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1. Sissejuhatus 

 

Andmed seisuga 30. september 2015 

Õppeasutuse nimi Kiltsi Põhikool 

Direktor Merje Leemets 

Aadress Liivaküla küla 

Väike-Maarja vald 

Lääne-Virumaa 

Kodulehekülg http://www.v-maarja.ee/kiltsipk 

Õppeasutuse pidaja Väike-Maarja vallavalitsus 

Sisehindamise periood 2010-2015  

Kontaktandmed 

 

e-post kiltsipk@v-maarja.ee 

telefon 325 3411 

Õpilaste arv  62 

Personali arv  3 

Pedagoogilise personali arv  16 (8,46 ametikohta) 

 

Kiltsi Põhikooli arengukava koostamise eesmärk on määratleda aastateks 2016-2020 kooli 

strateegilised eesmärgid, tulemusvaldkonnad, tegevused ja oodatavad tulemused. Kooli 

arengukava koostamine põhineb Väike-Maarja valla arengukaval 2016-2019 (kinnitatud Väike-

Maarja vallavolikogu määrusega 27.08.2015 nr 12), Kiltsi Põhikooli põhimäärusel (kinnitatud 

Väike-Maarja vallavolikogu määrusega 29.05.2014 nr 9), Kiltsi Põhikooli sisehindamise 

aruandel 2010-2015 (kinnitatud direktor käskkirjaga 15.09.2015 nr 3), samuti teistel kooli 

tegevust reguleerivatel dokumentidel. 

 

Kiltsi Põhikooli arengukava 2016-2020 on arutatud läbi kooli hoolekogu koosolekul 31.08.2015 

ja Kiltsi Põhikooli õppenõukogu koosolekul 30.09.2015. 

 

  

mailto:kiltsipk@v-maarja.ee
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2. Olukorra kirjeldus 

 

Kiltsi Põhikool on Väike-Maarja valla munitsipaalkool. Õppetöö toimub eesti keeles. Kiltsi 

Põhikool on elukohajärgne kool Kiltsi alevikus ning Aavere, Liivaküla, Nõmme, Pikevere, 

Raigu, Uuemõisa, Vao, Varangu ja Vorsti külades elavatele koolikohustuslikele lastele. 

 

Viimastel aastatel on õpilaste arv koolis jäänud stabiilseks. Tendents on väikese kasvu poole, 

mida soodustavad hea koolikeskkond ja õppekvaliteet ning Vao külas asuva Varjupaigataotlejate 

Majutuskeskuse lähedus. 

 

2.1. Pedagoogilise personali analüüs 

 

Kiltsi Põhikoolis töötab 2015. aasta 30. septembri seisuga 16 pedagoogi. Pedagoogide keskmine 

vanus on 38 aastat. Personali tugevuseks on noored motiveeritud õpetajad.  

 

Õpetajad vanuse järgi Kuni 29 30-39 40-49 50-59 Üle 60 

Arvuliselt 3 7 3 2 1 

Protsentuaalselt 19 44 19 12 6 

Õpetajad hariduse järgi Kõrgem  Kesk-eri Kesk 

Neist õpivad  

kõrgkoolis 

Arvuliselt 13  2 1 4 

Protsentuaalselt 81  13 6 25 

 

2.2. Õpilaste arvu analüüs 

 

2015. aasta 30. septembri seisuga õpib Kiltsi Põhikoolis 62 õpilast. Rahvastikuregistri andmetel 

on kooli piirkonnas elavate kooliealiste laste arv järgnev: 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. klass 5 10 5 15 5 

2. klass 11 5 10 5 15 

3. klass 4 11 5 10 5 

4. klass 5 4 11 5 10 

5. klass 10 5 4 11 5 

6. klass 6 10 5 4 11 

7. klass 4 6 10 5 4 

8. klass 6 4 6 10 5 

9. klass 6 6 4 6 10 

KOKKU 57 61 60 71 70 

 

2.3. Kooli tugevused  

 

