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Maidla Kooli arengukava 2016- 2025 
 
 
Maidla Kooli arengukava on koostatud lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 

67 lõikest 1 ning Koolieelse lasteasutuse seaduse § 91, millest tulenevalt on arengukavas 

määratud kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad aastani 2025, et tagada kooli tulemuslik 

toimimine ja jätkusuutlik areng. Maidla Kooli üldiseks eesmärgiks on tagada kooli 

õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele. 

 

Maidla Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 

ning tegevuskava püstitatud eesmärkide saavutamiseks. Dokumendis lähtutakse Lüganuse 

valla arengukavast, Maidla Kooli põhimäärusest, Maidla Kooli sisehindamise aruandest ning 

rahuloluküsitlustest. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade kirjeldamisel on lähtutud 

sisehindamise tulemusena välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides 

kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust.  

 

Sisehindamisel lähtuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahv 78 lõikest 1, Koolieelse 

lasteasutuse seaduse § 242 ning haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010. a määrusest nr 49 

„ Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste 

tegevusnäitajad“. Arengukava koostamiseks ja täiendamiseks moodustati töörühm, kelle 

ülesandeks oli korraldada arengukava terviklik koostamine kindlaks määratud tähtajaga. 

Arengukava täiendamisse olid kaasatud isikud, kes arengukava elluviimise eest vastutavad. 

 

Arengukava ja arengukava tegevuskava on aluseks üldtööplaanile, milles esitatakse 

arengukavas olevate eesmärkide ja põhisuundade realiseerumise läbi konkreetsete tegevuste ja 

nende tegevuste rakendamise. Kooli üldtööplaanis ja lasteasutuse aasta tegevuskavas  

kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide saavutamiseks, 

sõnastatakse mõõdetavad tulemused, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamiste 

eest vastutavad isikud. 

 

Arengukavast lähtutakse kooli õppekava koostamisel, pidades silmas paikkonna vajadusi, 

kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove ning kasutatavaid ressursse. 
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Arengukava elluviimine tugineb kooli liikmeskonna initsiatiivil, saavutustel ning muutustega 

kohanemisvõimel. Arengukava tuleb vaadelda muutuva õigusruumi kontekstis ja arvestades, 

et edaspidi toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja õiguslikus regulatsioonis võivad 

mõjutada ja muuta meie prioriteete eesmärkide ja põhisuundade osas. 

 

Arengukava loob pildi sellest, kuhu kool tahab oma arengus pürgida. Dokument väljendab 

seda, millisena näevad kooliorganisatsiooni liikmed enda kooli tulevikus ning milliseid 

eesmärke nad soovivad saavutada selleks, et tagada toimiv õppe- ja kasvatusprotsess. 

Arengukava on koostatud põhimõttel, et arengukava koostatakse endale. Arengukavas 

esitatud eesmärkide saavutamise kohustus on kooli töötajatel ning seda toetab kooli 

hoolekogu. 

 

Missioon tähendab kooli olemasolu üldist eesmärki, miks ja kelle jaoks me eksisteerime. 

Visioon annab meile soovitava olukorra kirjelduse, millised me tulevikus oleme ning mille 

poolest teistest koolidest eristume. Põhiväärtuste all mõistame ühiseid hoiakuid, suhtumist ja 

käitumisreegleid, mis aitavad meil oma kooli missiooni teostada ja visioonis kirjeldatuni 

jõuda. 

Kooliarendus ja kriitilised edutegurid 
 
Kooli tulemuslikkus, toimimine ja areng sõltuvad kriitilistest eduteguritest. Arengukava 

elluviimiseks ja missiooni täitmiseks on vajalik arvestada kriitiliste eduteguritega: 

 

• Professionaalne ja pidevale arengule motiveeritud pedagoogiline personal 

• Kaasaegne ja kvaliteetset õpet võimaldav õpi- ja kasvukeskkond 

• Tihe koostöö kooli ja kodu vahel 

• Õppijakeskne õppe- ja töökorraldus 

• Õppetööd toetav huvitegevus 

• Stabiilne õppijate arv 
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Missioon 

Maidla Kool  on harmooniline õpi- ja arengukeskkond koolieelse- ja põhihariduse 

omandamiseks kõigile koolis õppida soovivatele õpilastele, loomaks parimad eeldused tubliks 

ühiskonnaliikmeks kujunemisel. 

Visioon 

Olla võrdseid võimalusi pakkuv avatud õpikeskkond õpilase mitmekülgseks arenguks ja  

kogukonna vaimsuse kujundaja ning elukestva õppe keskus. 

M a i d l a s t  m a a i l m a !  

 
Kooli väärtused 

Maidla Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset 

arengut. Luuakse tingimused õpilase võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks 

ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks. 

Kool asub ajaloolises ja looduslikus keskkonnas, mis aitavad kaasa ning loovad fooni 

kodukoha ajaloo kinnistamisele ja loodussõbraliku suhtumise kujundamisele. 

• Hoolime üksteisest ja sallime erinevusi. 

• Suhtume lugupidavalt üksteisesse. 

• Käitume viisakalt ja vastutustundlikult. 

• Täidame kokkuleppeid ja jagame vastutust. 

• Töötame ühtse meeskonnana. 

• Suuname õpilasi koostööle. 

• Kaasame huvigruppe kooliellu. 

• Hoiame kooli traditsioone. 

• Arendame loovust ja kujundame eetilisi väärtusi. 

• Kasutame innovaatilisi vahendeid ja meetodeid õppe-kasvatustöös. 

• Kasutame maksimaalselt õpikeskkonna võimalusi ning areneme ajas. 

• Saavutame võimetekohase haridustulemuse ja hoiame kooli head mainet. 
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Maidla mõisakool kui pärl 

Parim õpikeskkonnaga väljaarendatud materiaalse baasiga kompleksina kasutatav keskus, kus 

toimivad edukalt koostöös lasteasutus- kool- noortekeskus. 

Lasteasutuse baasil on võimalik tööle rakendada veel üks rühm, mis annab võimaluse 

kinnistada lapsi põhikooli astmesse. Täna on nõudlus täiendavate lasteaiakohtade järele. 

Järjekorras on hetkel 5 last. 

Maidla Kool on:  

 

avatud, salliv ja initsiatiivi soosiv;  

tasakaalukas, harmooniline ja looduslähedane;  

hea kasvupinnas igakülgseks arenguks;  

vaimsuse kandja, valla sotsiaalse ja kultuurielu keskus; 

hea õppimise ja õpetamise koht; 

õppe- ja kasvatusprotsessi toetaja. 

 

 

Kooli eesmärk ja põhisuunad 

 

Kooli tegevuse põhieesmärk on toetada ja täiendada perekonda lapse isiksuse mitmekülgsel 

arendamisel ning luua võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse 

täitmiseks.  

Lasteasutuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates 1,5 eluaastast kuni koolikohustuse 

tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.  

 

Põhieesmärgi saavutamiseks ja lapse võimete ja annete paremaks arendamiseks loob kool 

koos koolipidajaga täiendavad võimalused ja tingimused. 

Maidla Kool on avatud kõigile, siin koheldakse õpilasi võrdselt ning luuakse eeldused ja 

võimalused isiksuse igakülgseks harmooniliseks arenguks. Kool aitab kaasa õpilase 

kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada 
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erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete 

kohast õpiteed. 

Kooli tegevust käsitletakse valdkonnapõhiselt, milleks on: 

Kooliarenduse valdkonnas EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE on määratletud järgmised 

kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

 

Üldeesmärk: kompetentne, demokraatlik ja laiapõhjaline juhtimine, kõik kooli töötajad on 

kaasatud otsustusprotsessi, õpilased osalevad kooli arendustegevuses, toimib õpilasesindus. 

Kooli dokumendid on vastavuses kehtiva seadusandlusega ja vastavad kooli juhtimise vajadustele. 

