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Noarootsi Kooli arengukava on koostatud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 
1
 alusel ja korras ning sisaldab kooli ja lasteaia arenduse 

põhisuundi, valdkondi ning suuniseid tervisealastes küsimustes. Selle koostamisel lähtuti lasteaia 

ning kooli töötajate, õpilaste, lapsevanemate ning hoolekogu liikmete ettepanekutest, kooli 

põhimäärusest, sisehindamise aruandest, Lääne-Nigula valla arengukavast aastateks 2018-2026*  ja 

Ettevõtliku kooli standardist. Tegevuskava, IKT valdkonna arendamise kava ja investeeringute 

kava aastateks 2020 – 2025 on esitatud arengukava lisana.  

 

NOAROOTSI KOOLI MISSIOON 

Meie missiooniks on tingimuste loomine kõigi laste ja õpilaste arenguks, arvestades nende 

võimekuse, annete, kutsumuste, vanuseliste iseärasuste, koduste tingimuste ja tervislike 

eripäradega. Loome tingimused laste ja õpilaste ettevõtlikkuse kujunemiseks, arendades 

loovust, algatusvõimet, arukust ja vastutustunnet. 

 

NOAROOTSI KOOLI VISIOON 

Noarootsi kool ja selle koosseisus olev Noarootsi lasteaed on aastaks 2025 hea mainega 

kohalikku kultuuripärandit, keskkonnasäästlikku ja tervislikke mõtteviise edasikandev 

piirkonnakool. 

 

 

NOAROOTSI KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED 

 Tegutseme õppiva kogukonnana. Õpime igast kogemusest. Arendame oma 

ettevõtlikkust ja loovust, et luua parimaid lahendusi. Hindame üksteise panust ja ühist 

õppimist. Oleme avatud uuendustele ning oskame otsuste tegemisel arvestada muutusi 

haridussüsteemis ja ühiskonnas. 

 

 

 

 

*Lääne- Nigula valla arengukava aastateks 2018-2026 nähakse haridusvaldkonnas järgmisi väljakutseid: kodulähedaste põhikoolide 
jätkusuutlikkus; erineva õpilaste arvuga koolides teenuste võrreldava kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine; tänapäevaste õppemeetodite ja 

tehnoloogiate (sh IKT) areng (reaalained, robootika, ettevõtlusõpe, piirkonna eripärast tulenevad õppesuunad); ainetevahelise lõimumise 

tõhusam rakendamine (teema käsitlemine koolide arengukavades); erivajadustega laste arvu kasv; raskused uute õpetajate leidmisel, 
pedagoogide keskmise vanuse tõus; haridusasutuste vaheline koostöö; koolijuhtide arenguprogrammides osalemine; õpetajatele täiskoormuse 

tagamine, kvalifikatsiooniga õpetajate jagamine valla erinevate koolide vahel; koolide muutmine kiusamisvabaks, koolide esitlusvahendite ja 

õppematerjalide jätkuv uuendamine (nuti- ja puutetundlikud tahvlid, sülearvutid, e- õppe materjalid); haridustehnoloogi teenuse tagamine 

koolis. 
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• Oleme avatud koostööle. Meie partnerid on õpilased, nende vanemad, kogukond ja 

organisatsioonid, sh teised lasteaiad ja koolid. Kaasame partnereid lasteaia ja kooli 

ettevõtmistesse; osaleme erinevates organisatsioonides ja üritustel. Aitame kaasa kooli 

maine hoidmisele ja veelgi paremaks muutmisele. 

 

• Oleme hoolivad. Märkame neid, kes vajavad tuge ja juhendamist. Tunnustame ja 

julgustame. Nõustame ja aitame kohaneda. Kuulame ära ja leiame lahendusi. Lasteaias 

ja koolis saab tunda end turvaliselt ja siia on oodatud iga laps. 

 

 

NOAROOTSI KOOLI ARENGU PÕHISUUNAD 

Sisehindamise tulemusena oleme sõnastanud põhisuunad, millele järgnevatel aastatel 

keskenduda: 

- digipädevuste kujunemine; 

-ettevõtlusõppe rakendamine ja ettevõtlikkuspädevuse kujunemine; 

-toimivad õpikogukonnad;  

-projektõppe rakendamine ja arendamine, kasutades lõimingut; läbi selle võimaluste loomine 

iga lapse ja õpilase andekuse avaldumiseks ja üldpädevuste kujunemiseks; 

- rannarootsi kultuuri ja ajaloo, rootsi keele ja merehariduse mooduli kui kooli ja lasteaia 

eripära välja töötamine ja integreerimine õppekavadesse; 

- kooli sümboolika ja meenete loomine, kooli ja lasteaia maine kujundamine. 

 

 

NOAROOTSI KOOLI ARENGU EESMÄRGID 

Noarootsi Kooli missiooni, visiooni ja põhisuundade elluviimiseks oleme kavandanud 

järgmised eesmärgid: 

1. Koolis ja lasteaias töötavad uuendusmeelsed, loomingulised ja pädevad õpetajad, kel on 

väga head digioskused.  Taotluseks on käivitada toimiv õpikogukond, kus õpetajad ja 

kasvatajad õpivad nii ühistel koolitustel kui vastastikku üksteise ning teiste lasteaedade ja 

koolide kogemustest, leiavad parimaid lahendusi õpilasi toetava õpikeskkonna kujundamiseks 

ja õppeainete lõimimiseks. Õpetajate kvalifikatsioon on vastavuses nõuetega, kutsealane 

areng on toetatud. Rakendatakse õpetajate tunnustamise põhimõtteid. 

2. Kujunevad ettevõtlikkust toetavad pädevused. Lasteaia tegeluste ning koolis toimuva 

õppetöö planeerimisel ja õppekava arendamisel lähtutakse haridusprogrammis „Ettevõtlikkuse 

ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ kirjeldatud 

ettevõtluspädevuse mudelist. Ettevõtlikkust toetavate pädevuste – äriideede elluviimine, 
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enesejuhtimine, väärtust loov mõtlemine ja lahenduste leidmine ning sotsiaalsete olukordade 

lahendamine – arendamine on lõimitud lasteaia tegevustesse; koolis nii ettevõtlusõppesse, 

huvitegevusse kui ka õppeainetesse.  

3. Koostöös lapsevanemate ja koostööpartneritega on loodud kahesuunaline 

toetussüsteem. Lapsevanemad abistavad hoolekogu eestvedamisel kooli ja lasteaeda 

erinevate tegevuste läbiviimisel, sh andekate ja/või täiendavat tuge vajavate õpilaste ja aine- 

või huviringide juhendamisel. Kool leiab võimalused ja eksperdid lastevanemate 

nõustamiseks ja koolitamiseks. Toimuvad lastevanemate, lasteaia- ja koolitöötajate ühised 

õpiringid.  

4. Koostöös lapsevanemate ja koostööpartneritega on loodud hea ja eripärase mainega 

kooli kuvand. Taotluseks on, et lähtuvalt paikkonna ajaloost ja kultuuripärandist on loodud 

ning lasteaia ja kooli õppekavasse integreeritud moodulid, mis võimaldavad tundma õppida 

rannarootsi kultuuri ja ajalugu, rootsi keelt ja siduda neid merehariduse valdkonnaga. Maine 

kujunduse ühe osana on kaalutud koolis koolivormi või kooli sümboolikaga riietuse 

kasutusele võtmist. Lasteaia ja kooli tegevused on kajastatud kohalikus, piirkondlikus ja 

riiklikus meedias.  

5. Tervise ja turvalisuse valdkonnas on seatud prioriteetideks liikumine ja vaimne tervis. 

Taotluseks on saada tööle kooli ja lasteaia tervisemeeskond ning osaleda vaimset tervist 

hoidvates programmides ja kavades. Rakendada mõistlikul ja põhjendatud määral õuesõpet. 

