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SISSEJUHATUS
Aruküla Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad,
tegevuskava aastateks 2021- 2025 ning arengukava uuendamise korra ning lähtub põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse §67 ning 2016 – 2020 aastate sisehindamise aruande ja arengukava analüüsi
põhjal tehtud järeldustest.

Arengukava annab kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad järgnevateks aastateks kooliarenduse
valdkondade kaupa. Nendeks on:
1. Õppe- ja kasvatusprotsess.
2. Eestvedamine ja juhtimine
3. Personalijuhtimine
4. Ressursside juhtimine
5. Koostöö huvigruppidega

Väljatoodud kooliarenduse viis valdkonda hõlmavad kokkuvõtvalt kogu kooli tegevust ning on üheks
sisendiks kooli iga-aastasele üldtööplaanile. Kooli õppekava lähtub kooli arengukavast ja riiklikust
õppekavast.

Arengukava on esitatud arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ning
avalikustatud kooli veebilehel (www.arukyla.edu.ee).
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VISIOON

MISSIOON
Kool pakub riiklikule õppekavale vastavat põhiharidust, tuginedes kooli põhiväärtustel.

PÕHIVÄÄRTUSED

ÜLDEESMÄRK
Luua õpilastele võimalus võimetekohaseks hariduse omandamiseks ning enese-tostuseks
turvalises ja kaasaegses arengukeskkonnas.
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1. ÕPPE- ja KASVATUSPROTSESSI VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 1:

Tõrgeteta toimiv internet, ajaga kaasas käiv digitehnoloogia
ning digipädev õpetaja toetavad tulemuslikku õppetööd.

Alaeesmärk:
Koolis on kasutusele võetud
ühtne õpihaldussüsteem,
mis aitab kujundada
digipädevusi ja toimetulekut
e-õppega.

Alaeesmärk:
Kooli digilõimingu plaanis
on määratletud ning
järgitakse oodatud
digiteadmiste ja -oskuste
õpitulemuste saavutamist
igas kooliastmes.

Alaeesmärk:
Õpetajate digivaldkonna
koolitusvajadused on
kaardistatud ning sellest
lähtuvalt on koostatud
koolitusplaan ja seda
järgitakse.

Alaeesmärk:
Koolis kasutusel olevat
digitehnoloogiat on
järjepidevalt
uuendatud. Loodud on
mobiilse klassiruumi
võimalus.

Tegevus:
Õpihaldussüsteemiga
liitumine ja selle
kasutuspõhimõtete
väljatöötamine.

Tegevus:
Õpilaste digipädevuste
omandamine toimub
arvutiõpetuse- ja
ainetundide raames.

Tegevus:
Õpetajate digipädevuste
omandamine toimub
sise- ja väliskoolituste
raames.

Tegevus:
Eelarveliste vahendite
järjepidev planeerimine
digitehnoloogia
kaasajatamiseks.

Tegevus:
Eelarvelised vahendid
planeeritakse ja ametikohad
luuakse koostöös kohaliku
omavalitsusega.

Tulemusnäitaja:
Õppesisu kajastatus
õpihaldussüsteemis.

Tulemusnäitaja:
Ettenähtud digiteemade
läbimine.

Tulemusnäitaja:
Regulaarsete koolituste
arv ja õpitu
rakendamine õppetöös.

Tulemusnäitaja:
Kaasaegsete vahendite
olemasolu ja
kasutusaktiivsus.

Tulemusnäitaja:
Ametikohtade olemasolu
ja täituvus.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös
haridustehnoloogiga)

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajate ja haridustehnoloogiga)

Vastutusala:
Direktor,
majandusjuhataja

Alaeesmärk:
Koolis on
haridustehnoloog ja
infosekretär; tagatud on
IT-spetsialisti tugi.

Vastutusala:
Direktor,
majandusjuhataja, kohalik
omavalitsus
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ÕPPE- ja KASVATUSPROTSESSI VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025

Õppijate õpihuvi toetamiseks, õppetöö mitmekesistamiseks ja üldpädevuste
kujundamiseks on välja töötatud ning juurdunud praktilise ja lõimitud õppe tegevuskava.