 

Mõõdetavad  tulemused: juhtkonna struktuur on kinnitatud vastutusalati. Tagasiside 

saamiseks korraldatakse rahulolu-uuringuid. Koosolekute süsteem kaasab põhiprotsessi kõik 

pedagoogid. Kõikidel töötajatel, õpilastel, huvigruppide esindajatel on vabadus teha 

ettepanekuid juhtimise ja  arengu parendamiseks, osaleda töögruppide töös. Pedagoogid ja 

teised töötajad on teadlikud kooli põhieesmärgist ja õppeaastaks seatud suundadest. Neile on 

loodud võimalus osaleda kooli arendustegevuses. Juhtkonnal on eestvedav roll kollektiivi 

kaasamisel kooli sisehindamise läbiviimisse, aruande koostamisse ning selle alusel 

arengukava täiendamisse. 

 

Kogu kooli personal on kaasatud planeerimisse, tegevusse, analüüsi ja parendusse. 

 

Kooliarenduse valdkonnas PERSONALIJUHTIMINE on määratletud järgmised kooli arengu 

eesmärgid ja põhisuunad. 

 

Üldeesmärk: tagada õpilaste areng  läbi professionaalse motiveeritud ja kvalifitseeritud 

personali. 

Mõõdetavad tulemused:  kvalifikatsiooniga pedagoogide arv pedagoogide üldarvust (100% 

kvalifikatsiooniga pedagooge), täiendkoolitusel osalemine, personaalsete oskuste arendamine, 

rahvusvahelistes ja kohalikes projektides osalemine, pedagoogide vanuseline struktuur, töölt 

lahkunud pedagoogide arv, vabade (täitmata)  kohtade olemasolu, personali rahulolu-

uuringute tulemused, personali rahulolu võrdlus eelnevate aastatega, personali osalemine 

töörühmade töös.  
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Koolis töötab kompetentne ja motiveeritud personal. 

 

Kooliarenduse valdkonnas KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA on määratletud järgmised kooli 

arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

 

Üldeesmärk: Koolile olulised huvigrupid on määratletud ja  tegevusse on kaasatud õpilaste 

arengu ja kooli arengu toetamisse. Hoolekogu ja õpilasesinduse aktiivne roll koolielu 

korraldamisel. 

Mõõdetavad tulemused:  huvigruppide rahulolu-uuringute tulemused ja nende võrdlemine 

varasemate aastate tulemustega, kooli positiivne imago õpilaste, lapsevanemate, teiste koolide 

ja haridusasutuste ning avalikkuse silmis, hoolekogu ja õpilasesinduse ettepanekute 

arvestamine koolielu korralduses. 

 

Huvigrupid toetavad õppija ja kooli arengut. 

 

Kooliarenduse valdkonnas RESSURSSIDE JUHTIMINE on määratletud järgmised kooli 

eesmärgid ja põhisuunad. 

 

Üldeesmärk: õpilase arengut toetav turvaline ning kaasaegne õppe- ja arengukeskkond, 

eelarvelist ja inimressurssi kasutatakse otstarbekalt ja säästlikult. 

Mõõdetavad  tulemused: eelarve maht võrrelduna eelmiste aastatega, investeeringute maht, 

vajalike õppevahendite olemasolu nii õpilastel kui ka  õpetajatel, töö- ja õppekeskkond on 

arendav ja turvaline, kaasajastatakse IKT vahendeid ja nende kasutamise võimalusi,  tagatud 

on koolikeskkonna areng. 

 

Koolis on ökonoomne, kaasaegne ja turvaline õpikeskkond õpilasele ja töökeskkond 

personalile. 

 

Kooliarenduse valdkonnas ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS on määratletud järgmised 

kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad. 

 

Üldeesmärk:  õpilase individuaalse arengu toetamine, kooli alusväärtuste teadvustamine, õppe 

mitmekesistamine, tagatud on õppimist motiveeriv keskkond.  
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Mõõdetavad tulemused: huvitavad tunnid, erinevad õppekavad, õpilaskesksed 

õpetamismeetodid, õpilaste saavutused, väljalangevuse minimeerimine, rahulolu-uuringud. 

 

Kooli õppekorraldus arvestab õppija individuaalsust ja arengut. 
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Arengusuunad 

 

Alusharidus 

 

Maidla Kooli lasteasutuses tegutseb kaks liitrühma – Õnnetriinud ja Rõõmupesa. 

Lasteasutuses on võimalik pakkuda alushariduse  omandamise võimalust 40 lapsele. Uue 

lasteaiahoone ruumiprogramm võimaldab täiendavate teenuste (lapsehoid) väljaarendamist, 

mis toetab alus- ja põhihariduse jätkusuutlikku arengut. 

 

Vajadusel on võimalik avada hariduslike erivajadustega (HEV) laste rühm praeguse Maidla 

Mõisa Arenduse hoones ehk mõisaaegses valitsejamajas, mis toimis varemgi Maidla 

lasteaiana.  

 

Oluline on tugev alusharidus ja kindlatel väärtustel põhinev õpetamine, millega pannakse alus 

tervete, haritud, kultuursete, eetiliste väärtushinnangutega, õnnelike inimeste kujunemiseks. 

 

Koolieelse lasteasutuse teenuse vajalikkust on kindlustatud aastateks ja sündivust arvestades 

on võimalik täita kaks liitrühma lastega ning pakkuda teenust naaberomavalitsusele. 
 

Kaasata lasteasutuse tegevusse lapsevanemaid, õpilasi ja õpetajaid, naaberlasteasutusi, 

noortekeskust, tehes ühisüritusi, jagades töökogemust, pakkudes võimalust 

karjääriplaneerimiseks. Toetada perekonda lapse igakülgsel arendamisel läbi turvalise ja 

loova keskkonna ning professionaalse ja armastava kollektiivi. 
 

Maidla Kooli lasteasutuses saab laps areneda just talle omases suunas . Lapsevanem on alati 

oodatud ning saab abi õpetajatelt, leiab toetust ja mõistmist. Ühisprojektide kaudu on 

võimalik tugevdada meeskonna ühtsust, jagada häid kogemusi ja korraldada ühisüritusi koos 

kooli ja naaberlasteasutustega. Lasteasutuse kasvukeskkond on suurepärane, areng saab 

toimuda õpetajate  pühendumuse ja uute õppemeetodite kaasamise kaudu.  
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Üldharidus 

 

Maidla kool on elukohajärgne kool, kus kujundatakse õpilasele eakohane, turvaline, 

positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskusi ning 

loovust.  Kool on paindlik ja lähtub õpilaste erinevatest võimetest, hoiakutest ja sotsiaalsetest 

oskustest, arvestades kodukeelt. Kool pakub õpilastele sarnaseid hariduslikke ja kasvatuslikke 

võimalusi ning tingimusi, et kõigil õpilastel oleks võrdne võimalus jätkata pärast põhikooli 

õpinguid gümnaasiumis või ametikoolis.  

 

Senisest enam pööratakse tähelepanu kaasava hariduse põhimõtete rakendamisele, et 

haridusliku erivajadusega õpilased õpiksid üldjuhul oma elukohajärgses põhikoolis, kus neile 

luuakse sobivad tingimused. Selleks, et pedagoogid tuleksid hariduslike erivajadustega 

lastega tavaklassis toime, korraldada eripedagoogikaalaseid koolitusi, pakkuda logopeedi ja 

eripedagoogi teenust ning vajadusel psühholoogilist nõustamist.  

 

Alushariduse omandanud õpilastele tagatakse põhihariduse ja huvitegevuse kättesaadavus. 

Soodustada  kõigi lasteasutuse lõpetanute asumist oma kooli põhiharidust omandama. 
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Seletuskiri arengukavale  

Õppenõukogu 26.04.2016 protokoll nr 4; 

Lasteasutuse pedagoogilise nõukogu 26.04.2016 protokoll nr 11; 

Hoolekogu 14.03.2016 protokoll nr 3; 

Õpilasesinduse 03.05.2016 protokoll nr 6. 

