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1. SISSEJUHATUS 

1.1. Arengukava uuendamise vajadus 

Albu Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad, 

valdkonnad ja tegevuskava neljaks aastaks (2011 – 2014) ning arengukava 

uuendamise korra. Albu Põhikooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest, Albu valla 

arengukavast ning haridus- ja koolikorralduslikest õigusaktidest. Arengukava 

uuendamise tingis eelmise arengukava tähtaja möödumine, uue “Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse” ning “Põhikooli riikliku õppekava” kehtestamine ja 

sisehindamissüsteemi muutmine 2009/2010. õppeaastal. Taotluseks on ühtsesse 

süsteemi viia sisehindamine, arengukava, arengukava tegevuskavad ja kooli 

üldtööplaan.  

 1.2. Arengukava põhieesmärk ja ülesehitus 

Albu Põhikooli arengukava põhieesmärk on kooli jätkusuutlikkus: 

• õpetamise kvaliteet vastab riiklike õppekavade nõuetele; 

• kool on usaldusväärne koostööpartner piirkonna lastevanematele; 

• kooli lõpetajad jätkavad haridusteed erinevates õppeasutustes; 

• aine- ja huviringid toetavad õpilase igakülgset arengut. 

Arengukava koostamisel on  järgitud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

soovitatud üldhariduskoolide tegevusvaldkondi: 

• eestvedamine ja juhtimine; 

• personalijuhtimine; 

• koostöö huvigruppidega; 

• ressursside juhtimine; 

• õppe- ja kasvatusprotsess. 

Arengukava koostamisel tugineti kooli sisehindamise (2006 – 2010) aruandes esitatud 

tugevustele ja parendusettepanekutele.  
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Arengukava valmis erinevate huvigruppide koostööna. Arengukavatöö algas 2010. a. 

Kaasatud olid kooli personal, lapsevanemad – toimusid personali töörühmade 

koosolekud, lapsevanemate üldkoosolekul täideti küsitluslehed, toimus kooli 

põhiväärtuste arutelu. Arengukava on läbi arutatud õppenõukogus: 1. versioon 

17.03.2011, viimane 30.08.2011; õpilasesindusele tutvustatud 31.08.2011; 

hoolekogus arutatud 25.08.2011.  

 

Albu Vallavalitsus vaatas arengukava eelnõu läbi 8. septembri 2011. a istungil. Albu 

Vallavolikogu oma 22. septembri 2011.a otsusega nr 29 otsustas korraldada Albu 

Põhikooli arengukava eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu. 26. septembrist 

kuni 17. oktoobrini 2011.a toimuski arengukava eelnõu avalik väljapanek valla ja 

kooli veebilehel. 24. oktoobril 2011.a toimus Albu Põhikoolis avalik arutelu, kuid 

kuna arengukava eelnõu kohta ühtegi arvamust ja ettepanekut ei olnud laekunud, siis 

arutleti üldiselt arengukava teemal.  

 

Albu Põhikooli arengukava 2011-2014 kinnitati Albu Vallavolikogu 24. novembri 

2011. a määrusega nr 14. 
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2. ÕPPEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA HETKESEIS 

Albu Põhikool on üks kahest Albu valla koolist. Põhikoolina töötab alates 1989. 

aastast. 2010/2011. õppeaastal õpib koolis 77 õpilast. Moodustatud on üks liitklass. 

Pedagooge on koolis 13, nendest 1 vanempedagoog. Õpilaste arv on jäänud 

prognoositust väiksemaks, kuid on stabiliseerunud ning lähiaastatel olulist vähenemist 

ette näha ei ole. Kooli õppekavas on riikliku õppekava mahtusid suurendatud inglise 

keeles ja matemaatikas, valikainetena õpetatakse majandusõpet ja informaatikat. 

Kool töötab Albu mõisahoones, mis on ehitatud 18. sajandi II poolel 1921. aastast. 

Hoone renoveeriti aastatel 1995 – 2000. Koolimajas on 11 klassi- ja rühmaruumi, 

poiste ja tütarlaste tööõpetuse klassid, loodusainete kabinet, arvutiklass ja kooli 

raamatukogu. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Albu rahvamajas asuvas 

spordisaalis, mõisa parki rajatud spordirajatistel ning suusatunnid osaliselt 

Valgehobusemäel asuvas suusa- ja puhkekeskuses. 2004. aastal valmisid SAPARD ja 

Albu Vallavalitsuse toel palliplatsid. Õpilaste toitlustamine toimub 2004. aastal 

renoveeritud Albu Valla Toiduaidas. 

Kool pakub õpilastele erinevaid võimalusi enesearendamiseks huviringides. 

 

Kooli õpilaste koguarvu mõjutab lisaks sündivusele Ahula Lasteaed-Algkooli 

lõpetajate õppima asumine Albu Põhikooli 5. klassi.  

 

Albu Põhikooli õpilaste arvu prognoos: 
 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1. klassi õpilaste arv 7 8 4 8 4 

5. klassi õpilaste arv 8 14 11 14 14 

9. klassi õpilaste arv 12 8 8 12 8 

Õpilaste koguarv 77 77 77 79 82 

Põhikohaga töötavad õpetajad vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Aastase 

töölepinguga töötab osalise koormusega klassiõpetaja ning poiste töö- ja 

tehnoloogiaõpetaja. Kõik põhikohaga töötavad õpetajad on kõrgharidusega, neist on 

üks vanemõpetaja. Pedagoogid osalevad aktiivselt täiendkoolitustel, esinevad 

ainesektsioonides ja sisekoolitustel, juhendavad õpilasi konkurssidel ja olümpiaadidel, 
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koostavad õppevara. Albu Põhikooli õpetajate vanuseline jaotus on ühtlane, õpetajad 

on parimas loomeeas.  

Pedagoogide vanuseline jaotus: 
 20 – 29 a 30 – 39 a 40 – 49 a 50 – 59 a 

Naised 1 1 6 2 

Mehed 0 1 0 2 

Andmed seisuga 01.01.2011. 

Koolis viiakse läbi tegevusvaldkondade sisehindamist, mille tulemusi kasutatakse 

kooli arendustegevuses. Regulaarselt toimub õppe-kasvatustegevuse analüüs.  

Õppeedukuse kvaliteet: 
Õppeaasta Õpilaste arv 

koolis 

“5” “4 – 5” Õppeedukuse kvaliteet 

2007/2008 100 12 24 36% 

2008/2009 80 14 17 39% 

2009/2010 75 10 22 43% 

2010/2011  77 11 25 47% 

 

Klassikursuse kordajad: 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

IV kl – 1 P 

IX kl – 1 P 

0 0 0 

 

Tänu ennetavale tööle ja rakendatavatele tugimeetmetele väheneb põhiharidust 

omandamata koolist lahkunute arv. 

 

Põhikoolist väljalangevus: 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

IX kl – 1 P IX kl – 2 P 0 VIII kl – 1 P  

 

Meie kooli lõpetajad jätkavad sageli õpinguid mainekates õppeasutustes ja tulevad 

seal ka edukalt toime. Suureneb kutseõppes jätkajate osakaal võrreldes gümnaasiumis 
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õpinguid jätkavate õpilastega. See annab tunnistust heast tööst õpilaste 

karjäärinõustamisel ja õpilaste adekvaatsest enesehinnangust. 