Kaasates partnereid, teostada õppepäevi väljaspool lasteaeda ja kooli asutustes ja ettevõtetes 

ning praktiliselt tegutsedes. Töötada välja lahendused õuevahetundide toimimiseks koolis, 

samuti laste, õpilaste ja õpetajate füüsilise ja vaimse tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks. 

Analüüsida koolitoidu kvaliteeti ja leida lahendusi värske kohaliku toidu pakkumiseks.   

 

 

Noarootsi Kooli arengukava 2020 – 2025 on läbi arutatud ja arvamuse saanud 

kooli õppenõukogu koosolekul 31.08.2020, protokoll 1-5/20/6; 

õpilasesinduse koosolekutel 29.09 ja 6.10.2020, protokoll 6-2/20/7; 

hoolekogu koosolekul 08.10.2020, protokoll 1-4/20/2; 

lasteaia pedagoogilise nõukogu koosolekul 23.10.2020, protokoll 1-7/20/4; 

Noarootsi osavallakogu koosolekul 12.11.2020. 

 

Arengukava on kinnitatud Lääne-Nigula Vallavolikogu poolt kehtestatud korras. 
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SELETUSKIRI NOAROOTSI KOOLI ARENGUKAVA JUURDE 

Arengukava on aluseks tegevuskava ja iga-aastase üldtööplaani koostamiseks, milles 

esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja põhisuundade realiseerumine läbi konkreetsete 

tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks 

detailsemad tegevused eesmärkide saavutamiseks, sõnastatakse mõõdetavad tulemused, 

esitatakse tegevuste perioodid ja tähtajad ning tegevuste eest vastutavad isikud. 

Arengukava viiakse ellu kooli liikmeskonna initsiatiivil ja muutustega kohanemisvõimel. 

Arengukava kirjeldab koostamise ajal koostajatel olnud ettekujutust kooli strateegilistest 

eesmärkidest ja arengusuundadest järgnevateks aastateks. Arengukava väljendab seda, 

milliseid eesmärke soovitakse saavutada, et tagada toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. 

Eesmärkide saavutamist toetavad lapsevanemad, hoolekogu ja kooli koostööpartnerid. 

Arengukava täitmise tagab strateegiline juhtimine, mille aluseks on süsteemne raamistik – 

eneseanalüüsis toetutakse Demingi ringile planeerimisest parendamiseni. Planeerimine 

kajastub arengukavas, tegemine tegevuskavas ja üldtööplaanis, kontrollimine õppeaasta 

analüütilises kokkuvõttes, parendamine sisehindamises. Sisehindamine on omakorda 

sisendiks arengukavale. 

Arengukava elluviimisel on arvestatud, et see oleks võimalik olemasolevate eelarveliste 

vahenditega, kuid igal õppeaastal koostatakse lisarahastuse saamiseks ka projekte ning 

leitakse võimalusi ettevõtetest ja vabaühendustest ning lapsevanematest partnerite 

kaasamiseks. 

Püstitatud eesmärkide ja põhisuundade saavutamise hindamine toimub iga õppeaasta 

lõpus sisehindamise aluseks olevate mõõdikute abil. Analüüsi tulemused vormistatakse 

õppeaasta kokkuvõttes ning arutatakse läbi lasteaia pedagoogilises nõukogus ja kooli 

õppenõukogus. Tulemusest antakse ülevaade kooli pidajale selle kehtestatud vormis, 

lapsevanematele ja hoolekogule. 
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ARENGUKAVASSE TÄIENDUSTE JA MUUDATUSTE TEGEMINE 

Arengukava vaadatakse üle iga õppeaasta lõpus ning vajadusel ja kooskõlas arengukavale 

arvamuse andjatega viiakse sisse muudatused ja/või täiendused.  

 

Ettepanekuid arengukava täiendamiseks või muutmiseks võivad teha kõik Noarootsi lasteaia 

ja kooli  töötajad, õpilasesindus, lapsevanemad, koostööpartnerid, hoolekogu liikmed ja 

koolipidaja esindaja. Arengukava uuendatakse seoses haridusalase seadusandluse 

muudatustega, muudatustega õppeasutuse eelarves ja investeeringute kavas, muudatustega 

põhikooli riiklikus õppekavas, lasteaia pedagoogilise nõukogu, kooli õppenõukogu, 

õpilasesinduse või kooli hoolekogu ettepanekutega, kooli arengukava tegevuskava tähtaja 

möödumisega või kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. Arengukava 

muudatused esitatakse kinnitamiseks kooli pidajale ja kinnitatakse kooli direktor käskkirjaga.  
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TEGEVUSKAVA SEOSTATUNA ETTEVÕTLIKU ÕPPE HINDAMISTEGURITEGA, 
kasutades ettevõtliku õppe standardi numeratsiooni. 

 

4.1  EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE 

TEGUR 4.1.1: Personali, õppijate ja partnerite (lapsevanem, kohalik omavalitsus, ettevõtjad jne) kaasatus õppe kavandamisesse ja kujundamisesse.  

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid  

Vastutav Tähtaeg 

Kooli ja lasteaia 

erinevate süsteemide ja 

dokumentide 

väljatöötamiseks 

kaasatute hulk 

(va lasteaialapsed) 

Personali osakaal 75%, 

so lasteaias vähemalt 2, 

koolis vähemalt 9 

õpetajat; 

õppijate osakaal 50% , so 

vähemalt 45 õpilast 

hindamisperioodil 

Koolijuhi osalemine hoolekogu koosolekutel.  Hoolekogu esimees Vähemalt 4 x 

aastas 

Lasteaias pedagoogilise nõukogu ja koolis 

õppenõukogu koosolekud. 

 Direktor Vähemalt 4 x 

aastas 

Lastevanemate üldkoosolekud ja 

klassikoosolekud. 

 Direktor Vähemalt 1 x 

aastas 

Koolis õpilasesinduse (ÕE) koosolekud; ÕE 

esindaja osalemine töökoosolekutel. 

    Huvijuht Vähemalt 2 x 

kuus 

Õpetajate õpikogukonna tegevus (mõttetalgud 

ja kogemuskoolitused). 

 Direktor 4-6 x aastas 

Mõttetalgud ja arenduskoosolekud, kaasates 

lapsevanemad, töögrupid ja partnerid. 

 Direktor Vähemalt 2 x 

aastas 

TEGUR 4.1.2: Ettevõtliku õppe rakendamise kirjeldus 

Tegur Mõõdik Tegevus  Vastutav Tähtaeg 

Ettevõtliku ja 

ettevõtlusõppe 

rakendamise printsiibid 

on kirjeldatud lasteaia ja 

kooli dokumentides. 

Asutusesisesed rollid on 

jaotatud.  

75% õpetajatest, so 

lasteaias vähemalt 2 ja 

koolis vähemalt 9 

õpetajat rakendab 

ettevõtlikku õpet. 

Ettevõtliku kooli printsiipide tutvustamine 

lasteaia ja kooli lapsevanematele ja partneritele. 

 Direktor   Igal 

õppeaastal 

TULEM tegevus- ja tunnimudeli rakendamine 

lasteaia ja koolis igapäevatöös, sh projektõppes. 

 Direktor    Igal 

õppeaastal 

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega seotud 

tegemised on kajastatud kooli kodulehel, valla 

lehes jm. 

 Huvijuht 1 x kuus 
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  Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusega seotud 
  tegevused on kirjeldatud õppekavades, 
  üldtööplaanides jm kooli dokumentides. 

 

 

 

 

Direktor Igal õppeaastal 

   Ettevõtlusõppe, rannarootsi kultuuri ja 
 ajaloo, sh rootsi keele ning merehariduse 
 programmide rakendamise toetuseks  
 lisarahastuse taotlemine projektidest;  
 projektitegevuste sidumine üldtööplaanide ja 
 õppekavadega. 

Ette   Projektid  Direktor 

Projektijuht 

Igal õppeaastal 

TEGUR 4.1.3: Kirjeldatud motivatsioonisüsteem 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Lasteaias ja koolis on 

olemas õpilaste ja 

õpetajate tunnustamise 

kord. 