 

Üldandmed 

 

Maidla Kool asub Ida–Virumaal Lüganuse vallas Maidla külas endises Maidla mõisa 

kompleksis, mis koosneb viiest eraldiseisvast hoonest. Peahoone on kahekorruseline (1027,5 

m2, ehitatud 1764-1767), seal asuvad õppeklassid, õpetajate tuba, aula, haldusruumid, 

garderoob, söökla ja tualettruumid. Mõisa peahoones toimusid restaureerimistööd - 2002. 

aastal kooli kivikatus ja keldrikorrus, 2004.aastal esimene ja teine korrus ning 2012. kooli 

kivikatus. Mõisa parempoolses häärberis (171 m2, ehitatud 18. sajandi II poolel) paiknevad 

muusika ja käsitöö klass, tööõpetuse, puidu- ja metallitöö klassid, seadmeruum, garderoob, 

õpetaja kabinet ja tualett. Lasteasutus paikneb 2012.aastal valminud kahekorruselises hoones 

(934 m2). Hoones asuvad ruumid kahele rühmale, bassein, saal, metoodikakabinet, haige lapse 

tuba koos arstikabinetiga ja muud abiruumid. Õpilaste kasutuses on 2001. aastal rajatud 

spordihoone.  

 

Mõisakompleksi ümber on suur park koos ajaloolise piirdemüüriga. Mõisapargis on 

liiklusväljak, spordiväljak, õpperajad ja  aed koos ürdiaiaga. 

Alates 01. septembrist 2009 saavad õpilased kasutada koolis käimiseks 2,23 km pikkust 

turvalist valgustatud kergliiklusteed, mis ühendab Maidla ja Savala küla, 2015 rajati turvaline 

ja valgustatud kergliiklustee suunal Maidla-Kiviõli. 

 

Kooli ajalugu 

 

Hariduse omandamise traditsioonid vallas ulatuvad aastasse 1740/41, mil  kirikuaruandes on 

esmakordselt nimeliselt kirjas, et Erras ja Hirmuses hoolitseb kooli eest ka talurahvas. Viis 

aastat hiljem on visitatsiooni protokollis märgitud koolmeistreid. Maidlas on neid 7-8. Iga 
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mõisa piirkonnas oli uus kool. 1769.a mainitakse Rääsa ja Aidu kooli (Nurgamaa, Anne. 

Johannes Kangro loominguline pärand. Iisaku 2011:124). 

Kuni 1880.aastani esitasid aruandeid koolide kohta kirikuõpetajad, Sealt edasi nõuti aruandeid 

otse koolilt. Nende põhjal on võimalik koolitööd pidevalt jälgida – Aidus 1842.aastast, Rääsas 

1848.a. (kuigi juba 1769.aastal mainiti mõlemat kooli). Koolid rajati Soonurmes 1857.a, 

Savalas 1860.a töötas ajuti juba 1834.a), Tarumaal 1875.aastal. (Nurgamaa, Anne. Johannes 

Kangro loominguline pärand. Iisaku 2011:125). 

 

1920.a sai Maidla mõisa peahoone koolimajaks, alguses küll emigrantide koolina. 1923.a oli 

seal Savala kooli kaks klassi, 1925.a sai tast aga iseseisev Maidla 6-kl kool (Nurgamaa, Anne. 

Johannes Kangro loominguline pärand. Iisaku 2011:126). 

 

Hiljem liideti Maidla kooliga kõik teised Maidla valla territooriumil tegutsenud koolid ja  

alates õppeaastast 1991/1992 tegutses Maidla Põhikool. Maidla Lasteaed alustas alushariduse 

andmist 2007.aastal üherühmalisena. 

01.septembrist 2012 reorganiseeriti Maidla Põhikool ja Maidla Lasteaed üheks Maidla 

Kooliks. Lasteasutuse uus maja avati 19.oktoobril 2012. 

Kooli hetkeseis 

 

Maidla Kool on munitsipaalkool, mille pidajaks on Lüganuse vald. Kool on Lüganuse valla 

haridusasutus, kus võimaldatakse alus-, põhi- ja huvihariduse omandamist. Kooli õppekeel on 

eesti keel. Kooli rahastatakse nii riigi- kui vallaeelarvest.  

 

2015/2016 õppeaastal on Maidla Koolis omandamas alusharidust kahe rühma lapsed (liitrühm 

Rõõmupesa (16 õpilast) ja liitrühm Õnnetriinud (20 õpilast) seisuga 05.04.2016). Üldharidust 

võimaldatakse 9 klassikomplekti õpilastele. Huvikoolis tegutseb laulustuudio ja avatud on  

jalgpalli, sõudmise ja taekwondo treeningrühmad, toimub giidide koolitus. Kõik huvikooli 

õppekavad on registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis. 

 

Maidla Koolis on tagatud igale õpilasele hariduse kättesaadavus vastavalt tema võimetele ja  

tagatud on tugispetsialistide teenus (õpiabi õpetajad, sotsiaalpedagoog, logopeed, vajadusel 

psühholoog, SA Innove Rajaleidja spetsialistid). Tugispetsialistide haridustase vastab 

kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, logopeed omandab haridust. 
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Maidla  Kooli juhtimismudel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2 . Maida Kooli juhtimisstruktuur 

 

 

Lasteasutuses on 4 õpetajat, lisaks 0,25 koormusega liikumisõpetaja ja 0,25 koormusega 

muusikaõpetaja ametikohta.  

 

KOOLI  DIREKTOR 
1,0 

RINGI-
JUHID 

0,55 

HUVI- 
KOOLI 

ÕPETA-
JAD 0,5 

ARENDUS- 
JUHT 1,0 

MAJANDUS-
JUHATAJA 

0,5 

ERI- 
PEDA-
GOOG 
0,75 

LOGO- 
PEED 

1,0 

HEV 
koordinaator 

ÕPETAJA  
ABID 

2,0 

SOTSIAAL- 
PEDAGOOG 

0,5 

ÕPETAJAD 
10,01 
LA 

ÕPETAJAD 
4,5 

HUVI-
JUHT 

0,5 

INFO- 
JUHT 

0,8 

PPR 
kasvataja 

0,55 
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Alusharidus 

Lasteasutus tegutseb 2012. aastal avatud, spetsiaalselt lasteasutuseks ehitatud ja kõigile 

nõuetele vastavas ning laste arengule erinevaid võimalusi (saal, bassein, mänguväljak) 

pakkuvas hoones. Uues lasteasutuse majas tegutseb kaks liitrühma, Rõõmupesa  rühmas on 16 

ja Õnnetriinude rühmas 20 last.  Lasteasutuses on suurenenud laste arv. 

Kooli hoolekogu ettepanekul suurendas Lüganuse Vallavalitsus õpilaste arvu rühmades kahe 

õpilase võrra ja lasteasutuses saab alusharidust omandada  liitrühmades 20 last. 
 

Personal 

Lasteasutuse personali moodustavad 4 õpetajat ja 2 õpetaja abi, muusikaõpetaja (0,25 

ametikohta) ja liikumisõpetaja (0,25 ametikohta).  

Kõikide lasteasutuse õpetajate haridus vastab kvalifikatsiooninõuetele.   

Õppetöö korraldus 
 

Lasteasutus tegutseb koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel koostatud lasteasutuse 

õppekava alusel, kus pööratakse rõhku looduslähedusele, paikkonna eripärale ja lähtutakse 

Johannes Käisi pedagoogikast. 

Õppetegevus toimub päevakava alusel, mille koostamisel on lähtutud kehtivatest 

õigusaktidest. Aktiivne õppetöö  toimub 01. septembrist kuni 31. maini. Suvekuudel toimub 

õpitu kordamine ja kinnistamine. Lapse arendust kajastab kasvumapp, mida täiendatakse igal 

õppeaastal. 

Lasteasutuses on bassein, kus toimuvad ujumise tunnid, mille käigus tehakse ettevalmistavaid 

harjutusi hilisemaks ujumise õppimiseks. 
 

