
PROJEKT 

Vasalemma Põhikooli arengukava õppeaastateks 2020/2021 kuni 2025/2026 

1. Sisejuhatus 

Vasalemma Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse eesmärgid,  

valdkonnad, tegevuskava  õppeaastateks 2020/2021 kuni 2025/2026 ning arengukava 

uuendamise korra.  Vasalemma Põhikooli arengukava koostamisel on lähtutud järgmistest 

dokumentidest: 

• Eesti elukestva õppe strateegia 2020  

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf 

• Lääne-Harju valla arengukava 2019-2030   

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4081/1201/8001/30102018m21_lisa.pdf 

• Vasalemma Põhikooli sisehindamise aruanne õppeaastate 2015/2016 kuni 2019/2020 

kohta www.bit.ly/sisehindamisearuanne2015-2020 

Kooli arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hetkeseisu ja vajadusi,  kooli 

personali, hoolekogu ja õpilasesinduse ettepanekuid, kooli sisehindamise aruandes esitatud 

tugevusi ja parendusettepanekuid. 

 

2. Missioon, visioon, väärtused 

Missioon: 

Lähtudes iga õppija isikupärast toetada tema kasvamist edasises elus toimetulevaks, 

haridust ja haritust väärtustavaks kodanikuks. 

Visioon: 

Vasalemma Põhikool on turvalise õpikeskkonnaga kool, kus väärtustatakse 

mitmekülgseid ainealaseid teadmisi, loovust, innovaatilisust, traditsioone ja tervislikke 

eluviise. 

Väärtused: 

1. Turvalisus – pean lugu endast, teistest ja keskkonnast; 
2. Tervis - väärtustan tervislikke eluviise; 

3. Sallivus - märkan kaaslast, olen tolerantne; 

4. Koostöö - olen aktiivne, ja avatud, pakun ideid, kuulan teisi; 

5. Loovus – ei karda unistada ega eksida; 

6. Miljööväärtuslikkus - hindan ja säilitan traditsioone ning mõisakeskkonda. 

 

3. Stardiplatvorm valdkondade kaupa 

2.1. Juhtimine ja koostöö  

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4081/1201/8001/30102018m21_lisa.pdf
http://www.bit.ly/sisehindamisearuanne2015-2020


Kooli tegevuse aluseks on planeerimine, selle alusel koostatakse tegevuskava, analüüsitakse 

tegevuse tulemusi ja koostatakse uued plaanid. Regulaarselt viiakse läbi sisehindamist. 

Koolis on olemas ja kehtivad kooli tegevust määravad põhidokumendid. 

Kooli personal osaleb kooliarenduses ümarlaudades ja erinevates töögruppides (KIVa 

meeskond, tervisenõukogu) osalemise kaudu. Kooli hoolekogu ja õpilasesindus on kursis kooli 

tööd puudutavate põhiliste dokumentidega (põhimäärus, arengukava, õppekava, kodukord) 

ning osalevad nende väljatöötamisel. Lastevanemate  aktiivsus kooli tegevusse panustamisel 

on siiski tagasihoidlik, koosolekutel ja rahulolu-uuringutes osalemise aktiivsus on vähene.  

2.2. Professionaalne areng  

Õpetajat toetavad meeldiv töökeskkond mõisakoolis, suhteliselt hea varustatus 

digivahenditega. Personal on kaasatud kooliarendusse ja kooli tööd puudutavate dokumentide 

koostamisse. Prioriteediks on õpetajatele sisekoolituste korraldamine, mis võimaldab kogu 

personali arendamist ühes valdkonnas ning kõikide tegutsemist ja mõtlemist ühes suunas. 

Võimaldatakse osalemist ka vajalikel erialastel koolitustel. 68% õpetajatest on läbinud 

eripedagoogika alase kvalifikatsioonikursuse, suurt tähelepanu on pööratud õpetajate 

digioskuste arendamisele. Digivaldkonnas toetab õpetajaid haridustehnoloog. Töötajaid 

tunnustatakse nii kooli kui valla tasandil, olulisel kohal on ka personali ühistegevustel. 

Kooli õpetajakohad on täidetud, kuid kõik õpetajad ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. 

Tugispetsialistidest töötab koolis ainult koolipsühholoog. 