 

Põhikooli lõpetajad: 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Keskkool või 

gümnaasium 

7 6 5 7 

Kutseõppeasutus 10 6 7 5 

Tööle - - - - 

Muu 2 (sügav 

puue) 

1 - - 

 

Kõik õpetajad suunavad õpilasi osalema aineolümpiaadidel ja konkurssidel.  Paremaid 

tulemusi saavutatakse, kui aine- või huviring toetab võistlusteks ja olümpiaadideks 

ettevalmistust (kunstiring, koorid, arvutiring, sõnakunstiring jne). Nelja aasta jooksul 

on suurenenud osalenud õpilaste arv ja ka heade tulemuste arv maakondlikel 

aineolümpiaadidel.  

 

Osalemine maakondlikel aineolümpiaadidel: 
Õppeaasta Õpilaste arv 

koolis 

Mitmel 

olümpiaadil 

osaletud 

Osalejate arv Kohti 1. – 6. 

2007/2008 100 13 41 11 

2008/2009 80 9 29 13 

2009/2010 75 12 34 11 

2010/2011 77 8 26 11 

 

Eriliselt saavutusterohkeks võib pidada õppeaastaid 2007/2008 ja 2008/2009, mil 

õpilased saavutasid maakonnas väga häid tulemusi aineolümpiaadidel. 2007/2008 

saavutati 1. kohad ajaloos ja informaatikas, 2. kohad emakeeles ja geograafias ning 3. 

koht keemias. 2008/2009 saavutati 1. kohad bioloogias, emakeeles ja informaatikas, 

2. kohad kunstiõpetuses, informaatikas ja 5. klasside õpioskustes. Ning 3. koht 

kunstiõpetuses. Sageli esindab üks tugev õpilane kooli mitme aine olümpiaadidel.  



 8 

2008/2009. õppeaasta kokkuvõttes arvestades osalejate-võitjate suhet (17,4%) olid 

Albu Põhikooli õpilased kõige parema ettevalmistusega maakonnas ning 2009./2010. 

õppeaastal kolme parema põhikooli hulgas maakonnas.  

 

Huvitegevus koolis on heal järjel. Õpilastele pakutakse valikuid ja ka osalusprotsent 

on küllaltki kõrge. Käesoleval õppeaastal tegutsevad kooli juures mudilas- ja 

lastekoor, tantsu-, kunsti-, näite-, sõnakunsti-, arvuti- ja robootikaring, meediaklubi ja 

ansambel. Meie õpilastel on võimalus osaleda ka rahvamajade ja noortekeskuste 

juures tegutsevates ringides (tõstmine, võrkpall, skaudid, lumelaud, jalgpall, korvpall, 

suusatamine ). 

 

Õpilaste osalus huviringides: 
Õppeaasta Õpilaste arv koolis Huviringide arv Osalejate  % 

2007/2008 100 16 86 

2008/2009 80 14 81 

2009/2010 75 14 83 

2010/2011 77 13 83 

 

Kooli arendustegevust toetavad erinevad huvigrupid: õpilasesindus, hoolekogu, 

lastevanemad, Albu Vallavalitsus, MTÜ Albu Noortekeskus, Albu Laste Mängutuba, 

Ahula Lasteaed-Algkool, SA A. H. Tammsaare muuseum Vargamäel, Albu 

raamatukogu ja rahvamaja, spordiklubi Vargamäe, teised õppeasutused ja ettevõtted. 

Erinevad koostöövormid on mitmekesistanud õppe-kasvatustööd, toetanud õpilaste 

individuaalsuse ja väärtushinnangute kujunemist. Kooli hoolekogu töö on muutunud 

konstruktiivsemaks. 

Kooli juhtimises ja tegevustes järgime tegutsemist ühtse, areneva ja avatud 

meeskonnana. Oleme hoidnud ja väärtustanud kooli traditsioone. 

Arengukava koostamise protsessis viidi läbi personali ja lastevanematega SWOT 

analüüs, milles toodi välja kooli tugevused ja neist tulenevad võimalused ning kooli 

nõrkused ja neist tulenevad ohud. On ka väliseid kooli mõjutavaid ohte (töökohtade 

nappus, kaugus keskustest, narkootikumid ja kuritegevus), mille ületamiseks on 

vajalik koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, hoolekogu ja lastevanemate, 

samuti teiste koolide õpetajatega.    

Kooli tugevused: 
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• koostöö- ja arenemisvõimeline meeskond; 

• pühendunud, kvalifitseeritud ja täiendkoolitustest huvitatud kaader; 

• väikesed klassid (võimalus individuaalseks lähenemiseks); 

• õpilaste hea ettevalmistus konkurssideks, võistlusteks ja olümpiaadideks; 

• kaasaegsete IKT vahendite olemasolu; 

• mitmekülgne huvitegevus, tugevad traditsioonid; 

• keskkonnasõbralikkus ja turvalisus tulenevalt kooli asukohast; 

• hea koostöö oma laste käekäigust huvitatud vanematega; 

• hea maine väljaspool valda; 

• tugev omavalitsuse poolne toetus; 

• logopeedi olemasolu; 

• hea koostöö noortekeskusega; 

• asukoht – mõisakool, kaunis ajaloolises ümbruses; suusatamisvõimalused, 

õuesõppepäevade korraldamise võimalus. 

Kooli nõrkused: 

• vähe lapsi – vähem rahalisi ressursse; 

• puuduvad tingimused erivajadustega laste õpetamiseks; 

• huvijuhi ametikoha puudumine; 

• liitklassid; 

• koolipsühholoogi puudumine; 

• kaugus tõmbekeskustest ja sõltuvus ühistranspordist; 

• käitumisraskustega lapsed; 

• mõisa eripärast tingitud õpperuumide paigutus. 

Võimalused: 

• projektipõhiste võimaluste kasutamine õppe- ja kasvatustöö 

mitmekesistamiseks; 

• olemasolevate tehniliste vahendite efektiivsem kasutus; 

• Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse võimaluste kasutamine; 

• lapsevanemate kaasamine; 

• tihedam koostöö SA A. H. Tammsaare muuseumiga Vargamäel; 

• õpilasesinduse töö käivitamine; 

• hoolekogu töö aktiivsemaks muutumine; 
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• remonditud rahvamaja kehalise kasvatuse tundide ja ringide läbiviimise 

kohana. 

Ohud: 

• vanemate vähene tööhõive (võib suureneda õpilaste ränne seoses vanemate 

tööotsimisega); 

• õpilaste arvu vähenemine; 

• vähe lapsi (raske määrata konkurentsivõimelisust); 

• andekate laste ülekoormus; 

• riigipoolse rahastamise vähenemine seoses laste arvu vähenemisega; 

• sotsiaalne ja kultuuriline allakäik ümbruskonnas; 

• osad lapsevanemad ei huvitu kooli tegevusest. 