 

Motivatsioonisüsteem 

on kirjeldatud ja 

kättesaadav kooli 

kodulehel. Õpetajad ja 

õppijad on 

motivatsioonisüsteemist 

teadlikud ja see töötab 

praktikas. Õppijate ja 

õpetajate rahulolu 

motivatsioonisüsteemiga 

väljendatuna 

protsentides. 

Õpilaste tunnustamise süsteem on kirjeldatud 

ja avaldatud kooli kodulehel. 

 Direktor   2020/2021 

Rahuloluküsitlusete läbiviimine, selgitamaks 

rahulolu tunnustamise korraga. 

 Direktor 2021 

2023 

2025 

Personali motivatsioonisüsteem on 

kirjeldatud ja töötajatega läbi arutatud. 

 Direktor 2020/2021 

TEGUR 4.1.4: Õppeasutuse sisene (personal, õppija, lapsevanem) juhtimisinformatsiooni ja sisekommunikatsiooni süsteem. 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Kooli ja lasteaia oluline 

info on koondatud 

internetipõhistesse 

juhtimisinfo-

süsteemidesse erinevate 

Juhtimisinformatsiooni 

kogumise, säilitamise, 

haldamise ja jagamise 

viiside loetelu.  

Kooli õppenõukogude, töökoosolekute, 

infokoosolekute jt koosolekute 

protokollid/memod saadetakse pärast 

koosolekut tutvumiseks Stuudiumis ning 

salvestatakse vastavasse kausta pilves. 

 Direktor 

Sekretär 

Jooksvalt 
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juurdepääsu piirangutega. Kooli koosolekute ja ürituste toimumise info on 

koondatud Stuudiumi kalendrisse ning jagatud 

elektrooniliselt sihtgrupiga. 

 Arendusjuht 

IT-juht 

Pidev 

Kooli lastevanemate nõustamine ja 

juhendamine Stuudiumi kasutamiseks.  

 IT-juht 

Sekretär 

Vastavalt 

vajadusele 

Informatsioonivahetus lapsevanematega koolis 

toimub Stuudiumi suhtluskeskkonnas. 

 Kõik töötajad Vastavalt 

vajadusele 

Lasteaias üleminek juhtimisinfosüsteemile 

Eliis. 

 Direktor 2020/2021 

Lasteaia lastevanemate nõustamine ja 

juhendamine Eliisi kasutamiseks. 

 Sekretär 2020/2021 

Lasteaia dokumentatsiooni ja olulise info 

üleviimine ja kasutamine juhtimisinfosüsteemis 

Eliis. 

 Direktor 2020/2021 

Rahuloluküsitlus info liikumise kohta nii 

lasteaias kui koolis. 

 Direktor Vähemalt  

1x aastas 

TEGUR 4.1.5: Personali, õpilaste ja lapsevanemate rahulolu juhtimise ja eestvedamisega 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Koolis on välja töötatud 

rahuloluküsitluste 

läbiviimise kord  

(va lasteaialapsed). 

Tagasiside süsteemi 

toimimise ja tulemuste 

kasutamise kirjeldus 

olemas, 

parendusettepanekute 

olemasolu, ettepanekute 

alusel toimunud 

tegevused kirjeldatud. 

Üldine rahulolu 

vähemalt 85%. 

Koolis on koostatud rahuloluküsitluse 

läbiviimise kord. 

 Direktor         2020/2021 

   Rahuloluküsitluste läbi viimine sisehindamise 

   osana vastavalt vajadusele, kuid mitte  

   harvemini  kui üks kord kahe aasta jooksul. 

 Direktor 2021/2022 

2024/2025 

   Parendusettepanekute läbi arutamiseks ja 

   muudatuste rakendamiseks toimuvad  

   koolisisesed arutelud ja arutelud hoolekoguga. 

 Direktor Tulemuste 

analüüsimise 

järgselt  

  Osalemine koolivälistes rahulolu- ja arengu 

  hindamise küsitlustes. 

            Direktor Vastavalt 

toimumisele 
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4.2  PERSONALIVALDKOND 

TEGUR 4.2.1: Õppeasutuse personali, õpilaste ja lapsevanemate ühistegevused   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Ühistegevused 

erinevatele 

sihtgruppidele 

toimuvad vastavalt 

üldtööplaanile. 

Ühiste ürituste ja 

ettevõtmiste loetelu ja 

osavõtjate arv on 

fikseeritud 

siseinfosüsteemis. 

Kaasatud on 30% 

sihtgrupist. Ühisüritustel on 

regionaalne mõju. 

Kooli ja lasteaia lastevanemate 

üldkoosolekud. 

 Direktor Igal 

õppeaastal 

Kooli ja lasteaia projektiüritused. Projektid Direktor Igal 

õppeaastal 

Mardi- või jõulu- või sõbrapäeva- või kevad- 

vm laadad. 

L Huvijuht   Igal  

  õppeaastal 

Teemapäevad- ja nädalad, sh merehariduse 

nädal. 

  Projektid Huvijuht  Igal 

 õppeaastal 

Lastevanemate ja õpetajate ühised koolitused.   Projektid Direktor  Igal    

õppeaastal 

Piirkondliku või regionaalse mõjuga 

ettevõtmine vähemalt 1 x aastas  

(lasteaed ja kool koos). 

 

 

  Projektid Direktor 

Projektijuht 

Alates 

2021/2022 

igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.2.2: Õppeasutuse õpilaste, õpetajate ja töötajate osalus koolivälistel konkurssidel, võistlustel, aineolümpiaadidel   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Lasteaialapsed õpetajate 

ja lastevanemate 

juhendamisel ning kooli 

õpilased, õpetajad ja 

töötajad võtavad osa 

koolivälistest 

konkurssidest, 

võistlustest. 

50% õpilaskonnast ehk 10 

lasteaialast ja 45 õpilast 

ning 30% personalist ehk 1 

lasteaiaõpetaja ja 4 

kooliõpetajat osaleb 

koolivälistel konkurssidel, 

võistlustel, 

rahvaspordiüritustel, aine- 

ja teadusalastel 

jõukatsumistel. 

Õpilaste ettevalmistamine ja juhendamine 

aineolümpiaadiks valmistumisel. Osaletakse 

vähemalt 3 - 5 aineolümpiaadil. 

 Arendusjuht Igal 

õppeaastal 

Võimaluste leidmine õpilaste ainealasteks vm 

võistlusteks ettevalmistamisel koostöös teiste 

koolide ja/või lastevanematega. 

 Arendusjuht  

Lasteaialaste osalemine kodanikualgatuse vm 

ettevõtmisel ja/või konkursil. 

 Direktor 1-2 x aastas 

  Igast kooliastmest vähemalt 50% õpilastest 

  on osalenud ühel või mitmel konkursil või 

 Arendusjuht Igal 

õppeaastal 
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Vähemalt 50% õpetajatest 

ehk 2 lasteaia- ja 6 

kooliõpetajat on 

valmistanud õpilasi  ette 

koolivälisteks  

võistlusteks, 

konkurssideks. 
On olemas tunnustamise 

kord. 

  võistlusel. 

Elektroonilise andmebaasi täitmine pilves 

laste, õpilaste ja õpetajate osaluse kohta 

koolivälistel ettevõtmistel. 

 Arendusjuht 

Huvijuht 

Jooksvalt 

Laste ja õpilaste saavutusi kajastatakse kooli 

veebilehel ja valla lehes. 

 Arendusjuht 

Huvijuht 

Jooksvalt 

Laste, õpilaste ja õpetajate tunnustamine 

eduka esinemise eest; kajastamine valla lehes. 

  Direktor Vastavalt 

osalemisele ja 

saavutustele 

 Luua ja kirjeldada Noarootsi kooli laste,   

õpilaste ja õpetajate motivatsioonisüsteem. 