2.3. Iga õppija toetamine  

Koolis rakendatakse kõiki olemasolevaid võimalusi õpilastele võimetekohase õppekorralduse 

tagamiseks. Õpiabi vajaduse väljaselgitamiseks toimub pidev koostöö aineõpetajate, 

klassijuhatajate, tugispetsialistide ja HEV-õpilaste õppe koordinaatori vahel. HEV-õpilaste 

probleemidele lahenduste leidmiseks töötab tugikomisjon. Koolis on korraldatud õpilaste  

psühholoogiline teenindamine, kuid puudub logopeedi ja eripedagoogi teenus, Koolis töötab 

4 eriklassi, õpiabirühmad, pikapäevarühm. Toimuvad regulaarsed aineõpetajate 

konsultatsioonid, järelvastamise kõrval toimub ka järeleõpetamine; 

2.4. Nüüdisaegne õpikäsitus  

Õppetöös rakendatakse kaasaegseid õppemeetodeid, aktiivselt kasutatakse digivahendeid. 

Oluline koht õppetegevuses on õppekäikudel, muuseumitundidel, koolikontsertidel, 

loengutel. Läbi koolisiseste ja –väliste projektide toimub mõisakoolikultuuri tutvustamine ja 

levitamine. Kool osaleb mõisakoolide külastusmängus “Unustatud Mõisad”. Koolikultuuris 

on oluline koht traditsioonidel. Aastast 2014 on kool liitunud tervist edendavate koolide 

võrgustikuga. Suurt tähelepanu pööratakse tervislike eluviiside kujundamisele. Õpilastel on 

head sportimisvõimalused tänu kaasaegsele spordihoonele. Õppetegevus toetavad  

huvialaringid. 2019.a liitus kool projektiga Kiusamisvaba Kool. 

 

4. Õppeasutuse tegevust mõjutavad tegurid  

Kooli tegevust mõjutavateks sisemisteks teguriteks on  

• Vananev õpetajaskond ja raskused uute kvalifitseeritud pedagoogide leidmisel; 



• Tugispetsialistide üleüldine puudus; 

• Ruumikitsikus, mis takistab ainekabinettide loomist; 

Välised tegurid: 

• Töökohtade vähesus piirkonnas, mistõttu elanikud koonduvad linnadesse; 

• Piirkonna kooliealiste laste arvu vähenemine ja sellest tulenev võimalik koolide 

ühendamine või sulgemine: 

• Valla suuremate koolide eelisarendamine. 

 

5. Eesmärgid 

Eesmärk 1. Vasalemma Põhikoolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused 

ja tingimused kvaliteetse ning võimetekohase hariduse omandamiseks. 

Mõõdikud:  

• Klassikursuse kordajate osakaal õpilaste koguarvust on 0%;  

• Õppedukus on vähemalt 95%;  

• Õppetöö kvaliteet on vähemalt 40%; 

• Põhjuseta puudutud tundide arvul ühe õpilase kohta on arengukava perioodi jooksul 

kahanev trend;   

• Lõpueksamite tulemused on vastavuses riigi keskmistega;  

• Õpingute katkestanute osakaal õpilaste arvust III kooliastmes enne põhihariduse 

omandamist 0%; 

•  Järgmisel haridustasemel edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust on 

100%;  

• Hariduslike erivajadustega õpilastega arvestamine - tugisüsteemide kaudu toetatud 

õpilaste % õpilaste üldarvust 

• Õppeasutuse huviringides või koolivälistes huviringides osalevate õpilaste osakaal 

õpilaste koguarvust on vähemalt 95%;  

•  Õpilasvõistlustel ja konkurssidel osalenud õpilaste arv (kasvav trend); 

• Õpilastele on tagatud psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi 

teenus; 

• Õpilaste digipädevuste arendamine on lõimitud kooliastmete kaupa kõikide 

õppeainete ainekavadesse;  

• Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate –uuringute tulemusel rahulolul 

õppekasvatustööga on positiivne trend; 

 

Eesmärk 2. Vasalemma Põhikoolis töötab kvalifitseeritud, motiveeritud ja ühise 

eesmärgi nimel töötav personal.  