 

Järgneva arenguperioodi ülesanneteks on: 

• organisatsiooni areng on tagatud igal tasandil: koolis toimuv on analüüsitud, 

on teadvustatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad ning selle põhjal 

toimub kooli arendamine. Koolis on loodud võimalused õppimiseks igale 

üksikule organisatsiooni liikmele ning õpitakse ka koos. 

• kooli õppekava on  koostatud ja rakendunud; on määratletud ka valikained; 

• õppe-kasvatustöös on tähtsustatud väärtuskasvatus: õppetund on arendav, 

huvitav, kooli põhiväärtusi toetav; arvestatakse õpilaste individuaalsusega, 

kasutatakse aktiivõppemeetodeid. Põhirõhk on protsessil, mis tagab ka head 

tulemused.  

• õpilastele on loodud tingimused mitmekesiseks huvitegevuseks, kool on 

põhiline huvihariduse pakkuja piirkonnas; 

• kool teeb koostööd erinevate huvigruppidega; mõisahoone on avatud 

ümbruskonna elanikele huviringide ja ürituste korraldamiseks;  

• hea maine kujundamiseks tutvustab kool oma tegevusi kogukonnas ja 

väljaspool seda. Positiivsed suhted õpilaste ja õpetajate vahel toetavad kooli 

head mainet. Hindamisel keskendutakse enesehindamisele nii individuaalsel 

kui ka organisatsioonitasandil.  
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3. KOOLI MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED  

Missioon 

Väärikas majas väärt haridus 

- töötame õpilaste mitmekülgse arengu ja õigete väärtushinnangute 

kujunemise nimel; 

- väärtustame kodukoha ajaloo- ja kultuuriloolist tausta ning 

traditsioone; 

- kasutame kohaliku looduskeskkonna võimalusi õppepaigana. 

Visioon 

Albu Põhikool on piirkonna parim põhikool, kus tahetakse õppida ja õpetada 

- meie kool on mainekas, lapsevanemate esimene valik; 

- kaasaegne õppekeskkond soodustab õpilase igakülgset arengut; 

- õpetaja on loov, uuendusmeelne; 

- iga meie kooli lõpetanu suudab jätkata haridusteed. 

Põhiväärtused on veendumused, mille järgi koolis käitutakse ja tegutsetakse. 

Avastame õppides maailma (Huvist maailma vastu saavad alguse töökus ja 

õppimine. Töökus on järjepidev õppimine. Need on vahendid eesmärkide 

saavutamiseks.) 

Märkame head (Arvestame õpilase individuaalsusega. Meil on toimiv tugisüsteem. 

Õppekeskkond on korras, esteetiline. Tunnustame väärilisi saavutusi.) 

Peame lugu endast ja teistest (Sõbralikkusest, abivalmidusest ja avatusest saavad 

alguse koostöösuhted. Peame kinni kokkulepitud reeglitest – nii on tagatud 

turvalisus.) 

Tunneme rõõmu koos tegemisest (Koostöös anname võimaluse loovalt mõelda, 

julgelt algatada, arukalt tegutseda, vastutada ja hoolida. Oleme oma koolile lojaalsed.) 

Väärtustame kodupaiga loodust ja ajalugu (Meie jaoks on oluline jätkata 

traditsioone, pidada meeles kooli ja kodukoha ajalugu, hoida keskkonda ja loodust.) 
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4. ARENGUKAVA VALDKONDADE TEGEVUSKAVAD 

4.1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

Valdkonna tugevused 
1) kooli personal tegutseb ühtse meeskonnana ja osaleb kooliarendustegevuses; 
2) juhtkonna eestvedamine suunab ja toetab kooli eesmärkide saavutamist ja 

innustab kollektiivi; 
3) sisehindamissüsteem on rakendunud ja selle tulemused on kooli 

arendustegevuse aluseks; 
4) koolis on tööd soodustav mikrokliima; 
5)  koolil on hea maine 

 

4.1.1. Võtmeala: eestvedamine 

Eesmärk: juhtkonna ja erinevate huvipoolte koostöö tulemusel on õpilastele ja 
personalile loodud turvaline ja kaasaegne arengukeskkond 
 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Kooli põhiväärtuste 
määratlemine ning 
nende omaksvõtmise 
teede kavandamine 

Põhiväärtused on 
aluseks käitumisele 
ja tegutsemisele 

x x    personal 

Personalile 
võimaluse andmine 
vastutuse võtmiseks 
kooli kui terviku 
arengu eest 

Personal toetab 
kooli arengut 

x x x x  direktor 

Planeeritud 
arenduskoosolekute 
läbiviimine 

Kool areneb 
õppivaks 
organisatsiooniks 

x x x x  direktor 

Tööülesannete 
kirjelduste ja 
tööjaotuse 
korrigeerimine 

Konkretiseeritud 
ametijuhendid 

 x x   direktor 

Avatud juhtimis- 
süsteemide 
kasutamine, 
juhtkonna tagasiside 
tõhustamine 

Tagasiside 
personalile 

x x x x  direktor 

Personali kaasamine 
eelarve koostamisse 
ja otsuste tegemisse 

Personali 
ettepanekuid 
arvestatakse kooli 
töö parendamisel 

x x x x  direktor 
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Õpilasesinduse 
kaasamine 
otsustusprotsessi 

Õpilasesinduse 
ettepanekuid 
arvestatakse kooli 
töö parendamisel 

x x x x  direktor 

Koostöö jätkamine 
erinevate 
huvigruppidega 

Huvigruppide ette-
panekuid 
arvestatakse kooli 
töö parendamisel 

x x x x  direktor 

Kooli õppekava 
koostamine ja 
rakendamine 

Kooli õppekava on 
vastavuses riikliku 
õppekavaga ja 
kajastab kooli 
omapära 

x x x x  direktor  
õpetajad 

Ühisürituste kaudu 
koolikultuuri ja oma 
kooli tunde 
kasvatamine 

Õpilastes on 
kujunenud õiged 
väärtushinnangud 

x x x x eelarve 
projektid 

õpetajad 

Kooli juubeliks 
valmistumine 

Väärtustame 
traditsioone, 
kaasates kooli 
vilistlasi 

x    eelarve 
sponsor 

direktor 
õpetajad 
ringijuhid 

Kooli tähtsamate 
sündmuste 
jäädvustamine 

Info kättesaadavus 
toetab kooli mainet 
ja arengut 

x x x x  infojuht 
meedia-
ring 

 

4.1.2. Võtmeala: strateegiline juhtimine 

Eesmärk: kool on arenenud õppivaks organisatsiooniks, kus strateegiline juhtimine 

lähtub Demingi tsüklist; personal ja huvigrupid on kaasatud erinevate koostöövormide 

kaudu kooli arendustegevusse. 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Kooli arengukava 
koostamine ja 
ellurakendamine 

