

3.4.1. Kooli eelarve  

 

Eelarve eelnõu koostatakse igal aastal arengukava tegevuskava realiseerimiseks. Projekt 

kooskõlastatakse hoolekogu ja Rakvere Vallavalitsusega. Eelarve kinnitab Rakvere 

Vallavolikogu. Eelarve on osa Rakvere valla eelarvest. 
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3.4.2. Inforessursid 

Koolil on raamatukogu ja arvutinurk (8 arvutit, neist 2 on kasutamiseks õpilastel ja 2 

multiprojektorit). Igas klassiruumis, raamatukogus, lasteaia rühmaruumides on õpetajate 

arvutid. Interneti ühendus, multiprojektori kasutamine on võimalik terves majas. 

 

Informatsiooni liikumine toimub igas suunas ja kiiresti, sest infokanaleid on palju ja asutus 

ei ole suur. Tänu sellele on võimalik teha paremaid otsuseid, vähendada ebamäärasust. 

Hästi informeerituna on töötajad motiveeritud osalema asutuse arendustegevuses. Nad 

oskavad ja saavad teha ise adekvaatseid otsuseid. 

 

Valdkonnas vajab parendamist 

Raamatukogu pidev kaasajastamine õppe-, ja pedagoogilise kirjandusega  

Infotehnoloogilise pagasi täiendamine 

 

3.4.3. Materiaal- tehniline baas 

Materiaal- tehnilise baasi arendamise valdkonnas on tehtud töökeskkonna riskianalüüs.  

Hinnatakse raamatukogu toimivust, IT- vahendite ja õpitarkvara kasutatavust. Iga- aastase 

inventuuri järel tehakse kokkuvõte ja koostatakse plaan edasiseks tegevuseks.  

Hoone seisukord on hea. Klassi- ja rühmaruumides on piisav valgustus. Lasteaiarühmad on 

remonditud. Võimla on koolitunniks liiga väike ja madal ning vähese valgustusega.  

Tualettruumid  on remontimata, ei vasta nõuetele. Dušširuumid puuduvad.    

Õuealal on vajalik õueala projekteerimine ja väljaehitus ( kaasajastada ja uuendada mängu- 

ja spordiväljakut). 

Õppeasutusel on oma köök. Õpilaste ja laste toitlustamine toimub kohapeal. Koolilapsi 

toitlustatakse kaks korda ja lasteaialapsi kolm korda päevas. 

 

3.4.4. Säästlik majandamine ja keskkonna hoid 

Kool on teadvustanud säästliku majandamise ja keskkonna hoiu põhimõtet. Territooriumi 

korrashoid, säästmine, taaskasutus. Keskkonnaharidust  jagatakse läbi õppekava, 

huvitegevuse kaudu. 

 

Valdkonnas vajavad parendamist  

 Juurdeehituse kavandamine ja olemasolevate ruumide renoveerimine. 

 Säästliku majandamise ja keskkonnahoidlike majandamisvõtete planeerimine ja 

rakendamine. 
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3.5. Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine 

 

Õppe- ja kasvatustegevus on meie asutuse põhiprotsess. Tähtsaim on lapse areng ja selle 

toetamine. Koolis on  2 klassikomplekti (1.- 4. klass). Õppetöö toimub liitklassis. 

 

Lapsed lasteaias (rühmad): Lasteaias on avatud 2 lasteaiarühma: sõimerühmas 14 ja 

liitrühmas 18+ 2 last.  

 

Õpingute alusdokument on õppekava, mis on koostatud riikliku õppekava alusel.  

 

Koolis õpetatakse A– võõrkeelena inglise keelt. Arvutiõpe algab 1. klassist 

ringitegevusena. Kooli õpilased võtavad osa aine olümpiaadidest, maakonna 

spordivõistlustest, koolisisesest ja maakondlikust pranglimisvõistlusest. Igal kevadel 

toimuvad tasemetööd eesti keeles ja matemaatikas. Õppetöö mitmekesistamise eesmärgil 

korraldatakse õppekäike- ja ekskursioone. 

