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SISSEJUHATUS  
 

Paldiski Põhikooli arengukavas määratletakse kooli arengu eesmärgid ning põhisuunad, et 

tagada kooli jätkusuutlik areng. Paldiski Põhikooli arengukava on koostatud aastateks 2017-

2022.  

Arengukava koostamiseks moodustati töörühm, kelle ülesandeks oli korraldada arengukava 

terviklik koostamine kindlaks määratud tähtajaga. Koostamise protsessi juhtis direktor. 

Arengukava koostamisse olid kaasatud kõik isikud, kes arengukava elluviimise eest vastutavad. 

Paldiski Põhikooli arengu eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel oleme lähtunud 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses seatud ülesannetest ja õppekava eesmärkidest. 

Paldiski Põhikooli arengukava lähtub kooli sisehindamise tulemustest, kooli põhimäärusest ja 

kohaliku omavalitsuse arengukavast arvestades üleriiklikke strateegilisi eesmärke. 

Sisehindamise kaudu selgusid kooli tegevuse eesmärgid ja põhisuunad. 

Arengukava koostamisel on arvestatud kooli hoolekogu, õpilasesinduse (edaspidi: ÕE) ja 

õppenõukogu arvamusega.  

Arengukavas kirjeldatud eesmärkide saavutamine on pidev protsess, mida hinnatakse kooli 

sisehindamise raames. Juhtkond teeb igal aastal augustikuises õppenõukogus kokkuvõtte 

sisehindamisest ja tööst arengukava eesmärkideni jõudmisel. Tulenevalt õppenõukogu 

hinnangust ja ettepanekutest lisatakse arengukavasse vajadusel täiendused ja parandused, mis 

kooskõlastatakse kooli hoolekogu ja ÕEga. 

Arengukavale tuginedes koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan. Arengukava on aluseks 

üldtööplaanis tegevuskava koostamiseks, milles esitatakse arengukavas olevate eesmärkide ja 

põhisuundade realiseerumine läbi konkreetsete tegevuste ja nende tegevuste rakendamise. 

Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks detailsemad tegevused eesmärkide 

saavutamiseks, esitatakse tegevuste tähtajad ja tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 
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PALDISKI PÕHIKOOLI LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA 
 

Paldiski Põhikool on  üldhariduslik munitsipaalkool.  

Kooli arengu juhtimisel on järgitud Paldiski Põhikoolile iseloomulikke põhiväärtusi ja 

arengusuundi, mis on loonud kooli püsimise ja stabiilsuse.  

Avatust, initsiatiivi ja loovust toetavas keskkonnas on alguse saanud ja arenenud uued 

traditsioonid. Püsiv on õpilasesinduse huvi ja aktiivsus koolielu korraldamisel. 

Meeskonnatöö ja traditsioonid on suurendanud pühendumust ja meie-tunnet, on aidanud omaks 

võtta koolikultuuri ja järgida ühiselt püstitatud eesmärke. 

Klassikomplekte on 11 (s.h 2 väikeklassi) ja 2017.a. maikuu seisuga on kooli statsionaarses 

õppes 138 õpilast ja mittestatsionaarses 3 õpilast. 

Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele individuaalselt. 

Paldiski Põhikooli õpilastest ligi 30% on kodune keel kooli õppekeelest erinev. 

Paldiski Põhikooli õppekava tunnijaotusplaanis on toodud lisaks riikliku õppekava 

kohustuslikele tundidele lisatunnid. Lisatunnid eesti keeles toetavad vene perede laste keelelist 

arengut. 

Valikainetest pakume arvutiõpetust alates 2. klassist ning karjääriõpetust ja majandusõpetust. 

Tugisüsteemidest töötavad koolis õpiabirühmad, ÕE (õpilasesindus) ja TORE 

(tugiõpilastegevus).  Vajadusel koostatakse õpilasele individuaalne õppekava ühes või mitmes 

aines. Koolis töötab sotsiaalpedagoog ja koolipsühholoog ning  karjäärikoordinaator. Tugiõppe 

tööd juhib koolis HEV koordinaator (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator). 

Igale abivajajale püütakse leida talle sobiv tugiõpe. Koostöös klassijuhataja ja aineõpetajatega 

koostatakse tugiõpet vajavale õpilasele arengukaart. Tugiõpet toetavad ka õpilasele määratud  

rühmatunnid.   