Valminud 
arengukava 
aastateks 2011 – 
2014 

x x x x  direktor 

Kooli üldtööplaani 
koostamine ning 
täitmise seire 

Üldtööplaan toetab 
arengukava 
ellurakendamist 

x x x x  direktor 

Õppenõukogu 
tegevuse ja rolli 
väärtustamine 

Õppenõukogu 
tegutseb 
konstruktiivselt ja 
seadusandlust 
järgides 

x x x x  direktor 

Kooli 
dokumentatsiooni 

Kooli 
dokumentatsioon 

x x x   direktor 
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uuendamine ja 
vastavusse viimine 
seadusandlusega 

on viidud 
vastavusse 
seadusandlusega 

Sisehindamise 
läbiviimine: andmete 
kogumine ja analüüs 

Andmetest lähtuvalt 
püstitatakse uue 
õppeaasta 
prioriteedid 

x x x x  personal 

Arengukava täitmise 
hindamine ja  
vajadusel 
muudatuste 
sisseviimine 

Koolil on pidevalt 
olemas arengukava 
järgnevaks kolmeks 
aastaks 

 aug aug aug  õppe- 
nõukogu 

Rahulolu-uuringute 
läbiviimine 

Tagasiside   II 
pool-
aasta 

II 
pool- 
aasta 

II 
pool- 
aasta 

 direktor 

 

4.2. PERSONALIJUHTIMINE 

Valdkonna tugevused 
1) pedagoogide hea töö õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks; 
2) silmapaistvad saavutused õpetajate juhendamisel töötavate huviringide 

tegevuses; 
3) 50 % pedagoogide tuntus ja tegutsemine maakondlikul (vabariiklikul) tasandil; 
4) täiendkoolitustel osalemise soovide võimalustekohane rahuldamine; 
5) tulemuslikuks tööks hea töökeskkonna loomine (kabinetisüsteem, kaasaegsete 

tehniliste vahendite olemasolu) ja mikrokliima kujundamine. 
 

4.2.1. Võtmeala: personalivajaduse hindamine ja värbamine 

Eesmärk: on tagatud personali optimaalne koosseis, mis võimaldab realiseerida kooli 
eesmärke ning tagada jätkusuutlikkus 
 
Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Personalivajaduse 
hindamine ja 
analüüs 

On tagatud 
organisatsiooni 
optimaalne 
struktuur kooli 
eesmärkide 
täitmiseks ja 
järjepidevuseks 

 apr apr apr  direktor 

Vajadusel uute 
töötajate värbamine 

Kvalifikatsioonin
õuetele vastav 
personal tagab 
kooli 
põhieesmärkide 
täitmise 

 mai 
juuni 

mai 
juuni 

mai 
juuni 

 direktor 



 15 

Koostöö Tallinna 
Ülikooliga 

Kvalifikatsiooni-
nõuetele vastava 
personali 
olemasolu 

 x x x  direktor 

 

4.2.2. Võtmeala: personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine 

Eesmärk: personal on kaasatud kooli arendustegevusse erinevate koostöövormide 
kaudu. 
 
Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Kõigi kooli töötajate 
kaasamine kooli 
arendustegevusse 

Personali 
ettepanekuid 
arvestatakse kooli 
töö parendamisel 

x x x x  direktor 

Ainevaldkondade 
õpetajate koostöö 
kooli õppekava 
koostamisel 

Kooli õppekavas 
on järgitud 
lõiminguid 

x x x   aine- 
valdkonna 
juht 

Sisekoolituse 
organiseerimine 

Personali areng x x x x eelarve direktor 

Õpetajate toetamine 
õppe-kasvatustöö 
organiseerimisel 

Personali areng x x x x  direktor 

Personali tunnustus-
süsteemi täiustamine, 
rakendamine 

Personali 
motiveerituse 
tõus 

x x x x eelarve direktor 

Mentorluse 
rakendamine (uute ja 
noorte töötajate 
toetamine) 

Personali areng vasta-
valt 
vaja-
dusele 

vasta-
valt 
vaja-
dusele 

vasta-
valt 
vaja-
dusele 

vasta-
valt 
vaja-
dusele 

 direktor 

Ühiste ettevõtmiste 
korraldamine 

Personali areng ja 
positiivne 
mikrokliima 
kollektiivis 

2 x a 2 x a 2 x a 2 x a  direktor, 
a/ü 
usaldus-
isik 

 

4.2.3. Võtmeala: personali arendamine 

Eesmärk: personal kavandab isiklikud eesmärgid, jälgib nende täitmist ja teostab 
sellest lähtuvalt eneseanalüüsi, mis on aluseks professionaalsuse tõusule 
 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 
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Personali koolitus-
vajaduste 
väljaselgitamine ja 
koolitusplaani 
koostamine 

Personali areng sept sept sept sept  direktor 

Kõigi töötajate 
täiendõppes osalemine 

Töö on 
tulemuslikum ja 
kaasaegseid 
nõudeid arvestav 

x x x x eelarve 
projektid 

direktor 

Õpetajate ja 
koolitöötajate töö 
planeerimine, analüüs 

Töö on 
planeeritud 
Demingi tsüklit 
silmas pidades 

okt okt okt okt  direktor 

Enese- ja tööanalüüsi 
teostamine 

Personal oskab 
tööd planeerida ja 
kriitiliselt oma 
rolli olulisust 
õpilase arengus 
arvestada 

 mai mai mai  personal 

Pedagoogide 
rakendamine 
sisekoolitustel ja 
lahtiste tundide 
läbiviimine 

Personali areng x x x x  direktor 

Projektide kirjutamine 
ja teostamine 

Lisaressursid, 
mille kaudu õppe- 
ja klassivälist 
tegevust 
mitmekesistada 

x x x x  personal 

Õuesõppe metoodika 
omandamine 

Õppetunni 
mitmekesistamine 

x x   eelarve 
projekt 

õpetajad 

Õpetajate arvutialase 
täiendkoolituse 
organiseerimine 

Personali areng  x x x  infojuht 

  

4.2.4. Võtmeala: personali hindamine  

Eesmärk:  

• personali motivatsioon tulemuslikuks tööks on tõusnud; 

• personali rahulolu on kasvanud. 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Arenguvestluste 
läbiviimine 
personaliga 

Personali areng ja 
võimalus osaleda 
arendustegevuses 

 mai 
juuni 

mai 
juuni 

mai 
juuni 

 direktor 
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Õpetajate 
töökokkuvõtete 
analüüs 

Tagasiside 
juhtkonnalt 
õpetajate osast 
õpilase  ja kooli 
arengu toetamisel 

 juuni juuni juuni  direktor 

Personali 
tunnustamine 

Motiveerituse 
tõus 

x x x x  direktor 

Rahulolu-uuringute 
läbiviimine 

Tagasiside  aprill aprill aprill  direktor 

 

4.2.5. Õpetajate täiendkoolituskava 

Õpetajate täiendkoolituse korraldamisel lähtutakse kooli eesmärkidest, 
õpetajakoolituse raamnõuetest, kvalifikatsiooninõuetest, kooli sisehindamise 
tulemustest ja õpetajate soovidest. Koolituste planeerimisel kasutatakse järgmisi 
võimalusi: ainealased-metoodilised ja pedagoogilis-psühholoogilised koolitused, 
sisekoolitused, koolidevahelised projektid, kursustel saadud teadmiste vahendamine, 
lahtised tunnid ja tunnianalüüsid. 
 