 

Õppetulemuste parandamisele aitab kaasa logopeed ning pikapäevarühm 1.– 4. klassi 

õpilastele.  

 

Palju tehakse õpilaste tervise edendamiseks ja laste turvalisuse tagamiseks. Õpilaste 

rahulolu uuring toimub igal aastal. 

 

Valdkonnas vajavad parendamist 

Vajadusel lasteaia- ja kooli õppekava täiendamine 

Õpimotivatsiooni tõstmine 

Õpilaste individuaalsuse arvestamine 
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4. ÕPPEAASTATE PRIORITEEDID JA PARENDUSVALDKONNAD 

 

Arengukava koostajate eesmärk on tagada lasteaia ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

vastavus õppekavas kehtestatud nõuetele. Õppeaastate prioriteedid on määratletud kõikide 

arendamist vajavate valdkondade lõikes igale indikaatorile. See tagab kõikehõlmava 

arendustegevuse personali eesseisvate eesmärkide saavutamisel. Õppeaastate prioriteedid 

on toodud iga indikaatori kohta prioriteetsete tegevustena peatükis 5. Tegevuskava viieks 

aastaks. 

 

4.1. Prioriteetsed eesmärgid 2014-2018 

 laste individuaalsuse arvestamine 

 õpimotivatsiooni tõstmine 

 meeskonnatööd toetava keskkonna loomine - töörühmade moodustamine ja nende 

toimimise tagamine erinevate koolielu puudutavate ülesannete ja probleemide 

lahendamisel 

  sõbralik,  töine ja meeskonnatööd soosiv keskkond  

 koostöö huvigruppidega, huvigruppide kaasamise põhimõtete määratlemine, 

koostöö õpetajate ja õpilastega 

 hoolekogu  rolli tähtsustamine ja väärtustamine kooli arengu suunamisel 

 tegutsemispõhimõtete ja väärtuste kooskõla erinevates valdkondades, 

sisehindamissüsteemi parendamine 

  informatsiooni liikumise tagamine 

 sisehindamissüsteemi täiustamine  

 kooli kodulehekülje uuendamine-täiendamine 

 säästlik majandamine 

 dokumentatsiooni viimine vastavusse seadusandlusega. 
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4.2. TUGEVUSED JA ARENGUEELDUSED  

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Väike lasteaed, väike kool, turvaline, oma 

maja tunne 

 Lastevanemad tahavad oma lapsi tuua ja 

lastel meeldib lasteaias/ koolis käia  

 Hea lasteaia ja kooli koostöö 

 Hästi sisustatud rühma ja klassiruumid 

 Tehniliste vahendite olemasolu 

õppetegevuse mitmekesistamiseks 

 Võimalus valida vahendeid oma klassi või 

rühma 

 Õppevahendite rohkus 

 Pedagoogid on vastava kvalifikatsiooniga 

 Püsiv ja staažikas kollektiiv 

 Pedagoogide enesetäiendamise võimalused 

 Head õpitulemused 

 IT vahendite olemasolu – 

klassides/rühmades õpetajatel arvutid, 

internet 

  Info liikumine –ekool, kodulehekülg, 

infotund, koosolekud, stendid  

 Oma köök 

 Personali koolitusvõimalused 

 Kogu maja ühised üritused 

 Suur õueala 

 Raamatukogu vastava õppe-ja 

ilukirjandusega 

 Tugisüsteemid hariduslike erivajadustega 

lastele( logopeed, pikapäevarühm) 

 Lastele mitmesugused huviringid 

 Lastesõbralik õpetaja 

 Tihe koostöö lastevanematega 

 Kohtade arv piiratud 

 Ruumi vähe  

 Liitrühmad/ liitklassid 

 Õueala planeerimata 

 Vähesed sportimisvõimalused 

 Vananev kollektiiv 

 Töötajatel on  palju lisakohustusi 

väljaspool põhitööd 

 Kooli varustamine on raskendatud 

transpordi puudumise tõttu  

 Puuduvad dušširuumid 

 Laste valik väike( esindamiseks, 

esinemisteks) 

