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SISSEJUHATUS 

Peetri Lasteaed-Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab lasteaed-põhikooli arenduse 

põhisuunad, valdkonnad ja tegevuskava viieks aastaks. Arengukava eesmärgiks on tagada 

õppeasutuse jätkusuutlik areng, määratledes sise- ja väliskeskkonna analüüsi abil kooli 

visioonist, missioonist ja põhiväärtustest lähtuvad arengusihid ja peaeesmärgid perioodiks 

2015–2019. Arengukava on aluseks Peetri Lasteaed-Põhikooli strateegiliste otsuste tegemisel, 

iga-aastaste üldtööplaanide koostamisel ning õppeaasta eesmärkide seadmisel. 

Arengukava lähtub EV haridust puudutavatest õigusaktidest, Peetri Lasteaed- Põhikooli 

põhimäärusest, kooli arengukavast aastateks 2011–2014, Rae valla haridusvõrgu arengukavast 

2010–2020 ja Rae valla arengukavast aastani 2025, Rae valla noorte ettevõtlikkuse 

arengukavast.  

Peetri Lasteaed- Põhikooli arengukava 2015-2019 koostamise käigus kaardistati 

koolitöötajatega tegevuse ja protsesside hetkeolukord, sõnastati juhtimisvaldkonniti tugevused 

ja parendusettepanekud. 

Käesolevas arengukuvas on vaadeldud Peetri Lasteaed-Põhikooli arengut aastal 2015-2019 

läbi järgmise viie juhtimisvaldkonna: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö 

huvigruppidega, ressursside juhtimine ja õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine.  

Nimetatud juhtimisvaldkondade kaupa on välja toodud kooli tugevused ja parendusvajadused, 

sõnastatud on peamised arengueesmärgid ning välja toodud eesmärkide saavutamiseks 

planeeritud tegevuskava. 

Arengukava koosneb sissejuhatusest, üldandmetest lasteaia ja kooli kohta, Peetri Lasteaed-

Põhikooli missiooni, visiooni ja põhieesmärgi kirjeldusest, valdkonniti hetkeolukorra 

analüüsist ja tegevuskavast aastateks 2015 – 2019 ning arengukava uuendamise korrast.  

Peetri Lasteaed-Põhikooli arengukavas käsitletakse mõisteid järgmiselt: 

 Kool – üldhariduskooli osa 

 Lasteaed – koolieelse lasteasutuse osa. 
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I ARENGUKAVA ÜLDOSA 

1. ÜLDANDMED 

Peetri Lasteaed-Põhikool on Tallinna kõrval, Peetri alevikus Rae vallavalitsuse haldusalas 

asuv munitsipaalasutus, asukohaga Pargi tee 6. 

Peetri Lasteaed-Põhikool alustas tööd 2009. aasta sügisel. Esimesel õppeaastal asus Peetri 

kooli õppima 111 õpilast ning avati kokku 6 klassikomplekti ning lasteaias 132 lapsega 6 

rühma. 2013. aasta sügisel avasime kooli ja lasteaia juurdeehituse. 2014. aasta kevadel 

tähistasime asutuse 5. sünnipäeva ja kooli I lend lõpetas 9. klassi. 

2009. aastal valiti kool Microsofti innovaatiliste koolide programmi, mis koondab erinevaid 

uuendusmeelsemaid koole üle maailma. 2013. aastal pälvisime „Hea kooli rajaleidja“ 

konkursil TÜ eetikakeskuse tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2013“. 

Peetri Lasteaed-Põhikool ühendab endas 18-rühmalise lasteaia ja 9-klassilise põhikooli 

osad. Õppekeeleks on eesti keel.  

2014/2015 õppeaastal on koolis 31 klassikomplekti, 97 töötajat sh 61 pedagoogi 

(neist 6 lapsehoolduspuhkusel), otseselt annab tunde 55 õpetajat.  

2014/2015 õppeaastal on lasteaias 18 rühma ja 86 töötajat, sh 51 pedagoogi (neist 5 

lapsehoolduspuhkusel), otseselt tunde annab 46 õpetajat. 

Juhtimisstruktuur 

Peetri Lasteaed-Põhikooli juhib direktor, kes on vastavalt põhimäärusele asutuse seaduslik 

esindaja. Direktor allub Rae Vallavalitsusele ja asutuse tööd kureerib haridus- ja sotsiaalamet. 

Juhtkonda kuuluvad direktor, kooli ja lasteaia õppejuhid, arendusjuht, haldusjuht, 

majandusjuhataja, kooli õpetajate esindaja, huvijuht ja sotsiaalpedagoog. Juhtkonna liikmed 

kohtuvad igal esmaspäeval nõupidamisel. 
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Joonis 1. Peetri Lasteaed-Põhikooli juhtimisstruktuur 

Kooli õppenõukogusse kuulub kogu pedagoogiline personal. Õppenõukogu juhib direktor ja 

tema äraolekul õppejuht. Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

määramine, tulemuste analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 

Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuulub kogu pedagoogiline personal. Seda juhib direktor 

ja tema äraolekul õppejuhid. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse 

määramine, tulemuste analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 

Kooli õppimist toetavasse tugigruppi kuuluvad õppejuht, eripedagoogid, sotsiaalpedagoog, 

logopeed ja väikeklasside õpetajad. Tegeletakse igale abivajajale kõige enam sobivate  

meetodite ja lahenduste leidmisega. Lasteaia tugivõrgustikku kuuluvad õppejuhid, 

eripedagoog ja logopeedid. Tegeletakse lapse erivajaduse varajase märkamise ja 

lastevanemate nõustamisega. 

Koolil ja lasteaial on hoolekogu, mille tööd korraldab hoolekogu esimees. Hoolekogu on 

alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on pedagoogide, Rae vallavolikogu ja Rae 

Vallavalitsuse, vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus. 

1.1. Kool 

2014/2015 õppeaastal on koolis 31 klassikomplekti, sh 2 väikeklassi ja klassis on keskmiselt 

22 kuni 24 õpilast. Õpilased jagunevad klassidesse järgnevalt: algklassides (1.–4. klassid) 20 

klassikomplekti; keskastmes (5.–9. klassid) 9 klassikomplekti. 

I kooliastmes (1.–3. klassid) õpib 384 õpilast, II kooliastmes (4.–6. klassid) õpib 209 õpilast 

ning III kooliastmes (7.–9. klassid) õpib 57 õpilast. Kokku õpib Peetri põhikoolis 650 õpilast. 

Lisaks on 2014/2015 õppeaastal koolis avatud 2 väikeklassi hariduslike erivajadustega 
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õpilastele, kus õpib kokku 8 õpilast. Eelkooli nimekirjas on 90 last, kes on jagatud 5 eelkooli 

rühma. Neist 36 on Peetri lasteaia lapsed, ülejäänud on teistest lasteaedadest. 

 

Joonis 2. Klassikomplektid 2014/2015 õppeaastal (väikeklassid on arvestatud klassi koosseisu). 

2013/14  õppeaastal valmis juurdeehitus, mille tulemusena laienes kool kolme 

paralleelklassiga põhikooliks, mis mahutab 648 õpilast. 2015/16 õppeaastal tuleb prognoosi 

kohaselt 7 esimest klassi ja seega tuleb meil ära mahutada 790 õpilast. 2016/17 õppeaastal 

jätkatakse õppetööd kolme paralleeliga, kuna Peetri alevikus avatakse uus koolimaja. 2017/18 

õppeaastal on kõigis klassides (1.–9. klassid) kolm paralleeli ja peaks olema saavutatud 

täituvus, milleks maja on projekteeritud. 

Aastatel 2011–2015 on õpilaste arv iga aastaga kasvanud. Prognoosi järgi jätkub õpilaste arvu 

kasv kuni 2015/2016 õppeaastani.  

2011/2012 õppeaastal oli koolis 13 klassikomplekti ning avatud 7 klassi. 

2012/2013 õppeaastal oli koolis 19 klassikomplekti ning avatud 8 klassi.  

2013/2014 õppeaastal oli koolis 24 klassikomplekti ja avatud 9 klassi ning lisaks ka üks 

väikeklass.  

2014/2015 õppeaastal oli koolis 31 klassikomplekti ja avatud 9 klassi ning lisaks ka 

2 väikeklassi.  

2015/2016 õppeaastaks suureneb prognoosi kohaselt õpilaste arv võrreldes eelmise 

õppeaastaga 20% ehk õpilaste nimekirja arvatakse prognoosi kohaselt 132 õpilast rohkem. 

2015/2016 õppeaastal on prognoosi kohaselt koolis 36 klassikomplekti (sh 2 väikeklassi) ja 

avatud 9 klassi. 2016/2017 õppeaastast hakkab õpilaste arv kahanema, kuna Peetri alevikus 
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avatakse uus koolimaja. 2016/2017 õppeaastaks väheneb õpilaste arv prognoosi kohaselt 27% 

võrra. 

 

Joonis 3. Peetri Põhikooli õpilaste arvu kasv kooliastmetes 2011–2017. 