Õpilased on olnud edukad maakondlikel aineolümpiaadidel. Viimasel kolmel õppeaastal on 

õpilased maakonnas esikolmikusse tulnud bioloogias, osaletud on keemia, geograafia, 

matemaatika, ajaloo, inimeseõpetuse, füüsika, emakeele, informaatika, loodusainete ning 

õpioskuste olümpiaadidel. Vabariigi tasandil on osaletud lahtistel matemaatika ja füüsika 

võistlustel, informaatikaviktoriinil Kobras, matemaatikavõistlusel Känguru, füüsika viktoriinil  
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Kajakas, metsaviktoriinil, virtuaalsel käsitöönäitusel, väikekoolide muusikafestivalil, 

mõiskoolide näiteringide festivalil, Tartu Loodusmaja õpilaskonverentsil, HITSA projektis Lahe  

 

asi, Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu kodu-uurijate konkursil. Aktiivselt on 

osaletud valla ja maakondlikel konkurssidel ja viktoriinidel – Rohelisel maakonnal, 

keemiaviktoriinil, linnuviktoriinil, algklasside loodusloopäeval, vene keele päeval, 

teaduslahingus. Häid tulemusi on saavutatud Lurichi jooksul, valla lauluvõistlusel, E. Leppiku 

võistlusmatkal, rahvajuttude pajatamisel. 

 

Vaatamata normaalmõõtmetes spordisaali puudumisele on meie õpilased saavutanud 

maakondlikel võistlustel väga häid tulemusi kergejõustikus (kuulitõukes I koht, kõrgushüppes II 

koht, Vallimäe karikal võistkondlik II koht, 4-võistluse võistkondlik III koht, mitmevõistluses III 

koht). Suusatajad on häid tulemusi saavutanud nii maakonna kui valla tasandil, osaletud on ka 

Tartu  maratonil. 

 

Kool on osalenud rahvusvahelistes projektides Comenius ja Nordplus, mille kaudu on õpilastel 

avanenud võimalus suhelda inglise keeles eakaaslastega partnerkoolidest ning osaleda 

projektitöös. 2015. aasta kevadel lõppes projekt Vesi – iga piisk loeb, milles osalesid lisaks Kiltsi 

Põhikooli õpilastele  Bulgaaria, Hispaania, Iirimaa, Portugali ning Ungari koolid. Arvestatav 

tulemus saavutati rahvusvahelisel viktoriinil Noored Euroopa metsades, MTÜ Russki Dom 

korraldatud konkursil võitis meie õpilane preemiareisi Peterburgi. 

 

Koolilõpetajad jätkavad oma haridusteed vabariigi erinevates gümnaasiumides ning 

erialakoolides, populaarsed on Nõo Reaalgümnaasium ning Rakvere Gümnaasium, 

kutseõppeasutustest Rakvere Ametikool ja Tartu Kutsehariduskeskus. 
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3.  Kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad 

 

Missioon 

Ajaloolises ja looduskaunis ümbruses individuaalsust ja võimetekohasust arvestava õppe kaudu 

konkurentsivõimelise põhihariduse võimaldamine. 

 

Visioon 

Omanäolise ning hea õpikeskkonna ja õpitulemustega põhikoolina jätkamine. 

 

Väärtused 

 

Kiltsi Põhikoolis väärtustatakse: 

 inimväärikust; 

 emakeelt ja kultuuri;  

 kultuurilist mitmekesisust;  

 iga lapse võimeid ja isikupära; 

 tervislikku eluviisi; 

 oma kooli traditsioone, 

 keskkonnateadlikkust. 

 

Kooli prioriteedid: 

 kool jätkab 9-klassilise põhikoolina; 

 kooli õpikeskkond vastab riiklikule õppekavale; 

 kooli õppekavas on lõimitud riikliku õppekava aineid kohalikku eripära arvestavate 

valikainetega; 

 õppetöös arvestatakse hariduslikke erivajadusi; 

 rõhku pannakse koolikeskkonna hoidmisele; 

 kool kasvatab õpilastes tervislikku ja kõlbelist ellusuhtumist. 
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4.  Strateegia 

 

Arengukava on sarnaselt kooli sisehindamisega jaotatud viieks valdkonnaks, mis hõlmavad kogu 

kooli tegevust. 