Tegevuskava: 
 

Koolitus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Ainekava koostamine 
ja lõimingud 

Riikliku 
õppekavaga 
kooskõlas olevad 
ainekavad 

x x   eelarve aine-
õpetajad 

Õuesõppe 
metoodikad 

Huvitavam ja 
mitmekesisem 
õppetöö – paremad 
õpitulemused 

x x   projektid aine-
õpetajad 

Kasvatusteaduslik 
(erivajadusega laps 
koolis) 

Õpilaste 
individuaalsusega 
arvestamine 

x x x  eelarve logopeed 
parandus-
õppeõpetaja 

Uued lähenemised, 
meetodid ja vahendid 
pedagoogilise 
tegevuse 
tõhustamiseks 

Meisterlikumad, 
kvaliteetsemad 
õppetunnid – 
paremad 
õpitulemused 

 x x x eelarve direktor 

Infotehnoloogiliste 
oskuste parandamine 

Kaasaegsete 
õpetamisvõimaluste 
rakendamine 

  x x  infojuht 

Koostöö- ja 
meeskonnatöö 
oskused 

Hea mikrokliima 
kollektiivis, 
oskuslik suhtlemine 
õpilaste ja 
lapsevanematega 

  x  eelarve direktor 

Karjäärikoordinaatori 
koolitus 

Õpilaste 
elukutsevalikule 

x x   projekt karjääri-
koordinaator 
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kaasaaitamine 
Majandusõppeõpetaja 
koolitus 

Ettevõtlik ja loov 
õpilane ja õpetaja 

 x x  eelarve 
projekt 

Majandus-
õppeõpetajad 

160 t pedagoogika-
kursus 

Kvalifitseeritud 
kaader 

  x x eelarve Kvalifikat-
sioonita 
õpetaja 

 
 
4.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 

Valdkonna tugevused 
1) koostöö paljude erinevate huvigruppidega on mitmekesistanud õppe-

kasvatustööd ja toetanud õpilaste individuaalsuse ning väärtushinnangute 
kujunemist; 

2) valla allasutuste tiheda koostöö tulemusel on paranenud suhted ja kooli maine; 
3) kaasatus projektidesse annab lisaväärtust õppe-kasvatustööle ja rahalisi 

vahendeid eelarvesse; 
4) koostöö Ahula Lasteaed- Algkooliga toob kaasa õpilaste arvu kasvu koolis.  

 

4.3.1. Võtmeala: koostöö kavandamine 

Eesmärk: koostöö huvigruppidega on kavandatud kooli eesmärkidest lähtuvalt 

Tegevuskava: 

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Huvigruppide 
koostöö kavandamine 

Üldtööplaanis on 
kavandatud 
koostöö 
huvigruppidega 

x x x x  direktor 
hoolekogu 

Lastevanemate 
koolituste ühildamine 
lastevanemate 
koosolekutega 

On suurenenud 
lastevanemate 
huvi  kooli ja 
õpilaste tegevuse 
vastu  
(koosolekutel 
osalemine 65 %) 

x x x x  direktor 

Koostöö kavandamine 
Albu Laste Mängutoa 
ja Ahula Lasteaed-
Algkooliga 

Ühised koolitused 
ja tegevused 
aitavad ühtlustada 
valla 
haridusasutuste 
tõekspidamisi 

x x x x  direktor 

Koostöö kavandamine 
MTÜ Albu 
Noortekeskusega 

Huvihariduse 
võimaluste 
mitmekesistamine 

x x x x  direktor 

Koostöö ja 
ühisprojektide 
kavandamine SA A. 

Võimalused 
õppetöö 
teostamiseks 

x x x x  aine-
õpetajad, 
ringijuhid 
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H. Tammsaare 
Muuseumiga 
Vargamäel 

väljaspool 
koolimaja 

Koostöö Kesk Eesti 
Arenduskeskusega 

Võimalused 
nõustamisteenuste, 
ÕE koolituste 
tellimiseks 

x x x x projekt 
eelarve 

direktor 

Koostöö Järvamaa 
Kutseharidus-
keskusega 

Eelkutseõpe 8. 
klassi õpilastele 

x x x x eelarve 
projekt 

direktor 

  

4.3.2. Võtmeala: huvigruppide kaasamine 

Eesmärk: kool kaasab erinevad huvigrupid koolielu korraldamisse ning 
arendustegevusse: õpilasesinduse tegevus on muutunud tõhusamaks; lastevanemate 
huvi ja teadlikkus on ühisürituste ja koolituste kaudu suurenenud; hoolekogu on kooli 
tööst informeeritud  ja arendustegevusse kaasatud. 
 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Arengukava 
elluviimine 

Arengukava 
rakendumine tagab 
kooli eesmärkide 
täitmise 

 x x x  direktor 

Kooli 
traditsiooniliste 
ürituste 
korraldamine 

Huvigrupid on 
kaasatud kooli 
traditsiooniliste 
ürituste 
korraldamisse 

x x x x  õpetajad 
ringijuhid 

Õpilasesinduse 
tegevuse toetamine 
ja koolitamine 

On suurenenud 
õpilaste osalus 
kooliarenduses ja 
ürituste 
korraldamisel 

x x x x  juhendaja 
õpetaja 

Vilistlaste 
kaasamine 
(projekt “Tagasi 
kooli”) 

Vilistlaste osalus 
kooliarenduses on 
tõhustunud 

x x x x  direktor 
klassi- 
juhatajad 

Vilistlaste 
kokkutuleku 
korraldamine 

Kooli 90. aastapäeva 
tähistamiseks on 
korraldatud 
vilistlasõhtu 

x    eelarve 
sponsorid 

direktor 

Kooli 90. 
aastapäeva 
tähistamine 

Kooli 90. aastapäeva 
tähistamine kooli 
traditsioonide 
säilitamiseks ja 
vilistlaste 

x    eelarve 
sponsorid 
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kaasamiseks 
Kooli ajalehe 
väljaandmine 

Kooli tegemiste 
kajastamiseks on 
kord veerandis välja 
antud kooli ajaleht 

4 x a 4 x a 4 x a 4 x a  ajalehe 
toimetus 

Kooli tegemiste 
kajastamine 
meedias 

Kooli maine ja  
üldsuse 
informeeritus on 
paranenud 

x x x x  direktor 
õpetajad 

1. klassi tulevate 
õpilaste vanemate 
teabepäevad 

Lastevanemate 
informeeritus on 
paranenud 

 mai 
aug 

mai 
aug 

mai 
aug 

 direktor 
1. klassi 
õpetaja 

Koostöö MTÜ 
Albu 
Noortekeskusega 
(jalgratturi jt) 
koolituste 
läbiviimiseks 

On suurenenud 
võimalused õpilaste 
koolitamiseks 

 apr 
mai 

apr 
mai 

apr 
mai 

 direktor 

Osalemine 
Järvamaa 
Mõisakoolide 
Ühingus ja ühistes 
ettevõtmistes 

Mõisakooli 
traditsioonid 
jätkuvad 

x x x x  direktor 

Osalemine valla 
üritustel 

Õpetajate ja õpilaste 
võimeid on 
kasutatud kogukonna 
harimisel ja kultuuri 
säilitamisel 

x x x x  ringijuhid 

Erispetsialistide 
poolt 
lapsevanemate 
nõustamis-
võimaluste 
leidmine 

Lapsevanemate 
nõustamine 

x x x x  direktor 

 