Kooli teeninduspiirkonnad on: Peetri alevik, Assaku alevik, Järveküla , Rae küla ja Uuesalu  

küla. Kõige rohkem õpilasi käib koolis Peetri alevikust – 64% õpilastest. Järgmised suuremad 

piirkonnad, kust õpilased koolis käivad on Järveküla (14%), Rae küla (9%). Muudest 

piirkondadest käivad õpilased kooli 6% (Aaviku, Patika, Tallinn, Vaskjala, Kose vald, Rapla 

vald, Vaida vald). Assakult käib koolis 4% õpilastest ja Uuesalust 2%. Kõige vähem käib 

õpilasi Jürist – 1% õpilastest. 

 

Joonis 4. Peetri Põhikooli õpilaste jagunemine piirkonniti. 
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1.1.1. Muutused kooli ressurssides pärast kooli juurdeehitust 2013. aastal 

Juurdeehitusega suurenes kasulik pind 1797 m
2 

ning põhikooli osa 214 koolikoha võrra. 

Õppetöö läbiviimiseks lisandus 8 klassiruumi; 4 võõrkeelte klassi, loodusõpetuse praktiliste 

tööde klass, auditoorium, blackbox, kabinetid tugipersonalile ja laienesid tehnoloogia õpetuse 

ruumid. Lisandus õppekirjanduse kogu ja  ruumid abipersonalile (administraatorid, kooliõde, 

remonditööline). 

1.2. Lasteaed 

Peetri lasteaed on ehitatud 396 lapsele. Tulenevalt rühma liikidest on 2014/2015 õppeaastal 

laste arv 377. Lasteaia laste üldjärjekord asub Rae Vallavalitsuses. Lapsevanemad 

registreerivad oma lapse üldjärjekorda ja jäävad ootama lasteaia kohta. Rae Vallavalitsus teeb 

koostöös lasteaiaga igal kevadel otsuse, millises vanusegrupis lapsed igasse lasteaeda 

järgnevaks õppeaastaks suunatakse. Õppetöö lasteaias toimub riikliku õppekava alusel. 

Igas rühmas töötab kaks õpetajat ja õpetaja abi. Muusikaõpetajaid on 3 ja liikumisõpetajaid on 

3. Logopeede töötab Peetri lasteaias 2 ja on ka 1 eripedagoog. Lisaks majandusjuhatajale on 

lasteaias olemas majandusjuhataja abi. Personali koosseisu kuulub ka tervisetöötaja. 

Tabel 1. Peetri Lasteaia rühmad, rühma liigid, laste vanused ja laste arvud rühmades. 

RÜHM RÜHMA LIIK LASTE VANUS LASTE ARV RÜHMAS  

3. rühm Lustipõnnid Noorem rühm 3-5 22 

4. rühm Päikesekiired Noorem rühm 3-5 22 

7. rühm Rõõmuritsikad Noorem rühm 3-5 22 

9. rühm Tupsununnud Noorem rühm 3-5 22 

11. rühm Tibulinnud Noorem rühm 3-5 21 

12. rühm Põngermannid Noorem rühm 3-5 22 

13. rühm Õnneseened Noorem rühm 3-5 22 

14. rühm Naerukillud Noorem rühm 3-5 22 

2. rühm Silmarõõmud Keskmine rühm 5-6 22 

15. rühm Rõõmuterad Keskmine rühm 5-6 22 

16. rühm Kullapaid Keskmine rühm 5-6 22 

1. rühm Rõõmurullid Vanem rühm 6-7 22 

5. rühm Õnnetäpsid Vanem rühm 6-7 22 

6. rühm  Naerupallid Vanem rühm 6-7 20 

8. rühm Musirullid Liitrühm 2-4 20 

10. rühm Nöpsikud Liitrühm 2-4 20 

17. rühm 
Midrimudilased 

Liitrühm 5-7 19 

18. rühm Silmaterad Sobitusrühm 4-6 14 

KOKKU: 378 
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Peetri lasteaias on 8 nooremat rühma, 3 keskmist rühma, 3 vanemat rühma, 3 liitrühma ja 

üks sobitusrühm.  

Tabel 2. Peetri Lasteaias vabanevad kohad aastate lõikes.  

VABANEVAD KOHAD AASTATE LÕIKES 

Peetri Lasteaed Vanuse-
vahemik 

Kohtade 
arv 

rühmas 

Laste 
arv 

rühmas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3. rühm Lustipõnnid 2 5 22 22   22    

4. rühm Päikesekiired 2 4 22 22    22   

7. rühm Rõõrmuritsikad 3 5 22 22   22    

9. rühm Tupsununnud 2 4 22 22    21 1  

11. rühm Tibulinnud 3 4 22 21    21   

12. rühm Põngermannid 3 5 22 22   22    

13. rühm Õnneseened 3 5 22 22   22    

14. rühm Naerukillud 4 5 22 22   22    

2. rühm Silmarõõmud 5 6 22 22  22     

15. rühm Rõõmuterad 4 5 22 22  22     

16. rühm Kullapaid 4 6 22 22  22     

1. rühm Rõõmurullid 6 7 22 22 22      

5. rühm Õnnetäpsid 5 7 22 22 22      

6. rühm Naerupallid 5 7 22 20 20      

8. rühm Musirullid 1 4 20 20    17 2 1 

10. rühm Nöpsikud 1 4 20 20   2 16 1 1 

17. rühm Midrimudilased 4 7 20 19 12 6 1    

18. rühm Silmaterad 4 6 13 14 5 9     

Lasteaia teeninduspiirkonnad on: Peetri alevik, Assaku alevik, Järveküla , Rae ja Uuesalu  

küla Enamus lapsi käib lasteaias Peetri alevikust – 80% lastest. Järvekülast käib lasteaias 14% 

lapsi ja Rae külast 5% lapsi. 1% lapsi käib Uuesalust, Jürist ja mujalt (Tallinn, Vaskjala, 

Patika, Aaviku). Kõige vähem käib lapsi Assakult – ainult 1 laps. 

 

Joonis 5. Peetri Lasteaia laste jagunemine piirkonniti. 
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1.2.1. Muutused lasteaia ressurssides pärast lasteaia juurdeehitust 2013. aastal 

Lasteaia juurdeehitusega suurenes kasulik pind 2850 m
2 

ning juurde loodi lasteaias 240 kohta. 

Õppetöö läbiviimiseks lisandus 12 rühmaruumi, loovuse tuba, saal ja uus kaasaegne 

mänguväljak. Ehitati uued kabinetid logopeedile, majandusjuhatajale ja õppejuhtidele. Ehitati 

juurde veel üks õpetajate tuba. Lasteaiale valmis eraldi köök.  
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1.3. Missioon, visioon, põhiväärtused, eesmärgid ja sümboolika 

Missioon: Peetri Lasteaed- Põhikoolis loome kasvu- ja õpikeskkonna iseseisva ning loova 

inimese arenguks, märgates ja tunnustades igaühe pingutusi ja õpiedu. 

Kooli visioon: Peetri kooli õpilane on õnnelik, ennast tundev ja motiveeritud õppija. 

Lasteaia visioon: Peetri lasteaeda tulevad rõõmuga nii suured kui väikesed. 

Peetri Lasteaed-Põhikooli moto: Igas inimeses on päike, laskem tal särada. 

Põhiväärtused: 

 Loovus – julgustame katsetama ja proovima erinevaid võimalusi, suuname ise tegema 

valikuid ja leidma lahendusi, tegutseme rõõmuga. Oleme avatud uutele ja innovaatilistele 

ideedele. 

 Hoolivus – märkame ja toetame abivajajat, arvestame teiste arvamusega, õpime koos 

tegutsema, tunneme ja austame oma rahva kultuuri. Meie majas on heasoovlik, üksteist 

arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. Näitame seda välja igapäevase viisaka käitumisega. 

 Koostöö – meie majas toimib hea koostöö laste, lastevanemate ja töötajate vahel.  

 Ausus – oleme ausad oma tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi.  

 Julgus – julgustame avaldama oma arvamust, julgeme iseseisvalt tegutseda, julgeme 

eksida ja abi küsida.  

 Usaldus ja vastutustunne – peame kinni kokkulepetest, täidame endale võetud 

kohustused.  

 Turvalisus – peame oluliseks, et nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond 

oleks turvaline. Me mõistame, et kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele ja oleme sallivad.  

Kooli töötajate eesmärgiks on:  

 luua tingimused, et igast lapsest kujuneks positiivse ellusuhtumisega ja muutuvas 

ühiskonnas toimetulev inimene;

 toetada perekonda, soodustada lapse kasvamist ja arenemist temast endast lähtuvalt; 

 toetada õppimist positiivse mikrokliimaga, arvestada lapse huvide, võimete ja vajaduste 

erisusi;
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 olla usaldusväärne sõber, juhendaja, toetaja ja sellise õpikeskkonna kujundaja, mis tagab 

vaba emotsionaalse ja intellektuaalse arengu;

 aidata kaasa, et koolis kujuneks motiveeritud õppija, kes oskab ja tahab õppida.

Lasteaia töötjate eesmärgiks on:  

 lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel; 

 lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus; 

 laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö.

Peetri Lasteaed-Põhikoolil on oma logo, lipp, koolikell, koolilaul, tekkel, koolivorm ja 

maskott. Sümboolikat kasutatakse blankettidel, kingitustel jne. 

