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SISSEJUHATUS 

Haljala Kooli arengukava aastateks 2017–2020 on alusdokument, mis hõlmab kokkuvõtlikult 

uue koolitüübi arendamiseks vajalikke valdkondi. Arengukava sõnastab (PGS §67) 

arengueesmärgid ja suunad lähiaastateks.  

Arengukava koostamisel lähtutakse Haljala Vallavolikogu 20.01.2015 otsusest nr 86 „Haljala 

Gümnaasiumi ümberkorraldamine“. Kõne all olevate ehitusplaanide järgi jätkab kool Haljalas 1. 

septembrist 2017 tegevust asenduspindadel kuni uue koolihoone valmimiseni. 

2017–2020 arengukava kirjeldamisega on meie ees erakordne olukord, mil seda kolmeaastast 

perioodi nimetame üleminekuajaks. Arengukavas ei kirjeldata, milliseks ja kuidas kujuneb uue 

koolihoone ehitamine. Koolihoone edasine saatus on hetkel teadmata, kuid vajadusel saab 

arengukavas vastavaid kirjeldusi juurde lisada ja muutuvaid situatsioone jooksvalt täiendada. 

Uue koolimaja ehitamise võimalikkus selgub jaanuaris 2017. 

Arengukavas on tähelepanu all põhikooli sihiseadmine õppekasvatustöös seoses põhikooli 

väärtustamisega ja muutuva õpikäsitluse ellu viimisega üleminekuperioodil. Kooli eesmärk on 

aidata kasvada õpilasel mitmekülgseks inimeseks.  

Kooli üldeesmärgid on kirjeldatud viie valdkonna kaudu.  

Konkreetsed mõõdikud ja indikaatorid tegevuste hindamiseks esitatakse sisehindamise aruandes. 

Haljala Kool on Haljala Gümnaasiumi õigusjärglane ja viimane sisehindamise aruanne 

koostatakse kevadel 2017. 

Arengukava on erinevate huvide kokkulepe, mille koostamise käigus toimus koostöö 

organisatsiooni juhtkonna struktuuriüksuste, õpilaste ja õpetajate vahel. Dokument on 

operatiivne ja strateegiline arvestades välistingimuste mõjusid (muutused asukoha osas). 

Arengukava koostamise protsess ja vormistus on lihtne ja arusaadav. Selle koostamine on olnud 

pikaajaline protsess seoses gümnaasiumi reorganiseerimisega põhikooliks alates 2015. aastast.  

Arengukava koostajate juhtgruppi kuulusid Inge Laiv, Egon Mets, Õnnela Lembke, Martin Pent, 

Ülle Lehari ja Evelin Teiva. 
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1. KOOLI MOTO 

KAUA ELA, PALJU ÕPI! 

Kaua ela – Haljala Kool osaleb tervist edendavate koolide programmis ja väärtustab tervislikke 

eluviise 

palju õpi – Haljala Kool lähtub elukestva ja vastastikuse õppimise filosoofiast, kasutades 

innovaatilisi õpimeetodeid ja -keskkondi  

 

2. KOOLI VISIOON 

Huvitavas koolis on motiveeritud õpilased  

Arendatakse õpilaste loomulikku uudishimu 

Loov ja leidlik õpilase, lapsevanema ja õpetaja koostöö 

Jätkusuutlikkus läbi kohaliku pärimuskultuuri 

Arvestatakse õpilaste ja õpetajate soovidega 

Lõbutsemine, pingutamine ja oma kooli tunne käivad käsikäes 

Avatud uuele – koos loome kaasaegse koolikeskkonna 

KOOL 

ON 

OSA 

LAPSEPÕLVEST 

 

3. KOOLI MISSIOON 

Haljala Kool toetab iga õppija arengut, hoides väärtusi, kandes traditsioone, olles uuendusmeelne 

kogukonna süda. 
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4. KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED 

Kool kannab ühiseid väärtusi Eesti Õpetaja autähisega. 

ARMASTUS, VAIMSUS, PÜHENDUMUS  

 

ÕPETADES ÕPIME 

Haljala Kool võtab kohustuse jäädvustada maakonna Aasta Õpetajaid kooli kodulehel. 