 Arvutiklassi puudumine 

 Puuduvad rahalised vahendid ja 

transpordivõimalus õuesõppe 

korraldamiseks  väljaspool kooli 

 Koduleheküljel puudub haldaja 

 Vallalehes vähe infot kooli kohta 

VÕIMALUSED OHUD 

 Hea asukoht, linna lähedus 

 Külalisteatrid, esinejad 

 Koolil tasuta õppevara 

 Enesereklaam – üritused väljaspool 

 Vallavalitsusega tihe koostöö, toetus 

 Turvaline keskkond 

 Looduslähedus 

 

 Parkla puudumine 

 Avatud õueala lõhkumiseks ja 

vandalismiks  

 Turvalisuse tagamine( korrastamata 

spordi-ja mänguväljak) 

 Tihe liiklus laste kooliteel 

 Laste arv väike 

 Metsloomadele ja koduloomadele 

ligipääs 

 Puudub õuemänguvahendite, 

rataste, kelkude panipaik 

 Puuduvad aedniku töövahendite 

panipaik 
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5. TEGEVUSKAVA VIIEKS AASTAKS 

 

5.1.  Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

 

Prioriteetsed eesmärgid 

 meeskonnatööd toetava keskkonna loomine- töörühmade moodustamine ja nende 

toimimise tagamine erinevate koolielu puudutavate ülesannete ja probleemide 

lahendamisel 

 tegutsemispõhimõtete ja väärtuste kooskõla erinevates valdkondades, 

sisehindamissüsteemi parendamine 

 

Tegevused Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Kooli tegevuse 

vastavuse 

põhiväärtustele 

analüüs 

 

Erinevaid valdkondi 

reguleerivad dokumendid on 

kooskõlas kooli põhiväärtuste 

ja tegutsemise põhimõtetega 

x x 

 

x x 

 

x 

 

Direktor 

Rakvere valla 

haridusalaste 

eesmärkide 

võrdlemine kooli 

arengukava 

eesmärkidega, 

vajadusel 

eesmärkide 

täiendamine 

Arengukava eesmärgid on 

kooskõlas Rakvere valla 

arengukavaga  

x  

 

 

 

x 

 

x 

 

Direktor 

 

Arengukava  

uuendamine 

Iga õppeaasta alguseks on 

arengukavas kolme aasta 

tegevuskava ja õppeaastate 

eesmärgid 

 

x   x x Direktor 

Üldtööplaani 

koostamine 

lähtuvalt 

arengukavast 

Üldtööplaan  on kinnitatud 

õppeaasta alguses 

 

x x x x x Direktor 

Lasteaia 

tegevuskava 

koostamine 

lähtuvalt 

arengukavast 

Tegevuskava on direktori 

poolt õppeaasta alguses 

kinnitatud 

 

x x x x x Õpetajad 

Direktor 

Ürituste kava 

koostamine  

 Ürituste kava on koostatud 

augustikuu jooksul  

x x x x x Õpetajad 

Hinnata 

sisehindamise, 

arengukava ja 

töötajate 

tööplaanide 

sidusust  

Sisehindamise tulemused, 

arengukava ja lühiajalised 

plaanid on omavahel seotud, 

strateegiline juhtimine 

(kontroll, tegutsemine, 

planeerimine) toimib. 

x   x  Direktor 
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Missiooni ja 