Mõõdikud: 

• Kõik ametikohad on täidetud; 

• 100% pedagoogide üldarvust vastab kvalifikatsiooninõuetele; 



• Arengukava perioodi jooksul läbiviidud personali rahuloluküsitluste tulemustel on 

eestvedamise, juhtimise, personali arenguvõimaluste ja motiveerimise osas positiivne 

trend; 

• 100% õpetajatest osaleb kooliarenduslikes ümarlaudades; 

• Arengukava perioodi jooksul täiendkoolituses on osalenud 100% pedagoogide 

üldarvust;  

•  Kõik pedagoogid on läbinud 5 aasta jooksul vähemalt 160 tunni ulatuses 

täiendkoolitust;  

• Personali saavutused erinevates valdkondades vabariigi, maakonna ja kohalikul 

tasandil;  

•  Personali liikuvus on alla 10%; 

Eesmärk 3. Koostöö huvigruppidega aitab kaasa kooli igakülgsele tegevusele ja 

arengule. 

Mõõdikud: 

• Koostöö huvigruppidega on kavandatud kooli üldtööplaanis ; 

• Lastevanemate koosolekutest/koolitustest osavõtjate arvul on kasvav trend;  

• Lastevanemate rahulolu-uuringutes osalejate osakaalul on kasvav trend;  

• Arenguvestlusel osalenud vanemate osakaal on vähemalt 95%;  

• Õpilasesindus osaleb erinevate kooliürituste korraldamisel;  

• II-III kooliastme õpilased on igal õppeaastal korraldanud vähemalt 2 õpisündmust või 

tegevust I kooliastme õpilastele; 

• Kooli hoolekogu ja õpilasesindus on andnud arvamuse kooli tööd reguleerivate 

dokumentide kohta; 

• Igal õppeaastal toimub vähemalt 2 projekti, millesse on kaasatud teised valla 

asutused, ettevõtted, vilistlased; 

• Igal õppeaastal toimub vähemalt 2 projekti, millesse on kaasatud lapsevanemad; 

Eesmärk 4. Vasalemma Põhikoolis on  vaimselt ja füüsiliselt turvaline ning 

keskkonnasäästlik koolikeskkond, kus on tagatud  iga õppija vajadustega arvestavad 

ajakohased õpi- ja  töötingimused. 

Mõõdikud: 

• Lisaressursside hankimiseks on igal õppeaastal rakendatud vähemalt 2 projekti; 

• Igal õppeaastal osaletakse vähemalt kolmes keskkonnahariduslikus projektis; 

• Igal õppeaastal toimub vähemalt kolm  terviseedenduse teemalist sündmust; 

• On täidetud Rohelise kooli projekti kriteeriumid; 

• III kooliaste on liitunud KiVa projektiga; 

• Vähemalt 50% õpetajatest on läbinud KiVa baaskoolituse; 

• Tervisenõukogu liikmed osalevad igal õppeaastal vähemalt ühel TEK kogukonna 

koolitusel/ühisüritusel; 

• 100% õpetajatest ja õpilastest oskab kasutada mõnda veebipõhist õpikeskkonda; 

• Vähemalt 75% õpetajatest kasutab regulaarselt õppetundides digivahendeid; 

• Kool on saavutanud digiplaanis eesmärgiks seatud digiküpsuse tasemed; 

• On rajatud õuesõppeklass ja mänguväljak; 



• Õpilaste, lapsevanemate ja personali rahulolu koolikeskkonna, suhete ja kooli maine 

osas (positiivne trend). 

 

6. Tegevuskava püstitatud eesmärkide saavutamiseks: 

I tegevusvaldkond – juhtimine ja koostöö 

Tegevused 

1. Õppekava ja ainekavade kaasajastamine; 
2. Kooli tööd reguleerivate dokumentide  ajakohastamine; 

3. Sisehindamise korra uuendamine; 
4. Rahuloluküsitluste uuendamine; 

5. Õpetajate eneseanalüüsi vormi väljatöötamine; 
6. Koostöö kavandamine huvigruppidega õppetöö läbiviimisel ja ühisprojektide 

korraldamisel; 
7. Lapsevanemate ja vilistlaste kaasamine erinevatesse projektidesse (lahtised 

koolitunnid, ühised spordivõistlused, talgupäevad); 
8. Hoolekogu töö planeerimine; 