 Direktor 2020/2021 

 

TEGUR 4.2.3: Osalus organisatsioonides ja üritustel   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Organisatsioonide, 

aineliitude ja 

võrgustike arv, kus 

osaletakse, nende 

organisatsioonide 

poolt korraldatud 

ürituste arv, kus 

osaletakse 

korraldajana (õpilane, 

õpetaja;  

va lasteaialapsed) 

On olemas andmed 

õpetajate osalemise ja 

panustamise kohta 

koolivälistes 

organisatsioonides 

Elektroonilise andmebaasi täitmine kooli 

töötajate osaluse kohta erinevates 

haridusprogrammides ja võrgustikes. 

        Direktor 1-2 x igal 

õppeaastal 

  Elektroonilise andmebaasi täitmine 

  õpetajate osaluse kohta koolivälistes 

  organisatsioonides, aineliitudes jms. 

                

Arendusjuht 

1-2 x igal 

õppeaastal 

Oma tegevuse tutvustamine kolleegidele 

ühiskoolitustel või infokoosolekutel. 

   Direktor    3-4  x igal 

     õppeaastal 

Osalemine 1-2 regionaalse/maakondliku 

ettevõtmise korraldamises. 

     Direktor Vähemalt üle 

aasta 

Kooli õpilasesinduse esindaja osaleb valla 

noorteühenduse tegevuses. 

     Huvijuht Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.2.4: Õpetajavahetus ja õpilastevahetus  

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Õpetajavahetuses 

osalevate õpetajate ja 

Vahetusprojektides 

osalemise mehhanism ja 

Õpilastevahetuse ja õpetajavahetuse kord, sh 

tagasiside toimumise viis on kirjeldatud ning 

 Direktor 2020/2021 



 

12 

 

õpilasvahetuses 

osalevate õpilaste arv 

ja osakaal kogu 

õpetajas- ja 

õpilaskonnast  

(va lasteaialapsed) 

kommunikatsioon on 

kirjeldatud. Õpetaja- ja 

õpilasvahetuses osalenute 

protsent õpetajaskonnast 

või õpilastest.  

avaldatud kooli veebilehel. 

Kool on liitunud mõne õpilasvahetuse 

programmiga. 

 Arendusjuht    Kevad 

2020/2021 

Õpetajad, õpilased ja lapsevanemad on 

teavitatud erinevates vahetusprojektides 

osalemise võimalustest, programmid on 

tutvustatud. 

 Arendusjuht Igal 

õppeaastal 

Õpilased, lasteaia ja kooli õpetajad osalevad 

vahetusprojektides, sh rootsi keele ja 

rannarootsi kultuurilugu käsitlevad 

programmides. 

Projektid Arendusjuht Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.2.5: Ettevõtlikkuse täiendkoolituste süsteem   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Arenguvajadustest 

lähtuv õpetajatele 

korraldatud ettevõtliku 

õppega seotud 

täiendkoolituste 

korraldamine 

Õpetajad on 

koolitussüsteemi 

mehhanismidest teadlikud. 

Osalenud on vähemalt 

75% õpetajatest ehk 2 

lasteaia- ja 9 kooliõpetajat. 

Info edastamine õpetajatele ettevõtlikkuse, 

ettevõtluse, juhtimise, projektõppe alastest 

koolitustest. 

 Direktor 

Sekretär 

Jooksvalt 

Kooli arengusuundadest lähtuva 

koolituskalendri koostamine. 

 

 Direktor     Igal 

õppeaastal 

Õpetajate koolitusvajaduste väljaselgitamine 

arenguvestlustel. 

 Direktor 1 – 2 xaastas 

Uutele töötajatele koolituskalendri 

tutvustamine ja vajadusel koolitustele 

suunamine. 

 
Direktor Jooksvalt 

Elektroonilise andmetabeli täitmine 

koolitustel osalemiste kohta pilves.  

 

 

 

 

 

 
Direktor Jooksvalt 
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TEGUR 4.2.6: Õpetajate erialase enesetäienduse tugisüsteem   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Koolis on koolitusfond 

ja muud õpetaja 

enesetäiendamise 

toetuseks mõeldud 

süsteemid. 

Koolitusfond 

moodustub nii riigi-, 

kui muudest rahalistest 

ressurssidest 

50% õpetajatest, so 

vähemalt 2 lasteaia- ja 6 

kooliõpetajat kasutab 

koolitusfondi ressursse. 

85% õpetajatest ehk 

vastavalt 3 ja  10 õpetajat 

on teadlikud 

koolitusfondist ja muude 

toetuste süsteemist ning 

nende toimimise 

mehhanismidest. 

Kooli arengusuundadest lähtuva 

koolituskalendri koostamine nii koolis kui 

lasteaias. 

 Direktor      Igal 

õppeaastal 

HITSA, INNOVE jm Euroopa Liidu 

programmide rahastuse (lasteaia ja kooli 

jaoks tasuta) baasil toimuvatel koolitustel 

osalemine.  

Erinevad 

koolitusi 

pakkuvad 

ühendused 

Direktor Igal õppeaastal 

või vastavalt 

võimalustele 

Luua süsteem koolitustel saadud info 

jagamiseks koolis ja lasteaias. 
 

Direktor 2020/2021 

Elektroonilise andmetabeli täitmine 

siseveebis koolitustel osalemiste ja tulemuste 

kohta. 

 
Direktor Jooksvalt 

TEGUR 4.2.7: Välja töötatud õppemetoodilised lahendused  

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Koolis ja lasteaias välja 

töötatud ja avaldatud  

(sh. elektrooniliselt) 

õppemetoodilised 

lahendused (uued 

töömeetodid, uued 

õppematerjalid jms). 

20% õpetajatest, so 

vähemalt  

  1 lasteaia- ja  2-3  

kooliõpetajat on loonud  

  õppemetoodilisi lahendusi, 

  neid on jagatud ja avaldatud 

  vähemalt õppeasutuse 

  siseselt. 

Sisekoolituse käigus tutvustatakse õpetajatele 

pilverakenduse keskkondi, kus loodud 

õppemetoodilisi lahendusi jagada. 

   Arendusjuht Vastavalt 

vajadusele 

igal 

õppeaastal 

Luuakse võimalused õppemetoodiliste 

lahendustega tutvustamiseks lasteaias ja koolis 

töökoosolekutel, õpikogukonna (õpetajalt-

õpetajale) õpiringides või lahtistes tundides. 

   Arendusjuht Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.2.8: Õpetajate õppeasutusesisese kogemuste ja teadmiste vahetuse süsteem   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

On kirjeldatud 

õpetajate kogemuste- 

Kogemuste ja teadmiste Koostöönõupidamised vastavalt 

kalenderplaanile. 

   Direktor Vähemalt  

4 x aastas 
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ja teadmiste vahetuse 

süsteem (õpetajate 

koostöönõupidamised, 

koostööseminarid, 

professionaalsed 

õpikogukonnad, 

lahtised tunnid 

kolleegidele jms). 

vahetamisele suunatud 

ettevõtmiste loetelu, 

kirjeldus ja regulaarsus. 

Õpetajate rahulolu 

kogemuste ja teadmiste 

vahetuse süsteemiga. 

Õppemetoodiliste materjalide omavaheline 

tutvustamine ja jagamine koolis. 

   Arendusjuht Jooksvalt 

Koolitustel osalemise elektrooniline  

infotabel pilves viitega saadud kogemusele ja 

materjalidele, materjalide kommenteerimine 

ja jagamine. 

 
Arendusjuht Jooksvalt 

Kolleegide tundide eesmärgistatud 

külastused – tagasiside andmine vastavalt 

vaatlusprotokollile, positiivse kogemuse 

fikseerimine kooli infosüsteemis, 

töökoosolekutel, e-kooli vestluses vm viisil. 

 
Direktor 

Arendusjuht 

Igal 

õppeaastal 

Sisekoolituste raames toimuvad arutelud ja 

kogemuste jagamised õpiringidena–

õpikogukonna loomine ja toimimine. 

 
Direktor 4 -6 korda 

õppeaastas 

Rahuloluküsitluste läbiviimine. 
 