 1.-3. klassi õpilastele on avatud pikapäevakool kuni kella 16. Päevakava näeb ette värskes õhus 

viibimist, õppeülesannete täitmist, erinevaid ringitunde iga päev. 

Märtsist maini tegutseb eelkool, mis on mõeldud 6- ja 7-aastastele kooliminevatele lastele, et 

nad saaksid tutvuda oma tulevase õpetajaga, kohaneda koolikeskkonaga ja saada esimese 

koolikogemuse. 

 

Paldiski Põhikoolil on välja kujunenud oma traditsioonid ja sümboolika. 
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KOOLI MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED 
 

Missioon 

 

Hooliva ja arendava õpikeskkonna loomine, õpilaste õpijõudluse toetamine ja nende 

individuaalsustega arvestamine. Tagada iga meie kooli õpilase edasijõudmine ja sotsiaalsete 

oskuste omandamine, et oma tulevases elus hästi hakkama saada. Elukestva õppe hea algus 

Paldiski Põhikoolist. 

 

Visioon 

 

Mõistev ja salliv suhe õpetaja ja õpilase vahel kaasaegses töö- ja õpikeskkonnas. Turvaline, 

õpilase arengut toetav, mitmekesise huvitegevuse, korraliku materiaalse baasiga varustatud 

põhikool. 

 

Väärtused 

 

Vastutustundlikkus – vastutame oma sõnade ja tegude eest; 

Avatus - õpilased ja õpetajad on avatud kõigele uuele, enesetäiendamine, koolitused - kogemuste 

jagamine kolleegidega, projektides osalemine, õppekäigud, ekskursioonid, muuseumitunnid, 

õuesõpe. Konverentsidest, võistlustest, konkurssidest osavõtt;  

Loovus – olla loovad ja loomingulised, nii on õppimine ja õpetamine efektiivsem. Loov 

eluhoiak tähendab avatust uutele kogemustele, muljetele vastuvõtlikkust, spontaansust ning 

püüdu oma võimeid kasutada ja arendada.  

Hoolivus – hoolime üksteisest, märkame ja aitame abivajajat; 

Sallivus – oleme sallivad, sest me kõik oleme erilised ja erinevad; 

Sõbralikkus – oleme sõbralikud; 

Innovaatilisus – oleme avatud kõigele uuele, käime ajaga kaasas; 

Lugupidamine oma kooli ja kodupaiga vastu – koolivormi elemendid (vest, T-särk, kooli 

logoga pluus), kooliaktused, laadad, kooli sünnipäeva tähistamine, jõulumüsteerium, 

emakeelepäeva tähistamine, Paldiski linna üritustest osavõtt, koostöö kohalike ettevõtete-
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asutustega, kooliüritustest osavõtt, tahe esindada oma kooli võistlustel, konkurssidel, 

olümpiaadidel, heakorratööd kodukohas. Õpetajate isiklik eeskuju. 

Moto 

 

Kõige kaunim maa on isamaa, kõige ilusam keel on emakeel. 
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KOOLI JUHTIMISSTRUKTUUR JA MEESKONNATÖÖ 

 

Igapäevase koolitöö paremaks ja ladusamaks korraldamiseks ja meeskonnatöö edendamiseks 

on moodustatud lisaks õppenõukogule ja direktsioonile õpetajate töörühmad. Iga töörühm valib 

endale juhi, kes organiseerib-korraldab kogunemisi ning vastutab selle eest. Rühmade tööd 

koordineerib õppealajuhataja. Õpetajate kuulumine töörühmadesse tagab aktiivse osalemise 

koolielus, võimaluse probleeme tõstatada ja neile lahendusi pakkuda väiksemas ringis ning 

kogemusi vahetada. Vajadusel arutatakse tõstatatud probleeme-küsimusi juba õppenõukogus. 

Õppenõukogusse kuulub Paldiski Põhikooli pedagoogiline personal. Õppenõukogu esimees on 

kooli direktor, aseesimees õppealajuhataja. Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja 

kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike 

otsuste tegemine. Õppenõukogu koguneb vähemalt 4 korda õppeaastas, vajadusel ka 

tihedamini. Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 liikmetest. Õppenõukogu 

kutsub kokku esimees. Õppenõukogus osalemine on kõigile selle liikmetele kohustuslik. 