9. Hoolekogu ja õpilasesinduse kaasamine kooliarendusse; 
10. Õpetajate kaasamine kooliarendusse (ümarlauad, töörühmad, KiVa meeskond, 

tervisenõukogu): 
11. Regulaarne infovahetus koolisiseste ja -väliste huvigruppidega;  
12. Koostöövestlused õpetajatega; 

13. Meeskonnatöö arendamine (aineülesed tegevused); 
14. Kooli eduloo järjepidev tutvustamine; 

15. Tegutsemine tervist edendava koolina 
16. Õpilaste ja personali tervisekontroll 

17. KiVa projekti rakendamine I-III kooliastmes 

18. Liitumine Rohelise kooliga 

19. Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine 

II tegevusvaldkond – professionaalne areng 

Tegevused: 

1. Elukestvat õppimist toetav juhtimine; 

2. Mentorluse süsteemi väljatöötamine ja rakendamine; 

3. Õpetajate ühtse  nägemuse ja tegevussuuna kujundamiseks sisekoolituste 

korraldamine (HEV metoodika, uuenenud õpikäsitlus, klientidega suhtlemine ja 

konfliktide lahendamine) 
4. Kogemuskoolituste läbiviimine; 
5. Õpetajate IKT alaste oskuste ühtlustamine; 

6. Veebipõhiste õpikeskkondade kasutamise oskuse arendamine; 
7. Uute KiVa tiimi liikmete koolitamine; 

8. Tervisenõukogu liikmete koolitamine; 

9. Koolimeeskonna koostöö ja motivatsiooni suurendamiseks ühiste sündmuste 

korraldamine. 



III tegevusvaldkond – iga õppija toetamine 

1. HEV õpilaste arengut toetava süsteemi toimimine; 
2. Andekate õpilaste  toetamine; 

3. Tugipesa loomine haridusliku erivajadusega õpilaste toetamiseks; 

4. Eriklasside ja õpiabirühmade töö jätkamine; 
5. Mitmekesine huvitegevus; 

6. Koostöö Vasalemma ja Rummu lasteaiaga (eelkool, tugipesa); 
7. Koostöö Vasalemma  Kunstide kooliga (huvitegevus); 

8. Koostöö naaberkoolidega (spordi- jm ühisüritused); 
9. Tervislike eluviiside väärtustamine  (loengud, internetiturvalisust, tervislikku 

toitumist ja liikumist toetavad tegevused ja projektid); 
10. Säästliku ja keskkonnahoidliku eluviisi kujundamine (osalemine keskkonnaalastes 

projektides); 
11. Sotsiaalsete oskuste arendamine (KiVa projekti rakendamine I-III kooliastmes) KiVa 

programmi põhimõtete ja metoodika järjepidev ja sihikindel rakendamine õppe- ja 

kasvatustöö kavandamisel ning läbiviimisel. 

IV tegevusvaldkond - nüüdisaegne õpikäsitlus 

1. Õppimist ja õppija individuaalset arengut toetava hindamise rakendamine; 

2. Digipädevuste saavutamise kava I-III kooliastmele väljatöötamine ja rakendamine; 

3. Digivahendite kasutamine kõikides ainetundides; 

4. Loovust ja koostööd arendavate õpetamispraktikate ja projektide  (projektõpe, 

uurimuslik õpe, õppekäigud) kavandamine kooli tööplaanis ja rakendamine; 
5. Väärtuskasvatust toetavate tegevuste järjepidev kavandamine ja  rakendamine õppe- 

ja kasvatustöö läbiviimisel. 
6. Õpilaste omaalgatuse toetamine ja õpilaste  aktiivsem kaasamine kooliürituste 

korraldamisse, 
7. IT tugiõpilaste rakendamine; 

8. Õuesõppeklassi,  mänguväljaku rajamine; 

9. Kaasaegsed digitehnoloogia otstarbekas rakendamine (vajadusel rentimine); 
10. Veebipõhise keskkonna kasutuselevõtmine vajadusel õppetöö ja koosolekute 

läbiviimiseks. 

 

7. Arengukava kinnitamine ja muutmine 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal. Arengukava 

korrigeerimisel lähtub kool sisehindamistulemustest. Arengukava kinnitab Lääne-Harju 

Vallavolikogu. 

 

 

 