Direktor 1 x aastas 

TEGUR 4.2.9: Õpetajate, õpilaste õppeasutuseväline aktiivsus   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad     

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Õpetajad ja õpilased 

tegutsevad 

õppeasutuseväliselt 

vabaühendustes, 

huvitegevuses jm. 

On olemas ülevaade 

õpilaste ja õpetajate 

osalemisest koolivälistes 

tegevustes: 25% õpetajatest, 

so vähemalt 1 lasteaia- ja 3 

kooliõpetajat ning 50% 

õpilastest, so vähemalt 45 

õpilast on aktiivsed. 

  Elektroonilise andmestiku täitmine 

  õpetajate lasteaia- ja koolivälise aktiivsuse 

  kirjeldamiseks. 

 Direktor 2020 

2022 

2024 

  Küsitlus õpilaste koolivälise aktiivsuse 

  välja selgitamiseks. 

 Huvijuht Igal 

õppeaastal 

Õpilaste ja õpetajate kooli- ja lasteaiavälist 

aktiivsust tunnustatakse jooksvalt ja/või 

tunnustusüritustel. 

   Direktor Igal 

õppeaastal  
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4.3  KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA JA KOOLI MAINE KUJUNDAMINE 

TEGUR 4.3.1: Õppeasutuseväliste ekspertide, spetsialistide ja praktikute ning vabatahtlike kaasatus õppetöösse 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Õppeprotsessi kaasatud 

partnerorganisatsioonide 

esindajate arv: 

külalisõpetajad, praktika 

läbiviijad õppekäikude 

sihtkohtades jm. 

 

 

 

 

 

Külalisõpetajate, lasteaia 

ja kooliväliste esinejate, 

spetsialistide 

(ringijuhid), ekspertide, 

vabatahtlike praktikute 

kaasamine. 

Kooliväliste esinejate 

kaasamine moodustab  

60 % õpetajate arvust,  

so vähemalt 2 külalist 

lasteaias ja 7 külalist 

koolis õppeaasta kohta. 

Kaasatavate andmebaas on koostatud ja 

fikseeritud siseinfosüsteemis, täiendatakse igal 

aastal. 

 Arendusjuht Jooksvalt 

Lapsevanemate ja teiste kogukonna liikmete 

ning külaliste kaasamine õppeprotsessi 

planeerimisse ja läbiviimisse õppe-eesmärkide 

saavutamiseks, sh projekti- ja teemanädalate 

läbiviimisesse ja õppekäikude korraldamisse. 

NK eelarve + 

projektid 

Arendusjuht 

Huvijuht 

Projektijuht 

Jooksvalt 

„Tööle kaasa“ jt ettevõtlikkuse ja ettevõtluse 

valdkonna projektides osalemine.  

Projektid    Huvijuht 

   Projektijuht 

Jooksvalt 

Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimine 

koostöös kohaliku MTÜga „Tervem Noarootsi“. 

 Huvijuht Vastavalt 

tunniplaanile 

Karjäärinõustamine. Projektid Arendusjuht Igal 

õppeaastal 

Kahepoolse tugisüsteemi rakendamine – 

lastevanemate kaasamine andekate ja/või 

täiendavat tuge vajavate õpilaste toetamiseks. 

 Direktor Igal 

õppeaastal 

Kahepoolse tugisüsteemi rakendamine – 

lastevanemate kaasamine aine- ja huviringide 

juhendamisse. 

 Arendusjuht 

Huvijuht 

Igal 

õppeaastal 

Kahepoolse tugisüsteemi rakendamine – 

ekspertide kaasamine lastevanemate ja 

koolitöötajate nõustamisel ja ühistel koolitustel. 

 Direktor Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.3.2: Koostööprojektide arv, koostöö huvigruppigdega 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Koostöös viiakse ellu  

konkreetsete eesmärkide, 

Koostööprojektide arv KIKi projektid loodushariduse edendamiseks Keskkonna-

investeeringute 

Arendusjuht Igal 

õppeaastal 
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konkreetsete ressursside, 

konkreetse eelarve, 

tegevuskava ja ajakava 

alusel ellu viidud 

koostööprojekte. 

Algatused nii õpilastelt, 

õpetajatelt, 

lapsevanematelt kui ka 

partneritelt. 

koolis moodustab 

õpetajate arvust 50% ehk 

6, lasteaias 2. 

Kaasalöönud õpilaste 

osalus 50% ehk 45 

õpilast, lasteaias 10 last. 

Arvutatakse 

hindamisperioodi 

keskmine. 

keskuse 

projektid 

Ühisprojektid erinevatel teemadel maakonna 

teiste lasteaedadega ja koolidega ning  

lasteaedade ja koolidega väljaspool Läänemaad. 

Projektid Direktor 

Huvijuht 

Projektijuht 

  Igal  

 õppeaastal 

Koostöös Rannarootsi muuseumiga rannarootsi 

ajaloo ja kultuuriprogrammi koostamine ja 

rakendamine õppetöös ning huvitegevuses läbi 

lõimingu. 

NK eelarve + 

projektist saadud 

vahendid 

Direktor 

Projektijuht 

2020/2021- 

2021/2022 

  Ettevõtlus- ja karjääriõppe rakendamine. NK eelarve + 

projektidest 

saadud vahendid 

Projektijuht 

Huvijuht 

Igal 

õppeaastal 

 Virtuaalsed vm rahvusvahelised projektid.   Arendusjuht Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.3.3: Meediakajastused ja mainekujundus 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Positiivsete õppetööga 

seotud meediakajastuste 

(trüki- (sh ajalehtede 

veebiväljaanded), tele-, 

raadiokanalid ) arv 

aastas. 

Õppeasutuse tegevuse 

kajastamisel pidada 

silmas õppeaasta 

õppekasvatustöö 

eesmärke. 

Meediakajastused on 

fikseeritud ja säilitatud 

kooli kodulehel ja 

siseinfosüsteemis. 

Meediakajastuste arv: 

vähemalt 6 maakonnas,  

3 riiklikul tasemel. 

Tehtu kajastamine valla infolehes.     Huvijuht Üks kord 

kuus 

Ulatuslikemate ettevõtmiste, sh ühisprojektide 

kajastamine maakondlikul ja /või riiklikul 

tasandil. 

  Huvijuht 

Arendusjuht 

Vastavalt 

toimunud 

üritustele 

Info jagamine kooli kodulehel   Sekretär Jooksvalt 

Koolil ja lasteaial on oma 

sümboolika 

   Sümboolika kasutamine  

   on läbi mõeldud ja selle 

järgi tuntakse lasteaeda 

ja kooli. Lasteaial on 

oma logo ja lipp.  

Õpilased, koolitöötajad ja lapsevanemad teavad 

lasteaia ja kooli sümboolikat ning selle 

tähendust. 

 Huvijuht 2020/20201 

Kooli lipu kavandi loomine ja valmistada 

laskmine. 

Vilistlaste ja    

partnerite 

Huvijuht 2020/2021 
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   Koolil on oma lipp ja 

   rinnamärk, mida  

   kingitakse 

   tunnustamisel. 

   On toimunud küsitlus 

   koolivormi kasutusele 

   võtmise osas. 

   annetused 

Konkurss lasteaia- ja koolimeenete loomiseks.  Huvijuht 2021/2022 

Analüüsitakse koolivormi kasutusele võttu - 

riiete demonstratsioon, kohtumine tootjaga. 

 Sekretär Sügis 2020 

Küsitlus koolivormi kasutusele võtmiseks – 

lapsevanemad, õpilasesindus. 

 Direktor Sügis 2020 

On loodud kooli sümboolikaga rinnamärk 

„Tänutäht“ ja statuut selle välja andmiseks. 