Õppenõukogu koosolekud protokollib selleks valitud õppenõukogu sekretär. 

Direktsiooni kuulub direktor, õppealajuhataja, huvijuht, HEV-koordinaator, 

majandusalajuhataja, sotsiaalpedagoog ja karjäärikoordinaator. Direktsiooni tööd juhib ja 

kutsub kokku direktor. Direktsioon koguneb kaks korda kuus, vajadusel ka tihedamini. 

Hoolekogu ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning selleks paremate tingimuste 

loomine. Hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees. Hoolekogu koguneb vähemalt 4 korda 

aastas. Hoolekogusse kuulub volikogu esindaja, õppenõukogu esindaja ning igast klassist 

vähemalt üks lastevanemate esindaja, kes valitakse lastevanemate üldkoosolekul. Koosolekutel 

osaleb ka direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. 

Koolis tegutseb õpilasesindus, mis valitakse 5.-9. klassi õpilaste seast. Õpilasesinduse tööd 

juhib ÕE juhatus ja koordineerib huvijuht. Õpilasesindus koguneb üks kord nädalas ja direktori 

juures käiakse kaks korda kuus. Õpilasesindus aitab organiseerida ja läbi viia koolisiseseid 

üritusi ning samuti saavad nad kaasa rääkida kooli puudutavates küsimustes. ÕE osaleb  ka 

kooli arengukava väljatöötamisel. 
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SISEHINDAMISE TULEMUSED 
 

Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

 

2013 - 2016 arengukava prioriteediks oli meeskonnatöö arendamine, tugeva ja toimiva 

juhtkonna töö tagamine. 

Eesmärkideks: positiivse õhustiku hoidmine ja arendamine.  Õppekasvatustöö tulemuste 

paranemine. Kogu meeskond osaleb planeerimises, analüüsis ja parenduses. Arengukava 

ellurakendamine toimub kogu organisatsiooniga.  

Kooli arengukava määrab kooli strateegilised eesmärgid ja prioriteedid. Kooli arengukava 

eesmärkide täitmist jälgitakse pidevalt (kokkuvõtted iga aasta lõpus eesmärkide täitmisest). 

Uue arengukava koostamine on ajaliselt planeeritud nii, et saab kasutada sisehindamise 

kokkuvõtteid ja tagasisidet. Kooli personal teab kooli eesmärke ja osaleb hea meelega kooli 

arendustöös, seda näitas personali küsitluste analüüs. 

Koolis on loodud dokumendiregister ja dokumendid on kooskõlas õigusaktidega ning 

vastavuses õppeasutuse põhiväärtustega. Dokumendid on koostatud vastavalt vajadusele ning 

reaalselt tööd toetavad, välditud on asjade kordamist erinevates dokumentides. Olulisel kohal 

on kommunikatsioon kõigi töötajate vahel. 

Õppenõukogu tööst  võtavad osa kõik õpetajad, õppenõukogu koosolekud on planeeritud 

(üldtööplaanis), protokollitud ja arhiveeritud. Lähtutakse õppenõukogu pädevuse ja 

tegutsemise korrast. Tulemuseks on sisukad ja eesmärke toetavad õppenõukogud. 

Õppenõukogud toimuvad reeglina vähemalt 4 korda õppeaastas. Õppenõukogus vastuvõetud 

otsuste täitmist kontrollitakse juhtkonna poolt. 

Operatiivsemaks arutelu ja kooskõlastusorganiks on kooli direktsioon, mis toimub regulaarselt 

2 korda kuus.  

Õpetajatele toimub igal teisipäeval pärast õppetundide lõppu info edastamine (infotund). 

Majanduspersonali töökoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Majandusalajuhataja osaleb 

õpetajate infotunnil, et edastada info majanduspersonalile. 

Meeskonnatöö oskuste kujundamiseks ja kõigi töötajate kaasamiseks kasutatakse koolis sageli 

grupitööd. Õpetajaskond on jaotatud töögruppidesse, kes valivad enda hulgast esimehe (3 

töörühma). 
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Tugevused: 

1. Juhtkond on personali toetav, koostööle suunav. Juhtkonna liikmete vahel toimib hea 

koostöö. Ka õpetajad on üksteist ja juhtkonda toetavad, tänu sellele on koolis positiivne 

õhkkond, kus kõik osapooled tunnevad ennast turvaliselt. Töötajate vahelised suhted on 

head, kehtib loominguvabadus.  