Õppetöö tulemused 
 

Lasteasutuse õpilastel on võimalus osaleda kooli üritustel ja eakohastel maakondlikel 

õpilasüritustel.  

Lasteasutuses alushariduse õppekava läbinutele antakse vastav tunnistus ja koostatakse 

koolivalmiduse kaart Eripedagoogilist abi saavate õpilaste kohta täidetakse individuaalse 

arengu jälgimise kaart. 
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SWOT analüüs ja maatriks alusharidus 

 

Analüüsi aluseks on võetud õpetajate, hoolekogu liikmete ja lapsevanemate vastused 

küsimustikule. Saadud tagasiside  põhjal on koostatud  SWOT analüüs. 

 
TUGEVUSED  NÕRKUSED  

• Uus maja  
• Lapsesõbralik, väike maakool 
• Kodune ja hubane keskkond 
• Laste turvalisus 
• Asjatundlikud,  kogemustega  pühendunud 

pedagoogid 
• Kodune ja kaunis koolihoone 

(muinsuskaitse alune mõisahoone koos 
miljööväärtusliku pargiga) 

• Suur õueala 
• Looduslähedus 
• Ühisüritused kooli ja noortekeskusega 
• Bassein ja spordikompleks 
• Liiklusväljak 
• Õuesõppe ja avastusõppe kasutamine 

õppetöös 
• Õpilaste huvidega arvestamine  
• Kaasaegsete õpi- ja mängukeskkonna  

võimaluste kasutamine 
• Lastevanematel on võimalus 

professionaalseks abiks 
• Liiklusõpetuse läbiviimine  
• Spordihoone kehaliseks tegevuseks 
• Õpetajate töökeskkond nõuetele vastav ja 

motiveeriv 
• Pärimuskultuur 
• Loomemajandus 
 

• Laste  arvu suur kõikumine 
• Töö personaliga, pinged töötajate vahel 
• Meeskonnatöö 
• Lasteaiasisese, rühmadevahelise töö ja 

infovahetuse koordineerimatus  
• Kord ja vastutus 
• Vähene julgus tõstatada probleeme 
• Tervishoiu nõrkus (rüht, hambad) 
• Lapsevanemate vähene osavõtlikus LA 

küsimuste aruteludes 
• Uue hoone võimaluste vähene kasutamine 

(nt bassein, saal) 
 

VÕIMALUSED  OHUD  
• Koostöö lapsevanematega 
• Koostöö kooli õpilaste ja õpetajatega 
• Koostöö naaberlasteasutustega 
• Projektides osalemine 
• Koostöö kooli ja noortekeskusega 
• Koostöö huvikooliga 
• Koolitused kooli töötajatele 

 

• Künnise  puudumine kooli ees 
• Liigselt tööga hõivatud ja passiivsed 

vanemad 
• Haiged lapsed lasteasutuses 
• Laste arvu vähenemine 
• Ressursside vähenemine 
• Töötajate sisepinged 
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SWOT-analüüsist lähtuvalt võib esile tuua järgmised strateegilised suunad: 

- kaasata tegevustesse lapsevanemaid, kooli õpilasi ja õpetajaid, naaber lasteasutusi, 

noortekeskust; 

- osaleda kolleegidega koostöös aktiivselt erinevates  projektides; 

- muuta õpetamine huvitavamaks tehes koostööd kooli ja noortekeskusega; 

- jagada häid kogemusi kolleegidega; 

- teha koolitusi lasteasutuse personalile, et meeskond tugevneks ja ühtsustunne kasvaks; 

- teha järjekindlat tööd lastevanematega tervishoiu teemadel (laste hügieen, haige laps 

lasteasutuses); 

- korraldada töökogemuslikke ühisseminare teiste lasteasutustega; 

- korraldada liiklusõpet, liiklusväljaku kasutamist, et õpilased oskaks erinevates 

liiklussituatsioonides õigesti tegutseda; 

- igapäevaselt vanemaid informeerida lapse edusammudest ja äratada uudishimu 

vanemates lasteasutuse tegemiste vastu; 

- ennetada haigupuhanguid, teha selgitustööd lastevanematele, kuivõrd vastutustundetu 

on haige lapse lasteasutusse toomine; 

- pöörata rõhku taaskasutusele, olla leidlikud ja kasutada maksimaalselt ära erinevaid 

materjale ja vahendeid. 

 

Üldharidus  

Õpilased 

 

2015/16 õppeaastal on Maidla Kooli 52 õpilast 

Eeldatavalt tuleb esimesse klassi 2016 sügisel 5 õpilast.  

 
Tabel 6. Õpilased klassiti 2015/2016 õppeaasta (seisuga 05.04.2016)  
Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kokku 
Õpilaste 
arv 

3 4 13 4 6 8 6 7 1 52 
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Personal 

 

Maidla kooli personali koosseisu kinnitamise aluseks on võetud Lüganuse Vallavolikogu 

otsus „Lüganuse vallavalitsuse hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste struktuuri ja 

teenistujate koosseisu kinnitamine.“ Koosseisu kinnitab kooli direktor  PGS § 74 lg 2 alusel. 

Koolis töötab direktor (1,0 ametikohta), arendusjuht (1,0 ametikohta) huvijuht (0,5 

ametikohta), logopeet (1,0 ametikohta), sotsiaalpedagoog (0,5 ametikohta), eripedagoog (0,75 

ametikohta), majandusjuhataja (0,5 ametikohta), infojuht 0,8 ametikohta ja õpetajaid (kokku 

10,01 ametikohta), pikapäevarühma õpetaja (0,55 ametikohta), ringijuhid (0,55 ametikohta).  

Kvalifikatsiooninõuetele ei vasta üks õpetaja.  

Õppetöö tulemused 

Õppetöö tulemusi analüüsitakse iga trimestri lõpus toimuval õppenõukogu koosolekul. Õppe- 

ja kasvatustöö aastaaruanne esitatakse augustikuus toimuval õppenõukogu koosolekul ning 

lastevanemate üldkoosolekul. Kooli direktor esitab õppe- ja kasvatustöö aruandluse kooli 

hoolekogule vastavalt hoolekogu tööplaanile. Õppetöö tulemusi analüüsitakse sisehindamise 

aruandes. Kooli õppekavas on reguleeritud töö erivajadustega lastega. 

Õppetöö korraldus 

 

Kooli õppetöö alusdokumendiks on õppekava, mis on koostatud põhikooli riikliku õppekava 

alusel. Väikene õpilaste arv klassides võimaldab õpetajatel lähtuda õpilase võimetest ja 

individuaalsusest.  

Kooli eripäraks on informaatika õpetamise alustamine esimesest klassist. 9. klassi õpilastel on 

võimalus läbida koolitus ja sooritada piiratud õigusega sõidukijuhtimise eksam. 

Koolis on moodustatud üheksa klassikomplekti. Õppetöö korralduses lähtutakse kehtestatud 

trimestritest. Päevakava on kooskõlas kehtestatud reeglitega. 
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Õpilaste toetamine 

 

Maidla Kooli õpilased saavad kasutada õpiabirühma, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenust. 

Vajadusel tagatakse psühholoogiline abi, toimuvad individuaalsed konsultatsioonid õpilastele. 

Koolis tegutseb pikapäevarühm, mille 2015/2016. õppeaasta tegevuses osales 24 õpilast. 

Õpetajatel on tihe koostöö õpiraskustega ja madala õpimotivatsiooniga ning 

käitumisraskustega õpilaste vanematega. 

 

Korraldatud on täiendav individuaalne õppetöö juunis ja augustis. 

 

Tihe koostöö toimib SA Rajaleidja Nõustamiskeskuse spetsialistidega ning kohaliku 

omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaga, noorsoopolitseiga. 

 

Huvitegevus koolis  

 

Maidla Koolis koordineerib  huvitegevust huvijuht. Huvijuht on kontaktisikuks lasteasutuse, 

kooli ja huvikooli tegevuste koostoimimisel.  

Kooli huvitegevuse jaguneb kaheks: õpilasüritused ja huviringid. 