visiooni 

teadvustamine 

kooli töötajate 

poolt 

Kooli töötajad teavad kooli 

visiooni ja missiooni 

x   x  Direktor 

Personali rahulolu 

selgitamine 

eestvedamise ja 

juhtimise 

eesmärkide 

täitmise osas 

Personali arvamus juhtimise ja 

eestvedamise kohta on teada ja 

tulemusi on arvestatud 

tegevuse parendamisel 

x   x  Õpetajad

direktor 

 Töögruppide 

moodustamine, 

mis tegelevad 

erinevate 

valdkondade 

analüüsi ja 

kavandamisega 

Personal on kooli 

arendustegevusse kaasatud, 

mõistavad selle sisu ja 

osalevad aktiivselt  

x   x  Direktor 

Sisehindamine 

vastavalt 

sisehindamise 

korrale  

Sisehindamine toimib ja toetab 

asutuse arengut. On teada 

ohud ja nõrkused, on võimalus 

luua suuremat stabiilsust 

x   x  Direktor 

Küsitlus 

õpilaste/laste 

arvamuse 

uurimiseks 

Õpilaste arvamus 

koolikorralduse kohta on 

teada, tulemusi arvestatakse 

edasise tegevuse kavandamisel 

x x x x x Direktor, 

õpetajad 

Küsitlus kooli- ja 

lasteaialaste 

vanemate 

arvamuse 

uurimiseks 

Lasteavanemate arvamus 

õppe- ja kasvatustegevuse, 

koolikorralduse ja koostöö 

kohta on teada, tulemusi 

arvestatakse edasise tegevuse 

kavandamisel 

x x x x x õpetajad 
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5.2. Personalijuhtimine  

 

Prioriteetsed eesmärgid: 

 töötajate arengu toetamine; personalitöö tööaja asjakohane planeerimine 

 meeskonnatööd toetava keskkonna loomine- töörühmade moodustamine ja nende 

toimimise tagamine erinevate koolielu puudutavate ülesannete ja probleemide 

lahendamiseks 

 

Tegevused Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Personalivajaduse 

hindamine 

Kõikidel ametikohadel on 

kvalifikatsiooni-nõuetele 

vastavad töötajad 

x x x x x Direktor 

Lasteaia õpetaja 

vaba ametikoha 

täitmiseks 

konkurssi 

korraldamine 

Lasteaiarühmas töötavad 

kvalifikatsiooni-nõuetele 

vastavad õpetajad 

x     Direktor 

Korraldada 

õpetajate 

arvutialane 

koolitus 

Õpetajad oskavad kasutada 

IKT vahendeid õppe- ja 

kasvatustegevuse 

mitmekesistamiseks 

x x    Direktor, 

õpetajad 

Lasteaiaõpetajate 

koolitus 

Kõik lasteaiaõpetajad on 

läbinud täiendkoolitusi 

x x x x x Õpetaja,

direktor 

Lasteaiaõpetajate 

osalemine 

ainesektsioonide 

töös 

Lasteaiaõpetajad  osalevad 

ainesektsioonide töös ja 

kasutavad teadmisi oma töös 

x x x x x Direktor, 

õpetajad 

Töötajatega 

arenguvestluste 

läbiviimine 

Vastastikused ootused on 

selged, eesmärgid on 

täpsustatud 

x x x x x Direktor 

Kolleegidele 

tööalase koolituse 

kokkuvõtte 

edastamine 

Töötajad on kursis uute 

ideedega, võimalusel 

rakendavad seda töös lastega 

x x x x x Õpetajad 

Õpetajad õpivad  

üksteise 

töökogemustest 

Koostöö õppetegevuse 

parendamiseks on väga hea 

x x x x x Õpetajad 

direktor 

Töötajate 

tunnustamise 

korra uuendamine 

Iga töötaja tunneb, et talle on 

osutatud tähelepanu, töötajate 

rahulolu on kõrge 

x     Direktor 
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5.3. Koostöö huvigruppidega 

 

Prioriteetsed eesmärgid 

 huvigruppide kaasamise põhimõtete määratlemine, koostöö 

 avalikkussuhete kavandamine  

 hoolekogu toimivuse tagamine 

 

Tegevused Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Huvigruppide 

vajaduste ja ootuste 

selgitamine  

Huvigruppide ootused ja 

vajadused on kaardistatud 

x   x  Töögrupi

juht 

Koostöövajaduse ja 

tegevuskava 

koostamine 

Koostöövajadus on 

määratletud, koostöö on 

kavandatud 

 x    Direktor, 

õpetajad 

Hoolekogu 

liikmetelt info 

edastamine 

lastevanematele 

üldkoosolekul ja 

klassi koosolekutel 

või veebilehel 

Lapsevanemad osalevad 

hoolekogu liikmete kaudu 

otsuste tegemises. 