 

Joonis 6. Peetri Lasteaed-Põhikooli logo 

1.4. Huvitegevus 

Peetri kooli huvi- ja õppekavaväliseks tegevuseks on erinevad koostöö- ja 

arendusprojektid, kooli üritused, tasuta huviringid, õppekäigud, matkad, teatrikülastused 

jms. 

Ringijuhtidena tegutsevad nii kooli pedagoogid, lapsevanemad ning lisaks ka vastava ala 

esindajad väljaspool kooli. Klassivälist tegevust korraldab huvijuht. 

Huvitöö korraldamisega:  

 aitame avastada õpilasel tema tugevaid külgi ja andeid; 

 anname võimaluse tegeleda oma huvialaga süvitsi; 

 loome tingimused mitmekülgseks arenguks (füüsiline, vaimne ja esteetiline); 

 soodustame õpilase aktiivset eluhoiakut. 

2014/2015 õppeaastal toimub koolis 37 huviringi, millest võtab osa 383 õpilast. Lisaks kooli 

huviringidele pakuvad õpilastele tegevusi kooliruumides erinevad klubi, ühingud, Rae 

Huvialakool ja Rae Valla Spordikeskus. 

2014/2015 õppeaastal on tegutsevaid klubisid ja ühinguid kokku 17. 

Looduse valdkonna huviringid: avastusring, teadusring „Taibu“.  
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Muusika ja kunsti valdkonna huviringid: 1.–2. kl lauluring, 3.–5. klassi mudilaskoor, 

poistekoor, muusika- ja pilliring, trummi- ja kitarriring, plokkflööt, kunstiringid erinevatele 

vanustele, puutööring, scrapbooking+ muud meisterdused, draamaring, 1. kl ja 5. kl näitering, 

kokaklubi.  

Spordi valdkonna huviringid: kergejõustik, pallimängud, maadlus, sulgpall, grossing, jooga, 

mõttemängud.  

Tehnika valdkonna huviringid: animatsioon, robootika, 3D graafika.  

Üldkultuuri valdkonna huviringid: hispaania  ja hiina keel, vene keele ja kultuuriring, ajalehe 

ring.  

Tabel 3. Peetri Põhikooli huviringides osalevate õpilaste arv ja jagunemine.  

Kõigis üldhariduskooli huviringides osalevate õpilaste arv kokku 383 

Looduse valdkonna huviringides osalevate õpilaste arv 17 

Muusika ja kunsti valdkonna huviringides osalevate õpilaste arv 278 

Spordi valdkonna huviringides osalevate õpilaste arv 96 

Tehnika valdkonna huviringides osalevate õpilaste arv 42 

Üldkultuuri (sh rahvuskoolid) valdkonna huviringides osalevate õpilaste arv 65 

 

Joonis 7. Õpilaste huviringides osalemine kooliastmetes. 

Koolis osaleb I kooliastmes (1.–3. klassid) huviringides kokku 258 õpilast ehk 67% 

I kooliastme õpilastest. II kooliastmes (4.–6. klassid) osaleb huviringides kokku 209 õpilast 

ehk 54% II kooliastme õpilastest. III kooliastmes (7.–9. klassid) võtab huviringidest osa 13 

õpilast ehk 23% III kooliastme õpilastest. 

Lasteaias pakuvad huvitegevust erinevad klubid. Huvitegevus ei ole lasteaia päevakava osa, 

kuigi lapsed osalevad erinevatel treeningutel lasteaia päeva jooksul. Huvitegevus on 

lapsevanemale tasuline. 

258 

112 

13 

Õpilaste huviringides osalemine kooliastmetes 

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste
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Õpilasesindus  

Peetri kooli õpilasesindus on õpilasi esindav organisatsioon, mis aitab aktiivselt kaasa kooli 

sündmuste korraldamisele. Õpilasesindusega ühinemine on vabatahtlik. Õpilasesindusse 

kuuluvad õpilased 5.–9. klassini. 

1.5. Traditsioonilised üritused 

Ühtsustunde ning põhiväärtuste kujunemise toetamiseks korraldatakse koolis ja lasteaias 

mitmeid traditsioonilisi üritusi. 

Tabel 4. Peetri Lasteaed-Põhikoolis toimuvad traditsioonilised üritused õpilastele ja lastele. 

KOOL LASTEAED 

Aktused  Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine 

Laat  Rühmade perepeod 

Spordipäevad Spordipäevad 

Peetri kooli eurovisioon Advendihommikud 

Advendihommikud Jõululaat 

Jõulupidu Lõpupeod 

Teemanädalad Rongkäik 

Mängude vahetunnid ja „Las tähed säravad“ Perepiknik 

Lugemis- ja filmiöö  

Õpilaste tööde kevadnäitus ja fotokonkurss 

„Aastaring“ 

 

Lemmikloomapäev  

1.juuni perepiknik  

Peetri Lasteaed-Põhikoolis tehakse ühistunde ning töötajate motiveerimiseks erinevaid 

ühisüritusi. Ühisürituste eesmärgiks on töötajaid läbi erinevate tegevuste liita ühiseks 

meeskonnaks.  

Traditsioonilise ühisüritused asutuse töötajatele: õppeaasta alustamine, õpetajate päeva 

tähistamine, töötajate jõulupidu, õppeaasta lõpetamine ja väljasõidud. 

1.6. Personali iseloomustus 

1.6.1 Kooli ja lasteaia töötajad 

Koolis töötab 61 õpetajat, kellest klassijuhatajatena töötab 31 õpetajat. 1.–4. klassini õpetavad 

klassiõpetaja ettevalmistusega õpetajad, II ja III kooliastmes aineõpetajad nii täis- kui ka 

osalise töökoormusega. Koolis töötab 79% õpetajatest täiskoormusega ja 21% osalise 
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koormusega. Alates 2013/2014 õppeaastast on koostöö projektiga „Noored kooli,“ mille 

raames töötab hetkel koolis 3 õpetajat. 2014/2015 õppeaastal on koolis praktikal 4 inimest. 

Lasteaias töötab 51 õpetajat, sh 36 rühmaõpetajat, 3 muusikaõpetajat ja 3 liikumisõpetajat. 

Laste kõne arengut toetavad 2 logopeedi ning laste kognitiivsetet protsesside toetamiseks 

tegeleb eripedagoog. Lasteaias töötab 86% õpetajatest täiskoormusega ning 14% õpetajaid 

töötab osalise koormusega. 2014/2015 õppeaastal on lasteaias praktikal 2 inimest. 

Peetri Lasteaed- Põhikooli töötajate keskmine vanus on 39 aastat. Peetri kooli õpetajate 

keskmine vanus on 37 aastat ja Peetri Lasteaia õpetajate keskmine vanus on 35 aastat. 

Tabel 5. Peetri Lasteaed-Põhikooli pedagoogide vanuseline jaotus. 

 

 

 

 

 

 

Koolis töötavatest õpetajatest 82% omavad töötamiseks vajalikku kvalifikatsiooni. 18% 

koolis töötavatest õpetajatest ei oma hetkel kvalifikatsiooni. 3 õpetajat omandavad erialast 

haridust.  

Lasteaias vastab töötamiseks vajalikule kvalifikatsioonile 73% õpetajatest. 27% õpetajatest ei 

vasta hetkel kvalifikatsioonile. Lasteaias on 9 õpetajat, kes omandavad erialast haridust. Ilma 

kvalifikatsioonita õpetajatega on sõlmitud tähtajaline tööleping. 

 

Joonis 8. Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetajate töökoormus. 

0%

50%

100%

Täiskoormus Osaline koormus

86% 

14% 

79% 

21% 

Peetri Lasteaed-Põhikooli õpetajate töökoormus 

Lasteaed

Kool

VANUSEGRUPP LASTEAED PÕHIKOOL 

kuni 29-aastased 14 (28%) 22 (35%) 

30-39-aastased 21 (42%) 16 (26%) 

40-49-aastased 11 (22%) 16 (26%) 

50-59-aastased 4 (8%) 7 (11%) 

üle 60-aastased 0 (0%) 1 (2%) 

KOKKU 50 62 
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Joonis 9. Peetri Lasteaed-Põhikooli pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile. 

1.6.2 Tugipersonal ja ametikohtade suurused 

Tabel 6. Tugipersonali ametikohtade info. 

  KOOL LASTEAED 

Eripedagoog/ logopeed 2,5 3,0 

Sotsiaalpedagoog 1,0 - 

Õpiabirühma õpetaja 0,5 - 

Pikapäevarühma õpetaja 2,5 - 

Abiõpetaja/ tugiisik 1,0  1,4 

1.6.3 Muu personali ametikohtade suurused 

Tabel 7. Muu personali ametikohtade suurused. 