 

4.1.  Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärk: Kooli õpilaste, õpetajate, töötajate ja huvigruppide kaasamine kooli juhtimis- ja 

arendusprotsessi.  

 

Tugevused: 

 moodustatud on kolmeliikmeline kooli juhtkond; 

 toimuvad regulaarsed infokoosolekud ja läbi arutatud info saadetakse kõigi kooli 

õpetajate e-posti aadressidele;  

 igal kevadel toimuvad rahuloluküsitlused õpilastele, õpetajatele ja vanematele;  

 tööle on rakendatud huvijuht;  

 koolis töötab eripedagoog; 

 koostatud on uuele riiklikule õppekavale vastav kooli õppekava. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 tugisüsteemide täiendamine õpilaste igakülgseks abistamiseks; 

 lasteaia ja kooli ühtse juhtimise alla liitmine. 

 

Meetmed: 

 Kiltsi Põhikooli  arengukava analüüs ja uuendamine; 

 tegevuste korrigeerimine tegevusvaldkondade lõikes;   

 kooli sisehindamissüsteemi täiustamine. 

 

Indikaatorid: 

 arengukava ja tegevuskava toimimine on analüüsitud;  

 rahulolu-uuringud ja tagasiside-küsitlused on läbi viidud ja analüüsitud; 

 tugisüsteemid on täiendatud. Koolis jätkab tööd eripedagoog, õpiabirühma õpetaja ning 

võõrkeelsete õpilaste tugiisik; 

 Kiltsi lasteaiarühm ja kool on ühise juhtimise all. 

 

4.2.  Personalijuhtimine 

 

Eesmärk: õppiv ja arenev kool. 

 

Tugevused: 

 noored motiveeritud õpetajad;  

 kolleegide abi noortele õpetajatele; 

 infovahetuse süsteemsus; 

 õpetajate tunnustussüsteemi rakendumine; 

 arenguvestluste regulaarsus. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine koolituste ja tasemeõppe kaudu; 
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 ühiste tegevuste kaudu meeskonnatöö tõhustamine; 

 koolituste kasuteguri analüüs ja olulise teabe edasiandmine kolleegidele; 

 sisekoolituste osatähtsuse suurendamine; 

 valla koolide koostöö suurendamine koolituste valdkonnas. 

 

Meetmed: 

 personalipoliitika parendamine; 

 koolituspoliitika korrigeerimine ja sisekoolituste osatähtsuse tõstmine; 

 ametijuhendite ja töökorralduse reeglite täiendamine; 

 kolleegilt kolleegile õppimise tõhustamine; 

 arenguvestluste toimimine. 

 

Indikaatorid: 

 personalipoliitika on efektiivne; 

 personalikoolitus  toetub selgetele eesmärkidele; 

 pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele; 

 ametijuhendid on korrigeeritud ja tööülesannetega vastavuses; 

 pedagoogide eneseanalüüs on esitatud; 

 arenguvestluse kokkuvõte ja analüüs on koostatud; 

 sisekontrolli kokkuvõte ja analüüs on koostatud. 

 

4.3.  Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärk: kooli ja kodu igakülgne koostöö erinevate organisatsioonidega.  

 

Tugevused: 

 koostöö kooli pidajaga; 

 koostöö hoolekoguga; 

 hea koostöö lastevanematega; 

 vilistlaste kaasamine kooli ettevõtmistesse; 

 kontserdid ja üritused kogukonnale; 

 hea koostöö kooli teeniduspiirkonnas olevate küladega; 

 hea koostöö Vao külas asuva Varjupaigataotlejate Majutuskeskusega. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 jätkata projektitaotluste koostamist koolielu mitmekesisemaks muutmiseks; 

 rohkem kaasata erinevaid huvigruppe koolikeskkonna parandamiseks. 