4.3.3. Võtmeala: huvigruppide koostöö hindamine 

Eesmärk: huvipoolte rahulolu kooliga on suurenenud 
 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Rahuloleku-
uuringute 
läbiviimine 

Tagasiside  II 
pool-
aasta 

II 
pool
aasta 

II 
pool
aasta 

II 
pool
aasta 

 direktor 

Koostöö tulemuste 
hindamine 

Tagasiside edasise 
töö planeerimiseks 

 aug aug aug  direktor 
õpetajad 
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Koostööpartnerite 
tunnustamine 

Motivatsiooni tõus x x x x  direktor 

Arenguvestlused 
õpilaste ja nende 
vanematega 

Lapsevanemate huvi 
kasv ja õpilase areng 

II  
pool 
aasta 

II 
pool
aasta 

II 
pool
aasta 

II 
pool
aasta 

 klassi- 
juhatajad 

 

4.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE 

Valdkonna tugevused  
1) kooli eelarve on võimaldanud täita arengukavas püstitatud eesmärke; 
2)  projektide kaudu on suurenenud tulud; 
3)  IT valdkonna arendamine; 
4) õpilastele suunatud keskkonnahariduslikud projektid ja üritused. 

 
 
4.4.1. Võtmeala: ressursside juhtimine 

Eesmärk: eelarve kuluartiklite muutus tagab piisaval määral kooli põhimäärusest, 
õppekavast ja arengukavast tulenevate eesmärkide saavutamise 
 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Eelarve koostamine 
koostöös Albu 
Vallavalitsuse ning 
kooli hoolekoguga 

Eelarve on heaks 
kiidetud kooli pidaja 
ja hoolekogu poolt 

okt okt okt okt  direktor 

Eelarveliste 
vahendite 
kasutamise 
jälgimine ja 
hindamine 

Seatud eesmärkide 
saavutamiseks on 
tagatud piisavad 
vahendid 

x x x x  direktor 

Tulude 
suurendamine 
erinevate projektide 
kaudu ja 
omafinantsee- 
ringu planeerimine 
projektide 
kaasrahastamiseks  

Lisaressursside 
taotlemine kooli 
põhieesmärkide 
saavutamiseks 

x x x x  direktor 

hoolekogu 

 

4.4.2. Võtmeala: materiaaltehnilise baasi arendamine 

Eesmärk: kooli õppekeskkond vastab õppekava nõuetele, on õpilasele eakohane, 
turvaline ja arendav 
 

Tegevuskava:  
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Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Õpperuumide 
jooksev remont, 
mööbli ja 
vahendite 
korrashoid 

Koolil on esteetiline 
välimus ning tagatud 
õpilaste turvalisus 

x x x x eelarve majandus- 
juhataja 

Õppekava nõuetele 
vastavate 
õppevahendite 
soetamine 

Koolil on olemas 
uuele õppekavale 
vastav õppekirjandus 
ja –vahendid 

x x x x eelarve direktor 

Väliõppeklassi 
sisseseadmine ja 
õppepaiga haljastus 

Valminud 
väliõppepaik pakub 
võimalusi tundide 
mitmekesisemaks ja 
huvitavamaks 
muutmisel 

x x   eelarve 
 

majandus- 
juhataja 
aednik 

Katuse 
vihmaveerennide 
uuendamine, 
neelukohtade 
remont 

Muinsuskaitseliste 
väärtuste säilimine 

 x   elarve KOV 
majandus- 
juhataja 

Koolimaja 
välisseinte remont 

Maja esteetilisus ja 
keldrikorruse niiskuse 
tõkestamine 

  x  eelarve KOV 
majandus-
juhataja 

Katuseakende 
ümbruste remont 

Lumesulamisvee 
tõkestamine 

 x   eelarve KOV 
majandus-
juhataja 

Laemaalingu 
restaureerimine 

Muinsuskaitselise 
väärtuse suurenemine 

x x   projekt 
eelarve 

KOV 

Koolimaja osaline 
viimine maaküttele 

Keskkonnasäästlikkus 
ja eelarveliste 
vahendite kokkuhoid 

   x projekt 
eelarve 

KOV 

IT vahendite 
uuendamine 

On paranenud 
õpetajate 
töötingimused ja 
laienenud võimalused 
IT vahendite 
kasutamiseks 
õppetöös 

x x x x eelarve infojuht 

Töö- ja 
tehnoloogia-
õpetuse 
õppevahendite 
kaasajastamine 

Mitmekesisemad ja 
huvitavamad 
õppetunnid – head 
õpitulemused 

x  x x eelarve direktor 
infojuht 

Kooliraamatukogu 
täiendamine 
metoodilise 
kirjandusega 

Paremad võimalused 
tutvumiseks 
kaasaegse 
pedagoogilise ja 

x x x x eelarve direktor 
raamatukogu 
juhataja 
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psühholoogilise 
kirjandusega 

Inventari 
uuendamine 

Turvaline ja 
esteetiline 
õppekeskkond 

x x x x eelarve direktor 
majandus-
juhataja 

Õpilaste 
turvalisuse ja 
töötajate 
tööohutuse 
tagamine 

Turvaline 
töökeskkond 

x x x x  direktor 
majandus-
juhataja 

Kooli 
sümboolikaga 
meenete 
väljatöötamine 

Koolikultuuri ja 
traditsioonide 
väärtustamine 

x x    kunsti ja 
tööõpetuse 
õpetajad 

Suusavarustuse 
uuendamine 

Sportlikud ja 
tervislikud eluviisid  

 x   projekt kehalise 
kasvatuse 
õpetaja 

Võimlemisriistade 
(poom, kits jm) 
soetamine 

Uuele õppekavale 
vastavad 
spordivahendid 

   x eelarve direktor 

Muusikariistade 
(plokkflöödid, 
väikekandled jm) 
soetamine 

Uuele õppekavale 
vastavad 
muusikariistad 

  x  eelarve direktor 

Töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse 
klassi 
ventilatsiooni 
väljaehitamine 

Tervislik 
õppekeskkond 

   x eelarve KOV 
majandus-
juhataja 

 

4.4.3. Võtmeala: inforessursside juhtimine 

Eesmärk: huvigrupid on paremini informeeritud koolis toimuvast 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

e-kooli administreeri- 
mine 

Lapsevanematel 
on ülevaade lapse 
õppimisest ja 
käitumisest 

x x x x  infojuht 

Kooli veebilehe 
täiendamine 

Huvigruppide 
parem 
informeeritus 

x x x x  infojuht 

Kooli sisevõrgu 
korrashoid 

On tagatud 
sisevõrgu  
tõrgeteta töö 

x x x x  infojuht 
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Kooli ajalehe 
väljaandmine 