 

5. KOOLI SÜMBOOLIKA 

5.1.  Autasud 

Väike Jaak 

2007. aastal hakati tublimatele õpilastele välja andma Väikest Jaaku, mille pälvimiseks tuleb 

kooliastme jooksul õppida väga hästi. Väikese Jaagu omistamine otsustatakse õppenõukogu 

koosolekul klassijuhataja/aineõpetaja ettepanekul. 

Autasu nimi tuleb Haljala esimese koolmeistri, siinmail 1687. aastal koolitööd alustanud Jaagu 

nimest. Jaagu üleandmise tseremoonia juurde kuulub signatuur. Jaagud kannavad 

järjekorranumbrit (Jaaguraamat). Jaaguga autasustatakse jaagupäeval, kooli lõpuaktustel, 

erandkorras ka Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel. 

5.2.  Koolivorm, koolimüts (tekkel) 

Koolivorm väärtustab koolikultuuri ja tekitab ühtsustunnet, see on osa kooli sümboolikast. 

Haljala kihelkonna rahvarõivastest inspireeritud kudumid on järgmised:  



6 
 
 

poistel ja noormeestel VEST;  

tüdrukutel ja neidudel VEST või PIHIKSEELIK; 

õpetajatel VEST või PIHIKSEELIK. 

Tekkel, mis ei ole mõeldud niivõrd igapäevaseks, kuivõrd 

pidupäevaseks kandmiseks, täidab kogu kooliperet 

ühendavat, aga ka oma kodukooli väärtustavat rolli. 

Iga aasta 1. septembril saavad kooliaasta avaaktusel 

koolimütsid pähe 1. klassi astujad, seejuures antakse 

pidulikult teklivanne. 

5.3. Kooli logo ja lipp 

 

5.4. Traditsioonilised üritused 

1. september – rongkäik ja klasside pildistamine Eesti Õpetaja autähise juures 

september – Aaspere-Haljala jooks  

detsember – Haljala-Võsu matemaatikavõistlus  

jaanuar – Haljala valla kirjandivõistlus  

märts – õpilaskonverents  

aprill – jüriöö jooks  

jaagupäev  
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Õppekäigud toetavad õppekava 

6. ORGANISATSIOONI ARENG 

 

6.1. Organisatsiooni strateegia 

Õpetajate pidev enesetäiendus tagab õpetamise kvaliteedi ja annab kollektiivile enesekindluse. 

Õpetajad on kodukandi arvamusliidrid. Õppetöö organiseerimisel kasutatakse kaasaegseid 

õppemeetodeid ja töövõtteid. Kaasatud on spetsialistid, toimib koostöövõrgustik. Pidevalt 

toimub õppekava arendus, lisaks riiklikule õppekavale on hästi läbimõeldud piirkonna 

võimalused ja vajadused. 

MEIE KOOLI EESMÄRGISTATUD TEGEVUSE TULEMUSED ON JÄRGMISED: 

- tunneme rolle ja koostööd; 

- usaldame üksteist ja jagame vastutust; 

- lõimume eluga, kultuuridega (vilistlased saavad elus hästi hakkama); 

- mõõdame mõjusid, hindame tegevusi; 

- jagame kogemusi. 

Koostöös huvigruppidega kindlustame õpilase arengu ühiste väärtuste ja põhimõtete aluse:  
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- teeme koostööd Haljala Rahvamaja, Haljala Noortekeskuse, Haljala Vallaraamatukogu, 

Haljala lasteaiaga „Pesapuu“ ja kohalike ettevõtetega; 

- osaleme piirkonna spordiüritustel. 

Kooli juhtkond 

- tagab õppeasutuse strateegilise juhtimise; 

- kujundab õppimist ja arengut toetava organisatsioonikultuuri; 

- toetab õpetajate professionaalset arengut. 