  KOOL LASTEAED 

Sekretär 1,0 - 

Registripidaja/e-kooli administraator 1,25 - 

Arendusjuht 1,0 - 

Raamatukoguhoidja 0,75 - 

Majandusjuhataja 0,5 0,5 

Majandusjuhataja abi - 1,0 

Huvijuht 1,0 - 

Administraator 3,0 
 

Eelkooli õpetaja 0,7 - 

Ringijuht 3,0 - 

Infojuht 0,5 0,5 

Peakokk 1,0 1,0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

JAH EI

73% 

27% 

82% 

18% 

Peetri Lasteaed-Põhikooli pedagoogide vastavus 
kvalifikatsioonile  

Lasteaed

Kool
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Kokk 3,0 2,0 

Köögi-abitööline 3,0 1,0 

Remonditööline 0,5 0,5 

Koristaja/koristaja-pesupesija  9,5 3,5 

1.6.4 Asutuses toimunud koolitused 

Sisekoolituste korraldamisega toetame ühise mõtteviisi ja hoiakute kujunemist, 

professionaalsete oskuste kasvu. Traditsiooniks on saanud augustis uue tööaasta alustamine 

motivatsiooniteemalise koolitusega.  

Koolis 

Neljal aastal koolis läbi viidud ühiskoolituste teemad: esmaabi, erivajadusega õpilased, 

õppeainete lõimimine, nutiseadmete kasutamine õppetöös, erinevad interneti õpikeskkonnad. 

2014/15 „Väga efektiivse inimese 7 harjumust“, AMI koolitus „ Märgist mõistmiseni“ 

Lasteaias 

2011/2012 „Meediakasvatus lasteaiatööd“ 

2012/2013 „Väärtuskasvatus lasteaias“, „Arvuti kasutamise võimalused 

meediakasvatuses“ 

2013/2014 „Meeskonnakoolitus“, „Johannes Käisi üldõpetuse metoodika“, esmaabi 

koolitus 

2014/2015 Esmaabi koolitused 

1.7. Koostööpartnerid ja projektitegevused 

Koostööpartnerid 

Kooli koostööpartneriteks on valla teised koolid, vallavalistus, Rae Huvialakool, Rae Valla 

Spordikeskus, TLÜ Innovatsioonikeskus, MTÜ Loovharidus, Helsingi Arabian peruskoulu, 

MTÜ Peetri selts, FranklinCovey Eesti OÜ, MTÜ MTS Peetri Kool, Eesti Toidupank, Rae 

keegel ja huvitegevusega seotud 20 erinevat MTÜd. 

Lasteaia koostööpartneriteks on valla teised lasteaiad, Kalli- Kalli lasteaed Tallinnas. 

Projektitegevused 

Osaletakse erinevates rahvusvahelistes haridusprojektides 

eTwinning 
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2012/2013 Mathematical postcards http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94777/welcome 

2012/2013Three faces of spring http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95617/welcome 

2014/2015 Math hunting projektile otsitakse partnereid 

Comenius 

2013/2015  The treasure chest and ICT or ICT in reading and writing  

2013-2015 Celebration across Europe 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94777/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95617/welcome
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II ÜLEVAADE ARENGUKAVA 2011-2014 TÄITMISEST  

Arengukava 2011–2014 seatud eesmärgid on hetkeseisuga täidetud järgmiselt: 

Planeeritud  Täitmine  

Uuendada põhimäärust, et 

muuta asutuse juriidiline 

nimetus Peetri kooliks ja kaasa 

aidata Assaku maja 

muutmisele iseseisvaks 

asutuseks seisuga 1. september 

2012 

2012a muutus Assaku lasteaed iseseisvaks asutuseks. 

Juriidilistel põhjustel ei leitud nime muutmisel vajadust.  

Moodustada töörühm, et 

parendada kooli ja lasteaia 

koostööd 

Töörühma ei ole moodustatud ja koostööle on leitud teisi 

lahendusi. Toimib kooli ja lasteaia tugispetsialistide ümarlaud.  

Moodustada 

atesteerimiskomisjon 

Atesteerimiskomisjon moodustati 2011/12 õa. Alates 

01.01.2014 kaotas kehtivuse kooliõpetajate atesteerimise kord. 

Koostada sisehindamissüsteem Lasteaias sisehindamissüsteem loodi 2010/11 õa. 

Kooli sisehindamissüsteem täiendamisel.  

Täiendada dokumentatsiooni 

vastavalt seadusandlusele 

Asutuse dokumentatsiooni täiendatakse jooksvalt (palgajuhend, 

õppekava, ,  töökeskkonna ja – tervishoiuga seotud juhendid.  

Jätkata personali ühiskoolitusi On tehtud koolitusi, vastavalt vajadusele, meeskonnakoolitus, 

motivatsioonikoolitus, haridusliku erivajadustega õpilaste 

toetamine. 

Tõhustada õpetajatevahelist 

koostööd 

Rakendatakse kolleegide vahelise kogemuste vahetamise 

süsteemi „Õpetajalt õpetajale“ (lahtised tunnid, koolitustelt 

saadud teadmiste jagamine, õppevahendite tutvustamine, 

lasteaias avatud tegevuste läbiviimine).Ürituste korraldamiseks 

on moodustatud meeskonnad. Noortel õpetajatele on määratud 

mentorid ja uute töötajatel tugiisikud.   

Koostöö parendamine teiste 

haridusasutusega 

2009.a alustasime koostööd Helsinki Arabian põhikooliga. 

2012/2013 õa alustas õpilasesindus koostööd valla koolide 

õpilasesindustega. 

2013/2014 õa on valla koolidega kokku lepitud ühisüritused, 

kuhu on oodatud kõik valla koolid.  

Tunnustussüsteemi välja 

töötamine 

Asutusel on välja töötatud motivatsioonisüsteemi põhimõtted ja 

töötajaid tunnustatakse.  

Personali kaasamine asutuse 

arendustöösse 

Kõik asutuse töötajad analüüsivad oma tööd 1 kord õppeaastas 

ja juhtkond viib läbi koostöövestlused kõikide töötajatega. 

Õppeaasta lõpus viiakse läbi töötajate tagasiside-ja 

rahuloluküsitlus.  

Lasteaias  ja koolis toimuvad infominutid õpetajatele 1 x 

nädalas, pedagoogilised koosolekud toimuvad õpetajatele 1-2x 

kuus, pedagoogiline nõukogu lasteaias toimub vähemalt 3x 

õppeaastas.  

Saada tagasisidet huvigruppide 

ootustest ja vajadustest 

Rahuloluküsitluse vanematele viidi läbi 2011/12 õppeaasta 

kevadel ja küsitlused toimuvad iga kolme aasta tagant.  

Pere- ja arenguvestlused lasteaias ning koolis toimuvad üks 

kord õppeaastas. Lastevanematel on võimalus 2 korda aastas 

anda kirjalikku tagasisidet koolis toimuvale õppe- ja 
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kasvatustööle. 

Jätkata lapsevanemate 

koolitustega 

Lapsevanematele korraldatakse koolitust „Lapsevanema 

koolitund“ 2 x õppeaastas. 

Koostöö huvigruppidega 2013/14 Valla Ettevõtlikkuse arengukava täitmisega seotud 

tegevused. Õpilased esinevad valla üritustel. 

Lasteaia ja kooli lastevanemate kaasamine igapäevatöösse 

(jääkmaterjali kogumine, ürituste korraldamisele kaasaaitamine, 

tundide, tegevuste ja huviringide läbi viimine). Hoolekogu 

koosolekud toimuvad vähemalt 4 korda õppeaastas. Õpetajate 

väljasõidud Rae valla ja teistesse Eesti haridusasutustesse. 

Luua tingimused õuesõppe 

läbiviimiseks 

Toimusid 1.-4. klassi õppekäigud ja osaleti RMK 

loodusharidusprogrammides. 

Lasteaias on moodustatud õuesõppe meetodi arendamise 

töörühm. 

Muuta koduleht 

informatiivsemaks 

Asutuse kodulehte on täiendatud vastavalt vajadusele.  

Projektide kaudu suurendada 

lisaressursse 

On osaletud Comeniuse projektides ja saadud toetust KIKilt. 

Seoses asutuse kasvamisega, 

uute ametikohtade loomine 

On loodud haldusjuhi, arendusjuhi, registripidaja, lasteaias 

eripedagoogi, koolis õpetaja abi ja õpiabi rühma õpetaja 

ametikoht. 

Tõsta töötajate ja õpilaste 

teadlikust turvalisusest 

Asutusel on loomisel töökeskkonna nõukogu. Asutuses on 

määratud esmaabi andjad. On tehtud riskianalüüs ja töötajad on 

instrueeritud. Tuletõrjeõppused on olnud ebaregulaarsed. 

Uue lasteaiaosa ja kooliosa 

valmimine 

Uus lasteaia ja kooliosa avati 2013 a 1. septembril. 

Üleminek uuele õppekavale 

koolis 

Koolis võeti kasutusele uus õppekava 2012/13 õa. 

Lasteaia õppekava pidev 

arendamine 

Lasteaia õppekava arendamisega on aktiivselt tegelenud vastav 

töögrupp.  

Pöörata tähelepanu iga 

õpilase/lapse võimetekohasele 

arengule 

Koolis on mitmekesine huviharidus. Anname igale õpilasele 

kirjeldavat suulist ja kirjalikku tagasiside õppimise ja käitumise 

kohta. On loodud HEV laste toetamiseks tugisüsteemid. 