 

Meetmed: 

 koostöö kavandamine huvigruppidega ja vastava tegevuskava koostamine, kasutades 

erinevaid koostöövorme; 

 sihipärane kooli tegevuste tutvustamine avalikkusele, mainekujundus; 

 koostöö kohaliku omavalitsuse ja organisatsioonidega; 

 koostöö kooli hoolekoguga; 

 rahulolu-uuringute läbiviimine ja analüüs. 

 

Indikaatorid: 

 toimub õpilasesinduse iga-aastane valimine; 

 õpilasesindus võtab osa kooli ürituste korraldamisest; 
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 toimib koostöö valla ettevõtete ning organisatsioonidega huvitegevuse ja 

kultuurivaldkonnas; 

 toimib koostöö piirkondliku külaseltsiga ja Vao külas asuva Varjupaigataotlejate 

Majutuskeskusega (AS Hoolekandeteenused); 

 igakuiselt ilmub kooli ajaleht ning kooli tegevused on kajastatud igakuiselt meedias; 

 hoolekogu töö toimib vastavalt plaanile ning hoolekogu on kaasatud ülekooliliste 

ürituste korraldamisse; 

 hoolekogu töö on kajastatud kooli koduleheküljel; 

 lastevanemate koolitamine toimub vastavalt plaanile; 

 toimuvad arenguvestlused õpilaste, lastevanemate ja koolitöötajatega. 

 

4.4.  Ressursside juhtimine  

 

Eesmärk: Luua riikliku õppekava nõuetele vastav õppetööks ja õpilase arenguks soodne  

keskkond. 

 

Tugevused: 

 säästlik majandamine ning olemasolevate ressursside väärtustamine; 

 õppe- ja üldotstarbelised ruumid on puhtad ning kooli maa-ala heakorrastatud; 

 pedagoogidel on võimalused IT-vahendite kasutamiseks tundide ettevalmistamisel ning 

pedagoogid kasutavad IT-vahendeid tundides; 

 õpilastele korraldatakse õppekäike ja -ekskursioone ning külastatakse muuseume ja teisi 

kultuuriasutusi; 

 projektide kaudu saadud rahaliste vahendite toetus  kooli tegevusele. 

 

Parendusvaldkonnad: 

 kooli kodulehekülje täiendamine; 

 kooli põhiinventari ja õppevahendite uuendamine; 

 kooli raamatukogu täiendamine vajaliku õppe- ja ilukirjandusega. 

 

Meetmed: 

 infotehnoloogia kasutamine tundides vastavalt õppekava nõuetele; 

 klaasi- ja savikoja renoveerimine. 

 

Indikaatorid: 

 eelarve on hoolekogu poolt heaks kiidetud; 

 kodulehekülg on uuenenud; 

 materiaal-tehniline baas on paranenud. 

 

4.5  Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eesmärk: konkurentsivõimelise ja elus hakkama saava inimese kasvatamine.  

 

Tugevused: 

 koostatud on kooli õppekava üldosa; 

 igal kevadel analüüsitakse õpiedukust, tasemetööde ja eksamite tulemusi; 

 õpilased osalevad aktiivselt valla, maakondlikel ja riiklikel konkurssidel, viktoriinidel, 

olümpiaadidel, võistlustel ja üritustel; 

 toimub pidev õpilaste tunnustussüsteemi rakendamine; 
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 toimuvad „edukate ekskursioonid“; 

 HEV õpilastele on korraldatud individuaalne töö, õpiabi ja hangitud vastavad materjalid 

SAst Innove; 

 toimuvad ainealased üritused, nt. loodusainete päev, reaalainete päev, geograafia 

põrandamäng.  

 

Parendusvaldkonnad: 

 koolil puudub autahvel; 

 täiustada õuesõppe võimalusi; 

 muuta paremaks kutse- ja karjäärinõustamisalane tegevus koostöös maakonna 

nõustamiskeskusega.  