2. Õpetajad tunnevad end tunnustatuna ja motiveerituna, mida  näitab ka küsitluste 

analüüs. Tunnetatakse, et ollakse üks meeskond, kellel on ühised eesmärgid. Kõik 

saavad kaasa rääkida kooli puudutavates küsimustes. Välja on töötatud  õpetaja 

õppeaasta töö analüüsi juhend, mis annab aluse põhjalikuks ja süsteemseks tagasisideks. 

See võimaldab arendada kooli ja parendada siin tehtavat tööd. 

3. Õppekasvatustöö tulemused on parenenud (oleme kaheliste arvu oluliselt viimase kahe 

aasta jooksul vähendanud, oleme rakendanud IÕK-sid, mis tagab igale õpilasele 

jõukohase õppe ja eduelamuse, tasemetööd on olnud natuke kõrgemad riigi keskmisest). 

 

Parendusvaldkonnad: 

1. Õpetajate omavaheline koostöö võiks siiski olla senisest tihedam, et tagada riiklike 

õppekavade üldpädevuste saavutamine. 

2. Kuna päris paljud õpetajad on kas osalise koormusega või sõidavad Paldiskisse 

väljastpoolt, siis tuleks mõelda töökoosolekute või mõne pakilise probleemi 

lahendamisel IKT-vahendite kasutamisele, sest ühist aega, et silmast silma kokku saada, 

on päris raske leida. 
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Tegevusvaldkond: personalijuhtimine 

 

2013-2016 arengukava prioriteediks oli töötajate jätkuv koolitamine. 

Eesmärkideks: Professionaalsuse tagamine organisatsioonis, personali rahulolu ja 

pühendumine. Motiveeritud, kompetentne personal, et tagada laste areng ning kooli eesmärkide 

elluviimine. Personali iga liige tunneb end vajaliku ja hinnatuna. 

 

Vaadeldaval perioodil on pidevalt tegeldud kvalifitseeritud kaadri leidmisega. Õpetajate 

vahetus on toimunud valuliselt, kuid edukalt. Kõik õpetajad, kes on lahkunud kolme viimase 

aasta jooksul, on pidanud seda tegema perekondlikel põhjustel või seoses elukohavahetusega.  

Selleks, et iga õpetaja tunneks ennast meeskonna liikmena, on õpetajad jagatud töörühmadesse, 

mille kaudu saavad kõik osa kooli arendustööst, kaasa rääkida olulistes küsimustes ja tõstatada 

probleeme või osutada valukohtadele. 

Elukestev õpe on eesmärk, mille realiseerimisele aidatakse koolis  igati kaasa. Igal töötajal on 

õigus võimalusel osaleda talle sobival ja vajamineval koolitusel. Võimaldame õpetajatele ka 

vajadusel tasemeõpet. 

Iga õpetajat, kes on midagi märkimisväärset teinud, või õpilastega osalenud konkurssidel, 

võistlustel, olümpiaadidel, tunnustatakse. Püüame märgata ka pisiasju ja kiita, sest tunnustust 

vajavad kõik, mis omakorda motiveerib ja inspireerib edaspidi. Kooli sünnipäeval saavad kõik 

õpetajad ja töötajad tunnustuse osaliseks. Sel puhul kingitakse kõigile väike meene.  

 

Tugevused: 

1. Kollektiivis on väga hea meeskonnavaim. Võib väita, et tegemist on heatahtliku ning 

oma asutusele lojaalse personaliga. Sellise meeskonna tekkimisele on kahtlemata kaasa 

aidanud ühised väljasõidud, üritused kogu personalile. Osalusprotsent on keskmiselt 

90%, mis tõestab, et ka tundidevälisel ajal tahetakse koos olla. See loobki 

meeskonnatunde, kus hoolitakse, toetatakse ning aidatakse. 

2. Avatud ja innovaatilised õpetajad, kelle jaoks on oluline nii õpilase kui ka enda areng. 

Õpetajad on nõus katsetama, parendama, uusi lahendusi leidma, juurde õppima. 