x x x x x Direktor 

Õpilaste 

rahuloluküsitlus 

On teada õpilaste arvamus 

selle kohta, kuidas on kool 

vastab nende ootustele ja 

vajadustele 

x x x x x Õpetajad 

Lapsevanemate 

küsitlus 

On teada lastevanemate 

arvamus selle kohta,  

kuidas  kool vastab nende 

ootustele ja vajadustele 

x x x x x Õpetajad 

Personali küsitlus On teada personali arvamus 

selle kohta, kuidas  asutus 

vastab nende ootustele ja 

vajadustele 

x x x x x Direktor 

Koolituse 

korraldamine 

lastevanematega 

koostöövõimalus-

test 

Lastevanematega koostöö on 

sisukas, täiskasvanud on 

lapsele toeks 

x x x x x Direktor 

Lastevanemate 

üldkoosolekute 

korraldamine 

(osavõtt, sisu) 

Lastevanemate koosolekul 

osaleb 2/3 lastevanematest, 

lapsevanemad on teadlikud 

kooli tegevusest 

x x x x x Direktor 

“Lahtiste uste 

päev”korraldamine 

1. klassi õpilastele, 

lasteaialastele 

vanematega  

Lapsevanemad ja lapsed on 

teadlikud meie kooli ja 

lasteaia õppimistingimustest 

x x x x x Direktor, 

õpetajad 
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5.4. Ressursside haldamine 

 

Prioriteetsed eesmärgid 

 lasteaed-algkooli keldrikorruse väljaehitus ja õueala projekt 

 informatsiooni liikumise tagamine 

 säästlik majandamine 

 

Tegevused Tulemus 2014 2015 2016 2017 2018 Vastutaja 

Rakvere 

Vallavalitsusele 

ettepanekute 

tegemine 

investeeringuteks 

Rakvere Vallavalitsus on 

teadlik hoone seisukorrast ja 

investeeringute vajadusest 

x   x  Direktor 

Õuealale 

abihoone 

ehitamine 

Õuealal on turvaline ja kindel 

kõrvalhoone 

mänguvahendite, rataste, 

kelkude hoidmiseks 

 x    Direktor 

Õueala projekti( 

mängu-ja 

spordiväljak) 

tellimine 

Õueala on otstarbekalt 

sisustatud, on mänguväljak, 

õues õppe- ja sporditegemise 

võimalused 

x     Direktor 

Õueala 

mänguvahendeid: 

mängumajad, -

autod, jm 

täiendamine 

Lastel on õuealal erinevaid 

võimalusi liikumiseks- 

mängimiseks, õppimiseks 

 x  x  Direktor, 

maj.juhat

aja, 

aednik 

Õueala 

turvalisuse 

tagamine 

Õueala on laste jaoks 

turvaline 

x     Direktor 

Õueala asfaldi 

paranduse 

korraldamine 

Kooli ümbritsev tee on 

korras. 

x     Direktor 

Õpilaste 

koolimööbli( 

reguleeritavad 

lauad, toolid) 

uuendamine 

Õpilastel on klassis  vajaliku 

kõrgusega lauad/toolid 

x     Direktor 

Söögitoa sisustuse 

uuendamine 

Söögitoas on uus sisustus  x    Direktor 

Kodulehekülje 

täiendamine 

Koduleheküljel on vajalik 

info  

x x x x x Õpetajad

, direktor 

Õpetajatele 

töövahendite 

tagamine 

Õppetegevus on mitmekesine 

Igal õpetajal on CD mängija 

 x   x Õpetajad 

Informatsiooni 

liikumise 

süsteemi 

kirjeldamine 

Asjaajamise kord on 

uuendatud. 

x     Direktor 

Multiprojektorite Õppetegevust saab  x    Direktor 
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hankimine 