Vilistlaste ja    

partnerite 

   annetused 

Direktor 2021/2022 

 

 

 

4.4  RESSURSSIDE JUHTIMINE 

TEGUR 4.4.1: Õpilasalgatustega kogutud rahalised vahendid 

Tegur  Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Koolis toimuvad 

eesmärgistatud, läbimõeldud ja 

õpitulemustele suunatud 

õpilasalgatused - laadad, 

projektid, heategevus. (va 

lasteaed) 

Rahalised vahendid, mis 

on kogutud õpilaste 

tegevuste käigus.  

Hindamisperioodi 

keskmine vähemalt  5 € 

õpilase kohta.  

Luua andmebaas, mille alusel oleks võimalik 

kokkuvõtvalt hinnata õpilaste tegevusest 

saadud tulu. 

 Arendusjuht 2020 

Õpilasalgatuste fikseerimine kooli 

üldtööplaanis. 

 Huvijuht Igal 

õppeaastal 

 TEGUR 4.4.2: Ettevõtlike tegevuste fondi olemasolu 

Tegur  Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Rahaliste vahendite olemasolu 

ettevõtlikkustegevuste 

läbiviimiseks. 

Ettevõtlikkustegevuste 

fondi olemasolu ning 

fondi rahaline maht ühe 

õpilase kohta. 

Ettevõtlikkust kujundavate õpilasürituste ja 

projektide korraldamise konkurss õpilastele. 

Partnerid Huvijuht Vähemalt üle 

aasta 

Ettevõtlikkust arendavate õppetegevuste ja 

õpilasürituste, mh õppesõitude, 

NK eelarve + 

vahendid 

projektidest 

Huvijuht Igal 

õppeaastal 



 

18 

 

Hindamisperioodi 

keskmine vähemalt 3 € 

õpilase kohta.  

ekskursioonide jms läbiviimise tagamine  

koolis ja lasteaias. 

Raha taotlemine erinevate projektide kaudu.  Projektijuht Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.4.3: Kooli tegevusteks kaasatud lisavahendid 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Ettevõtluse ja edukate 

projektide baasil lisandunud 

rahaliste ja mitterahaliste 

vahendite maht (v.a. 

õpilasalgatustega kogutud 

raha). 

Projektitaotluste, 

teenuste müügi baasil 

saadud tulu rahaline ja 

mitterahaline maht. 5% 

eelarvest, kui maha on 

arvatud suuremahulised 

investeeringud. 

Projektitegevused ja ühistegevused 

koostööpartneritega vahendite leidmiseks  

kooli eelarvesse kooli ja lasteaia 

ettevõtlustegevuste jm tegevuste 

läbiviimiseks. 

Erinevad 

projektid ja 

koostöö-

programmid. 

Direktor Igal  

õppeaastal 

 

 

4. 5 ÕPPE-JA KASVATUSPROTSESS 

TEGUR 4.5. 1: Ettevõtliku õppe meeskonna olemasolu 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Ettevõtliku õppe 

meeskonna olemasolu 

Ettevõtliku õppe 

koordinaatori ja 

meeskonna olemasolu. On 

määratletud 

vastutusvaldkonnad ja 

ülesanded, määratletud aeg 

nende elluviimiseks. 

Ettevõtliku kooli koordinaator (EVK) 

olemas; on koostatud ametijuhend. 

 EVK 2019/2020 

 

On loodud meeskond. Rollid määratakse 

igal õppeaastal vastavalt õppeaasta 

eesmärkidele. Koosolekud 1x korda kuus. 

SA Läänemaa poolt on olemas tugiisik.  

Ülesanded ja vastutusvaldkonnad on 

jagatud koostöös juhtkonna, õpetajate ja 

 EVK  Igal 

õppeaastal 
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õpilasesindusega; tulemus kajastub 

õppeaasta üldtööplaanis. 

Sisekoolitused ettevõtliku õppe 

rakendamiseks, õpetajate metoodiline 

nõustamine nii koolis kui lasteaias. 

    

  EVK 

 

Igal 

õppeaastal 

Kava koostamine kooliväliste koolitajate, 

nõustajate, partnerite kaasamiseks. 

Koolitusfond 

Projektid 

EVK Igal 

õppeaastal 

Tegevuste analüüs TULEM kokkuvõtete 

põhjal, ettepanekute tegemine 

tegevuskavadesse. 

 EVK Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.5.2: Ettevõtluse õppe olemasolu 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav .Tähtaeg 

Ettevõtlusõpe on 

kirjeldatud lasteaia ja 

kooli õppekavades kas 

eraldi või lõimitult. 

Toimiv ettevõtlusõpe on 

kirjeldatud õppekavas 

koolis Ettevõtlikkuse ja 

ettevõtluse õppe 

moodulina, integreerituna 

õppetundidesse, teema- ja 

projektinädalatesse ja –

päevadesse; lasteaias 

lõiminguna 

igapäevategelustesse.  

Lähtutakse piirkonna 

spetsiifikast. 

30% lastest ja õpilastest 

osaleb ettevõtlusele 

suunatud teoreetilistes ja 

praktilises tegevuses. 

Kooli ja lasteaia õppekavade täiendamine 

ja arendamine ettevõtliku õppe 

rakendamiseks. 

 Arendusjuht 

EVK 

2020/2021 

Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse õppe 

mooduli koostamine. 

Projekt Arendusjuht 

EVK 

 

 

2020/2021 

Ülekooliliste projektide lõimimine 

õppeainetega teema- ja projektinädalate 

ning – päevade raames, kaasates kooli ja 

lasteaia partnereid ja lapsevanemaid (sh 

heategevusüritused, laadad, partnerite ja 

lastevanemate poolt läbi viidud 

õppetegevused, ettevõtete külastamine, 

„Tööle kaasa“ projektis osalemine jms)  

Tegevused on kirjeldatud igal õppeaastal 

kooli üldtööplaanis. 

NK eelarve 

+ 

projektidest 

saadud 

vahendid 

EVK 

Arendusjuht 

 

Igal 

õppeaastal 

Kooli osalemine õpilasfirmade laatadel; 

õpilasfirma koolitus; vähemalt ühe 

õpilasfirma loomine. 

 EVK 

huvijuht 

Alates 

2021/2022 
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TEGUR 4.5.3: Õppeasutusest väljalangevus 

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Õppeasutusest 

väljalangevus EHISe 

mõistes 

(va lasteaed) 

Kohaliku omavalitsuse 

koolipiirkonna (Noarootsi 

osavald) õpilaste osas 

väljalangevus puudub ehk 

on 0%. 

 

Õpilaskodu õpilaste 

väljalangevus mitte üle 

0,3% 

 

 

Õpilaste õpitulemuste ja üldpädevuste 

kujunemise jälgimine ja toe vajaduste 

kaardistamine. 

     Arendusjuht Jooksvalt 

igal 

õppeaastal 

Uutele, sh õpilaskodu õpilastele nö 

sisseelamisprogrammi koostamine ja 

rakendamine, integreerimaks neid 

kooliperre ja kohalikku kogukonda. 

   

Õppeprotsessi tulemuslikkuse hindamise 

arutelud kooliastmete kaupa.  

 Arendusjuht 1-2 korda 

trimestris 

või 

vastavalt 

vajadusele 

Õpilaste hariduslikest erivajadustest 

lähtuva õppemetoodika rakendamine, 

vajadusel IÕK või isikliku arenguplaani 

või käitumiskava koostamine. 

    

  Arendusjuht 

Sotsiaalpedagoog 

Vastavalt 

vajadusele 

Ümarlauad HEV õpilaste ja õpilaste 

õpiraskuste, käitumisraskuste. 

ennetamiseks või korrigeerimiseks. 

 
Arendusjuht  

Sotsiaalpedagoog 

Vastavalt 

vajadusele 

Psühholoogi teenuse tagamine 

abivajajatele. 

   Direktor Vastavalt 

vajadusele 

Psühholoogi vaatluspäevad lasteaias.  Direktor 2 x 

veerandis 

Logopeediteenuse tööle rakendamine 

(töötaja leidmine). 

 Direktor 

koostöös kooli 

pidajaga 

Pidev 

Kooli, õpilaskodu ja lasteaia personali 

koolitused lapse ja noore arengu 

toetamisest ning enda läbipõlemise 

vältimisest. 