Kooli tegevuse 
kajastamine ja 
säilitamine 

x x x x  ajalehe 
toimetus 

Koostöö vallalehega 
Kodukaja 

Kogukonna 
teavitamine kooli 
tulemustest 

x x x x  direktor 
õpetajad 

Avatud uste päevade 
korraldamine 

Lapsevanemate 
huvi suurenemine 
kooli tegemiste 
vastu  

 aprill aprill aprill  direktor 

Sülearvutite 
soetamine 
loodusainete ja 
matemaatikaõpetajale 

Mitmekesisem 
õppetund – 
paranenud 
õpitulemused 

x    eelarve 
SA 
Tiigrihüpe 

infojuht 

 

4.4.4. Võtmeala: säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

Eesmärk: personal ja õpilased väärtustavad säästlikku majandamist ja 

keskkonnahoidu 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee-
rimise 
allikas 

Vastutaja 

Säästlikult 
majandamine ja 
kokkuhoid 

Eelarveliste 
vahendite 
kokkuhoid 

x x x x  personal 

Kooli territooriumi 
korrashoid 

Õpilaste 
turvalisus ja 
heakord 

x x x x  aednik 

Keskkonnahoidliku 
suhtumise 
kujundamine 
õpilastes läbi õppe-
kasvatusprotsessi 

Eelarveliste 
vahendite 
kokkuhoid ja 
keskkonnahoid 

x x x x  õpetajad 

Osalemine 
keskkonna- 
hariduslikes 
projektides 

Õpilaste 
keskkonna-
teadlikkuse kasv 

x x x x projekt õpetajad 

 

4.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 

Valdkonna tugevused: 
1) töö HEV õpilastega (aineolümpiaadideks ja konkurssideks valmistumine, 

tugisüsteemid);  



 25 

2) mitmekülgne huvitegevus; 
3) tihe koostöö huvigruppide ja valla asutustega (muuseum, raamatukogu, 

noortekeskus, rahvamaja, spordiklubi, lasteaed, algkool); 
4) kaasaegsete IT vahendite kasutamise võimalused õppetöö kaasajastamiseks 

(piisav kogus arvuteid õpilaste ja õpetajate käsutuses, puutetahvlid, 
projektorid, veebikaamera, videokaamera); 

5) õpilasesõbralik ja turvaline koolikeskkond ning looduskaunis ja 
kultuurilooliselt väärtuslik ümbrus; kooli omanäolisus seoses 
miljööväärtusliku mõisamaja ja mõisakultuuri kandvate tegevustega;  

6) kohaliku kultuuripärandi rakendamine väärtuskasvatuses; 
7) iga-aastane arvukas ja tulemuslik aineolümpiaadidest ja konkurssidest osavõtt; 
8) põhikoolilõpetajate 100%ne õpingute jätkamine. 

 

4.5.1. Võtmeala: õpilase areng 

Eesmärk:  
• õpilase igakülgset arengut on toetatud vastavalt tema võimetele. 
• õppeprotsessi toetavate tugisüsteemide arendamisel on  lähtutud erinevatest 

võimetest ja hariduslikest vajadustest. 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee- 
rimise  
allikas 

Vastutaja 

Õpilaste õpijõudluse 
analüüs 

Paranenud 
õpitulemused 
(“puudulike” ja 
“nõrkade” 
veerandihinnete 
saanud õpilaste 
osakaalu 
vähenemine 5%-
ni) 

4 x a 4 x a 4 x a 4 x a  direktor 

Aineolümpiaadidel, 
võistlustel ja 
konkurssidel 
osalemine 

Õpilase areng 
Enesehinnang 
Eduelamus 

x x x x  õpetajad 

Tugisüsteemide 
rakendamine ja 
õpiabi pakkumine 
vajadusel 

Paranenud 
õpitulemused 

x x x x eelarve logopeed 
parandus-
õppe-
õpetaja 

Põhjuseta 
puudumiste 
vähendamine 
koostöös 
lastevanematega 

Põhjuseta 
puudumisi ei 
esine 

x x x x  klassijuhataj
ad 

Parandusõppetundi-
dega jätkamine III 
kooliastmes 

Paranenud 
õpitulemused 

x x x x eelarve direktor 
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Õppetöö 
mitmekesistamine 
erinevate 
õppevormide kaudu 
(ekskursioonid, 
õppekäigud, 
teemapäevad, 
muuseumitunnid) 

Õpilaste 
motiveerituse 
kasv, paranenud 
õpitulemused 

x x x x  aineõpetajad 

Psühholoogiteenuse 
tellimine (KENK) 

HEV laste 

toetamine 

x x x x projekt 

eelarve 

direktor 

Sotsiaalpedagoogi 
teenuse 
võimaldamine, 
koostöö KOV 
spetsialistidega 

HEV laste 

toetamine 

x x x x eelarve KOV 

Tugiklassi 
moodustamine 

HEV laste 

toetamine 

  x x eelarve KOV  

Pikapäevarühma 
tegevuse 
korraldamine 

Õpitulemuste 
paranemine, 
õpilaste turvalisus 

x x x x  direktor 

Koolikohustuse 
täitmise jälgimine 

Põhjuseta 
puudumisi ei 
esine 

x x x x  klassijuha-
tajad 

Kooli 
õpilaskonverentside 
korraldamine 

Õpilaste 
motiveerituse 
kasv, 
õpitulemuste 
paranemine 

  x  x  õpetajad 

Projektipäevade ja –
nädalate 
korraldamine 

Õppetegevuse 
mitmekesistamine 
ja huvitavamaks 
muutmine – 
õpitulemuste 
paranemine 

x x x x eelarve  
projekt 

õpetajad 

Koolisiseste 
olümpiaadide ja 
konkursside 
osatähtsuse 
suurendamine 

Õpilaste 
motiveerituse 
kasv, 
õpitulemuste 
paranemine 

x x x x  õpetajad 

Osalemine projektis 
LooMa 

Õpilaste 
keskkonnateadlik-
kuse kasv ja 
paranenud 
teadmised 
loodusainetes ja 
matemaatikas 

x x   projekt Loodus-
ainete ja 
matemaa-
tika 
õpetajad 

Karjäärinõustamise 
korraldamine 

Kooli lõpetanute 
100%-line 

x x x x projekt 
eelarve 

karjääri- 
koordi-
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edasiõppimine naator 
Rahvusvaheliste 
sidemete loomine  

Teiste maade 
keele ja kultuuri 
tundmine 

  x x projekt õpetajad 

Kogemuste 
vahetamine teiste 
koolide õpetajatega 

Pedagoogilise 
teadmise 
täiustamine – 
õpilase arengu 
toetamine 

x x x x  direktor 
õpetajad 

Õpilasi aktiveerivate 
meetodite 
rakendamine tunnis 

Õppetunni 
mitmekesistamine 
ja huvitavamaks 
muutmine – 
õpitulemuste 
paranemine 

x x x x  õpetajad 

Koostöö Kesk Eesti 
Noortekeskusega 

Spetsialistide abi  
Õpilase areng 

x x x x  Direktor  

 

4.5.2. Võtmeala: õppekava 

Eesmärk: 

• õpilaste areng on tagatud läbi kooli õppekava järgi toimuva õppe- ja 
kasvatustöö 

• õppe- ja ainekavasid on uuendatud vastavalt aja nõuetele 
 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee- 
rimise  
allikas 