klassidesse 

mitmekesistada IKT 

vahendeid kasutades 

E-kooli 

võimaluste 

maksimaalne 

tagamine  

Lastevanematel on 

lisavõimalus kooliga 

suhtlumiseks 

E-kooli kasutatakse 

maksimaalselt 

x x x x x Õpetajad 

 Kooli 

sümboolika 

väljaarenemine  

Koolil on kaasaegne 

sümboolika 

x x x x x Direktor 

Parkimisplatsi 

loomine 

Lastel ja lastevanematel on 

turvaline oma last lasteaeda ja 

kooli tuua 

 x    Direktor 

Ruumide ja 

õueala ohutuse 

uurimine 

Oht tervisele on kõrvaldatud 

või on koostatud abinõude 

kava 

x     Töögrupi 

juht 

Lasteaia ruumides 

põrandakatte 

vahetus 

Lasteaial on korras 

rühmaruumide põrandad 

 x x   Direktor 

Juurdeehituse 

projekteerimine 

Koolil on olemas vajalikud 

ruumid 

 x    Direktor 

Säästliku 

majandamise 

võimaluste 

uurimine 

Säästlike 

majandamispõhimõtete 

tulemusena on saavutatud 

kokkuhoid 

x x x x x Töögrupi

juht 
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5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Prioriteetsed eesmärgid  

 Õpimotivatsiooni tõstmine 

 Õpilaste individuaalsuse arvestamine 

 Õppekava täiendamine 

  

Tegevused 

 

Tulemus 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Vastutaja 

 

Ainekavade 

koostamine 

Ainekavad on koostatud x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Õpetajad 

Õppetegevuse 

mitmekesistamise

ks kaasaaegsete 

õppevahendite 

tagamine 

Laste arengutingimused on 

väga heal tasemel 

x x x x x Direktor 

Õpilaste 

arvutioskuse 

parandamine 

Kooli õpilased on omandanud 

IKT- alased algteadmised  

x x x x x Arvutiõpetaja 

TEL/K 

tegevuskava 

koostamine 

Asutuse tegevus on 

analüüsitud tervislikkuse 

seisukohast, tegevused on 

kavandatud 

 x    Töögrupijuht 

Haridusliku 

erivajaduse 

väljaselgitamine 

Haridusliku erivajadusega 

õpilased on selgitatud 

x x x x x Õpetajad 

Logopeedi 

ametikoha 

täitmine 

Koolis töötab logopeed x x x x x Direktor 

Koolisisesed ja 

üleriigilised 

tasemetööde 

korraldamine 

Tasemetööd on koolis läbi 

viidud 

x x x x x Õpetajad, direktor 

Tasemetööde 

tulemuste analüüs 

Tasemetööde tulemuste 

analüüs 

x x x x x Õpetajad, direktor 

Tasemetööde 

tulemuste 

analüüsi 

tutvustamine 

õpilastele 

Arenguvestlus on läbi viidud, 

õpilase enesehinnang on 

tõusnud, ta on teadlik enda 

arendamise viisidest 

x x x x x Direktor, õpetajad 

Arenguvestluste 

mõju uuring 

Arenguvestluste kohta on 

arvamust avaldanud õpilased 

ja nende vanemad 

x x x x x Direktor 

Vilistlaste 

edasijõudmise 

uurimine 

Kokkuvõte õpilaste 

edasijõudmisest teistes 

koolides 

x   x  Direktor, õpetajad 

Vabaaja 

sisustamine kooli 

juures 

Iga õpilane osaleb vähemalt 

ühes huvitegevuses  

x x x x x Projektijuht 
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Jalgrattaga 

liiklemise 

algkursuse 

korraldamine 

Koolituse edukalt läbinud 3. 

klassi õpilastel on jalgratturi 

load  

x x x x x Direktor 

Huvitegevustes 

osalenud õpilased 

esinevad 

koolisisestel 

üritustel ja 

väljaspool kooli 

Õpilased on saanud oma 

võimeid proovile panna, 

tulemused on väga head 

(sport, tants, muusika, kunst) 

x x x x x Direktor, õpetajad  

Kodukorra 

täiendamine 

Kooli kodukorras on tehtud 

täpsustusi 

x x x x x Õpetajad, direktor 
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6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD  

 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal. Vajadusel viiakse sisse 

täiendused ja parandused, mis eelnevalt kooskõlastatakse kooli õppenõukogus ja 

hoolekogus. Arengukava korrigeerimisel lähtub kool järjepidevalt sisehindamisest. 

Arengukava kinnitamine toimub Rakvere Vallavolikogu sätestatud korras. 

 

 

 