Huvitegevuse korraldamise eesmärkideks on : 

• kooli traditsioonide säilitamine ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine; 

• õpilaste vaba aja sisustamine ja sisuka hõivatuse suurendamine; 

• õpilastele teadmiste ja oskuste omandamiseks võimaluste laiendamine; 

• erinevate huvialadega tegelemiskeskkonna loomine; 

• õpilaste isikliku initsiatiivi ja valikute toetamine. 

Ülekoolilistesse üritustesse on kaasatud lasteasutuse, kooli kui ka huvikooli õpilased.  
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Traditsionaalsed üritused on: 

• september - teadmistepäev; 

• sportlik teadmistepäevaks; 

• „sügise sünnipäev“; 

• Õpetajate päev; 

• isadepäev;  

• Kadrikarneval; 

• kodanikupäev; 

• jõulunädal koos jõulupeoga; 

• sõbrapäev; 

• Eesti Vabariigi sünnipäeva aktus; 

• vastlapäev; 

• 100 päeva pidu; 

•  emakeelepäev; 

• „Laulupesa“ laulupäev; 

• volbritrall; 

• „kevade sünnipäev“; 

• emadepäeva kontsert; 

• 1.- 4. klassi öökool; 

• 9. klassi lõpukell;  

• koolisaatmispidu; 

• parimate õpilaste ekskursioon; 

• 1.-8. klassi õppeaasta lõpuaktus; 

• 9. klassi õpilaste lõpuaktus ja kooli sünnipäev (iga viie aasta järel); 

 

Igal aastal toimub paar õppekäiku vastavalt Maidla Kooli ja lasteasutuse õppekavale. 

Lisaks nimetatud tähtpäevade tähistamisele toimuvad plaaniväliseid matkad, teatrietendused, 

kontserdid, klassiõhtud, rühmapeod, ekskursioonid, kohtumised erinevate elualade inimestega 

karjääriplaneerimise raames jms.  
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Koolis töötavad huvialaringid, toimib õpilasesindus ja korraldatakse klassiväliseid üritusi. 

Koolis töötavates huvialaringides saavad osaleda kõik Maidla Kooli õpilased. 2015/2016. 

õppeaastal tegutsevad koolis järgmised ringid: 

• mudilaskoor, 

• lastekoor, 

• spordiring, 

• rahvatants, 

• kandlering; 

• noorkotkad 

Koolis on 11 ringitundi nädalas. Koolis toimuv huvitegevus on osaliselt koondunud 

huvikooli.  
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SWOT analüüs ja maatriks üldharidus 

 

Analüüsi aluseks on võetud õpetajate, hoolekogu liikmete ja lapsevanemate vastused 

küsimustikule. Saadud tagasiside  põhjal on koostatud  SWOT analüüs. 

 

TUGEVUSED NÕRKUSED 
• Toimivad tugistruktuurid (toitlustamine, 

hommikusöök, pikapäevarühm, huviringid, 
sotsiaalpedagoog, õpiabirühmad, logopeed) 

• Spordikompleks (saal, väljak) 
• Raamatukogu 
• Informaatika alates I klassist 
• Liiklusõpetus ja juhilubade saamine 

(jalgratas, auto) 
• Ühte hoidev koolipere 
• Laste väike arv klassis- individuaalne töö 

õpilastega ja turvalisus 
• Asjatundlikud, kogemustega pedagoogid 
• Eripärane, kodune ja kaunis koolihoone 

(muinsuskaitse alune mõisahoone koos 
miljööväärtusliku pargiga) 

• Pikaajalised haridustraditsioonid ja koostöö 
kogukonnaga 

• Õpilaste väga head tulemused spordis, 
aktiivne osalemine ainekonkurssidel 

• Liiklusväljak 
• Motiveeritud õpetajad 
• Õpilaste head õpitulemused ja 

hakkamasaamine keskkoolis ja ametikoolis 
• Koostöö noortekeskusega 
• Koostöö Kiviõli Vene Kooliga 
 

• Madal õppeedukus 
• Vähemotiveeritud õpilased 
• Kool- kodu vähene koostöö 
• Mõningased sisepinged 
• Kooliruumide kasutamise  

muinsuskaitselised piirangud, 
funktsionaalsuse vähesus 

• Õpilaste kohatine madal enesedistsipliin 
ja õppimistahe  

• Abiõpetaja puudumine 
• Kooliväliste tegevuste sõltuvus 

ühistranspordist 
• Ressursside vähenemine 

 

VÕIMALUSED OHUD 
• Sportimisvõimalused 
• Kogemuste ja positiivsete tegemiste 

kajastamine infokanalites 
• Õpetajate ühised õppekäigud, koolitused, 

koostöö projektid 
• Huvi liiklusõpetuse läbiviimiseks kooli 

liiklusväljakul tervest piirkonnast 
• Kooli vilistlaste huvi kooli arengusse 

panustada, koolide vaheliste kontaktide 
tihendamine 

• Projektide kaudu täiendavate ressursside 
hankimine 

• Ebakindel tulevik ja konkreetse 
tulevikuplaani puudumine 

• Õpilasi vähe 
• Õpilased lahkuvad teistesse koolidesse 
• Kooli muutumine algkooliks 
• Rahastamise vähenemine ja liitklasside 

moodustamine 
• Õpilaste arvu langus, kooli muutumine 

algkooliks või kooli sulgemine 
• Liitklassid: õpetajad kaotavad töö, 

väike koormus õpetajatel täisajaga 
tööks, huvi langus koolis töötamiseks 
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• Muu kodukeelega õpilastele pakkuda 
võimalusi osaleda integratsiooniprojektides 

 
 

• Laste koolivalik, valla õpilaste 
lahkumine teistesse piirkonna 
koolidesse 

• Erivajadustega õpilaste osakaalu 
suurenemine 

• Majandusolude halvenemine, 
koolipidaja eelarvepiirangud 

• Valdade liitmisel tekkinud ebakindlus 
 

 
SWOT-analüüsist lähtuvalt saab esile tuua järgmised strateegilised suunad: 

- KOV-il anda selge sõnum kooli tulevikust; 

- tugevdada ühtlustunnet meeskonnas;  

- tihendada kolleegidevahelist koostööd ja osaleda erinevates projektides, õppekäikudel, 

koolitustel; 

- jagada kogemusi kolleegidega; 

- luua õppimiseks ja õpetamiseks hea sisekliima; 

- leida võimalusi õpimotivatsiooni tõstmiseks; 

- kaasata huvigrupid; 

- korraldada töökogemuslikke ühisseminare ja konverentse; 

- muuta õpetamine huvitavamaks tehes koostööd noortekeskusega; 

- ühiskoolitused; 

- korraldada liiklusõpet, liiklusväljaku kasutamist teistele haridusasutustele; 

- õpetamisel kasutada kaasaaegseid õpetamismeetodeid ja innovaatilisi võimalusi 

õpitulemuste saavutamiseks; 

- säilitada õpilaste arv; 

- lähtuda senisest enam õpilaste individuaalsusest ja kasutada erinevaid tugistruktuure. 

- muu kodukeelega õpilastele pakkuda võimalusi osaleda integratsiooniprojektides 
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Turvalisus  

 
Valdkonna eest vastutavad: direktor, arendusjuht, õpetajad, majandusjuhataja, infojuht.   

Üldeesmärk: tagada õpilastele ja töötajatele turvaline, mugav ja kaasaegne  õpi- ja 

töökeskkond ajaloolises majas. 

Turvalisuse tagamiseks on loodud nõuetele vastav dokumentatsioon (hädaolukorra 

lahendamise plaan, riskianalüüsid, tuleohutusplaan). Toimub töötajate instrueerimine ning 

tuletõrjeõppused koostöös päästeametiga. Kooli külastab tervisekaitseamet, töötajatel on 

kehtivad tervisetõendid.  

Nädalas kord külastab kooli kooliõde, esmaabi annab kooli personal, vajadusel kutsutakse 

kiirabi. 