Pöörata tähelepanu 

andekamatele õpilastele/lastele 

Õpiabirühm reaalainetes andekatele. Toimuvad erineva 

suunitlusega üritused (laulmine, tantsimine, sportimine, 

näitlemine, spellimine jne). Osavõtt spordivõistlustest aktiivne. 

Õpetajate loovuse arendamine Tähtsustame loovust  õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel. 

Lasteaias ja koolis on korraldatud omavalmistatud 

õppevahendite tutvustusi ja näitusi. 

Lasteaias on püstitatud õppeaasta eesmärk lähtudes loovusest. 

Osaleme MTÜ Loovhariduse  seminaridel ja töötubade 

korraldamisel.  

Julgustada õpetajaid läbi viima 

mängulisi ja aktiivõppel 

põhinevaid tegevusi/tunde 

Paljud õpetajad kasutavad õppetöös aktiivõppe meetodeid. 

Lasteaias toimuvad lahtised tegevused ja koolis lahtised tunnid 

koos analüüsiga. Tunnivaatlustel jälgitakse ja analüüsitakse 

õpilaste osalemist ja aktiivsust tunnis.  
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III ARENGUKAVA VALDKONDLIKUD EESMÄRGID, ANALÜÜS JA TEGEVUSKAVA 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eestvedamisele ja juhtimisele seatud eesmärgid on seotud Peetri Lasteaed-Põhikooli üldeesmärgiga luua tingimused, et igast lapsest kujuneks 

positiivse ellusuhtumisega ja muutuvas ühiskonnas toimetulev inimene.  

Eesmärgiks on kindlustada kooli jätkusuutliku arengu ning ideede ja otsuste ellu rakendamise teostamine kogu organisatsiooniga. 

TUGEVUSED  PARENDUSVAJADUSED/VALDKONNAD/TEGEVUSED 

 Koolis on kõiki töötajaid hõlmav personali koostöövestluste  

süsteem. Välja on töötatud eneseanalüüsi vorm. Töötajate 

ettepanekutest ja vajadustest tehakse kokkuvõte ja seatakse 

eesmärgid järgmisteks aastateks. 

 Mitmed algatused ja juht oskab anda impulssi. 

 Koolijuht ja juhtkond alati kättesaadav.  

 Saadakse aru kooli tegutsemise põhimõtetest. 

 Personal on rahul kooli mikrokliimaga. 

 Asutuse dokumentatsiooni täiendatakse jooksvalt (palgajuhend, 

õppekava,  töökeskkonna ja – tervishoiuga seotud juhendid). 

 Planeerida ning eesmärgistada kooli ja lasteaia vaheline koostöö igaks 

õppeaastaks. 

 Arendada edasi ühtset asutuse kultuuri: õpime koos ja üksteiselt ning 

oleme avatud.  

 Töötajate kaasamine asutuse arendustöösse, õppekava arendustöösse. 

 Seostada sisehindamise tulemused süsteemselt töö eesmärgistamisega 

ja arengukava uuendamisega. 

 Kaasata rohkem huvigruppe tagasiside saamiseks. 

 Välja töötada lasteaia pedagoogilise nõukogu läbiviimise kord. 

 Üle vaadata hetkel kehtiv kooli struktuur ja analüüsida selle 

efektiivsust ning sellest tulenevalt teha vajaminevad muudatused 

juhtimisstruktuuris.  

 Tagada parem infovahetus ja dokumentide kättesaadavus. 
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Tabel 8. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk: areneb väärtustel põhinev koostöine kultuur ja töötajad on kaasatud otsustusprotsessi. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Lasteaia ja kooli tegevuste planeerimisel, 

korraldamisel ja analüüsimisel järgitakse 

asutuse väärtusi ning visiooni ja missiooni. 

Personal lähtub kooli visiooni saavutamiseks 

oma tegevustes kooli väärtustest ning kooli 

missioonist. 

X X X X X 
Direktor, 

õppejuhid, 

arendusjuht 

Organisatsiooni kultuuris avalduvate 

väärtuste märkamine  ja analüüsimine, 

väärtuskasvatuse teadlikult suunamine.  

Lasteaias ja koolis on koostöine, 

loominguline ja usaldusväärne õhkkond 

kõigi osapoolt vahel.  

X X X X X 
Kogu personal 

Asutuse arengule suunatud töörühmade 

loomine ja tegevuste eesmärgistamine.  

 

Asutuse arendusvaldkondadega tegelemisel 

on lasteaia ja kooli personal kaasatud 

otsustusprotsessi ja toimub eesmärgistatud 

koostöö. 

X X X X X 

Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuhid 

Lasteaia ja kooli ühtsete ootuste 

kaardistamine ja koostöö kava loomine. 

Toimib koostöö lasteaia ja kooli vahel. 
X X X X X 

Direktor, 

õppejuhid 

Koostöö lasteaia koolieelikute rühma 

õpetajate ja tulevaste 1. klassi õpetajate 

vahel. 

X X X X X 

Kooli koosolekute memode 

kättesaadavaks muutmine ja infominutite 

memode koostamine.  

Koosolekute protokollid on töötajatele 

kättesaadavad kooli võrgukaustas.  X X X X X 
IT-juht, 

registripidaja 

Dokumentatsiooni paiknemise 

korrastamine ja dokumentatsioonikausta 

struktuuri parendamine võrgukaustas. 

Arendatud ja täiustatud on võrgukausta 

dokumendikausta struktuuri.  X X X X 
IT-juht, 

registripidaja 

Kooli juhtimisstruktuuri muutmise 

vajaduse analüüsimine, et võimaldada 

paremat töötajate kaasamist ja koostööd 

õppetöö paindlikumaks korraldamiseks. 

On analüüsitud kooli  juhtimisstruktuuri 

muutmist ja selle efektiivsust. 

 
 X X  

 
Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuht 

 

Õppeinfosüsteemi Stuudium kasutusele 

võtmine E-kooli asemel.  

Informatsiooni õigeaegne ja täpne 

edastamine huvigruppidele ja huvigruppide 

vahel. 

 

X X X X X 
IT-juht,  

Stuudiumi 

administraator, 

õppejuht 
Õpetajate toas infostendide välja 

vahetamine puutetundliku ekraaniga arvuti 

vastu vastu.  

X     
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Vajadusel juhtumisstruktuuri muutmine ja 

püsivate ainevaldkondade töörühmade (nt 

õppetoolid) moodustamine. 

Ainevaldkondade töörühmad tegutsevad 

kokku lepitud põhimõtete alusel.   X X X 
Direktor, 

arendusjuht 

õppejuht 

Eesmärk: organisatsioonis toimib tulemuslik sisehindamissüsteem. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Vajaliku dokumentatsiooni täiustamine ja 

konkreetsete mõõdikud välja töötamine.  

Sisehindamise süsteem on täiendatud ja on 

sätestatud kooli tegevus- ja tulemusnäitajad. X X X X X 
Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuhid 

Sisehindamise regulaarne läbiviimine ja 

analüüsi koostamine. 

Vastavalt sisehindamise korrale on kogutud 

ja analüüsitud andmeid, mida arvestatakse 

aastase tegevusplaani koostamisel.  

X X X X X 
Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuhid 

Aruandlussüsteemi parendamiseks 

töötajate tagasiside-rahuloluküsitluse 

täiendamine ja veebipõhiseks muutmine. 

Küsimustiku põhjal saadakse tagasisidet 

kõikide arenguvaldkondade kohta.  X X    
IT-juht, 

arendusjuht 

 

Lasteaia pedagoogilise nõukogu 

läbiviimise korra välja töötamine ja 

kinnitamine.  

On välja töötatud ja kinnitatud lasteaia 

pedagoogilise nõukogu läbiviimise kord. X     
Õppejuhid 

Õpilastelt süsteemse ja dokumenteeritud 

tagasiside saamiseks internetipõhise 

küsitluse koostamine.  

 

Mitmekesisem tagasiside õpilastelt, lisaks 

õpilaste eneseanalüüsile ja arenguvestlustele, 

mille tulemusi arvestatakse võimalusel kooli 

arendustöös. 

 X X X X 
Õppejuht, 

arendusjuht 
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3.2. Personalijuhtimine 

Personalijuhtimine hõlmab endas kõike seda, mis on seotud Peetri Lasteaed-Põhikoolis töötavate inimestega ning peaks tagama arenemisvõimelise, 

uuendusmeelse, avatud, kompetentse kaadri olemasolu. Asutuses töötavale kvalifitseeritud, motiveeritud ja pühendunud personalile on loodud 

nende professionaalset arengut toetav ning väärtustav töö- ja arengukeskkond. 

TUGEVUSED  PARENDUSVAJADUSED/VALDKONNAD/TEGEVUSED 

 Õpetajate arengu toetamiseks korraldatakse erinevaid koolitusi 

(nt motivatsioonikoolitused, haridusliku erivajadustega õpilaste 

toetamine). 

 Juhtkond  toetab ja võimaldab koolitöötajatel osaleda koolitusel. 

 Personal osaleb aktiivselt täienduskoolitustel. 

 Toimivad arenguvestlused personaliga välja töötatud süsteemi 

põhiselt. 

 Õpetajad on kaasatud juhtimisprotsessi meeskonnatöö, erinevate 

töökoosolekute ja õppenõukogu koosolekute kaudu.  