EESMÄRK 2:

Alaeesmärk:
Õppeaastasse on planeeritud erinevaid
õppevorme,
nt projekt-, aktiiv-,
probleem, õues- ning eõppe tunnid ja perioodid.

Alaeesmärk:
Õppekava rakendamisel
on kasutatud koolivälise
õpiruumi võimalusi.

Alaeesmärk:
Õpetajate teadlikkus
erinevatest õppeviisidest ja
oskus nende rakendamisel
õppetöös on tõusnud.

Alaeesmärk:
Kool on osalenud
projektides nii Eesti kui
välisriikide
koostööpartneritega.

Tegevus:
Lõimitud õppetegevuste
kalenderplaani koostamine ja täitmine.

Tegevus:
Õppekäikude
kalenderplaani
koostamine ja täitmine.

Tegevus:
Metoodikakoolituste
plaani koostamine
ja täitmine. Parimate
praktikatega tutvumine.

Tegevus:
Koostöövõimaluste
otsimine, arendamine ja
projektitegevuste
koordineerimine.

Tulemusnäitaja:
Vähemalt 2 õppekavast
lähtuvat õppekäiku klassi
kohta õppeaastas.
.

Tulemusnäitaja:
Koolituste arv,
tunnivaatlused,
arvamusküsitlused

Tulemusnäitaja:
Koostööprojektide arv.

Tulemusnäitaja:
Õpisündmuste osakaalu kasv õppetöös.
Õpitulemuste statistika.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajatega)
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ÕPPE- ja KASVATUSPROTSESSI VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 3:

Tervislike eluviiside ja keskkonnateadlikkuse kujundamiseks on loodud võimalused.

Alaeesmärk:
Teadlikkuse tõstmine ja tervislike
eluviiside juurutamine on
integreeritud kooliellu.

Alaeesmärk:
Teadlikkuse tõstmine ja keskkonda
hoidva ning säästliku eluviisi
kujundamine on integreeritud
kooliellu.

Tegevus:
Loengute-töötubade korraldamine, osalemine projektides, konkurssidel,
ennetustegevustes; koostöö spetsialistidega.

Tulemusnäitaja:
Ürituste arv.
Puudumiste vähenemine tervislikel
põhjustel.

Tulemusnäitaja:
Ürituste arv.
Sorteeritud prügi hulk koolis.
Tagasisideküsimustikud.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajate, huvijuhi ja kogu kooliperega)

Alaeesmärk:
Koolitoidu valikud on tervislikud
ja mitmekesised.

Tegevus:
Menüü täiustamine koostöös
söökla personali, kooli
meditsiinitöötaja jt
spetsialistidega.

Tulemusnäitaja:
Tervishoiuameti
ettekirjutused/nende
puudumine.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös kooli personaliga)
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ÕPPE- ja KASVATUSPROTSESSI VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 4:

Õpilase arengu toetamiseks järgitakse erinevat liiki õpiabi põhimõtteid.

Alaeesmärk:
Õpiraskustega õpilaste vajadused on välja selgitatud ning nende
arengut toetatakse.

Tegevus:
Õpitegevuse ja käitumise järjepidev jälgimine.
Koostöö lasteaia ja lastevanematega.
Tugiteenuste rakendamine.
Tempo- ja/või tasemerühmade moodustamine ressursside piires.

Alaeesmärk:
Õpilaste andekusi ja nendest tulenevaid vajadusi on märgatud
ja arendatud.

Tegevus:
Täiendava õppe võimaldamine
ja eneseteostuse toetamine.

Tulemusnäitaja:
Vaatluskaardid.
Paranenud õpitulemused.
Täiendava õppetöö vajaduse vähenemine.

Tulemusnäitaja:
Olümpiaadide, õpilasvõistluste tulemused.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös tugispetsialistide ja õpetajatega)

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajate ja ringijuhtidega)
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2. EESTVEDAMISE JA JUHTIMISE VALDKONNA EESMÄRGID 2021 – 2025
EESMÄRK 1:

Arendustegevuse kaudu on tagatud kooli jätkusuutlikkus.

