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1. Sissejuhatus 

 

Roosna-Alliku Põhikooli arengukava on dokument, kus määratakse kooli eesmärgid, 

arengusuunad ja -valdkonnad ning tegevused nende saavutamiseks, mis annab aluse kooli 

õppekavale ja suuna kogu kooli personalile, õpilastele, lapsevanematele, kogukonnale ja 

koolipidajale. Arengukava on koostatud aastateks 2019-2021 põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1 järgi. 

 

Arengukava koostamisel võtsime seisukoha, et see on eelkõige protsess, mis leiab aset 

inimestes ning alles seejärel kirjapanduna. Arengukava tegevuskava muutub ja areneb pidevalt. 

Seega kirjapandu ei ole takistuseks edaspidistele muutustele.  

 

Roosna-Alliku Põhikooli arengukava eesmärgiks on kavandada jätkusuutlik areng aastatel 

2019-2021. Arengukava on aluseks kooli üldtööplaanile ja õppekava arendamisele, milles 

esitatakse arengukavas olevate eesmärkide realiseerumine konkreetsete tegevuste kaudu. 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja tehakse vajadusel muudatusi ning täiendusi üks kord 

aastas õppeperioodi lõpus (augustis). 

 

Roosna-Alliku Põhikooli arengukava lähtub: 

● põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (PGS); 

● Roosna-Alliku Põhikooli põhimäärusest; 

● Paide linna haridusvaldkonna arengukavast; 

● Eesti elukestva õppe strateegia 2020-st; 

● sisehindamisest, arenguvestlustest, rahulolu-uuringutest; 

● õpetajate ja õpilasesinduse SWOT-analüüsist. 

 

Arengukava koostamise protsessi juhtis direktor ja kaasatud õppenõukogu liikmed, 

õpilasesindus, kooli töötajad ja hoolekogu. 

2. Üldandmed kooli kohta 

 

Kooli teeninduspiirkonnaks on Paide linna haldusterritoorium: Allikjärve küla, Kaaruka küla, 

Kihme küla, Kirisaare küla, Kodasema küla, Koordi küla, Oeti küla, Tännapere küla, Valasti 

küla, Vedruka küla, Viisu küla ja Roosna-Alliku alevik. 

 

2.1 Kooli sümboolika 

 

● Lipp 

● Logo: 
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● Kooli aumärk (hõbedane ja kuldne „valge roos“) 

 

2.2 Kontaktandmed 

Roosna-Alliku Põhikool on munitsipaalkool.  

Koolitusluba nr 362 05.04.2002 

 

Registrikood: 75004530 

 

Kultuurimälestise riikliku registri nr 15098 

 

Maaüksus nimega “Roosna-Alliku Kooli”, pindala 5,85 ha. 

Aadress: Kooli 1, Roosna-Alliku alevik, Paide linn, 73201 Järvamaa, tel 38 95495,  

E-post: info@r-alliku.paide.ee 

Kodulehekülg: www.r-alliku.paide.ee 

 

 

2.3 Traditsioonid 

 

Roosna-Alliku Põhikoolil on lisaks tavapärastele kooliaasta sündmustele kujunenud kodukoha 

ja paikkonna ajalugu väärtustavad traditsioonid:  

1. septembril süütab 9. klass küünlad endiste mõisnike Stackelbergide kabelis. 

Detsembrikuus korraldavad õpilased advendihommikuid, 7. klassil toimub ajalootund Järva-

Jaani kirikus.  

Kooli sünnipäeva tähistame jaanuarikuu kolmandal nädalal.  

Vabariigi aktusel tunnustab direktor tublisid ja aktiivseid õpilasi ning kogukonnaliikmeid, 

kuulutatakse välja kooli aasta teo laureaat.  

Kaks korda aastas toimub perepäev.  

Kevaditi viiakse läbi õuesõppenädal. 

 

3. MISSIOON 

 

Roosna-Alliku Põhikool on kogukonna kool, kus lähtutakse lapsest, arendades tema teadmisi, 

loovust ja pealehakkamist, kaasates oma tegemistesse ümbritseva kogukonna liikmeid. 

 

4. VISIOON 
 

Roosna-Alliku Põhikool on hea ja turvaline kodukoha lähedane kool, kus rakendatakse 

õpetamisel ja õppimisel kaasaegseid õppemeetodeid. Soovime kujundada inimesi, kes on 

tulevikus ettevõtlikud ja aktiivsed.  

 

 

 

mailto:info@r-alliku.paide.ee
http://www.r-alliku.paide.ee/
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5. PÕHIVÄÄRTUSED 
 

Julgus ja loovus - oleme avatud uuendustele ja põnevatele ideedele, oleme omanäolised, 

rõõmsad ja leidlikud tegutsejad, innustame üksteist läbi erinevate tegevuste omandama uusi 

teadmisi, katsetama ja proovima erinevaid võimalusi ja tegevusi. 

 

Hoolivus - tunneme ja austame oma rahva ja kodukoha kultuuri, märkame ja toetame 

abivajajat, üheskoos loome kooli õhkkonna, mis on mõistev, sõbralik, toetav ja üksteisega 

arvestav, viisakat käitumist väärtustav. 