Haljala Kooli õpetaja 

- on laia silmaringiga, avatud uuele, oskab innustada ja kiita õpilasi, on positiivse 

ellusuhtumisega, huumorimeelne ja lapsesõbralik; 

- vastutab koostöös koduga õpilase arengu eest, on paindlik ja salliv, kõiges eeskujuks, 

märkab õpilast, on usalduslik ja eelarvamustest vaba; 

- on enesearendaja, kelle tundi õpilane tahab tulla, metoodiliselt mitmekülgne, ei karda 

nutiseadmeid, on innovaatiline; 

- on kooliarendaja ja hea ainetundja ning oskab näha kooli tervikuna. (Haljala Kooli 

hariduskontseptsiooni töögrupi koosolek 26.01.2016) 

 

7. KOOLI ARENGU EESMÄRGID JA PÕHISUUNAD 

7.1. Eestvedamine ja juhtimine  

Õpetaja ülesandeks on õppija toetamine, info selekteerimine, olulise edastamine, õpetaja roll on 

muutumas pigem teejuhiks. Kool on demokraatlik ja õppiv organisatsioon, kus olulised otsused 

võetakse vastu meeskonnatöö tulemusena: õppenõukogu 3–4 korda aastas, juhtkonna koosolekud 

iga nädal, hoolekogu koosolekud vähemalt 2 korda aastas, nõukoda kord õppeveerandis, 

aineõpetajatest koosnevad komisjonid töötavad pidevalt, tervisenõukogu 3–4 korda aastas, 

õpilasesinduse koosolekud kord kuus.  

Igasugune arengu kavandamine eeldab lõpptulemusena kõigi huvipoolte rahulolu. Kool tegeleb 

enesehindamisega, analüüsib saavutusi. Sisekontroll ja tunnidistsipliin tagavad õppetöö 

kvaliteedi tundide läbi viimisel. Õpetajale ja kooli juhtkonnale on vajalik tagasisidestamine 
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õpilaste ja lastevanemate poolt. Õpilased ja kõik koolitöötajad järgivad ühiseid väärtuspõhiseid 

kokkuleppeid. 

Üleminekuperioodil on tagatud ohutus- ja turvanõuded. Õnnetusjuhtumite ennetamine, oskus 

ohuolukordades käituda on kirjeldatud väljatöötatud kriisiolukorra plaanis. 

Kooli dokumentatsioon on kaasaegne ja korrektne (sh kroonika pidamine). 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Põhikooli 

hoolekogu 

valimine 

X   koolipidaja 

Arenguvestlused aineõpetajatega personaliga klassijuhatajatega direktor, õppejuht 

Sisekontroll X X 

X 

vormistada 

dokumendina 

õppejuht 

Majajuhtide 

süsteemi 

rakendamine 

asenduspindadel 

X X X direktor 

Hädaolukorra 

koolitused 
X sügis X X juhiabi 

Dokumentatsioon

i kaasajastamine 

ja avalikustamine 

kooli kodulehel 

X X  direktor, juhiabi 

Õpetajate 

motivatsioonisüst

eem 

(põhimõtted ja 

dokument) 

 X  direktor 

Koolituskava 

õpetajatele 
monitooring monitooring X õppejuht 

Õppekäikude, 

ekskursioonide 

koordineerimine 

X X X direktor, õppejuht 

Rahulolu-uuringute korraldamine lükkub järgmisesse perioodi kuna 2017–2020 on 

üleminekuperiood (asenduspinnad). 
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7.2. Töö personaliga 

Koolis on head töösuhted, lojaalsed töötajad. Personal on informeeritud ja motiveeritud. 

Personalitöö on planeeritud, õpetajate kvalifikatsioon vastab nõuetele ning kooli vajadustele. 

Toimub õpetajate süsteemne enesetäiendamine. Kasvatuslikud ja akadeemilised eesmärgid 

langevad kokku personali väärtushinnangutega. Klassijuhataja roll, klassijuhataja tund ja 

suhtlusõpetus on väärtustatud. Korraldatakse personali ühisüritusi, vahetatakse pidevalt 

kogemusi.  