Alaeesmärk:
Käesoleva arengukava eesmärgid
on täidetud ning uue perioodi
arengukava on koostatud.

Alaeesmärk:
Sisehindamine on
järjepidev.

Tegevus:
2021-2025 arengukava järjepidev
seire, parendusettepanekute
sisseviimine.

Tegevus:
Sisehindamiskorra
täiendamine ning selles
sätestatu järgimine.

Tulemusnäitaja:
Sisehindamisaruanne.
Arengukava aastateks 2026 – 2030.

Alaeesmärk:
Personal ja koostööpartnerid on
kaasatud kooli arendusprotsesside
elluviimisesse.

Alaeesmärk:
Kooli dokumentatsioon on
kaasajastatud ja digitaalselt
kättesaadav.

Tegevus:
Tagasiside-, arvamus- ja
rahuloluküsitluste läbiviimine,
tulemuste analüüs ning vajalike
parendusettepanekute sisseviimine.

Tegevus:
Dokumentatsiooni
uuendamine, täiendamine ja
vajadusel muutmine.

Tulemusnäitaja:
Küsitlustulemuste kokkuvõtted.
Koostöögruppide koosolekud.

Tulemusnäitaja:
Kaasaegne ja digitaalselt
kättesaadav
dokumentatsioon.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös huvigruppidega)
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EESTVEDAMISE JA JUHTIMISE VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 2:

Personali vaimse ja füüsilise töövõime edendamine on oluline prioriteet.

Alaeesmärk:
Töötajatele on tagatud soodustused tervise edendamiseks.

Alaeesmärk:
Töötajatele on vajadusel tagatud nõustamine ja abi.

Tegevus:
Teadlikkuse tõstmine võimalikest soodustustest.

Tegevus:
Õigusabi koolitused.

Läbirääkimised ja kokkulepped soodustuste rakendamiseks.

Koolipsühholoogi ametikoha suurendamine.

Tulemusnäitaja:
Rakendatud soodustuste arv.

Tulemusnäitaja:
Koolituste arv.
Suurendatud koolipsühholoogi ametikoha olemasolu ja
täituvus.

Vastutusala:
Juhtkond

Vastutusala:
Juhtkond

11

3. PERSONALIJUHTIMISE VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025

Kogu kooli personal on õppeaasta lõikes kaasatud koostöögruppide töösse,
mille raames arutatakse süsteemselt läbi valdkondade tugevused, kitsaskohad ning tehakse
ettepanekud töö tõhustamiseks.

EESMÄRK 1:

Alaeesmärk:
Ainealane koostöö ja
lõiming on rakendunud.

Alaeesmärk:
Koolipere on kaasatud
huvitegevusse.

Alaeesmärk:
On loodud haridustehnoloogi,
infosekretäri, abiõpetaja(te) ametikohad.
Eripedagoogide, koolipsühholoogi,
sotsiaalpedagoogi ametikohtade arv on
täienenud.

Tegevus:
Koostöögruppide
koosolekud ainekavade
kooskõlastamiseks.

Tegevus:
Tegevusplaan lepitakse
kokku õppeaasta alguses
ja täiendatakse jooksvalt.

Tegevus:
Õpetajate toetamine digitehnoloogia ja
tugimeetmete rakendamisel.
Infosekretäri abi administratiivsetes
küsimustes.

Tulemusnäitaja:
Vähemalt 1x poolaastas.
Tagasi- ja edasiside
tõhususe osas.

Tulemusnäitaja:
Tegevusplaani täitmine.
Tagasi- ja edasiside
tõhususe osas.

Tulemusnäitaja:
Tagasiside.
Tugimeetmete rakendamisvõimaluste
kasv.

Tulemusnäitaja:
Kohtumiste arv.
Tagasi- ja edasiside tõhususe osas.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajatega)

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajatega)

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös vastava valdkonna
spetsialistidega)

Vastutusala:
Juhtkond (koostöös
õpetajate/klassijuhatajate ja
tugispetsialistidega)

Alaeesmärk:
Vajaduspõhiselt toimuvad ümarlaua
kohtumised tugispetsialistidega on
muutunud tavapäraseks praktikaks
õppe- ja kasvatustöö toetamisel.