NK 

koolitusfond+ 

erinevate 

ühenduste 

Direktor Igal 

õppeaastal 
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(tasuta) 

koolitused 

Perede nõustamine, suunamaks õpilane 

Rajaleidja vm nõustamiskeskuse poole. 

 Arendusjuht 

Sotsiaalpedagoog 

Vastavalt 

vajadusele 

Teabevahetus kohalike omavalitsuste  

lastekaitsetöötajatega. 

 Sotsiaalpedagoog Vastavalt 

vajadustele 

  Kooli ja õpilaskodu töötajate ühised 

töökoosolekud, infopäevad teabe 

vahetamiseks ja õpilaste arengu 

toetamiseks. 

  

Sotsiaalpedagoog 

Vastavalt 

vajadusele 

TEGUR 4.5.4: Õpilaste kaasatus õppe-kasvatusprotsessi kujundamisse       

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Toimib regulaarne 

õppijatelt õppeprotsessi 

kohta ettepanekute ja 

tagasiside küsimine ja 

selle alusel selle alusel 

õppeprotsessi 

parendamine. Toimub 

õppijate kaasamine õppe 

eesmärgistamisel ja 

meetodite kavandamisel. 

Regulaarne õpilaste 

küsitlemine ja tagasiside 

saamine. Kirjeldatud on 

ettepanekute ja tagasiside 

tulemuste analüüs. 

Aineõpetajad võimaldavad õpilastele 

valikuid tööülesannete täitmisel ja tähtaja 

planeerimisel. 

 Direktor Pidev 

  Õpetajatel on kasutada valik 

  tagasisideküsitluste vorme; õpilaste 

  tagasiside on regulaarne. 

    Direktor   Igal 

õppeaastal 

  Õpetaja eneseanalüüs tegevustest õpilaste 

  kaasamisel. Tundide vaatlused. 

 

 Direktor  Igal 

õppeaastal 

TEGUR 4.5.5: Aktiivõppe meetodite kasutamine    

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Õppeprotsessis 

kasutatavate aktiivõppe 

meetodite osakaal ja 

vaheldusrikkus, laste 

algatust nõudvate 

tegevuste ja 

vabategevuste osakaal. 

On olemas ülevaade 

kasutatavatest õppe-

meetoditest.  

 

Tundide ja 

lasteaiategeluste 

  TULEM-tunni mõiste ja toime 

  mõtestamine ja kasutamise otstarbekus 

  arutatakse läbi nii kooli kui lasteaia  

  õpetajate koolituspäevadel. 

      EVK  Igal  

õppeaastal 

  TULEM-tunni rakendamise  

  (enese)hindamine õpetaja eneseanalüüsides 

   ja arenguvestlustel. 

     EVK 1-2 x aastas 
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Tunnid valmistatakse ette 

TULEM mudeli järgi. 

ettevalmistamiseks ja 

läbiviimiseks kasutatakse 

TULEM mudelit. 

 

Tundide vaatlused ja tagasiside.        Direktor 

     

Jooksvalt 

Kogemuskohtumised teiste ettevõtlike 

koolidega. 

     Direktor 2 x aastas 

TULEM tunni kokkuvõtete koondamine 

pilves.  

   Kõik õpetajad Alates 

2020/2021 

TEGUR 4.5.6: Lõimitud õpe ja seos praktikaga   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Erinevate 

ainevaldkondade 

lõimimine õppeprotsessis, 

kirjeldatus õpetajate 

töökavades. 

Õppeprotsessis valmivad 

praktilist väärtust omavad 

lahendused. 

Lõiminguprotsess on üles 

ehitatud TULEMile. 

Erinevate õppeainete 
lõimimine lasteaias ja 
koolis on teadvustatud ja 
toimib. 
Lõimitud õppe käigus 
viiakse läbi praktilist 
väärtust omavaid tegevusi 
(mis on suunatud väljapoole 
õppeasutust). 

Projektipäevade ja teemanädalate või –

päevade läbiviimine. 

NK eelarve 

+ projektid 

    

    Arendusjuht 

    Huvijuht 

Igal 

õppeaastal 

Õpetajate loomiskoosolekud ainete 

vaheliste seose loomiseks, lasteaias 

valdkondade lõimimiseks ja 

projektipäevade ette valmistamiseks. 

 Direktor 
Arendusjuht 

Igal 

õppeaastal 

Õppekava täiendamine ja arendamine 

ettevõtlusõppe rakendamiseks teoorias ja 

praktikas. 

 Direktor 2020/2021 

Kooli õppekava täiendamine ja arendamine 

rootsi keele õppe rakendamiseks teoorias ja 

praktikas. 

 Direktor 2021/2022 

Õppekavade täiendamine ja arendamine 

mereheriduse rakendamiseks teoorias ja 

praktikas. 

 Direktor 2021/2022 

Valikainete vajaduste ja võimaluste 

selgitamine; vajadusel rakendamine. 

 Direktor 2022/2023 

Õpilasalgatused heategevuslikes üritustes 

osalemiseks ja nende korraldamiseks. 

 Huvijuht Igal 

õppeaastal 

Koolile, piirkonnale ja/või vallale oluliste 

õpilasprojektide läbiviimine. 

NK eelarve 

+ projektid 

Huvijuht 
(Projektijuht) 

Igal 

õppeaastal 

Loovtööde koostamisel lõimingu 

teadvustamine ja tulemuse suunamine 

 Arendusjuht Igal 

õppeaastal 
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praktilistele väljunditele. 

TEGUR 4.5.7: Õppimist toetav hindamine   

Tegur Mõõdik Tegevus Täiendavad

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Hindamissüsteem on 

kirjeldatud kooli 

hindamise korras ja 

sisaldab õppimist toetava 

hindamise põhimõtete 

rakendamist. 

Sihtrühmade 

informeeritus hindamise 

põhimõtetest. Suuliste ja 

kirjalike hinnangute 

kasutamine numbriliste 

hinnangute asemel. 

Sihtrühmad on hindamisest 

informeeritud, 

hindamissüsteem on 

kirjeldatud ja kasutatav. 

Piirkonnas toimub 

kogemuste jagamine kooli 

hindamissüsteemist. 

Kogukonnas on üldine 

rahulolu 

hindamissüsteemiga. 

Toimub süsteemi 

regulaarne parendamine, 

kogemuste jagamine 

huvigruppidega. 

Hindamissüsteemi arendamist ette 

valmistav koolitus. 

 Direktor Sügis 2020 

Loovainete ja inimeseõpetuse  jaoks 

mitteeristava (arvestatud-mittearvestatud) 

hindamise mudeli loomine. 

 Direktor 2020/2021 

Lapse arengu hindamise tõhususe ja 

meetodite analüüs ja hindamine lasteaias.  

 Direktor Kevad 

2020/2021 

Hindamise korra tutvustamine 

lastevanemate üldkoosolekutel. 

 Direktor Igal 

õppeaastal 

Rahuloluküsitlused hindamissüsteemi 

tõhususe kohta (erinevad huvigrupid – 

õpetajad, õpilased, lapsevanemad). 

 Direktor Igal 

õppeaastal 

Kogemuskoolitused erinevate 

hindamismeetodite rakendamisest nii 

koolis kui lasteaias. 

 Direktor  Vastavalt 

koolitusplaa

nile 

 

 

TERVIS JA TURVALISUS 

Tegur  Mõõdik Tegevus Täiendavad 

vahendid 

Vastutav Tähtaeg 

Tegutseme Kiusamisvaba 

koolina Kõigis klassides 

rakendatakse 

Kiusamisvaba Kooli 

õppeprogramme. 

I-II kooliastme õpetajad osalevad KiVa 

koolitustel ja jätkavad õppeprogrammide 

õpetamist. 