 Uutele töötajatele on abiks mentorid või tugiisikud. 

 Rakendatakse kolleegide vahelise kogemuste vahetamise süsteemi 

„Õpetajalt õpetajale“. 

 Lasteaias ja koolis on õpetajad praktika juhendajateks, annavad 

lahtiseid tunde külalistele ja koolitavad kolleege väljaspool kooli. 

 Õpetajatel on paindlik tööaeg, töö tegemine ei ole piiratud 

töökohaga. 

 Õpetajate esitamine tunnustamiseks Rae vallas ja maakonnas.  

 “Aasta kolleegi” valimine kõikide töötajate poolt. 

 Arendada edasi ühist asutuse kultuuri ja soodustada õpetajate vahelist 

koostööd ja ühtsustunnet.  

 Moodustada töörühmad, mis tegelevad koolikultuuri arendamise ja 

elluviimisega.  

 Õpetajate töö korraldamine mentorõpetajatena.  

 Tunnustus - ja motivatsioonisüsteemi arendamine, kinnitamine ja 

tutvustamine. 

 Haridustehnoloogi tugi õpetajale. 

 Täiendada oskusi ja teadmisi erinevate kaasaegsete õppemeetodite 

ning digiseadmete kasutamise ja rakendamise valdkonnas. 

 Lasteaia õpetaja abide koolitamine. 
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Tabel 9. Personalijuhtimine 

Eesmärk: on olemas nõutava kvalifikatsiooniga, professionaalne ja ennast täiendav personal. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Koolituste planeerimine tulenevalt 

õppeaasta eesmärkidest ja töötaja enda 

vajadusest. 

Koolitus vastab koolitusplaanile ja 

lasteaia ning kooli personali vajadustele. X X X X X 
Direktor, 

õppejuhid, 

arendusjuht 

Koolituste mõju hindamise süsteemi ja 

vormi välja töötamine.  

Hinnatakse koolituste mõjusust personali 

tagasiside kaudu. X X X X X 
Direktor, 

õppejuhid, 

arendusjuht 

Lasteaia õpetaja abide koolitamine. On toimunud koolitused õpetaja abidele.   
X X X X X 

Õppejuhid, 

majandusjuhtaja 

Parimate praktikatega tutvumine ja 

kogemuste saamine (nt uurimuslik ja 

projektõpe, e-õppe ja lõimingu 

võimalused). 

Õpetajad kasutavad võimalusi, mida pakuvad 

teised koolid ja muud õppeasutused. X X X X X 

Õppejuhid, 

arendusjuht, 

haridustehnoloog 

IKT- alaste sisekoolituste jätkamine ja  

teadmiste ning oskuste täiendamine 

digiseadmete kasutamise valdkonnas. 

Igal õppeaastal on läbi viidud IKT-alaseid 

koolitusi ja  on rakendunud kolleegide 

omavaheline IKT-alane koolitamine. 

X X X X X 
Haridustehnoloog, 

õpetajad 

Täiskoormusega haridustehnoloogi 

ametikoha loomine ja ametijuhendi 

koostamine. 

Haridustehnoloogi osalemine õpikeskkonna 

kujundamises ja toetus IT pädevuste 

kujundamisel.  

X X X X X 
Direktor 

Täiskoormusega psühholoogi ametikoha 

loomine ja ametijuhendi koostamine.  

On olemas regulaarne ja piisavas mahus 

psühholoogi tugi lastele, õpetajatele ja 

vanematele.  

 X X X X 
Direktor 

Uute töötajate kohanemise toetamine 

ühtsete kokkulepete alusel. 

Toimivas mentorlussüsteemis on kokku 

lepitud tugiisikute ülesanded. 
X X    

Direktor, 

õppejuhid 

Täiendada ja kinnitada 

motivatsioonisüsteem. 

Asutusel on dokumenteeritud ja toimiv 

personali tunnustamise süsteem ja personalil 

on ülevaade motivatsioonivahenditest ning 

nende rakendamise põhimõtetest. 

X  
   

Direktor, 

arendusjuht 

Ülevaate andmine olemasolevatest 

motivatsioonivahenditest ja 

tunnustamistavadest. 

X X X X X 

Vajadusel täiendavate motivatsiooni- ja 

tunnustamise vahendite loomine ja 

rakendamine. 

Vajadusel on täiendatud motivatsiooni- ja 

tunnustamissüsteemi.  X X X X 
Direktor, 

arendusjuht 
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3.3. Koostöö huvigruppidega 

Huvigruppide alla kuuluvad isikud ja asutused, kes on seotud Peetri Lasteade-Põhikooliga ja kes on huvitatud kooli toimimisest. Huvigruppide alla 

kuuluvad õpilased ja kooli töötajad, hoolekogu, lapsevanemad, kohalik omavalitsus ja teised valla asutused, teised haridusasutused, Harju Maavalitsus, 

kohalik elanikkond.  

Eesmärgiks on järjepidev ja tulemuslik koostöö koolisiseste huvigruppidega. Koostöö kooliväliste huvigruppidega mitmekesistab ja toetab õppe- ja 

kasvatustegevust. 

TUGEVUSED  PARENDUSVAJADUSED/VALDKONNAD/TEGEVUSED 

 Loengute ja koolituste korraldamine  lapsevanematele 

„Lapsevanema koolitund“ 2 korda õppeaastas.  

 Toimuvad  perevestlused lasteaias, klassijuhataja ja 

lapsevanematega I kooliastmes ning arenguvestlused klassijuhataja, 

õpilase ja lapsevanema osalusel II ja III kooliastmes.  

 Lasteaia ja kooli lastevanemate kaasamine õppetöösse ja 

ühisürituste korraldamine.  

 Lapsevanemad osalevad teemapäevadel ja viivad läbi tunde või 

juhendavad huviringe. 

 Lapsevanemate tugi ja koostöövalmidus kooli arendamisel. 

 Toimub koostöö vallavalitsuse ja valla koolidega Noorte 

ettevõtlikkuse arengukava (NEAK) rakendamise raames. 

 Mitmekesine huvitegevus ja suur hulk huviringe, mida pakuvad 

õpilastele erinevad klubi ja ühingud, Rae Huvialakool ning Rae 

Valla Spordikeskus. 

 

 Kajastada operatiivselt ja regulaarselt kooli tegevustega seotud infot 

kooli kodulehel ja meediakanalites. 

 „Lapsevanema koolitunni“ populariseerimine lasteaia lastevanemate 

hulgas. 

 Koostöö parendamine asutustega/klubidega, kes rendivad ruume 

meie majas. 

 Arendada koostööd teiste lasteaedade, koolide ja kõrgkoolidega. 

 Õpilasesinduse parem kaasamine.  

 Õpilaste aktiivsem osalemine valla koolide ühistel üritustel. 

 Koostöö erinevate asutustega karjääriõppe korraldamiseks.   
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Tabel 10. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk: huvitegevus on hästi reguleeritud. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Kooli huviringidesse registreerimise 

parendamine. 

Kooli huviringidesse registreerimine 

toimub läbi siseveebi. X X X X X 
IT juht, 

huvijuht 

Ruumide ja vahendite kasutamise korra 

väljatöötamine. 

Muutub paremaks ruumide haldamise 

koordineerimine erinevate osapoolte vahel. 
X X    

Haldusjuht 

Huviringides omandatu rakendamine 

koolis toimuvatel õpilasüritustel.  

Huviringide töö väljundid on koolielus 

tunnetatavad. 
X X X X X 

Huvijuht 

Eesmärk: hoolekogu ja asutuse vahel on hea koostöö. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Leida tegevusvaldkondi, mille kaudu 

laste õppetegevust rikastada.  

 

Vanemad huvituvad koolis toimuvast ja on 

kaasatud erinevatesse tegevustesse.  X X X X X 
Direktor, 

hoolekogu 

esimees 

„Lapsevanema koolitunni“ populaari-

seerimine lasteaia lastevanemate hulgas.  

Koolitustel osaleb rohkem lasteaia 

lastevanemaid.  X X X X X 
Hoolekogu 

esimees, 

õppejuhid 

Programmi  „Liider minus endas“  

käivitamine.  

Koolis kasutatakse „Liider minus endas“ 

programmi.  X X X X 
 

Direktor, 

arendusjuht, 

hoolekogu 

esimees 

Eesmärk: toimib koostöö teiste asutustega. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Leida valla asutuste ja ettevõtete hulgast 

partnereid (nt töövarjupäev ja 

õppekäigud). 

Karjääriõppe toetamine. Toimuvad 

õppekäigud valla asutustesse. X X X X X 
Arendusjuht, 

sotsiaalpedagoog 

Rae valla erinevate lasteaedade koostöö 

algatamine (liitrühmad, sobitus-ja 

tasandusrühmad). 

Toimub koostöö teiste lasteaedadega.   

 X X X X X 
Õppejuhid 

Osalemine valla haridusasutuste ühistes 

ettevõtmiste organiseerimises ja 

läbiviimises.  

Toimub koostöö valla haridusasutuste ja 

haridusametiga.  
X X X X X 

Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuhid, 

huvijuht Osalemine valla NEAK komisjoni töös 
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Leida võimalusi reaal- ja loodusainete 

populariseerimiseks koostöös teiste 

koolide ja kõrgkoolidega (TLÜ 

Innovatsioonikeskus ja Mektory). 