 

Meetmed: 

 õpitulemuste analüüsimine; 

 koolikohustuse täitmise rangem jälgimine ja mõjutusvahendite rakendamine; 

 osalemine olümpiaadidel ja teistel ainealastel konkurssidel; 

 erivajadustega arvestamine, tugisüsteemide loomine; 

 õpilaste ja vanemate nõustamine; 

 regulaarne arenguvestluste läbiviimine; 

 õpilaste ja õpetajate tunnustamine; 

 õpilaste tööle väljundi leidmine (nt näitused, oksjonid, koolisisesed etlusvõistlused); 

 tugeva oma kooli tunde loomine; 

 tervislike eluviiside ja harjumuste kujundamine ning hoidmine; 

 õpilastele mitmekesiste vaba aja ja huvitegevuste võimaluste loomine, noorte 

töökasvatuse arendamine; 

 töötajate koolitamine töö- ja tuleohutuse ning tervisekaitse nõuete tundmaõppimiseks; 

 töö-, tuleohutuse- ning tervisekaitsealaste plaanide täiendamine ja korrigeerimine; 

 õppuste läbiviimine tegutsemiseks erinevate ohuolukordade puhul. 

 

Indikaatorid: 

 eksami- ja tasemetööde tulemused on riigi, maakonna ja valla tulemustega võrreldes 

konkurentsivõimelised; 

 osalemine olümpiaadidel ja konkurssidel on sage ja edukas; 

 toimuvad ainepäevad õppekava toetamiseks, õppekäigud ja ekskursioonid teadmiste 

kinnistamiseks; 

 individuaalne õppe on vajadusel rakendatud ja selle tulemused analüüsitud; 

 lapsevanemate ja kooli vahel on kontakt, lapse positiivse õppeedukuse tagamiseks 

kaasatakse vanemaid; 

 õpilased saavad piisavalt võimalusi osaleda olümpiaadidel ja võistlustel; 

 ringide tegevus on mitmekesine; 

 õpilaste tunnustamissüsteem toimib; 

 kool osaleb tervist edendavate koolide liikumises, tervisenõukogu tegutseb; 

 koolis toimuvad huviringid, millest õpilased võtavad aktiivselt osa; 

 turvalisus on tagatud; 

 täidetud on töö- ja tuleohutuse ning tervisekaitse nõuded; 

 praktilised õppused tuleohu ja hädaolukordade puhul käitumiseks on läbi viidud. 
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5.  Arengukava uuendamise kord 
 

Kooli arengukava ja tegevuskava täitmine arutatakse läbi õppenõukogus ja hoolekogus. 

Muudatused tegevuskavas kinnitatakse õppenõukogus 

 

Arengukava kehtivuse lõppedes esitab direktor käesoleva arengukava täitmise ülevaate ja uue 

arengukava kavandi arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule 

3 kuud enne kehtivuse lõppemist ja vallavalitsusele 2 kuud enne kehtivuse lõppemist. 

 

Arengukava kinnitab vallavolikogu. 
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6.  Tegevuskava aastateks 2016-2020 
 

Valdkond Tegevus 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

Maksu-

mus 

Rahas-

taja 

Vastutaja 

Eestvedamine ja juhtimine - kooli kõigi liikmete ja huvigruppide kaasamine kooli juhtimis- ja arendusprotsessi. 