3. Kompetentne ja toetav tugipersonal (HEV-koordinaator, psühholoog, 

sotsiaalpedagoog), kes on oluliselt kergendanud eelkõige klassijuhatajate, aga ka 

aineõpetajate, juhtkonna ja lapsevanemate tööd. Täna saame aru, kui oluline on see, et 

koolis on selline tugivõrgustik.  
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Parendusvaldkonnad: 

1. Enam vajab tähelepanu ühisürituste fikseerimine kroonika jaoks.  

2. Uute töötajate puhul võiks rakendada kirjalikku tagasiside vormi, mis oleks aluseks 

järgnevate uute töötajatega tekkida võivate probleemide ennetamiseks. 

3. Koolisiseselt oleks vaja rakendada rohkem õppimisvõimalust kolleegilt kolleegile. 

Võiks korraldada igal koolivaheajal ühe õpitoa „kolleegilt kolleegile“, mille viib läbi 

koolitusel käinud õpetaja. Samuti peab üle vaatama mentor-süsteemi, praegu ei toimi 

see nii, nagu me tahaksime.  

4. Kasutada info edastamiseks rohkem infotehnoloogilisi võimalusi (näiteks õpetajate 

meililistid, dropbox). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tegevusvaldkond: õppe- ja kasvatustöö 

 

Õpilase areng kui prioriteet 2013-2016.  

 

Oleme pidevalt tegelenud õpilase kui isiksusega ja lähtunud tema individuaalsustest, et tagada 

iga meie kooli õpilase areng, et kõik kogeksid eduelamust. Jõukohane õpe kõigile. 

Õpilase arengut hinnatakse ja analüüsitakse regulaarselt.  Aluseks on õpitulemuste hindamine, 

kokkuvõtvate  hinnete analüüsid, tasemetööde analüüsid, arenguvestlused, koolikohustuse 

täitmise analüüsid. 

Õpilaste arengut toetame mitmekülgse tunnustamisega. Eesmärk on märgata ja tunnustada 

kõiki, kes kiitmist väärivad.  

Koolis on välja töötatud õpilaste tunnustamise kord: kiituskiri, ainealane kiituskiri, tänukiri. 

Tublide  ja märkimisväärsete saavutuste eest avaldatakse tänu ka kooli koduleheküljel.  

Õpilaste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine ja abi korraldamiseks toimib koostöö 

aineõpetajate, klassijuhatajate, lapsevanemate, HEV- koordinaatori, sotsiaalpedagoogi ja 

psühholoogiga. 

Õpetajad kasutavad aktiivselt IKT- vahendeid (projektorid, dokumendikaamerad,veebipõhine 

õpe), et leida igale õpilasele jõukohaseid harjutusi-õppeülesandeid. Kuna alates 6. klassist on 

ka tasemetööd veebipõhised, siis on väga oluline pöörata tähelepanu digipädevuste 

arendamisele ja kasutada ära kõiki võimalusi tundides, mis meil täna koolis on (liikuv 

arvutiklass, statsionaarne arvutiklass, tahvelarvutid).  

Väikesed klassikollektiivid soodustavad pidevat õpilase arengu jälgimist ja tagasiside andmist 

lapsevanemale ja lapsele endale. 

Pöörame tähelepanu ka kehaliselt aktiivse eluviisi kujundamisele (vahetundide ajal liikumine, 

tantsimine, rahvusvahelisest spordinädalast osavõtt, spordipäevad, liikumismängud 

pikapäevakooli lastele lisaks kehalise kasvatuse tundidele 2 päeval nädalas). 

Tugevused: 

1. Iga õpilase arengu toetamine ja isikupära mõistmine: kõik õpilased on erinevad. Selleks 

on aga vaja tõhusalt töötavat eri tasandite koostöövõrgustikku-meeskonda, et märgata 

last ja teda aidata. Sellesse meeskonda kuuluvad HEV- koordinaator, sotsiaalpedagoog, 

psühholoog, aineõpetajad, klassijuhatajad, lapsevanemad, õpilased, huvijuht, juhtkond. 
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Ainult nii on võimalik leida igale õpilasele jõukohane õpe, olgu selleks IÕK määramine 

või TÜ Teaduskoolis õppimine. 