KiVa 

programm 

KiVa-tiimi juht Igal õppeaastal 

III kooliastme õpetajad osalevad KiVa KiVa 

programm 

KiVa-tiimi juht Alates 

2020/2021 
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koolitustel ja alustavad õppeprogrammide 

kasutamist. 

Kiusamisjuhtumite 

ennetamine ja kohene 

lahendamine. 

  Koostöös koolipsühholoogiga kiusajate ja 

  kiusatavate nõustamine ja juhendamine.  

  Kohene märkamine ja sekkumine. 

 KiVa-tiimi juht Jooksvalt. 

KiVa tiim osaleb 

üleriigilise võrgustiku 

töös. 

Suve- ja talveseminarid; õpe 

kiusamisjuhtumite lahendamiseks. 

KiVa 

programm 

KiVa-tiimi juht Igal õppeaastal 

 Lasteaias rakendatakse 

KiVa programmi. 

Lasteaiaõpetajad on läbi arutanud, kes, 

millal ja millises mahus metoodikat 

rakendab. KiVa programm on 

integreeritud tegevustesse ja fikseeritud  

e-päevikus. 

   

Tervist toetav elustiil Kõik lasteaia- ja 

koolipere liikmed on 

teadlikud, kuidas 

parimal viisil oma 

tervist hoida. 

Ühistegevused tervist hoidva mõtteviisi 

toetamiseks, sh osalemine vaimse tervise 

programmides ja kavades. 

Projektid + 

NK eelarve 

Tervisemeeskond 

Huvijuht 

Vähemalt 1 x 

õppeaastas 

Lahendused  kooli 
õuevahetundide 
toimimiseks 

Õpilased viibivad kooli-

päeva jooksul vähemalt 

kahel vahetunnil õues. 

Personalitöö ümberkorraldamine õpilaste 

turvalisuse tagamiseks õuevahetundide ajal. 

 Direktor 2020/2021 

Liikumine igasse koolipäeva Vähemalt 30% õppe- 

jm koolitegevusi on 

seotud  aktiivse 

liikumisega. 

 

Lasteaialapsed viibivad 

õues iga päev nii pikalt 

kui võimalik. 

Rakendatakse 

maksimaalselt 

õuesõpet. 

 Õpetajad arvestavad õppemeetodite valikul  

 õpilaste liikumisvajadusega.  Andmete 

 kogumine pilves.  

  

 Direktor Alates 

2020/2021 

Põhjendatud juhul ja nii sageli kui 

võimalik viiakse kooli õppetegevused  

  läbi õuetundidena. 

 Arendusjuht Igal õppeaastal 

  Traditsioonilised koolitegevused seotakse 

  liikumisega (spordinädal, õppematkad,  

  projekti- ja teemapäevad). 

 

NK eelarve 

Projektid 

Tervisemeeskond 

Huvijuht 

Igal õppeaastal 
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Rahu ja tasakaal 
Vähemalt 50% 

õpetajatest valdab 

tehnikaid, mida kasutada 

enda ja õpilaste rahu ja 

tasakaalu saavutamiseks. 

  Iganädalased ülekoolilised  

  meditatsiooniminutid. 

 Arendusjuht Igal õppeaastal 

  Õpetajate ja õpilaste koolitus(ed) erinevate 

  rahunemis-  ja keskendumismeetodite 

  rakendamiseks. 

 Direktor Vastavalt 

vajadusele 

Ühiskoolitused lapsevanematele, 

õpetajatele, kasvatajatele (Vaikuseminutid 

vm) 

 Direktor  

  Mängulise jooga tunnid huvilistele  Huvijuht Vastavalt 

nädalapalaanile 

 
 

  Rahulolu-uuringud psühhosotsiaalse 

  töökeskkonna hindamiseks 

 Direktor 2021 

2023 

2025 

Koolitused turvalisuse 

tagamiseks ja eriolukordade 

lahendamiseks 

90% koolitöötajatest ja 

100% õpilastest on 

koolitustel osalenud. 

   Toimimine tulekahju korral. 

   Ettevaatlikkus liikluses. 

   Digiturvalisus 

 Arendusjuht 

Huvijuht 

IT-juht 

Igal õppeaastal 

   Esmaabi  Direktor 1x  

kahe aasta 

jooksul 

   Erinevad vajaduspõhised koolitused ja 

   Infopäevad. 

 Arendusjuht Jooksvalt 

vastavalt 

vajadusele 

 

 

IKT – VALDKONNA ARENDAMISE KAVA (KOOSTÖÖS NOAROOTSI GÜMNAASIUMIGA) 

Eesmärk Vahendid Vastutaja Prognoositav tähtaeg 

IKT vahendite kaasajastamine    

Sülearvutid on kaasaajastatud 12000 IT - juht 2021 

Kõigis klassides nutitahvlid ja dokumendikaamerad 7000 IT - juht 2023 

Kaasaegse tahvelarvuti klassikomplekt 4800 IT - juht 2022 
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Juhtmeta pildi kuvamise võimalus kõikides klassides 630 IT - juht 2022 

Konverentskõneseadmed klassides hübriidtundide läbiviimiseks 1200 IT - juht 2021 

Varukoopiaserveri ruumi laiendamine 600 IT - juht 2023 

    

Tarkvaraplatvormide täiendamine ja juurutamine  IT - juht 2020 - 2025 

Koolide pilve (NextCloiud+OnlyOffice) pidev kaasajastamine ja uute 

võimaluste loomine 

 IT - juht 2020 - 2025 

Distantsõppekeskkonna jätkuv kaasajastamine ja uute võimaluste loomine  IT - juht 2020 - 2025 

Jellyfin audio ja video voogedastusserveri paigaldus ja juurutamine  IT - juht 2021 - 2025 

SnipeIT IKT varahaldustarkvara paigaldus ja juurutamine  IT - juht 2021 - 2025 

Zabbix IKT monitooringutarkvara paigaldus ja juurutamine  IT - juht 2021 - 2025 

Kesksete kasutajate ja paroolide tugi uutele majasisestele 

tarkvarasüsteemidele(LDAP) 

 IT - juht 2021 - 2025 

Hübriidtundide tarvis täiendavad tarkvaralised lahendused  IT - juht 2020 - 2025 

 

 

   

Digipädevuste arendamine    

Digipeegel – digipädevuste arengu hindamine  Direktor 

IT- juht 

2021/2022 

2024/2025 

Arvutikasutuse baaskoolitus  IT - juht 2020 - 2025 

Koolide pilve baaskoolitus  IT - juht 2020 - 2025 

Koolide pilve täiendkoolitus  IT - juht 2020 - 2025 

Distantsõppe koolitused  IT - juht 2020 – 2025 

Hübriidtunni tutvustus ja koolitus  IT - juht 2020 - 2025 

Küberhügieeni ja IT turvalisuse koolitus  IT - juht 2020 - 2025 

Jellyfin voogedastustarkvara koolitus  IT - juht 2021 - 2025 

Audio ja video töötlemise koolitus  IT - juht 2020 - 2025 

Fototöötlemise baaskursus  IT - juht 2021 - 2025 

Fotograafia baaskursus  IT - juht 2021 - 2025 

IT- ja tehnoloogia tunnid õppekavas ja tunniplaanis  Arendusjuht 

IT-juht 

Alates 2021/2022 

Robootikaringide tööle rakendamine koolis ja lasteaias  Huvijuht 

IT- juht 

Alates 2020/2021 
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INVESTEERINGUTE KAVA 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Kooli ja lasteaia hoone 

väikeinvesteeringud , sh 

õpperuumide kaasajastamine 

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Lasteaia juurdeehitus (moodul) 25 000  25 000 25 000 25 000 25 000 

Rulapark 25 000     

Klassiruumide mürataseme 

vähendamine (laepaneelid vms) 

5000     

Lasteaia õueala rattasõidutee  15 000    

Tenniseväljaku katte vahetus  15 000    

Õuesõppe alad (3) 5000 5000 5000   

Välijõusaal  25 000    

Jalgpalliväljak   80 000   

Spordisaali laiendus    1 000 000  
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