 

Koostöö - hindame üksteise panust, kaasame kooliellu lastevanemaid ja ümbritsevat 

kogukonda, pakume võimalustele vastavat huvitegevust. 

 

Ausus ja lugupidamine - oleme ausad tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma 

eksimusi, oleme tolerantsed, peame ja täidame lubatud kokkuleppeid. 

 

6. Roosna-Alliku Põhikool tutvustus 
 

Roosna-Alliku Põhikool on mõisakool, mis asub Paide linnas. 1924. aastal algas õppetöö 

Roosna-Alliku mõisahoones. Täpsemalt 18.12.1923 koliti mõisahoonesse, õppetöö aga algas 

03.01.1924. 1969. aastal valmis mõisahoonele juurdeehitus – õppekorpus. 2019. aastal tähistab 

kool 95. aastapäeva.  

 

Roosna-Alliku Põhikool on Paide linna kolmest põhikoolist väikseim. 2018/2019. õppeaastal 

õpib koolis 84 õpilast. Töötajaid on koolis 19, sh 14 õpetajat.  

 

Kooli juhib direktor koostöös juhtkonnaga, kes korraldab erinevate õpikogukondade tegevust. 

Õpikogukondade süsteem on kooli õpetajate töö korraldamine ning juhtimine, mis on asetunud 

kindlasse raamistikku, töö tulemuslikkus on selgelt mõõdetav ja jälgitav ning muudatuste 

tegemine töökorralduses on dünaamilisem. Õpetajad on kursis oluliste koolitööd puudutavate 

muudatustega ja saavad otsustusprotsessis kaasa rääkida. 

 

6.1. Kooli keskkond 
 

Kooli kompleksi kuuluvad mõisa peamaja koos juurdeehitusega, valitsejamaja, meierei, seda 

ümbritsev mõisapark ja staadion. Kasutada on Roosna-Alliku rahvamaja võimla. 

 

Koolihoone hea asukoht oma ajalooliste traditsioonidega ning kaasaegsed, ajanõuetele vastavad 

õppimise ning vaba aja sisustamise võimalused aitavad kaasa kooli jätkusuutlikkusele ja 

arengule.   
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Õpilaste haaratus piirkonniti /seisuga 01.01.2019/ 
 

Roosna-Alliku alevik 44 

Kaaruka 7 

Tännapere 2 

Allikjärve 6 

Oeti 2 

Viisu 10 

Öötla 2 

Vodja 1 

Karinu 1 

Valasti 3 

Koordi 2 

Tännapere 2 

Kodasema 1 

Kirisaare 1 

Kuksema küla 2 

        
Õpilaste arvu muutuse prognoos lähiaastatel 
 

Õpilasi sügisel 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1. klassi astujad 15 5 5 

9. klassi lõpetajad 6 5 8 

Õpilasi kokku  90 90 87 

 

Õpetajate vanus 
 

Vanus Arvuliselt % 

Kuni 30 a 1 7 

31 – 39 a 1 7 

40 – 49 a 2 15 

50 – 59 a 7 50 

Üle 60 a 3 21 
 

7. Kooli strateegilised eesmärgid aastateks 2019-2021 
 

Roosna-Alliku Põhikool on arenev ja uuenduslik ning kogukonda kaasav kool, kus lisaks 

põhikooli riiklikule õppekavale rakendatakse nüüdisaegset õpikäsitust ja innovaatilisi 

õppemeetodeid. Oluliseks peetakse iga õppija ja õpetaja individuaalset ja sotsiaalset arengut, 

sealjuures arendades õppija ning õpetaja õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust.  

 

Eesmärgid: 
 

1. Roosna-Alliku Põhikool on kaasaegse õpikeskkonnaga turvaline kool, kus on tagatud kõigi 

õppijate, õpetajate, lastevanemate, kogukonna liikmete rahulolu ja areng; 

2. Roosna-Alliku Põhikoolis on õpetajad motiveeritud ja ettevõtlikud; 

3. Roosna-Alliku Põhikoolis on kaasaegsed õpikeskkonnad, mis soodustavad nüüdisaegse 

õpikäsituse rakendumist ja digivahendite kasutamist; 

4. Roosna-Alliku Põhikooli lõpetaja suudab jätkata haridusteed; 
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5. Roosna-Alliku Põhikooli sisekliima on sõbralik ja turvaline ning iga meie õpilane ning 

töötaja tunneb uhkust oma kooli üle. 
 

8. Arengusuunad aastateks 2019-2021 arendusvaldkondade kaupa 
 

8.1 I arendusvaldkond: juhtimine ja kaasamine 
 

Roosna-Alliku Põhikoolis on kaasav juhtimine, kus arvestatakse kõigi osapoolte arvamust. 

Juhtkond toimib hästi ja koostöö on sujuv. Koolis töötab aktiivne ja teotahteline kollektiiv. 