Kooli juhtimise 

läbipaistvamaks 

muutmine 

Rahuloluküsitlused õpilastele on läbi viidud ja 

analüüsitud 

X X X X X 0  Juhtkond 

Rahuloluküsitlused õpetajatele on läbi viidud ja 

analüüsitud 

X X X X X 0  Juhtkond 

Rahuloluküsitlused lapsevanematele on läbi 

viidud ja analüüsitud 

X X X X X 0  Hoolekogu 

Õpetajate eneseanalüüs ja arenguvestlused on 

korraldatud 

X X X X X 0  Direktor 

Arengukava ja tegevuskava täitmine on 

analüüsitud ja uuendatud 

X X X X X 0   

Sisehindamise 

arendus 

Sisehindamine on planeeritud ja teostatud X X X X X 0  Juhtkond 

Sisehindamisaruanne on koostatud     X 0  Juhtkond 

Tugisüsteemide 

täiustamine 

Tööle on rakendatud eripedagoog või logopeed 2500 2500 2500 2500 2500 12500 Kooli 

eelarve 

Direktor, 

KOV 

Tööle on rakendatud tugiisik-sotsiaalpedagoog 2500 2500 2500 2500 2500 12500 Kooli 

eelarve 

Direktor, 

KOV 

Õpiabirühma õpetaja on saanud erialase koolituse X X    500 Kooli 

eelarve 

Direktor 

Kooli ja lasteaia 

ühendamine 

Töötada välja tegevuskava Väike-Maarja lasteaia 

Kiltsi rühma liitmiseks kooliga 

X X    0  Juhtkond, 

KOV 

Lasteaia ja kooli liitmine ühtse juhtimise alla   X   0  Juhtkond, 

KOV 

Personalijuhtimine – õppiv ja arenev kool 

Meeskonnatöö 

arendamine 

Ametijuhendid ja töökorraldusreeglid on 

kaasajastatud 

X X X X X 0  Direktor 

Planeeritud ja teostatud on üritused personalile X X X X X 0  Juhtkond 
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meeskonna tugevdamiseks 

Nooremate kolleegide juhendamine staažikamate 

poolt toimib 

X X X X X 0  Direktor 

Õpetajate 

koolitamine 

Sisekoolituste osakaal on tõusnud X X X X X 0  Direktor 

Koolitusel saadud oluline informatsioon on 

süsteemselt edastatud kolleegidele 

X X X X X 0  Juhtkond 

Koolituskava on asjakohane ja vajadustest lähtuv X X X X X 0  Direktor 

Infosüsteemi 

täiustamine 

E-kool on kasutuses kõikidel õpilastel ja 

lapsevanematel alates 4. klassist 

X X X X X 0  Juhtkond, 

klassijuha-

tajad 

Koolisisese info levitamiseks kasutatakse e-kooli, 

kooli kodulehekülge, e-posti 

X X X X X 0  Juhtkond 

Ilmub kooli ajaleht, mis on avalikustatud kooli 

kodulehel 

X X X X X 0  Juhtkond 

Valla infolehes ilmub kooli tegevusi ja tulemusi 

tutvustavad materjalid 

X X X X X 0  Juhtkond 

Koostöö huvigruppidega - kooli ja kodu igakülgne koostöö erinevate organisatsioonidega 

Tõhus koostöö 

lapsevanematega 

Koolitusplaan lapsevanematele on koostatud ja 

vajaduspõhine 

100 100 100 100 100 500 Kooli 

eelarve 

 

Tunnustussüsteem lapsevanematele on välja 

töötatud ja rakendatud 

X     0   

Lapsevanemad on kaasatud kooli ja klassi ürituste 

ettevalmistamisse ja läbiviimisesse 

X X X X X 0   

Sujuv koostöö 

hoolekoguga 

Hoolekogu töö on planeeritud X X X X X 0   

Hoolekogu tegevus on avalikustatud kooli 

kodulehel 

X X X X X 0   

Õpilasesinduse 

efektiivne 

rakendamine 

Õpilasesindus on õppeaasta algul valitud X X X X X 0   

Õpilasesindus on kaasatud kooli ürituste 

organiseerimisse. 