Tegevus:
Probleemküsimuste järjepidev
lahendamine.
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PERSONALIJUHTIMISE VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 2:

Toimuvad vajaduspõhised koolitused
ning igal töötajal on võimalus arendada ennast valitud valdkondades.

Alaeesmärk:
Personali teadmisi ja oskusi on koolituste kaudu järjepidevalt
täiendatud.

Alaeesmärk:
Erinevatelt koolitustelt omandatud teadmiste jagamine on
muutunud heaks tavaks.

Tegevus:
Personali koolitusvajaduste kaardistamine iga õppeaasta
alguses.
Koolituste kava koostamine ja vajaduspõhine täiendamine.

Tegevus:
Koostöögruppide töökoosolekute raames toimuvad kolleegilt
kolleegile koolitused-töötoad.
Koolitusmaterjalide kättesaadavuse tagamine.

Tulemusnäitaja:
Koolitusressursside kasutus.

Vastutusala:
Juhtkond

Tulemusnäitaja:
Koolitus-töötubade arv.
Tagasiside.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega)
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PERSONALIJUHTIMISE VALDKONNA EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 3:

Välja on töötatud ja kasutusele võetud kõiki osapooli kaasav tagasi- ja edasiside ning
arenguvestluste süsteem kooli töö tulemuslikkuse ja osapoolte rahulolu hindamiseks.

Alaeesmärk:
Tagasiside ja rahuloluküsitluste läbiviimine on regulaarselt
korraldatud.

Alaeesmärk:
Arenguvestlused personaliga on saanud oluliseks
organisatsioonikultuuri arengu osaks.

Tegevus:
Arenguvestluste korra kaasajastamine.
Arenguvestluste läbiviimine.

Tegevus:
Tagasiside- ja rahuloluküsimustike väljatöötamine ja
rakendamine.

Tulemusnäitaja:
Tagasi- ja edasiside.

Tulemusnäitaja:
Küsitlustulemuste analüüs.
Parendusettepanekud ja nende rakendumine.

Vastutusala:
Juhtkond
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4. RESSURSSIDE JUHTIMISE VALDKONNA UUED EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 1:

Loodussäästlik majandamine ning olemasolevate ressursside väärtustamine,
hoidmine ja kaasajastamine on koolikultuuri osa.

Alaeesmärk:
Õppetööks vajalikud vahendid ja
õpikeskkond on kaasajastatud.

Alaeesmärk:
Raamatukogu töö on
kaasajastatud.

Alaeesmärk:
Sise- ja väliskommunikatsiooni on
parendatud.

Alaeesmärk:
Elektrienergia-, vee ja
paberikulu on
optimeeritud.

Tegevus:
Inventari järjepidev vajaduspõhine
kaasajastamine.
Projektid lisaressursside saamiseks.
Ruumipuuduse lahendamine
vajaduspõhiselt.

Tegevus:
Digitaliseeritud süsteemi
kasutuselevõtt ja sellest
tulenevate ümberkorralduste
sisseviimine raamatukogus.

Tegevus:
Helisüsteemi kaasajastamine.
Digitaalsete infostendide
paigaldamine ja kasutuselevõtt.
Info edastamise tõhustamine.

Tegevus:
Järjepidev teavitustöö
läbiviimine teadlikkuse
tõstmise eesmärgil.

Tulemusnäitaja:
Seire.
Eelarve.
Lisaressursside statistika.

Tulemusnäitaja:
E-õpilaspiletid kõikidel õpilastel.
Vähenenud õppevara kadu.

Tulemusnäitaja:
Kaasaegne helisüsteem.
Digitaalsed infostendid koolimajas.
Tagasiside info liikuvusest.

Tulemusnäitaja:
Kulude vähenemine.

Vastutusala:
Juhtkond

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös raamatukogu juhatajaga

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös valdkonna spetsialistidega)

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajatega)
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5. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA VALDKONNA UUED EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 1:

Arendustegevuste otsustusprotsessidesse on kaasatud erinevad koostööpartnerid.