Kooli eestvedamise ja juhtimise aluseks on PGS, Põhikooli Riiklik Õppekava (RÕK), kooli 

õppekava, visioon, missioon, põhiväärtused ja kodukord. Tegevused on planeeritud kolmeks 

õppeaastaks, mis kajastuvad õppeaastate üldtööplaanis. Roosna-Alliku Põhikooli juhib 

juhtkond. Kooli hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindus on kaasatud kooli tegevuste 

planeerimisel. 

 

Üldeesmärk 
 

Rohkem kaasata kooli arendustegevustesse erinevaid huvigruppe, kelleks on lapsevanemad, 

vilistlased, ettevõtjad, vabatahtlikud, teised teeninduspiirkonna asutused. Kool on õppiv 

organisatsioon, kus õpivad ja arenevad nii õpetajad, õpilased kui ka ülejäänud kooli personal. 

Seetõttu on oluline enesehindamine ja -täiendamine. 

 

Tugevused: 

- juhtkond on uuendusmeelne; 

- juhtkonna ja õpetajate regulaarsed koosolekud; 

- õpetajate õpikogukonnad, kus vahetatakse kogemusi ja teadmisi; 

- juhtimisse kaasatakse õpetajaid ja õpilasesindust; 

- õppenõukogu toimub vähemalt 4x aastas; 

- toimuvad kooli üldkoosolekud (kooli personal, vanemad); 

- arenguvestlused kõikide kooli töötajatega; 

- lasteaedadega kokkusaamine 1x aastas; 

- kooliuusikute tutvumine kooliga kevaditi; 

- rahulolu-uuring 1x aastas kooliperele ja koostööpartneritele; 

- õpilasabiümarlaud vastavalt vajadusele; 

- õpilasesinduse koosolekud toimuvad 1x kuus, õpilasürituste kalender on nähtav kooli 

kodulehel, kajastused facebook’is ja infostendil; 

- õpilasürituste kalender on nähtav kooli kodulehel; 

- teemapõhiselt on kaasatud õppe kavandamisse partnerid: Järvamaa Arenduskeskus, 

Järvamaa Kutsehariduskeskus, AS Innove Järvamaa Rajaleidja keskus, Paide 

Gümnaasium, Töötukassa, Päästeamet, Politsei, Maanteeamet, Järvamaa Haigla, 

Keskkonnaamet; 

- perepäev;  

- toimib õpilaste ja kooli töötajate tunnustamiskord; 

- kooli töötajate ühisettevõtmised, üritused ning ühine kooli töötajate sünnipäevade 

tähistamine; 

- õpetajaid ja kooli töötajaid koheldakse võrdselt.  

 

Parendusvaldkonnad: 

- õpetaja kui ennast juhtiv õppija; 

- õpikogukondade töö jätkuv arendamine; 
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- abiõpetaja, eripedagoogi, HEV koordinaatori ja sotsiaalpedagoogi rollijaotuse 

selgemaks muutmine; 

- koolitused uute õppemeetodite kohta, sh muutunud õpikäsitus, digitehnoloogia 

kasutamine, kaasav haridus; 

- kogukonna ettevõtjatega koostöö arendamine; 

- positiivse koostöö arendamine lastevanematega ja teiste kogukonna liikmetega; 

- infotehnoloogiliste õppevahendite kaasajastamine, tehniline ja sisuline tugi. 

 

Arengusuunad: 

- erinevate huvigruppide kaasamine õppetöösse; 

- õpetaja, kui ennast juhtiv õppija; 

- hariduslike erivajaduslike (HEV) laste toetamine; 

- töötajate motiveerimine; 

- kaasaegsemate digitehnoloogia rakenduste kasutuselevõtt. 

 

TEGEVUSKAVA 

Arengusuund Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Erinevate 

huvigruppide 

kaasamine 

õppetöösse 

Meeldiva ja positiivse koostöö 

arendamine lastevanematega, 

kohalike ettevõtjatega, 

vilistlastega, 

teeninduspiirkonna 

lasteaedadega, KOV-i 

allasutustega 

 

Üldkoosolekute ja arutelude 

korraldamine 

 

Perepäevad 

 

 

Tagasi Kooli programm, 

erinevate külaliste kaasamine. 

 

Lastevanemate kool, 

teemaõhtud 

 

Info jagamine ja suhtlus 

toimub mitmete 

infotehnoloogiliste vahendite 

kaudu 

 

Õpetajate infotund ja 

õpikogukondade 

kokkusaamised.  

Õpilastele on infominutid ja 

ühiskogunemised 

juhtkond 

 

 

 

 

 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

õpetajad, 

huvijuht 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

juhtkond, 

huvijuht 

 

 

 

direktor, 

õpetajad 

Ühised projektid 

/ühisürituste arv/ 

 

 

 

 

 

 

Toimunud koosolekute arv, 

järelduste analüüs 

 

Toimunud tegevus, 

tagasiside 

 

Toimunud külalistundide 

arv, tagasiside 

 

Toimunud tegevused, 

tagasiside 

 

Jagatakse ja suheldakse 

erinevate meediakanalite 

vahendusel. 