 

Koolis on koolipäeva vältel tagatud õpilaste ja koolitöötajate tervisekaitse, vaimne ja füüsiline 

turvalisus,  kooli ja lasteasutusse tuuakse ainult terved lapsed. Tagatud on töötervishoid, 

tööohutus ning tuleohutuseeskirjade täitmine. Esmased tulekustutusvahendid on töökorras ja 

kontrollitud. Osatakse käituda hädaolukorras, hädaabi numbrid on avalikustatud, 

süstemaatiliselt viiakse läbi õppusi.  

Rahalised vahendid valdkonna eesmärkide täitmiseks on kooli eelarves, osaliselt kaetakse 

kulutused riigieelarve vahenditest, osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

 

Tegevused 2015/
2016 

2016-
2019 

2020-
/2022 

2023/
2025 

Vastutaja 

6.1. Tervisekaitse nõuete 
täitmine 

     

1. Tervisetõendite uuendamine  X X X Direktor 

2. Lapsevanemate teadlikkuse 
tõstmine (kooli ja lasteasutusse 
tuuakse terve laps) 

X X X X Direktor, 
õpetajad 

6.2. Terviseedendus      

1. Hommikusöögi pakkumine 
õpilastele 

X X X X Direktor 

2. Esmaabi koolitus õpetajatele  X X X Direktor 

3. Arstlik läbivaatus õpilastele 
(hambaarst, perearst) 

X X X X Direktor 

4. Osalemine projektides X X X X Huvijuht, 
arendusjuht 
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6.3. Tuleohutuseeskirjade 
täitmise kontroll 

     

1. Tulekustutite olemasolu ja 
kehtivuse kontroll 

X X X X Majandus- 
juhataja 

2. Tuleohutusalane täiendõpe, 
praktilise evakueerimise 
ettevalmistus ja läbiviimine 

X X X X Majandus- 
juhataja 

6.4. Vaimse ja füüsilise 
turvalisuse tagamine 

     

1. Kooli kodukorras kajastatud 
vaimse ja füüsilise turvalisuse 
tagamine 
 

X X X X Direktor 

Koolis ja kooli territooriumi  
videovalve kaasajastamine 

  X  Direktor 

Koolikiusamise juhtumitega 
tegelemine 

X X X X Sotsiaal-
pedagoog 

6.5. Hädaolukorra lahendamise 
plaan 

     

1. Hädaolukorra lahendamise 
plaani täiustamine ja õppuste 
korraldamine 
 

X X X X Direktor, 
majandus- 
juhataja 

2. Õpetajate koolitamine 
hädaolukorras tegutsemiseks 

X X X X Majandus- 
juhataja 

3. Kriisikomisjon on valmis 
tegutsema 

X X X X Direktor 

4. Hädaabi numbrid on 
avalikustatud infostendidel 

X X X X Majandus-
juhataja 

6.6. Töötervishoid ja tööohutus      

1. Tagatud on ergonoomiline 
töökeskkond 

X X X X Majandus- 
juhataja 

2. Ruumide valgustus vastab 
nõuetele 

X X X X Majandus-  
Juhataja 

3. Kõikide  seadmete 
kasutusjuhendid on kättesaadavad 

X X X X Majandus- 
juhataja 

4.  Töötajate töövahendid vastavad 
kaasaja nõuetele 

X X X X Direktor 
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Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad tervisealastest küsimustest tulenevalt sotsiaalministri 

13. 08. 2010. a määrusest nr 54 „Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded 

tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ paragrahv 2 lõike 2 punktist 7 
 

Tervisedendamise valdkonnas arendame järgnevat: 
 

• Tänapäevaste IKT vahendite kasutamine tekitab õpilastes liikumisvaeguse- seega 

kutsume õpilasi arvestades ilmastikuolusid viibima ka vahetundides õues; 

• Koostöö koduga rõhudes tervislikule toitumisele; 

• Selgitada suitsetamise kahjulikkust; 

• Hügieen kodus ja koolis- käte pesemine; 

• Ilmastikule vastav riietus (paljud lapsevanemad ei kontrolli/ei nõua lastelt ilmastikule 

vastavat riietust nii tundides kui vabal ajal); 

• Silmade väsimuse vähendamine; 

• Koolikoti raskuse vähendamine; 

• Koolis sh kehalises kasvatuses või basseinis traumade vähendamine; 

• Õpilaste tervisekäitumise muutmine ja teadlikkuse suurendamine 

Maidla Kooli tugevuseks 

on vastav füüsiline 

keskkond, maitsev ja 

mitmekesine toit. 

Korraldame lastele 

suunatud tervisepäevi ja-

loenguid, spordipäevi. 

Meie eeliseks on elamine 

maal. Erinevad treeningud, 

jõusaali kasutamise 

võimalus, kooli juures on 

olemas jalgrattahoidik. 
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Võimalused õuesõppe läbiviimiseks, lapsed osalevad rahvatantsuringis. Koolis on 

hommikusöök. 

 

Pedagoogide täiendkoolituskava 

 

Maidla Kooli töötaja vastutab pideva enesearendamise, professionaalsuse kasvu ja 

kvalifikatsiooni säilitamise eest. Kool lähtub koolituste korraldamisel ning võimaldamisel 

kooli kui terviku ja personali individuaalsetest vajadustest ning elukestva õppe põhimõtetest.  

Personali koolitusvajadus selgitatakse välja lähtudes eelmise õppeaasta tulemuslikkuse 

analüüsist, õppeaastaks püstitatud eesmärkidest ja personali eneseanalüüside ning 

arenguvestluse põhjal. Koolituskava koostatakse igaks õppeaastaks eraldi. 

 

Koolitusvormideks Maidla Koolis on: 

• Sisekoolitused – kogu personalile mõeldud koolitused; 

• Erialane täiendkoolitus – pedagoogide ameti- ja ainealane ning personali 

ametialane täiendkoolitus. Täiendkoolituse kaudu võimaldatakse vajadusel 

töötajate lisaerialade omandamist, mis toetavad kooli arengut; 

• Tasemekoolitus – töötaja haridustaseme vastavusse viimine ametile esitatud 

kvalifikatsiooninõuetega; 

• Seminarid, konverentsid, ümarlauad – aine- ja ametialaste kogemuste saamine, 

kogemuste vahetamine, ainealaselt uute suundade ja meetoditega kursisoleku 

saavutamine; 

• Õppekäigud – haridusasutuste, koolituskeskuste jms külastamine, 

koolitusprogrammides osalemine. 

 

Prioriteetsed täiendkoolituse valdkonnad käesoleva arengukava perioodil: 

• Õpilaste individuaalse arengu ja hariduslike erivajaduste arvestamine õppeprotsessis; 

• Ainetevahelised lõimingud; 
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• Üldpädevuste kujundamine projektide ja loovtöö kaudu, väärtuskasvatus koolis; 

• IKT vahendite kasutamine õppeprotsessis;  

• Maakondlikel ja vabariiklikel aineõpetajate ainealastel koolitustel, seminaridel jms 

osalemine ning omandatu kasutamine õppetöös; 

• Psühholoogiaalased täiendkoolitused; 

• Oma töö tulemuslikkuse analüüsioskuse arendamine; 

• Juhtimisalased täiendkoolitused kooli juhtkonnale; 

• Kooli hoolekogu ja õpilaseesinduse täiendkoolitus; töötajatega arenguvestlustel kokku 

lepitud individuaalkoolitused. 

Koolis arendatavad projektid 

 

• KIK Keskkonnateadlikkuse projekt  

• "Suitsuprii klass"  

• Noortekohtumiste projektid koostöös erinevate koolidega 

• Haridus- ja Teadusministeeriumi keelelaagrite projekt 

• Ettevõtlik kool  

• IVOL projektid  

• Europe makes school in Estonia  

• "Move Week 2015"  

• Südamenädala ja südamekuu projektid 

• Spordinädal 

• Kaitse End ja Aita Teisi!  