2. Kui võrrelda eelmise 4 aasta (2013 kuni 2016.a) tulemusi, siis on märgatavalt 

vähenenud ka kaheliste õpilaste arv (nt klassikursuse kordajaid on kahel viimasel 

õppeaastal olnud ainult 3, aga 2014-2015.õa-l oli see arv 14). Oleme rakendanud IÕK-

sid (2016-17.õa-l koostasime näiteks 42 õpilasele IÕK, mis on õpilaste koguarvust 

28,97%). Oleme avanud väikeklasse (2013-2016 perioodil on neid olnud 2). Sellel 

perioodil õppis meil ka 2 LÕK-i last..  

Iga aineõpetaja arvestab õpilase individuaalsuse ja omapäraga. Oleme hästi paindlikud 

ja avatud, et leida iga õpilase jaoks sobiv koostöövorm. 

 

 

3. Väikeklasside edulugu. 2013-2016.õppeaastal on olnud meil avatud väikeklassid, mis 

on igati end õigustanud, millest tunnevad rõõmu nii õpetajad, õpilased kui ka 

lapsevanemad ja teised. Näiteks koolisiseste tasemetööde tulemused olid õppeaastal 

2016-2017 3. väikeklassis suurepärased: eesti keele edukus 83,5% ja matemaatikas 

88%. Õpilased kogevad eduelamust, sest õpe on kohandatud vastavalt nende võimetele, 

kasutatakse teistsuguseid meetodeid, nihutatakse ajapiire, kui vaja, ja kindlasti on 

plussiks ka sellises väikses klassikollektiivis õppimine. Oluline on ka vaimne ja 

füüsiline turvalisus ja meeldiv õppekeskkond, mis on selliste laste jaoks äärmiselt 

oluline. 

 

4. Oma kooli tunde hoidmine, mis on olnud üks meie prioriteetidest. Oleme noor kool 

võrreldes teistega, aga tänaseks päevaks on välja kujunenud traditsioonid, üritused ja 

ettevõtmised, mis annavad meie koolile oma näo. Olgu selleks mardi- ja kadritrall, 

isadepäeva tähistamine, jõululaat, algklasside ballid, projektipäevad, õues- ja 

muuseumiõppe päevad, playback, õpetajate päeva tähistamine, advendiküünla 

süütamine, päkapikunädal, jõulupeod, kooli sünnipäeva tähistamine piknikuga, 

vabariigi sünnipäeva tähistamine, teatripäev koolis, pidžaamapäev, sõbrapäev, 

kevadkontsert. 

Parendusvaldkonnad: 

1. Rohkem õppeaineid lõimivaid tunde, projekte, ettevõtmisi, mis oleks ka uue 

väljundipõhise õppe üks eesmärkidest ja suunatud õpilase arengule.  
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2. Rohkem osa võtta erinevate ainete maakondlikest olümpiaadidest. Oleme osa võtnud 

küll erinevatest konkurssidest ja teemapäevadest või võistlustest ja teatripäevadest, aga 

paraku maakondlikest aineolümpiaadidest mitte eriti. 

 2013-2016.õppeaastani on kõige säravamad kohad toodud kooli 

bioloogiaolümpiaadidelt.  

Iga aine õpetaja peaks ette valmistama vähemalt ühe õpilase, kellega osa võtta 

aineolümpiaadist. 

 

3. Rahulolu-uuringud HEV-õpilastele. Oleme koolis teinud küll rahulolu-uuringuid 

erinevatele sihtgruppidele, aga HEV-õpilastele mitte. Praegu puudub meil nende 

õpilaste tagasiside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

PALDISKI PÕHIKOOLI ARENGU PÕHISUUNAD JA 

EESMÄRGID AASTATEKS 2017-2022 

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel on lähtutud sisehindamise tulemusena 

välja selgitatud kooli parendusvaldkondadest, mis leiti analüüsides kooli õppe- ja 

kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnates nende tulemuslikkust. 

Eestvedamine ja juhtimine 

 Kooli tegevust analüüsitakse süsteemselt. Koolitöötajad on kaasatud koolitöö 

planeerimisse, analüüsimisse ja hindamisse. 

 Digivahendite igapäevane tark ja süsteemne integreerimine õppeprotsessi. 

 Õppekava ja ainekavade arendustegevus. 

 Tehnoloogia võimaluste rakendamine kooli juhtimises. 

 Kooli kodulehe operatiivne uuendamine. 

 Koostöö huvigruppidega kooli 25. juubeli korraldamiseks. 

 Süvendada õpetajate omavahelist koostööd, et tagada riiklike õppekavade üldpädevuste 

saavutamine. 