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Ühisüritused, 

kolleegide 

panustamine 

X X X  

Töötervishoiuarst   X juhiabi 

Psühholoogiteenu

sed 2 korda kuus 
 X X sotsiaalpedagoog 

Õpetajate ja 

õpilaste vahetus 
 X X 

projekti- ja 

avalike suhete 

juht 

Õpilaskonverents 

II – III 

kooliastmes 

X X X  

Õpetajate 

tugisüsteem 

(kolleegilt 

kolleegile, 

mentorlus, 

kogemuste 

jagamine, lingid, 

õppemetoodilised 

lahendused) 

 X X õppejuht 

Abiõpetaja/tugiisi

ku võimalus 

õpetajale 

 X X direktor 

Karjääri- ja 

ettevõtlikkuse 

õppe 

koordineerimine 

X X X direktor 

Töötada välja dokument, kus on kirjeldatud meeskonnatöö kokkulepped õpetajate vahel, 

tulemustasu kriteeriumid. 
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7.3. Koostöö partnerite ja huvigruppidega 

Toimuvad arenguvestlused lapsevanematega ja klassikoosolekud igal aastal. Tehakse koostööd 

lasteaia, raamatukogu, rahvamaja, noortekeskuse ja Rajaleidja keskusega. Tutvustatakse 

õpilastele kohalikke ettevõtteid. Tutvustatakse koolis toimuvat tegevust huvigruppidele ja 

avalikkusele kodulehe, koolilehe ja Facebooki kaudu. Õpilasesinduse roll on õpilaselu 

kujundamisel oluline. 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Lastevanemate 

üldkoosolek 
X X X 

hoolekogu, 

direktor 

Raamatukogu 

teabekeskusena 
X X X 

raamatukogu 

juhataja 

Koostöövestlus 

lasteaiaga 
X X   logopeed 

Toitlustushange X X X koolipidaja 

Õppekäigud 

ettevõtetesse 
X X X juhiabi 

Meedia tähelepanu, 

aktiivne suhtlemine 

avalikkusega 

X X X 

projekti- ja 

avalike suhete 

juht 

Schönberg ja Älvdalen 

õpilasvahetus 
suvi   

projekti- ja 

avalike suhete 

juht 

Vallavolikogu/valitsus 

kohtub üks kord aastas 

õpetajatega 

X X X direktor 

Huvipõhisuse 

propageerimine 

õpilaste ja 

lastevanemate hulgas 

  X 

projekti- ja 

avalike suhete 

juht, õppejuht 

Heategevuspõhimõtete 

rakendamine, 

õpilasalgatused 

 X X 

direktor, 

projekti- ja 

avalike suhete 

juht, õppejuht 

 

7.4. Kooli füüsiline keskkond ja ressursside juhtimine 

Ajutistes õpperuumides toimib arvutivõrk, vaatamata sellele, et tehnoloogia areneb kiiresti, peab 

suutma ajaga kaasas käia ka üleminekuperioodil. Õpetajad kasutavad töökorras IKT vahendeid. 

Uus koolihoone on liginullenergiahoone. Koolis on keskkonnasõbralik mööbel, staadion ja 

mänguväljakud, kaasaegsed IKT vahendid.  

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 
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Sisevõrk 

erinevates 

majades (kaabel 

ja Wifi) 

X   tehniline töötaja 

Arvutiklassi 

rajamine, 

arvutipargi 

uuendamine, 

IPadid 

X  X 
direktor, 

haridustehnoloog 

Õpetajate 

sülearvutite 

uuendamine 

X X X 
direktor, 

haridustehnoloog 

IKT-alase 

koolituse  

organiseerimine 

X X X 
õppejuht, 

haridustehnoloog 

konkurss 

Nutikas õpetaja 
X X X 

haridustehnoloog, 

õppejuht 

Jaagu Fond X X X MTÜ juhatus 

Uue koolihoone 

sisekujundus 
 X  direktor 

Direktor jälgib ja planeerib eelarve täitmist, kasutades ressursse säästlikult. Projekti- ja avalike 

suhete juht leiab täiendavaid vahendeid erinevate projektide läbiviimiseks. 

Õpetajatel on valmisolek korraldada õppetööd, kasutades ainetundides IKT vahendeid. 

7.5. Õppe-kasvatustegevus 

Kool viib läbi praktilist õpet, mida seostab eluga. Õppesüsteem on paindlik. 

Kooli peamine ülesanne on luua õpilastele tingimused ja oskused pädevuste kujunemiseks. 

Õpioskusi õpetavad ja arendavad kõik õpetajad. Õppekorraldus ja -meetodid toetavad õpilaste 

õpimotivatsiooni ja koolirõõmu püsimist ning õpilassõbralikku koolikeskkonda. Koolis 

väärtustatakse algatusvõimet, ettevõtlikkust ning koostöö- ja suhtlemisoskusi. Õppetöö 

tulemuslikkuse näitajad on põhikooli lõpuks tõusutrendis.  