 

 

Toimuvad iganädalased 

koosolekud  ja 

kokkusaamised, tagasiside 
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Õpetaja kui 

ennast juhtiv 

õppija 

Arenguvestluste läbiviimine, 

sh õpetajate eneseanalüüs ja -

arendamine ning arenguplaan 

 

Muutunud õpikäsituse 

juurutamine ja digitehnoloogia 

kasutamine õppetöös 

 

Kooli personalile 

sisekoolituste korraldamine 

 

Õpetajate koolitamine 

vastavalt seatud eesmärkidele, 

mis kajastuvad arengukavas 

 

Jätkuv õpikogukondade töö 

arendamine 

 

Rahulolu-uuringu 

korraldamine õpilastele, 

õpetajale ja lastevanematele 

 

Liikuma kutsuv kool 

programmiga liitumine, 

toetamaks õpetajat 

õpetamistöös 

direktor 

 

 

 

 

direktor, 

õpetajad 

 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

direktor 

 

 

direktor, 

õpetajad 

Toimunud arenguvestlused 

 

 

 

 

Tunnivaatlused, õpetajate 

eneseanalüüs ja 

arenguplaanid 

 

 

Toimunud sisekoolituste 

arv 

 

Täiendkoolitusel osalenud 

õpetajate arv 

 

 

Õpetajad on kaasatud kooli 

arendustegevustesse 

 

 

Küsitlustulemused 

 

 

Kool on liitunud 

programmiga ja osaleb 

tegevustes. 

Hariduslike 

erivajaduslike 

(HEV) laste 

toetamine 

Eripedagoogi rakendamine 

koormusel 0,5 

 

Abiõpetaja, eripedagoogi, 

HEV koordinaatori ja 

sotsiaalpedagoogi rollijaotuse 

selgemaks muutmine 

 

Regulaarsed HEV õpilaste 

õppeteemalised koosolekud 

direktor 

 

 

direktor, 

sekretär 

 

 

 

direktor, 

eripedagoog 

Koolis töötab eripedagoog 

 

 

Ametijuhendite 

uuendamine ja 

rakendamine 

 

 

Kord trimestri jooksul 

toimub koosolek 

Õpetajate 

motiveerimine 

Kooli personalile 

motiveerivate  ja harivate 

ühisüritusi korraldamine 

 

Õpetajate tunnustamise korra 

uuendamine 

 

Alustavat õpetajat toetava 

kool programmiga liitumine, 

leidmaks uusi õpetajad kooli 

 

Uute õpetajate toetamine 

juhtkond 

 

 

 

juhtkond 

 

 

direktor 

 

 

 

juhtkond 

toimunud koolituste arv 

tagasiside 

 

 

Tunnustamise kord on 

uuendatud 

 

Kool on liitunud 

programmiga ja osaleb 

tegevustes 

 

Toimub nõustamine, 

analüüs (mentorlus) 
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Kaasaegsemate  

digitehnoloogia 

rakenduste ja 

vahendite 

kasutuselevõtt 

Digitehnoloogiliste vahendite 

uuendamine/välja vahetamine 

 

Digivahendite kasutamine 

lõimituna ainetundides 

 

Programmi „Koolide 

digitaristu kaasajastamine 

raames“ 

kaasajastatakse kooli 

kohtvõrguühendused ning 

viiakse need vastavusse 

kaasaja 

nõuetega 

direktor 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

juhtkond 

Koolis uuendatakse 

digivahendeid 

 

Tunnivaatlused, õpetajate 

eneseanalüüs, tagasiside 

 

Kooli on paigaldatud 

kohtvõrgud 

(kaabeldus+wifi+seadmed) 

 

 

8.2 II arendusvaldkond: koostöö huvigruppidega (koostööprojektid, partnerite 

kaasamine, mainekujundus, meediakajastused) 
 

Roosna-Alliku Põhikooli kollektiiv on avatud koostööks huvigruppidega, mis toetavad õppe- 

ja kasvatusprotsesside läbiviimist lähtudes kooli õppekavast ja põhiväärtustest. Koolis on 

toimivad huviringid, mis on varustatud kaasaegsete vahenditega. 

 

Üldeesmärk 
 

Roosna-Alliku Põhikoolis arendatakse meeldivat koostööd erinevate huvigruppidega, mis 

pakub uusi ja põnevaid väljakutseid, muutes nii õpilasi kui ka õpetajaid ettevõtlikumaks ning 

rikastades koolielu.  

 

Tugevused: 

- õppetöösse on kaasatud kogukonnas tegutsevaid asutusi; 

- õppetundide mitmekesistamine erinevate praktikute ja e-külalistundidega; 

- koostööd tehakse oma linna ja naabervalla koolidega; 

- toimiv projektitöö; 

- turvaline koolikeskkond; 

- kooli õpilaste ja õpetajate vahel on head suhted; 

- kooli õpilaste vahel on head suhted; 

- tunnustatakse aktiivseid ja tublimaid õpilasi ning erinevaid koostööpartnereid; 

- toimiv õpilasesindus. 