 Kooli sisehindamise korra täiendamine. 

 Sisekoolituste läbiviimine. 

 Koostöösuhete arendamine teiste valla koolidega. 

 

Õppe- ja kasvatustegevus 

 Koolis on rakendatud uus õpikäsitus, mis põhineb väljundipõhise õppe põhimõttel, et 

tagada kõigi õpilaste õpitahe sõltumata nende võimekusest, ealistest iseärasustest, 

kodustest tingimustest ja tervislikust seisundist. 

  Uue tehnoloogia ja e-õppekeskkondade kasutuselevõtmine; õpilaste digitaalse 

kirjaoskuse arendamine. 

 Ainetevaheline lõiming ja aktiivõpe on igapäevaselt õppetöö osa. 

 Üldpädevused toetavad õpilaste aktiivset ja teadlikku õppimist ning paremat sotsiaalset 

toimetulekut elus. 

 Tagada koolis õpikeskkond, kus pööratakse süstemaatiliselt tähelepanu üldpädevuste 

kujundamisele ja tagasisidestamisele. 
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 Motiveerida ja toetada andeka õpilase osalemist olümpiaadidel, konkurssidel ja 

võistlustel. 

 Erilise tähelepanu all on järgmised võtmeoskused: ettevõtlikkus, digitaaloskused ja 

õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused. 

 Huvitegevus ja ülekoolilised üritused motiveerivad ja toetavad õpilase mitmekülgset 

arengut. 

 Sport, aktiivne liikumine ja tervislikud eluviisid on õppekava oluline osa. 

 Erivajadustega õpilaste tulemuslik õppekorraldus. Rahulolu-uuringud HEV-õpilastele. 

Personali juhtimine 

 Koolis töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad. 

 Haridustehnoloogi tööle võtmine. 

 Õpetajate koolituskava prioriteedid on: digipädevuste süsteemne arendamine; HEV 

õpilaste arengu toetamine. 

 Töötajate pidev motiveerimine, tunnustamine ja toetamine tööstressi minimeerimiseks. 

 Personali enesehindamise oskuse arendamine. 

 Uute töötajate tõhusam toetamine. 

 Õpitubade „kolleegilt kolleegile“ korraldamine. 

 Ühisürituste fikseerimine kroonika jaoks. 

 Info edastamisel tehnoloogiliste võimaluste kasutamine - ühisdokumendid 

googledrive´is. 

Koostöö huvigruppidega 

 Hoolekogu kaasatus. 

 ÕE kaasatus. 

 Võrreldavate rahuloluküsitluste korraldamine. 

 Õpilaste omaalgatuslike projektide toetamine. 

 Koostöö kohalike ettevõtetega. 

 Süsteemne koostöö lastekaitsetöötajaga. 

 Tõhustada lapsevanemate teavitamist õpilase toimetulekust koolis ning arendada 

lapsevanemate nõustamissüsteemi lapse toetamise tagamiseks. 

 Kooli tegevuste kajastamine meedias. 
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Ressursside juhtimine 

 Läbimõeldud majandustegevuse kaasabil tagada jätkuvalt tingimused, et õpilane saaks 

õppida ja õpetaja õpetada turvalises ja kaasaegses koolikeskkonnas. 

 Koolis on toimiv infotehnoloogiline tugisüsteem, võrguühendus, tark- ja riistvara vastab 

kooli tegevuste vajadusele. 

 Projektidest ja fondidest sihtotstarbeliste lisaressursside taotlemine. 

 Füüsilise õppekeskkonna kaasajastamine- söökla/aula põranda renoveerimine, 

koolihoone soojustamine. 

 Regulaarsete remonditööde teostamine üldise visuaalse keskkonna parendamiseks. 

 Sportimistingimuste parandamine- koolistaadioni rajamine, spordisaali remont. 

 Koolimaja ees asuvate teede katte uuendamine. 

 Lipuväljaku rajamine. 

 Õuesõppe läbiviimiseks kompleksi rajamine. 
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ARENGUKAVA UUENDAMINE 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse sisehindamise käigus 

hetkeolukorda ning arengukava elluviimise tulemusi. Analüüsi tulemused arutatakse läbi kooli 

õppenõukogus ning õppenõukogu esitab vajadusel ettepanekud arengukava uuendamiseks. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 