Vastutaja 

Kooli õppekava 
vastavusse viimine 
uue riikliku 
õppekavaga 

On valminud 
kooli õppekava 
üldosa ja 
ainekavad 

x x x   direktor, 
aine- 
valdkondade 
juhid 

Aineõpetajate-
vaheline koostöö 
ainekavade 
koostamisel ja 
rakendamisel 

Õppeainete 
lõimumine 

x x x   õpetajad 

Ainekavade ja 
töökavade 
vormistamise 
ühtlustamine 

Ühtsed vormid 
ainekavadele ja 
töökavadele 

x      

Uuele õppekavale 
vastava kirjanduse ja 
õppematerjalide 

Õppekirjandus ja 
– vahendid 
vastavad uuele 

x x x x eelarve direktor 

õpetajad 
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soetamine õppekavale 
Olemasolevate 
õppematerjalide 
kohandamine uutele 
ainekavadele 

Õppematerjalid 
vastavad uutele 
õppekavadele 

x x x   õpetajad 

Valikainete 
määratlemine ja 
nende rakendamine 

Kool on 
määratlenud 
valikained ja 
nende 
rakendamise 
klassiti 

x x    direktor 

õpetajad 

Kooli põhiväärtustest 
lähtuvate läbivate 
teemade kirjutamine 
kooli õppekavasse 

Kooli õppekavas 
on toodud välja 
läbivate teemade 
käsitlemine 

x x x   direktor 

õpetajad 

Väärtuskasvatuslike 
eesmärkide seadmine 
tundideks 

Veendumuste 
kujunemine 
käitumiseks ja 
tegutsemiseks 

x x x x  õpetajad 

Hoolekogu ja 
lapsevanemate 
kaasamine 

Huvigruppide 
ettepanekutega 
arvestamine 

x x x x  direktor 

  

4.5.3. Võtmeala: huvitegevus 

Eesmärk: 
• huvitegevuse kaudu on toetatud ja väärtustatud õpilase individuaalset arengut; 
• kool on pakkunud erinevaid võimalusi õpilaste tunnivälisteks tegevusteks: 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee- 
rimise  
allikas 

Vastutaja 

Huvijuhi ametikoha 
loomine 

Vähenevad 
koolijuhi ja 
õpetajate 
lisakohustused 

 x   eelarve KOV 

Huvitegevuse 
korraldamine koolis 

Õpilaste vaba aja 
sisustamine; 
õpilase areng 

x x x x eelarve direktor 
ringijuhid 

Traditsiooniliste 
ürituste läbiviimine 

Traditsioonide 
järjepidevuse ja 
ühtekuuluvustunde 
hoidmine 

x x x x eelarve 
projektid 

õpetajad 
ringijuhid 

Koostöö MTÜ Albu 
Noortekeskusega 
noorte vaba aja 
sisustamiseks 

Vaba aja 
sisustamiseks 
rohkemate 
võimaluste 

x x x x  direktor 
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pakkumine 
Õpilasesinduse 
initsiatiivi toetamine 
ürituste läbiviimisel 

Õpilased on 
kaasatud 
otsustamisesse ja 
ürituste 
korraldamisse 

x x x x  õpetajad 

Koolis tegutsevate 
huviringide esinemine 
koolis ja väljaspool 
kooli 

Kooli hea maine ja 
tuntus 

x x x x  ringijuhid 

Õpilasürituste 
rahastamisvõimaluste 
leidmine projektide 
kaudu 

Lisavahendite 
osakaal eelarves 

x x x x projektid direktor 
õpetajad 

Sõprussidemete 
arendamine 

Erinevate maade 
ja kultuuride 
tundmaõppimine 

x x x x projektid õpetajad 

 
 
4.5.4. Võtmeala: väärtused ja eetika 

Eesmärk: 
• kujundame õigete väärtushinnangutega kodanikku, kes peab lugu perekonnast, 

kaasinimestest, loodusest, isamaast, kes väärtustab oma ja teiste maade 
kultuuri ning loomingut. 

 

Tegevuskava:  

Tegevus Tulemused 2011 2012 2013 2014 Finantsee- 
rimise  
allikas 

 

 

Kooli põhiväärtuste 
rõhutamine ja 
omaksvõtmine 

Veendumuste 
kujunemine 
käitumiseks ja 
tegutsemiseks 

x x    direktor 
õpetajad 

Kooli kodukorra 
ülevaatamine ja 
korrigeerimine 

Kodukorra 
vastavus kooli 
eesmärkidele ja 
põhiväärtustele 

sept sept sept sept  direktor 
õpetajad 
ÕOV 

Traditsioonide 
hoidmine ja 
tutvustamine 

Koolikultuuri ja 
järjepidevuse 
säilimine 

x x x x  õpetajad 

Käitumisstrateegiate 
õpetamine 
(koolivägivald, 
kiusamine) 

Kooli 
põhiväärtuste 
omaksvõtt 

x x x x  õpetajad 

Õpilastööde näituse 
korraldamine 

Õpimotivatsioo-
ni kasv ja 
õpitulemuste 
paranemine 

 mai mai mai  kunsti- ja 
tööõpetuse 
õpetajad 
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Kooli almanahhi 
(kroonika) 
väljaandmine 

Koolikultuuri ja 
traditsioonide 
väärtustamine 

x     toimkond 

Õpilastööde 
eksponeerimise 
võimaluste 
parandamine 

Esteetilised 
õpilastööde 
näitused 

x x    kunstiringi 
juhendaja 

Klassijuhatajate ül 
konkretiseerimine 
(mapp, blogi) 

Täpsustatud 
klassijuhataja 
tööülesanded 

 x x   direktor 
klassijuha-
tajad 

Spordi- ja 
liikumisharrastuse 
ning tervislike 
toitumisharjumuste 
kujundamine 

Tervislikud 
eluviisid 

x x x x  õpetajad 

II klassi ujumise 
algõpetus 

Tervislikud 
eluviisid 

x x x x projekt 
eelarve 

direktor 
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5. ARENGUKAVA UUENDAMISE JA AVALIKKUSTAMISE KORD 

1. Albu Põhikooli arengukava on avalik dokument ja kuulub täiendamisele ning 

parendamisele vastavalt asutuses, vallas ja ühiskonnas toimuvatele 

muudatustele. 

2. Arengukava täitmist analüüsitakse kord aastas õppeaasta viimasel 

õppenõukogu koosolekul. Arengukava korrigeerimisel lähtub kool asutuse 

sise- ja välishindamise tulemustest ning Albu valla eelarvest. 

3. Arengukava muudetakse seoses: 

• seadusandluse muudatustega; 

• õppekava muudatustega; 

• asutuse struktuuri, töökorralduse muudatustega; 

• õppenõukogu, hoolekogu, lastevanemate, vallavolikogu või 

vallavalitsuse ettepanekutega; 

• arengukava tähtaja möödumisega. 

4. Arengukava kinnitab Albu Vallavolikogu. 

5. Arengukava on kõigile soovijatele kättesaadav Albu Põhikoolis, kooli 

kodulehel ning Albu valla kodulehel. 