 

Parendusvaldkonnad: 

- kogukonna ja lapsevanemate rohkem kaasamine kooli tegevustesse; 

- õpilasesinduse töö suunamine ja arendamine koolis; 

- huvihariduse mitmekesistamine ; 

- rahvusvahelise koostöö arendamine; 

- kommunikatsiooni ja turunduse parendamine; 

- piirkonna lasteaedadega koostöö parendamine. 

 

Arendussuunad: 

- lastevanemate ja kogukonna liikmete koostöö parendamine; 
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- kooli kodulehe uuendamine; 

- kooli maine kujundamine; 

- koostöö arendamine ülikoolidega; 

- rahvusvaheliste partnerite leidmine ja koostöö arendamine. 

 

 

 

TEGEVUSKAVA 

Arengusuund Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Lastevanemate ja 

kogukonna 

liikmete koostöö 

parandamine 

Tagasi Kooli programmiga 

liitumine, külalisesinejate 

kutsumine ainetundidesse 

 

Kooli (klassi) ühisürituste 

korraldamine 

 

 

Koostöö parendamine  

teeninduspiirkonna 

lasteaedadega, parimate 

praktikate jagamine (nt 

robootika) 

 

Projektide koostamine ja 

elluviimine erinevate 

huvigruppidega. (nt 

Maanteeamet, MTÜ 

Allikaveed, KIK-i projektid, 

MTÜ Roosna-Alliku Mõis) 

 

Huvijuht, 

õpetajad 

 

 

Huvijuht, 

õpetajad 

 

 

Juhtkond, 

huvijuht, 

õpilasesindus, 

õpetajad 

 

 

Juhtkond, 

huvijuht, 

õpetajad 

Külalisesinejate arv 

 

 

 

Ürituste kavas on 

välja toodud 

tegevused ja 

üritused. 

Toimunud tegevuste 

ja ürituste arv, 

tagasiside 

 

 

 

Toimunud 

projektides õpetajate 

ja õpilaste arv, 

tagasiside 

Kooli kodulehe 

uuendamine 

Uue kaasaegsema kooli 

kodulehe loomine 

Direktor Info jagamine ja 

saamine igapäeva 

koolielus 

Kooli maine 

kujundamine, 

turundus 

Kooli sündmuste ja tegevuste 

kajastamine kohalikus ja üle-

eestilises meedias (nt kooli 

koduleht, FB, Linnaleht, Järva 

Teataja) 

 

Meediakajastuste andmebaas 

 

 

 

 

Kooli meenete kasutuselevõtt ja 

jagamine 

Juhtkond, 

huvijuht 

 

 

 

 

Kooli 

„Ettevõtliku 

kooli“ 

koordinaator 

 

juhtkond 

õpetajad 

Kooli tegevused on 

kajastatud 

meediaväljaannetes 

 

 

 

Kord trimestris 

analüüsitakse, mida 

on kuskil kirjutatud. 

 

 

Kooli on olemas 

oma meened. 

Koostöö 

arendamine 

ülikoolidega 

Väärtuskasvatuse edendamine, 

“Hea kooli” 

tunnustusprogrammis 

osalemine 

juhtkond,  

õpetajad 

 

 

Kooli eneseanalüüsi 

aruanne, tagasiside 

ülikoolilt 
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Kooli õppetöö muutuste 

elluviimine, Tulevikukooli 

programmis osalemine 

 

direktor, kooli 

meeskond 

 

 

Rahvusvaheline 

koostööpartnerite 

leidmine ja koostöö 

arendamine 

eTwinning projektide lõiming 

ainetundides 

 

Erasmus+ programm 

 

võõrkeele 

õpetajad 

 

juhtkond 

Toimunud 

projektide arv 

 

 

 

 

8. 3. III arendusvaldkond: õppe- ja kasvatustöö 
 

Roosna-Alliku Põhikooli õppe- ja kasvatustöö aluseks on PGS, RÕK, kooli õppekava, visioon, 

missioon, põhiväärtused ja kodukord. Oluline on toetada ja arendada iga õppija individuaalset 

ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, loovust. Roosna-Alliku Põhikoolis on head 

digitehnoloogilised vahendid. Koolil on 21 tahvelarvutit, korralik arvutiklass 11 lauaarvutiga, 

12 sülearvutit, mis on õpetajate kasutuses, õpilastel on 3 sülearvutit. Igas klassis on projektor, 

dokumendikaamera ja sülearvuti. Koolil on kaks Smart-tahvlit ja mitmesuguseid 

robootikavahendeid. Koolis kasutatakse digivahendeid õppetöös, kuid on veel arenguruumi, 

kuidas seda tõhusamalt teha.  

 

 

Üldeesmärk 
 

Rakendada muutunud õpikäsitust õpetamisel ja õppimisel, kus õppimine toimub läbi praktilise 

tegevuse. Sealjuures juurutada kujundavat hindamist, mis toetab õppimist ja iga õppija 

individuaalset arengut. Õppija saab õpetajalt arengut toetavat tagasisidet kokkulepitud 

õpioskuste osas. Kõigis kooliastmetes rakendada ainetevahelisi lõiminguid, mis aitavad õpilasel 

eesmärke ja õpioskusi saavutada. Õpilane võtab vastutuse tulemuse saavutamise eest. 