X X X X X 0   

Õpilasesinduse liige on kaasatud hoolekogu 

koosseisu 

X X X X X 0   

Koostöö teiste Jätkub koostöö külaseltsiga X X X X X 0   
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huvigruppidega Toimub koostöö teiste valla õppeasutustega 

koolituste, kultuuriliste ürituste ja huvitegevuse 

osas 

X X X X X 0   

Toimib projektitöö nii riiklikul kui rahvusvahelisel 

tasemel 

X X X X X KIK, 

Eras-

mus ja, 

Nord 

Plus 

  

Toimib ohutusalane koostöö politsei, päästeameti 

ning kaitseliiduga 

X X X X X 0   

Ressursside juhtimine - luua nüüdisaegseks õppetööks ja õpilase arenguks soodne  keskkond 

Õppetööks soodne 

keskkond 

Klassid ja õpetajad on varustatud kaasaegsete 

õppevahenditega 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 Kooli 

eelarve 

 

Osades õppeainetes on kasutusele võetud e-õpikud X X X X X 0   

Arvutiklass ja digitahvel on leidnud suurema 

rakendatuse 

X X X X X 0   

Arvutiklass on varustatud kaasaegse taristuga 3000 2000 2000 2000 3000 12000 KOV  

Kaasaegsete 

töötingimuste 

loomine õpilastele 

ja õpetajatele 

Klaasi- ja savikoda on renoveeritud 5000 5000 5000 1000 1000 17000 Kooli 

eelarve 

 

Kooliinventar on kaasaegne ja eakohane 1000 1000 1000 1000 1000 5000 KOV  

Kooli raamatukogu on varustatud vajaliku õppe- 

ja ilukirjandusega 

3500 3500 3500 3500 3500 17500 Kooli 

eelarve 

 

Toimub aktiivne projektitöö lisavahendite 

hankimiseks 

X X X X X 0   

Õppe- ja kasvatusprotsess - konkurentsivõimelise ja elus hakkama saava inimese kasvatamine. 

Õppetöö taseme 

tõus 

Uued õppekavad on rakendunud X X X X X 0   

Kodulooline õppematerjal 2. ja 5. klassile on välja 

töötatud 

 X    0   

Õpilased osalevad aktiivselt valla, maakondlikel 

ning riiklikel konkurssidel, võistlustel, 

viktoriinidel 

X X X X X 0   

Õpilaste hariduslike erivajadustega on arvestatud, 

tugimeetmed on rakendatud 

X X X X X 0   
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Jälgitakse koolikohustuse täitmist ja rakendatakse 

mõjutusmeetmeid 

X X X X X 0   

Õppekasvatustöö 

mitmekesistamine 

Koostöö maakondliku Rajaleidja keskusega on 

planeeritud 

X X X X X 00   

Kooli traditsioone austatakse ning järgitakse X X X X X    

Tänu soodsatele tingimustele on õuesõpe 

erinevates ainetundides rakendunud 

X X X X X 0   

Koolis töötavad huviringid erinevate huvidega 

lastele 

X X X X X 0   

Turvalisuse 

tagamine 

Õpilased ja õpetajad osalevad projektis Tervist 

edendav kool 

X X X X X 0   

Õpilased osalevad projektis Aita end ja kaitse teisi X  X  X 0   

Jätkub liiklusohutusalane tegevus X X X X X 0   

Toimuvad ohutusalased koolitused ja praktilised 

õppused tuleohutuse ning hädaolukorra puhul 

käitumiseks 

X X X X X 0   
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7.  Koolituskava aastateks 2016-2018 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Õpetajad Keelekümblus Keelekümblus Õppetöö mitmekesistamine Esmaabikoolitus 

Esmaabikoolitus Tuleohutusealane koolitus Vaimne ja füüsiline tervis Erivajadused ja nendega 

toimetulek 

Ainealased 

täiendkoolitused 

Töötervishoid ja läbipõlemise 

vältimine 

Ainealased täiendkoolitused Ainealased täiendkoolitused 

Tasemeõppe jätkumine Tasemeõppe jätkumine Tasemeõppe jätkumine Tasemeõppe jätkumine 

Lapsevanemad Õppimine – töö või lõbu Vanema võimalused last 

õppimises aidata 

Suhted teismelistega Koolitus lastevanematele 

 