Toimuvad erinevad üritused ja projektid 

loodusainete populariseerimiseks. 

 
X X X X X 

Arendusjuht, 

õppejuht 

 

Eesmärk: ürituste, tegevuste ja saavutuste tutvustamine avalikkusele ja huvigruppidele. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Kodulehele interaktiivse kalendri 

loomine. 

On olemas interaktiivne kalender ja 

üldtööplaanijärgsed tegevused on 

kajastatud kodulehel.  

X X X X X 
IT juht, 

huvijuht, 

arendusjuht 

Peetri Lasteaed-Põhikooli esindamine 

meedias. 

 

Õppeaasta jooksul on lasteaia ja kooli 

sündmusi kajastatud meedias.  X X X X X 
Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuhid 

Eesmärk: õpilasesinduse töö on aktiivne ja eesmärgipärane. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Toimub koostöö õpilasesinduse ja 

juhtkonna vahel. 

Õpilasesindus on kaasatud otsustus-

protsessi. 
X X X X X 

Arendusjuht, 

huvijuht 

Õpilasesinduse koosolekute protokolli-

mine. 

Toimub infovahetus õpilastega ja 

õpilasesindus juhib kaasõpilastele info 

edastamist (info tv, infotahvlid, e-post, 

koduleht, kooli ajaleht). 

X X X X X 
Huvijuht 

Õpilasesinduse ja klasside vahelise info 

liikumise tõhustamine. 
X X X X X 

Huvijuht 

Valla koolidega õpilasesindustega 

ürituste organiseerimine ja üritustel 

osalemine.  

Organiseeritakse ja osaletakse valla 

koolide õpilasüritustel.  X X X X X 
Huvijuht, 

sotsiaalpedagoog  
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3.4. Ressursside juhtimine ja turvalisuse tagamine 

Ressursside õige juhtimine tagab igapäevasteks toiminguteks ning õppeasutuse eesmärkide elluviimiseks vajalike vahendite olemasolu ning nende 

otstarbeka kasutamise. Peetri Lasteaed-Põhikoolis on turvaline ning arendav õpi- ja töökeskkond. 

Eesmärgiks on kaasaegse õpikeskkonna edasiarendamine ja inforessursid toetavad õppeasutuse töö efektiivsemat organiseerimist ning korraldamist. 

TUGEVUSED  PARENDUSVAJADUSED/VALDKONNAD/TEGEVUSED 

 Lastele, õpilastele ja õpetajatele on loodud väga head tingimused 

õppeprotsessi läbiviimiseks.  

 Õppetegevuseks on vajalikud vahendid olemas ja kõik õppeklassid 

varustatud tundide läbiviimiseks IKT- vahenditega. 

 On olemas õppimiskohad  nt rümatöö tegemiseks ka koridorides.  

 Tundide läbiviimisel on võimalik kasutada koolis arvutiklassi, 

praktiliste tööde klassi ja blackboxi ning lasteaias loovusklassi.  

 Lisaressursside leidmine KIK´i, Comeniuse projektide kaudu.  

 Asutuses on moodustatud töökeskkonna nõukogu.  

 Õuesõppe võimaluste loomine lasteaia ja kooli õuealal ning 

lähiümbruses.  

 Õuevahetundide tegevusteks vajaliku inventari soetamine. 

 Asutuse kodulehe uuendamine ja siseveebi arendamine. 

 Traadita interneti leviala laiendamine kogu asutusele. 

 Leida ressursse projektide käivitamiseks, mis on jätkusuutlikud 

 Haridustehnoloogi ja psühholoogi ametikoha loomine. 

 Asutuse riskianalüüsi uuendamine seoses juurdeehitusega. 

 Asutuse ventilatsiooni ja küttesüsteemi töökorda seadmine. 

 Lasteaia töötajate olmetingimuste parandamine. 
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Tabel 11. Ressursside juhtimine ja turvalisuse tagamine 

Eesmärk: Lasteaias ja koolis on tagatud turvaline õppekeskkond. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Töökeskkonna volinike ja nõukogu 

tööle rakendamine. 

Asustuses on olemas vastava koolituse 

läbinud töökeskkonna volinikud ja on 

moodustatud nõukogu. 

X X X X X 
Haldusjuht 

Asutuse riskianalüüsi  uuendamine 

seoses juurdeehitusega ja töötajate 

instrueerimine. 

Riskianalüüs on uuendatud. Töötajad on 

teadlikud ametiga seonduvatest ohtudest ja 

nende vältimise abinõudest. 
X X X X X 

Haldusjuht 

Evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise õppuse läbi viimine iga 

õppeaasta algul.  

Kogu asutuse pere on läbinud  

evakuatsiooni ja tulekahju korral 

tegutsemise õppuse. 

X X X X X 
Haldusjuht 

Asutuse ventilatsiooni ja 

signalisatsiooni töökorda seadmine ning 

hooldamine.  

Autuses on töökorras ventilatsiooni- ja 

signalisatsiooni-süsteem ning toimub 

järelevalve. 

X  
   Haldusjuht, 

majandusjuhataja 

Parklas liikluskorralduse muutmine  

liiklust reguleerivate märkide 

paigaldamisega. Parkimist keelavate 

joonte mahamärkimine.  

Parkla liikluskorraldus on muudetud 

turvalisemaks.  X 

    Haldusjuht 

Jalgrataste ja tõukerataste parkla 

laiendamine. 

Kooli juures on piisavalt kohti jalg- ja 

tõukerataste hoidmiseks. 
 X X  

 Haldusjuht 

Korra tagamise tõhustamine 

vahetundides. 

Toimiv korrapidamisesüsteem. 
X X X X X 

Kooli personal 

 

Eesmärk: Asutuses on toimiv IT süsteem. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

WiFi võrgu laiendamine tervele 

asutusele. 

WiFi võrk toimib terves asutuses. 
X X    

IT juht 

Arvutiklassi ja lasteaia A- tiiva 

rühmade terminalide vahetamine 

arvutite vastu. 

Austuses on kaasaegne ja hästi toimiv 

arvutipark. 

 

X X X   
IT juht 
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Arvutite välja vahetamine kooli A- tiiva 

klassides. 

Austuses on kaasaegne ja hästi toimiv 

arvutipark. 

On olemas klassikomplekti jagu süle- ja 

tahvelarvuteid. 

  X X X 
IT juht 

Kooli nutiseadmete pargi täiendamine. X X X X  IT juht 

Serveri vahetamine. X     IT juht 

Kooli kodulehte mahu suurendamine ja 

erinevate valdkondade täiustamine.   

 

Kooli koduleht on muutunud 

informatiivsemaks ja kajastab koolis 

toimuvat operatiivselt. 
X X X X X 

IT juht, 

registripidaja, 

 

Siseveebi arendamine.   Registreerimine huviringidesse jms ning 

arvepidamine toimib tõrgeteta. 
X X    

Majandusjuhataja, 

registripidaja 

Eesmärk: Õppekava täitmine on kindlustatud.  

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Õuesõppe tingimuste loomine ja 

vahendite soetamine. 

Toimub õuesõpe lasteaia ja kooli 

ümbruses.  
 X X X X 

Õppejuhid, 

haldusjuht, 

majandusjuhataja 

 
Õuesõppe jaoks radade ja kohtade 

kaardistamine. 
 X X X  

Taimede istutuskastide ja viljapuude 

juurde aiamaa rajamine. 

Toimib praktiline töö kooli aias, kus 

õpilased kasvatavad lilli ja köögivilju.  
 X X X 

Haldusjuht, 

majandusjuhataja 

Keemia ja füüsika klassi mööbli välja 

vahetamine. 

Ainekabineti varustatus võimaldab 

tulemuslikult õppida ja õpetada. 

 
X X   

Haldusjuht,  

majandusjuhataja 

Lasteaia koridoridesse  õpikeskkonna 

kujundamine. 

Koridoridesse on loodud  kohad lastele 

tegutsemiseks ja õppimiseks. 

 
X X   

Õppejuhid, 

haldusjuht 

Ressursside leidmine lasteaia ja kooli 

jätkusuutlike arendusprojektide 

käivitamiseks.  

Kaasatakse lisaressursse õpi- ja kasvukesk-

konna rikastamiseks. X X X X X 

Arendusjuht,  

õppejuhid, 

IT juht 

Eesmärk: Füüsilise keskkonna täiustamine. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Lasteaia õuealale varikatuste 

paigaldamine. 

Paigaldatud on lasteaia õuealale vari-

katused. 
X 

    Haldusjuht 

Aula helisüsteemi uuendamine ja 

ekraani soetamine.  

Paranevad tundide läbiviimise ja ürituste 

korraldamise tingimused. 

  
X X 

 Haldusjuht,  

IT juht 

Lasteaia personalile lisa tualettruumi  

ehitamine. 

Lasteaia personali olmetingimused on 

paranenud. 

 
X 

   Haldusjuht 
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Kooli söökla toolide väljavahetamine. Söökla toolid on vahetatud ja liikumiseks 

ning laudades istumiseks on piisavalt 

ruumi. 