 

Tugevused: 

- kool on liitunud „Ettevõtliku kooli“ programmiga ja rakendab ettevõtluse ning 

ettevõtlikkuse kontseptsiooni õppetöös; 

- koolis toimub digioskuste õpetamine ja digivahendite kasutamine; 

- koolis õpetatakse lisaks majandusõpetust; 

- toimiv robootikaõpe; 

- igas klassiruumis on olemas vajalikud tehnilised vahendid; 

- tahvelarvuteid kasutatakse igapäevases õppetöös; 

- õpilased osalevad IKT-alastes projektides vabariiklikul tasandil; 

- arvutiõpetus alates 1. klassist; 

- õppeaineid toetav huvitegevus; 

- õpetajad annavad õpilastele toetavat tagasisidet; 

- I kooliastmes on õppimist toetav hindamine; 

- suur osa õppijatest õpib headele hinnetele ja hinnangutele; 

- kooli arvestab õpilaste erivajadusi; 

- aktiivne osavõtt olümpiaadidest ja võistlustest; 

- aktiivne projektõpe; 

- muutunud õpikäsituse rakendamine koolis; 

- erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine ainetundides; 
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- koolis toimub rohkesti ühisüritusi; 

- kool kaasab kogukonna liikmeid, lapsevanemaid, kohalikke ettevõtjaid; 

- õpilased osalevad aktiivselt väljaspool kooli erinevatel võistlustel ja konkurssidel; 

- õpetajad ja õpilasesindus on kaasatud  kooli õppetöö korraldamisse; 

- suur osa õpilastest osaleb väljaspool kooli erinevatel üritustel. 

 

Parendusvaldkonnad: 

- õpetajate ja tugispetsialistide meeskonna individuaalne lähenemine igale õppijale; 

- muutunud õpikäsituse jätkuv rakendamine; 

- õppija kujundamine ennast juhtivaks õppijaks; 

- liikumisvõimalused kooli õuealal; 

- õppetöö mõtestatus - rohkem siduda õpitut igapäevaeluga; 

- lõiming erinevate aine- ja eluvaldkondadega; 

- õpilaste õpioskused; 

- koostöine õpetamine; 

- hindamissüsteemi kaasajastamine; 

- õppetöö läbiviimine väljaspool koolikeskkonda (ettevõtted, noortekeskused, loodus- ja 

keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused); 

- õpilaste kaasamine õppetöö kujundamisse (õpilaste tagasiside õppetööle); 

- õpetajate omavaheline koostöö ainete edasiandmisel - lõiming. 

 

Arengusuunad: 

- ainetevaheline lõiming; 

- tugispetsialistide tõhusam kaasamine õppetöösse; 

- ettevõtlusõppe arendamine; 

- digitehnoloogiliste vahendite kasutamine ainetundides; 

- muutunud õpikäsituse juurutamine; 

- õppimist ja õpetamist toetav hindamine; 

- huvitegevus toetab õppetööd; 

- koostöö arendamine. 

 

TEGEVUSKAVA 

Arengusuund Tegevused Vastutaja Mõõdik 

Ainetevaheline 

lõiming 

Kooli õppekavas ja ainekavades 

ainetevahelise lõimingu 

käsitluse kirjeldamine 

 

 

 

Projekti nädalate toimumine 

 

 

Koostöise õppe rakendamine III 

kooliastmes 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

Õppekavasse ja 

ainekavadesse 

täienduste 

sisseviimine ja 

rakendamine 

 

Toimunud tegevuste 

arv 

 

III kooliastmes 

toimub õppimine  

lõimitud 

õppeainetena 

Tugispetsialistide 

tõhusam 

kaasamine 

õppetöösse 

Õpetajate ning õpilaste 

nõustamine ja toetamine 

õppetöös (erinevate 

HEV 

koordinaator, 

õpetajad 

 

Regulaarsed 

koosolekud, 

nõustamised, 
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õppevormide rakendamine   

lähtudes õppekavast ja PGS-st) 

 

Tugispetsialistide teenuste 

kasutamine AS INNOVE 

Rajaleidja keskusest 

 

Õpilastele ja HEV õpilastele (sh 

andekad) õpiabitundide ja 

konsultatsioonide korraldamine 

 

 

HEV 

koordinaator, 

õpetajad 

 

HEV 

koordinaator, 

õpetajad 

parimate praktikate 

jagamine 

 

Teenuste 

kasutamiste arv 

 

 

Toiminud tegevuste 

arv, õpilaste 

õpitulemuste 

paranemine 

Ettevõtlusõppe 

arendamine 

Ettevõtliku õppemeeskonna 

loomine 

 

 

 

Mini-minifirma ja minifirma 

loomine 

 

 

 

Ettevõtlusele suunatud 

praktiliste tegevuste (laat, 

heategevuslik üritus jms) 

korraldamine 

„Ettevõtliku 

kooli“ 

koordinaator, 

huvijuht 

 

„Ettevõtliku 

kooli“ 

koordinaator, 

õpetajad 

 

„Ettevõtliku 

kooli“ 

koordinaator, 

õpetajad 

Tegevuste aruanne, 

aastaaruanne. 