Alaeesmärk:
Koostöö koolipidajaga on
mõtestatud ja ning lähtub
arengukava eesmärkidest.

Alaeesmärk:
Hoolekogu täidab oma funktsiooni
lastevanemate esindusorganina.

Alaeesmärk:
Koostöö lastevanematega on
mitmekülgne.

Alaeesmärk:
Tugivõrgustik toimib
eesmärgipäraselt.

Tegevus:
Eelarve läbirääkimised.
Seadus- ja aruandlus.
Arendustegevus.

Tegevus:
Koosolekute läbiviimine,
Protokollide avalikustamine kooli
veebilehel.
Sõnavõtud hoolekogu töö kajastamisest
lastevanemate üldkoosolekul.

Tegevus:
Üld- ja klassikoosolekute,
arenguvestluste, ümarlaua
kohtumiste, arvamus- ja
rahuloluküsimuste, ühiste
ettevõtmiste jmt korraldamine.

Tegevus:
Tugiteenuste rakendamine
koostöös valla haridus- ja
sotsiaalosakonnaga ning teiste
kooli toetavate
institutsioonidega.

Tulemusnäitaja:
Eelarve jm seadus- ning
aruandlusest lähtuva
täitmine.

Tulemusnäitaja:
Koosolekud ja aruandlus.
Parendusettepanekud.
Tagasi- ja edasiside.

Vastutusala:
Juhtkond

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös Hoolekoguga)

Tulemusnäitaja:
Statistika õppeaastate kokkuvõtetes.

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös kooliperega)

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös õpetajate ja
valdkonna spetsialistidega)
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KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA VALDKONNA UUED EESMÄRGID 2021 - 2025
EESMÄRK 2:

Kooli positiivse vaimsuse hoidmiseks ja kujundamiseks on planeeritud
kooli kogukonna õppekavapõhiseid jm ühiseid ettevõtmisi.

Alaeesmärk:
Koostöö teiste asutuste ja
organisatsioonidega on jätkusuutlik.

Alaeesmärk:
Kooli tegevused on kajastatud
erinevates infokanalites.

Tegevus:
Osalemine projektides, üleskutsetes jmt.
Loengute ja külalisõpetajatega
tundide korraldamine.
Õppekäikude korraldamine.

Tegevus:
Info järjepidev kajastamine
erinevatel viisidel.

Tulemusnäitaja:
Õpi- jm sündmused. Tagasiside.
Kooli veebileht koondab ametliku infokanalina kõik tulemused ja uudised:
www.arukyla.edu.ee

Vastutusala:
Juhtkond
(koostöös huvigruppidega)

Alaeesmärk:
Õpilaskogu/Õpilasomavalitsus on moodustatud ja kaasatud
koolielu tegevusprotsessidesse.

Tegevus:
Õpilaskogu koosolekute koordineerimine.
Teadlikkuse tõstmine ja ettevõtlikkuse edendamine
koolituste kaudu.
Õpilaste huvide esindamine ja õpilaste-poolse tagasiside
vahemamine koostöögruppidele.
Tulemusnäitaja:
Õpilaskogu koosolekud.
Õpilaskogu liikmete eestvedamisel korraldatud
ettevõtmiste kasvav trend.

17

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD
1. Kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest vastutab kooli direktor.
2. Kooli arengukava kinnitab kohalik omavalitsus.
3. Kooli arengukava avalikustatakse kooli veebilehel ning see on koolimajas paberkandjal
kättesaadav.
4. Arengukava täitmine vaadatakse üle iga õppeaasta lõpus ning uuendusvajaduste hindamisel
lähtutakse eelmise õppeaasta kokkuvõttest ning arengukava tegevuskava täitmise analüüsist.
5. Aruküla Põhikooli arengukava muudetakse:
5.1. seoses kooli tegevust reguleeriva seadusandluse muudatustega
5.2. seoses muudatustega riiklikus õppekavas (RÕK)
5.3. seoses kooli staatuse muutumisega
5.4. seoses muudatustega kooli eelarves
5.5. seoses arengukava tähtaja möödumisega
6. Kooli arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli
hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