• Räpina aianduskooli taimeprojekt  

• Teater Maal 

• Aitan Lapsi 

• Erasmus+ elukestva õppe programm 

• 100 kooli projekt 

• eTwinningu projektid 

• VUMPSS koolid 

• ainenädalad 
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• erinevad maakondlikud projektid 

• erinevad ühekordsed projektid (näituste korraldamine, esinejate vastuvõtmine jne) 

 

 

 

Arengukava elluviimiseks rakendatavad tegevused 
 

Valdkond:  eestvedamine ja juhtimine  
 
Regulatsioonide korrastamine ja seostatud asjaajamise korraldamine, arengukava ja teiste 

plaanide koostamine koostöös hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindusega. 

Rahalised vahendid valdkonna eesmärkide täitmiseks on kooli eelarves, osaliselt kaetakse 

kulutused riigieelarve vahenditest, osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

 
Tegevused 2015/

2016 
2016-
2019 

2020-
/2022 

2023/
2025 

Vastutaja 

1.1. Eestvedamine 
 

     

1. Asjaajamise korraldamine X X X X Direktor 
2. Kooli dokumentatsiooni korrastamine ja 
kaasajastamine 

X X X X Direktor 

3. Kollektiivis ühtsuse kujundamine 
(ühised ettevõtmised) 

X X X X Direktor 

1.2. Strateegiline juhtimine 
 

     

1. Arengukava analüüsimine, täienduste 
tegemine 

X X X X Direktor 

2. Arengukava tegevuskava täitmise 
aruandlus 

X X X X Direktor 

3. Iga-aastaste kokkuvõtete koostamine X X X X Direktor 
4. Rahulolu-uuringute läbiviimine X X X X Direktor 
5. Üldtööplaani koostamine, sidusus 
vastutajate tööplaanidega, muudatused 

X X X X Direktor 

6. Üldtööplaanide täitmise analüüs X X X X Direktor 
7. Eelarveaasta seire, kokkuvõtete 
koostamine ja uue eelarveaasta 
kavandamine. 

X X X X Direktor 
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8. Õpetajatega arenguvestluste läbiviimine  X X X X Direktor 
9. Personali motivatsiooni- ja 
tunnustussüsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine 

X X X X Direktor 

10. Personali arenguplaani koostamine 
koos individuaalse koolituskavaga, noorte 
õpetajate mentorlus 

X X X X Direktor 

11. Töötajate ametijuhendite ja 
töölepingute kaasajastamine ja vajadusel 
muudatuste tegemine 

X X X X Direktor 

12. Kooli juhtimise funktsionaalse 
struktuuri ajakohastamine 

X X X X Direktor 

13. Koolitusinfo ja materjalide 
kättesaadavuse tagamine 

X X X X Direktor 

14. Õppekäigud teistesse  
haridusasutustesse 

X X X X Direktor 

 
 
Valdkond: personalijuhtimine  
 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide värbamine, pedagoogide arenguvestluste 

läbiviimne, tööülesannete täpsustamine, motivatsioonisüsteemi väljatöötamine ja 

rakendamine, personali tunnustamine.  Pedagoogide vabade ja vabanevate ametikohtadele 

konkursside läbiviimine vastavalt kehtestatud korrale. Töökoosolekute korraldamine, 

õpetajate kaasamine otsustusprotsessis, õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu tegutsemine 

pädevuse piires. 

Arenguvestluste kaudu selgitada tööülesanded, tugevused, arendamisvaldkonnad. Lähtudes 

arenguvestluse tulemustest täiendkoolituste korraldamine. 

Rahalised vahendid valdkonna eesmärkide täitmiseks on kooli eelarves, osaliselt kaetakse 

kulutused riigieelarve vahenditest, osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest. 
 

Tegevused 2015/
2016 

2016-
2019 

2020-
/2022 

2023/
2025 

Vastutaja 

2.1. Personalivajaduse hindamine      
1. Personali koosseisu kinnitamiseks 
ettepanekute tegemine 

X X X X Direktor 

2. Personalivajaduse analüüs seoses 
õpilaste vajaduste ja  eelarve võimalustega 

X X X X Direktor 

3. Ülevaade personali koosseisust, 
kvalifikatsiooninõuetele vastavuse kontroll 

X X X X Direktor 

2.2. Personali värbamine      
1. Pedagoogide konkursi korra järgimine X X X X Direktor 
2. Konkursside korraldamine  X X X X Direktor 
3. Huvi tegevuse laiendamine X X X X Direktor 
2.3. Personali kaasamine ja toetamine      
1.Õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu 
koosolekud  

X X X X Direktor 

2. Töökoosolekute läbiviimine X X X X Direktor 
3. Klassijuhatajate töö väärtustamine X X X X Direktor 
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4. Uute töötajate väljaõpetamine ja 
kohanemise toetamine 

X X X X Direktor 

2.4. Personali arendamine      
1. Personali poolt täidetavate ülesannete 
kaardistamine, vastutusvaldkondade 
täpsustamine 

X X X X Direktor 

2. Töötajate arenguvajaduste ja eesmärkide 
väljaselgitamine, küsitluste läbiviimine 

X X X X Direktor 

3. Koolitusvajaduse väljaselgitamine X X X X Direktor 
4. Täiendkoolituste korraldamine X X X X Direktor 
     
1. Sisehindamise läbiviimine ja tagasiside X X X X Direktor 
2. Sisekontrolli läbiviimine ja tagasiside X X X X Direktor 
3. Töötajate tunnustamine X X X X Direktor 
4. Aasta õpetaja kandidaadi esitamine X X X X Direktor 
5. Lemmikõpetaja konkurss X X X X Direktor 
6. Personaliga seotud statistika X X X X Direktor 

 
 
Valdkond: koostöö huvigruppidega   
 
Planeerida huvigruppidega kohtumised, viia läbi rahulolu-uuringud huvigruppidele ja 

arenguvestlused õpilaste ja nende vanematega. Kooli positiivse kuvandi propageerimine. 

Rahalised vahendid valdkonna eesmärkide täitmiseks on kooli eelarves, osaliselt kaetakse 

kulutused riigieelarve vahenditest, osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest. 

 
Tegevused 2015/

2016 
2016-
2019 

2020-
/2022 

2023/
2025 

Vastutaja 

3.1. Koostöö kavandamine      
1. Veebilehe uuendamine ja täiendamine X X X X Direktor, 

infojuht 
2. Lastevanemate üldkoosolekud, 
klassikoosolekud, rühmade koosolekud 

X X X X Direktor 

3. IX klassi lastevanemate koosolek X X X X Direktor 
4. Tulevaste I klassi lastevanemate 
koosolek 

X X X X Direktor 

5. Hoolekogule dokumentide eelnõude 
ettevalmistamine 

X X X X Direktor 

6. Lastevanemate ümarlaud X X X X Direktor 
7. Koostöö naaberkoolide ja lasteasutuste X X X X Direktor 
8. Ühisüritused  X X X X Direktor 
9.Teabepäevad,  konverentsid X X X X Direktor 
10. Töökogemuslikud seminarid X X X X Direktor 
3.2. Huvigruppide kaasamine      
1. Hoolekogu  koosolekud vastavalt 
hoolekogu  tööplaanile 

X X X X Direktor 

2. Kooli tugisüsteemide rakendamine 
õpilaste paremaks teenindamiseks 

X X X X Direktor 

3. Kooli õpilasesinduse tegevuse  tegevuse 
tõhustamine 

X X X X Direktor 
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4. Lahtiste uste päev lastevanematele X X X X Direktor 
3.3. Huvigruppidega koostöö hindamine      
1. Huvigruppide aktiivsuse soodustamine X X X X Direktor 
2. Küsitlus õpilaste toimetuleku kohta 
kutseõppeasutuses, gümnaasiumis 

X X X X Direktor 

3. Küsitluste läbiviimine õpilastele X X X X Direktor 
4. Küsitluste läbiviimine lapsevanematele X X X X Direktor 
5. Koolikeskkonnale esitatud nõuete 
täitmise jälgime 

X X X X Direktor 

6. Tervisliku koolitoidu pakkumine 
õpilastele  

X X X X Direktor 

7. Meedia kaudu kooli positiivse kuvandi 
propageerimine 

X X X X Direktor 

 
 
Valdkond:  ressursside juhtimine   
 
Koolielu arendamist võimaldav eelarve, tagada kooli muinsuskaitse nõuetele vastavus ja 

ohutus, suurendada õpilaste mugavust,  osaleda Tiigrihüppe konkurssidel ning sisustada 

kaasaaegne arvutiklass ning kasutada erinevaid IT lahendusi õppe kaasajastamisel, 

keskkonnateadlikkuse arendamine ja osalemine erinevates projektides. 