 

 

 

Koolis on toimiv 

mini-minifirma ja 

minifirma. 

 

 

Õppeaasta 

tegevuskavades 

toimunud ürituste 

arv 

Digitehnoloogiliste 

vahendite 

kasutamine 

ainetundides 

I kooliastmes robootikaõppe 

rakendamine, II ja III 

kooliastmes on informaatika 

ainetunnid 

 

Digitehnoloogiliste vahendite 

kasutamine kõikides 

ainetundides 

(veebipõhised õpikeskkonnad, 

robootika jpt)  

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

Tunnijaotusplaani 

lisatakse ainetunnid. 

 

 

 

Õppetöös 

rakendatakse 

digivahendeid. 

Tunnivaatlused ja 

analüüs 

Kaasaegsete 

õppemetoodikate 

rakendamine 

Uute õppemeetodite ja 

aktiivõppe rakendamine 

õppetöös (nt pööratud 

klassiruum, õpilaselt-õpilasele, 

õpilaselt-õpetajale) 

 

 

 

 

 

Õuesõppe laiem rakendamine 

  

 

juhtkond, 

õpetajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

õpetajad 

 

 

õpetajad 

 

Õpetajate 

ainekavades on 

kirjeldatud, kuidas 

erinevaid 

metoodikaid 

kasutatakse. 

Tunnivaatlused, 

õpilaste tagasiside, 

rahulolu-uuring 

 

Õues toimunud 

õppetundide arv 
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Õpilaste erinevate õpioskuste 

(õppija kui ennast juhtiv õppija) 

ja koostööoskuse arendamine 

 

Õppimise ja õpetamise 

seostamine igapäevaeluga 

(õppekäigud, külalisõpetajad, 

koostöö erinevate asutustega) 

 

Tuleviku klassiruumi 

kujundamine, õpperuumide 

kaasajastamine ja uuendamine 

 

 

õpetajad 

 

 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

Tublide ja edukate 

õpilaste osakaal 

kasvab. 

 

Tegevuste 

toimumise arv 

 

 

 

Kooli eelarves on 

rahalised vahendid 

õpikeskkonna 

muutmiseks ja 

uuendamiseks. 

Õppimist ja 

õpetamist toetava 

hindamine 

Hindamisjuhendi muutmine: I 

kooliastmes sõnaline hinnang, 4. 

kl hinnet toetav sõnaline 

hinnang, II kooliastmes 

oskusainete hindamine 

arvestuslikult/mittearvestuslikult 

juhtkond, 

õpetajad 

Kooli õppekavas on 

muutunud 

hindamisjuhend, 

rahulolu-uuring. 

Huvitegevus toetab 

õppetööd 

Robootikaring I kooliastmes 

 

 

Käsitöö- ja tehnoloogiaring nii 

poistele kui ka tüdrukutele 

 

Pillimängu arendamine (ukulele, 

kitarriring, klaveriring) 

 

Õpilaste osalemine erinevates 

projektides, konkurssidel 

(Robotex, eTwinning, Võru 

Tsõõru, kunstitööde konkursid) 

huvijuht 

 

 

huvijuht 

 

 

huvijuht 

 

 

 

huvijuht, 

huviringide 

juhendajad 

Koolis on toimivad 

huviringid, mis 

toetavad õppetööd 

 

 

 

Osalevate õpilaste 

arv 

Koostöö 

arendamine 

Õpetajatevahelise koostöö 

arendamine, omavaheline 

ainetundide külastamine 

 

Õpilaste kaasamine õppetöösse 

(õpilasesindus), õppijad saavad 

kaasa rääkida õppe 

eesmärgistamisel ja meetodite 

kavandamisel 

juhtkond 

õpetajad 

 

 

 

juhtkond, 

õpetajad 

Toimub regulaarne 

koostöö. 

 

Õppijate ja õpetajate 

tagasiside, rahulolu-

uuring 
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 9. Arengukava seos Paide linna ja Järva maakonna arengudokumentidega 
 

Roosna-Alliku Põhikooli arengukavas on arvestatud Paide linna arengukavaga Paide linna 

arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (vastu võetud 20.09.2018 

määrus nr 42).  

 

Kooli arengukavas arvestatakse Järvamaa arenguleppes püstitatud eesmärke toetada 

motiveeritud elukestva õppija arengut, parendada õpikeskkonda ja õppimise tingimusi, 

arendada koolinoorte ettevõtlikkuse pädevust, parendada Järvamaa elukeskkonda ja inimeste 

heaolu, suurendada maakonna tuntust.  

 

Arengukava koostades on arvestatud Paide Linnavolikogu 21.02.2019 määrusega nr 7 „Järva 

maakonna arengustrateegia 2019-2035+ heakskiitimine“. 
 

10. Tulemuste mõõtmine, hindamine ja arengukava muutmise kord 
 

Arengukava on koostatud kolmeks aastaks. Arengukava on strateegiline plaan, mille tegevused 

kajastuvad kooli üldtööplaanis, mis koostatakse igaks õppeaastaks ja kinnitatakse 

õppenõukogus.  