Õpilased osalevad aineolümpiaadidel, erinevatel konkurssidel ja võistlustel. Koolielule lisavad 

väärtust paljud kooli poolt pakutavad huviringid ja treeningud. Õuesõpet ja auditoorset õppetööd 

toetavad praktikumid, ainete ja huviringide lõiming. Lisaks klassiruumis toimuvatele 

ainetundidele kutsuvad õpetajad kooli huvitavaid esinejaid, külastavad muuseume, kohalikke 

ettevõtteid jne. Igal kevadel ja sügisel on ülekooliline projektipäev. Hariduslike erivajadustega 

õppijat toetab süsteemsus. 
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Õppekava nõuetele vastavate õpitulemuste saavutamiseks rakendatakse koolis järgmisi 

tugimeetmeid: ainekonsultatsioonid, õpiabitunnid, logopeediline abi ja nõustamine, 

individuaalne õppekava ja/või diferentseeritud ehk d3 hindamine, täiendav õppetöö, 

sotsiaalpedagoogi nõustamine. Tugimeetmete eesmärgiks on õpilase arengu toetamine. 

Tugisüsteem toimib võrgustikutöö põhimõttel: aineõpetaja, õpiabiõpetaja, logopeed, 

sotsiaalpedagoog, õppejuht, lapsevanem, klassijuhataja. Probleemide arutamiseks ja lahenduste 

leidmiseks on moodustatud erinevatest spetsialistidest nõukoda.  

Koolis ei tööta pikapäevarühm, vaid klassiõpetaja tegeleb oma klassi õpilastega ja koordineerib 

õpilaste tegevusi pärast tundide lõppu (treeningud, huviringid, raamatukogu jne) ning pakub 

õpilastele vahelduvat tegevust: õues käimine, lugemine, mängimine, käeline tegevus, koduste 

tööde tegemine jne. Tagatakse õpilasele turvaline keskkond koolibussi väljumiseni. Koostöö 

paremaks korraldamiseks on 1. –3. klassil klassiõpetaja ja 4. –9. klassil klassijuhataja. Iga reede 

hommik algab klassijuhataja tunniga, kus vahetatakse infot ja käsitletakse olulisi teemasid. 

Klassijuhataja tõhustab koolikohustuse täitmise kontrolli. Klassijuhataja juhib arenguvestlust, 

kus saavad kokku õpilane, lapsevanem ja klassijuhataja. Klassijuhataja on lüliks kodu ja kooli 

vahel ning aineõpetaja ja õpilase vahel. 

 

Tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Vastutaja 

Huvi- ja aineringide 

analüüs 
X X X 

projekti- ja avalike 

suhete juht 

Ainekaartide 

avalikustamine 

eKoolis 

X X X 
klassiõpetajad, 

õppejuht, logopeed 

Uuendatud eKooli 

lahendused 
X X X haridustehnoloog 

Digipädevuste 

saavutamine, kava 

koostamine 

kooliastmeti 

X   õppejuht 

Facebook ürituste 

jäädvustamiseks, 

filmid, fotod 

X X X 
projekti- ja avalike 

suhete juht 

Blogid X X X 
klassi- ja 

aineõpetajad 

Uurimis- ja 

loovtööde konverents 

II-III kooliaste 

X X X õppejuht 

Erialaspetsialistide 

kaasamine 
X X X 

sotsiaalpedagoog, 

juhiabi 
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õppetöösse (ametid) 

Õpetajalt-õpetajale 

kataloog, järjepidev 

täiendamine 

 X X aineõpetajad 

Kujundava 

hindamise 

lausepangad 

X X  klassiõpetajad 

Käitumise- ja 

hoolsuse 

hindamissüsteem 

 X  õppejuht 

HEV õpilaste töö 

analüüsimine kaks 

korda aastas, õppetöö 

diferentseerimine 

X X X sotsiaalpedagoog 

Lõimingud 

õpikoormuse 

vähendamiseks 

X X X 

direktor, 

aineõpetajad, 

õppejuht 

 