Rahalised vahendid valdkonna eesmärkide täitmiseks on kooli eelarves, osaliselt kaetakse 

kulutused riigieelarve vahenditest, osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest, osalt projektide 

rahastusest. 

Tegevused 2015/
2016 

2016-
2019 

2020-
/2022 

2023/
2025 

Vastutaja 

4.1. Eelarveliste ressursside juhtimine      
1. Kooli eelarve analüüs, muudatuste 
tegemine, põhjendatud lisaeelarve 
taotlemine 

X X X X Direktor, 
infojuht 

2. Eelarveaasta seire, kokkuvõtete 
koostamine ja uue eelarveaasta 
kavandamine. 

X X X X Direktor 

3. Uue eelarveprojekti koostamine, 
kooskõlastamine 

X X X X Direktor 

4. Ressursside kasutamise analüüsimine X X X X Direktor 
4.2. Materiaal-tehnilise baasi 
arendamine 

X X X X Direktor, 
Majandus-
juhataja 

1. Täiendavad  istepingid koridoridesse X  X  Majandus- 
juhataja 

2. Ühtsed infostendid klassidesse    X Majandus-
juhataja 

3. Fuajee remont 
 

    Majandus- 
juhataja 

4. Koridoride remont    X Majandus- 
juhataja 

5. Klasside remont  (järguti) X X X  Majandus- 
juhataja 
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6. Koolimööbli uuendamine  X   Majandus- 
juhataja 

7. Saali toolide soetamine 
 

X    Majandus- 
juhataja 

8.Majade fassaadide remont   X X Majandus-
juhataja 

4.3. Inforessursside juhtimine      
1. Kodulehe kujunduse ja sisu uuendamine X X X X Infojuht 
2.Õppetarkvara uuendamine X X X X Direktor 
      
1. Keskkonnateadlikkuse kasvatamine X X X X  Direktor 
2. KIK projektis osalemine X X X X Direktor 
3. Energiakadude vähendamine X X X X Direktor 
4. Taaskasutus õppeprotsessis, vanale 
asjale uue elu andmine jne. 

X X X X Direktor 

 
Valdkond:  õppe- ja kasvatusprotsess   
 
Tagada õpilase areng tema individuaalsusest lähtudes, õppekava  arendustegevus, kooli 

eripära rõhutamine ja paikkonna ajaloo õpetamine,  õpilasest  lähtuvate õppemeetodite 

rakendamine,  väärtuskasvatuse elementide kasutamine õppetöö korralduses. 

Rahalised vahendid valdkonna eesmärkide täitmiseks on kooli eelarves, osaliselt kaetakse 

kulutused riigieelarve vahenditest, osaliselt kohaliku omavalitsuse eelarvest.  

 

Tegevused 2015/
2016 

2016-
2019 

2020-
/2022 

2023/
2025 

Vastutaja 

5.1. Õpilase areng      
1. Arvutiklassi  võimaluste 
kasutamine õppetunni 
kaasajastamisel 

X X X X Direktor, 
infojuht 

2. Õppekäikude, matkade korraldamine X X X X Direktor, 
õpetajad 

3. Õues õppimise võimaluste kasutamine X X X X Direktor, 
õpetajad 

4. Spordipäevad X X X X Direktor, 
õpetajad 

5. Õpilasürituste korraldamine õppekava 
toetava tegevusena 

X X X X Direktor, 
õpetajad, 
huvijuht 

6. Teatri- ja kontsertide külastamine 
 

X X X X Direktor, 
huvijuht 

7. Liikluskasvatus X X X X Direktor, 
õpetajad 

8. IX klassi B-kategooria sõidukijuhi 
koolitus 

X X X X Direktor 

9. Karjäärinõustamine X X X X Huvijuht 

10. Pikapäevarühma tegevus X X X X Direktor 
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11. Õpijõudluse kontroll X X X X Direktor 

12. Tasemetööde läbiviimine X X X X Direktor 

13. Loovtööde tegemine X X X X Direktor 

14. Lõpueksamite korraldamine X X X X Direktor 

15. Õpiabi osutamine X X X X Direktor 

16. Osalemine olümpiaadidel, võistlustel, 
õpilasüritustel 

X X X X Direktor 

17. Arenguvestluste läbiviimine õpilastega X X X X Direktor 

5.2. Õppekava X X X X Direktor 

1. Õppekava arendustegevus X X X X Direktor 

2. Õppekavast lähtuvate töökavade 
koostamine 

X X X X Õpetajad 

3. Õppekava rakendamisega seotud 
probleemide analüüsimine 

X X X X Direktor 

4. Uute õppekavade loomine X X X X Direktor, 
õpetajad 

5. Innovaatiliste õppematerjalide loomine 

 

X X X X Õpetajad 

6. Õppekirjanduse kaasajastamine X X X X Raamatuko
gu 

7. Õppevahendite soetamine X X X X Direktor 

5.3. Õppekorraldus ja –meetodid      

1. Õppekorraldus lähtub kooli 
õppekavast ja selle alusel 
koostatud tunniplaanist 

X X X X Direktor 

2. Õpilaste motiveerimine X X X X Õpetajad 
3. Kujundava  hindamise kasutamine  X X X X Direktor 
4. Loov- ja uurimustööde juhendamine X X X X Direktor, 

õpetajad 
5. E-kooli võimaluste laialdasem 
kasutamine  

X X X X Direktor, 
õpetajad 

6. Õpilaste tunnustamise ja mõjutamise 
süsteemi  täiendamine ja rakendamine  

X X X X Direktor, 
õpetajad  

7. Osalemine loodus-ja õuesõppe 
projektides 

X X X X Direktor, 
õpetajad, 
huvijuht 

8. Kooli õppekava  täiustamine. X X X X Direktor 
5.4. Väärtused ja eetika 
 

     

 1.Väärtuskasvatuse laialdasem kasutamine 
 

X X X X Direktor 

2. Mõisapreili ja -härra  valimine X X X X Huvijuht 
3. Kohaliku paikkonna ajaloo kajastamine 
õppekavas 

X X X X Direktor 

4. Kooli kodulehe kaudu kooli väärtuste 
levitamine 

X X X X Huvijuht 
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Arengukava uuendamise kord 
 

• Maidla Kooli arengukava täitmist analüüsitakse iga aastaselt ja arengukava 

ajakohastamine viiakse vajadusel läbi kord aastas. Analüüsi tulemused 

esitatakse õppenõukogule, hoolekogule ja kooli pidajale. 

• Arengukava koostamine toimub meeskonnatööna, millesse on kaasatud Maidla 

Kooli töötajad, hoolekogu liikmed, õpilasesinduse liikmed, kooli pidaja 

esindajad.  

• Arengukava projekt ja arengukava muudatusettepanekud antakse arvamuse 

avaldamiseks Lüganuse vallavalitsusele, Maidla Kooli hoolekogule, 

õpilasesindusele, õppenõukogule ja pedagoogilisele nõukogule. 

• Arengukava ja arengukava muudatused kinnitatakse Lüganuse vallavolikogus. 

• Arengukava ajakohastamise eest vastutab Maidla Kooli direktor. 
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Lisa 1  Rahulolu-uuring Maidla Kooli lastevanemate seas 
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