 

Arengukava täitmist analüüsitakse iga õppeaasta lõpus 31. augustiks ja vajadusel täiendatakse 

arengukava uue õppeaasta alguses. Tulemused arutatakse läbi õppenõukogus. Kooli direktor 

teeb ülevaate arengukava täitmisest arenguvaldkondade kaupa koolipidajale, õppenõukogule, 

õpilasesindusele ning hoolekogule üks kord aastas.  

 

Kooli arengukava muudetakse vajadusel õigusaktide muutumisel, arengukava analüüsist 

tulenevate muudatustega, sisehindamise aruande muudatusettepanekutega või kooli 

arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Arengukava muudatused kooskõlastab kooli 

direktor Paide Linnavalitsusega. Arengukava uuendamise korra täitmise eest vastutab kooli 

direktor. 

 

Kooli arengukava kinnitab ning vajadusel muudab Paide Linnavalitsus.    
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LISA 1. Roosna-Alliku Põhikool õpetajate SWOT-analüüs 2019-2021 aastateks 
 

Tugevused Nõrkused 
- Õpetame mõisa ajalugu ja kombeid. 

- Väikesed klassid. 

- Võimalus läbi viia õuesõpet - suur 

mõisa aed ja park. 

- Õuevahetunnid. 

- Projektide kirjutamine ja elluviimine. 

- Lõimingupäevad. 

- Üleminek kujundavale hindamisele I 

kooliastmes. 

- Turvaline. 

- Toimivad tugiteenused - õpiabirühm, 

õpiabitunnid, abiõpetajad, 

sotsiaalpedagoog, õpilasabi ümarlaud. 

- Ühtehoidev meeskond, ühised 

tegemised. 

- Püsiv õpetajate kaader. 

- Digitehnoloogia kasutamine. 

- Juhtkond on kergesti kättesaadav. 

- Kooli tegevuste ja ürituste 

kajastamine.  

- Kooli eesmärgid on kooliperele teada.   

- Oluliste dokumentide koostamisel 

saavad osaleda kõik huvigrupid.   

- Ettevõtlus- ja majandusõpe. 

- Tervislikke eluviise toetav keskkond. 

- Õpilaste tunnustamissüsteemi 

olemasolu. 

- Osalemine projektides, konkurssidel, 

võistlustel ja maakondlikel üritustel. 

- Wifi levik katkendlik. 

- Puudub logopeed, eripedagoog ja ka 

psühholoog. 

- Erivajadustega õpilaste toetamine.  

- Koostöö piirkonna ettevõtjate ja 

ettevõtetega. 

- Oma kooli tunde kasvatamine.  

- Vilistlaste kaasamine.  

- Otsustusprotsessil kaasa mõelda ja 

rääkida. 

- Paikkonna ja kooli ajaloo lõimine 

ainetundidesse. 

- Õpetajate osalemine õpilaste 

korraldatud üritustel. 

Võimalused Ohud 
- Koostöö Paide linna 

haridusasutustega. 

- Täiendada õppeprotsessi, et eristuda 

teistest Paide linna koolidest. 

- Koostöö lapsevanematega, hoolekogu 

ja vilistlastega. 

- Lisaraha taotlemine projektide abil. 

- Õpiraskustega õpilaste arvu 

suurenemine.  

- Logopeedilise ja psühholoogilise abi 

kättesaadavus.  

- Lapsevanemate negatiivne huvi kooli 

suhtes.  

- Riiklike ja KOV-i ressursside 

ümberjaotumine. 

- Õpilaste arvu vähesus. 

- Õpilaste lahkumine konkurentsi 

pärast Paide linna teistesse 

koolidesse. 
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LISA 2 Roosna-Alliku Põhikooli õpilasesinduse SWOT- analüüs 2019-2021 aastateks 
 

 

Tugevused Nõrkused 
- Mahume terve kooliperega saali. 

- Hea õpilasesindus, võimalus kooli 

korralduslikes küsimustes kaasa 

rääkida. 

- Ühtne kool. 

- Õpetajad on vastutulelikud. 

- Oleme ettevõtlik kool. 

- Käime uuendustega kaasas. 

 

- Õpilaste ja koolitöötajate 

omavahelised konfliktsed olukorrad. 

- Üksluine koolitoit. 

- Igavad vahetunnid. 

- Kehalise kasvatuse ja muusika 

tundide sisu aegunud, kordub aasta-

aastasse. 

- Oskusaineid hinnatakse numbriliselt. 
 

Võimalused Ohud 
- Muusika tundides pillide kasutamise 

võimalus. 

- Õpilaste arvamuste küsimine 

väljasõitude korraldamiseks. 

- Ainetundides rakendada rohkem 

praktilist õpet, õuesõpet. 

- Korraldada e-õppepäevi. 

- Õpilaste kunstitööde presenteerimine 

koolimaja koridoride seintel. 

- Praod seintes. 

- Jooksvad lapsed. 

- Jääpurikad räästas, libedad kõnniteed. 

 

 