 X X   
Majandusjuhataja, 

haldusjuht 

Ventilatsiooni automaatika korda 

seadmine. 

Kooli A-tiivas töötab ventilatsioon 

ettenähtud tootlikkusega. X X    
Haldusjuht 

Põrandakütte töökorda seadmine. Lasteaias A-tiivas on kõikides 

rühmaruumides on ühtlane temperatuur.    X X    
Haldusjuht 
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3.5. Õppe-ja kasvatusprotsess 

PEETRI LASTEAED on lapsest lähtuvate põhimõtete ja ideede järgi töötav lasteaed. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel 

arvestatakse laste eripära, võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on laste arengu suunajad  ning 

arengut toetava keskkonna loojad. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. 

Lasteaed peab oluliseks lapse individuaalsust, lapse loovust, lapse tervise hoidmist, mängu kaudu õppimist, lapsele turvatunde ja eduelamuste 

tagamist, üldõpetusliku tööviisi rakendamist ning kodu ja lasteasutuse koostööd.  

PEETRI KOOLI õppe- ja kasvatustöös keskendutakse iga õpilase individuaalsuse toetamisele - tugevuste edasiarendamisele ja nõrkuste 

toetamisele. Peetri koolis toetame õpilase kujunemist isikliku eeskuju ja positiivse mikrokliimaga.  

Peetri kooli õpilane omandab vajalikud teadmised, oskused, vilumused, väärtushoiakud ja – hinnangud, et igapäevaelus tulla toime;  on 

õppeprotsessis aktiivne osaleja; võtab võimetekohaselt osa oma õppimise eesmärgistamisest; õpib iseseisvalt ja koos kaaslastega; õpib ennast ja 

kaaslast hindama ning oma õppimist analüüsima ja juhtima; õpib omandatud teadmisi rakendama uutes olukordades.  

Eesmärgiks on anda õppijatele hea põhiharidus, tagades seeläbi nende  eduka toimetuleku ning haridustee  jätkamise. Innovaatiliste, loovate ja 

õppija individuaalset arengut toetavate õpistrateegiate rakendamine; karjääriõppe rakendamine; õppija vastutuse suurendamine oma õpitulemuste 

eest ja üldpädevuste arendamine.  

TUGEVUSED  PARENDUSVAJADUSED/VALDKONNAD/TEGEVUSED 

 On loodud HEV laste toetamiseks tugisüsteemid. 

 Lasteaia erivajadusega lastele on koostatud individuaalsed 

arenduskavad  ja on loodud sobitusrühm. 

 Laste arengu analüüsimine ja tagasiside andmine lapsevanemale. 

 Õpilaste arengu toetamiseks on loodud õpiabi-ja tugisüsteem. 

 Laste arengu jälgimise vormi väljatöötamine lasteaias.  

 Lapse arengut toetatakse koostöös õpetajate ja erialaspetsialistidega. 

 Uue õppekava üldosa ja ainekavade välja töötamine ning õppeainete 

omavaheline seostamine. 

 Väärtuskasvatuse, pädevuste ja läbivate teemade parem rakendamine. 



34 

 Väikeklassid I ja II kooliastmes. 

 Õppimist toetava hindamise kasutamine kõikides kooliastmetes. 

1.- 3. klassis suuline ja kirjalik kirjeldav tagasiside. 

4. ja 5. klassis hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi matemaatikas, 

eesti keeles ja inglise keeles viie palli süsteemis, teiste õppeainete 

õpitulemustele antakse kirjeldavat ja analüüsivat tagasisidet.  

 Peetri koolis antakse tunnistusel sõnaline hinnang õpilase 

käitumisele ja hoolsusele, mis on lahti mõtestatud. 

 Alates 1. klassist suunatakse õpilasi enesehinnangu ja –analüüsi 

poole.  

 Tähelepanu on suunatud aktiivõppemeetoditele, mida ka õpetajad 

kasutavad.  

 Loovuse, eneseväljenduse, liikumise arendamiseks on õppekavas 

draama-ja tantsutunnid. 

 Toimub palju erinevate ainevaldkondade huviringe. 

 Üldõpetuslik tööviis  lasteaias ja I kooliastmes. 

 Uurimusliku ja projektõppe rakendamine.  

 Õppimist toetava hindamissüsteemi parendamine.  
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Tabel 12. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk: toimib pidev õppekava arendustöö. 

TEGEVUSED TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

Kooli õppekava valdkonnapõhiste 

töörühmade moodustamine. 

Lähtuvalt RÕK´i uuendustest on kooli 

õppekava viidud vastavusse kehtiva 

õppekavaga. 

X 
    Õppejuht, 

arendusjuht 

Kooli õppekava iga-aastane täiendamine 

ja parendamine. 

Kooli õppekava täiendatakse. 
X X X X X 

Lasteaia õppekava üldosa vormistamine 

trükiseks. 

Lasteaia õppekava üldosast on valminud trükis. 
X     

Õppejuhid 

Üldõpetusliku tööviisi  edasiarendamine 

lasteaias ja I kooliastmes. 

Lasteaias ja I kooliastmes kasutatakse 

üldõpetust. 
X X X X X 

Õppejuhid 

Õppeainete lõimimise jätkamine II ja III 

kooliastmes.  

Rakendatakse lõimitud õppekava. 
X X X X X 

Õppejuht, 

arendusjuht 

Erinevate õpimeetodite kasutamine – 

avastus ja projektõpe, uurimistööd, jm 

Kasutatakse erinevaid õppemeetodeid ja 

suureneb uurimusliku õppe osakaal lasteaias ja 

koolis. 

 
X X X X 

Õppejuht, 

haridustehnoloog, 

arendusjuht 

Teemanädalate ja – päevade jätkamine ja 

edasiarendamine, nt lähtuvalt läbivatest 

teemadest ja  pädevustest. 

Toimuvad teemanädalate ja – päevad.  

III kooliastme teemapäevad projektõppena. X X X X X 
Õppejuhid, 

arendusjuht, 

huvijuht 

Õuesõppe metoodika kasutamine  ja 

arendus. 

Õuesõppe metoodika kasutamine lasteaias ja 

koolis. 
 X X X X 

Õppejuhid 

Õppekavasse lisada B-võõrkeelena veel 

üks võõrkeel. 

Toimub kahe erineva B-võõrkeele õpe.  
  X X X 

Õppejuht 

Draamaõpetuse rakendamine II 

kooliastmes. 

Toimub draamaõpe II kooliastmes. 
 X X X X 

Õppejuht 

Algklassides ettevõtlusõppe 

rakendamine. 

Koolis töötab majandusõppe huviring, 

tuginedes Junior Achievement´i programmile. 
 X X X X 

Õppejuht, 

huvijuht 

Eesmärk: lapse arengu jälgimine ja toetamine. 

TEGEVUSED  TULEMUSED 2015 2016 2017 2018 2019 VASTUTAJAD 

"Lapse arengu jälgimise mäng" 

analüüsimine ja vajadusel täiendamine, 

lapse arengumapi koostamine lasteaias. 

Laste erivajaduste märkamine õigeaegselt.  
X X X X X 

Õppejuhid 
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Arengulise ja haridusliku 

erivajaduse märkamine ja toetamine, 

tugisüsteemide rakendamine. 

Kõik kõneravi vajavad lapsed on saanud 

logopeedilist abi.  

Kõiki erivajadusega laste peresid on nõustatud. 

X X X X X 
Sotsiaalpedagoog, 

psühholoog, 

õppejuhid 

Õppimist toetava hindamissüsteemi 

täiustamine, kujundava hindamise 

järkjärguline rakendamine II kooliastmes. 

I ja II kooliastmes kasutatakse kirjeldavat  

tagasisidet, kasutusel on õpinguraamatud.  X X X X 
Õppejuht, 

arendusjuht 

Karjääriplaneerimise töö tõhustamine, 

vastavate spetsialistide kaasamine ja 

partnerite leidmine. 

Karjäärinõustamine on integreeritud õppetööga 

ja toimub koostöö Rajaleidja ja valla erinevate 

asutustega. 

X X X X X 
Sotsiaalpedagoog, 

arendusjuht, 

õppejuht 

Õpetajate koostöö tõhustamine õpilaste 

hariduslike erivajaduste 

väljaselgitamiseks ja toetamiseks. 

Klassidepõhised ümarlauad toimuvad 

regulaarselt ja on rakendatud erinevad 

tugisüsteemid kõikidele abivajajatel. 
X X X X X 

Sotsiaalpedagoog, 

psühholoog, 

õppejuht 

 

Õpetajad aitavad õpilastel eesmärgistada 

ja analüüsida oma õppimist ja käitumist.  

Õpilased oskavad oma käitumist ja õppimist 

analüüsida ning püstitatud eesmärke saavutada. 
X X X X X 

Klassijuhatajad, 

aineõpetajad 

Programmi "Liider minus endas“ 

kasutamine ja mõtteviisi juurutamine. 

„Liider minus endas“ mõtteviisi kujunemine 

koolikuultuuri osaks.  

 

X X X X X 
Direktor, 

arendusjuht, 

õppejuht 

Õppe- ja kasvatustööd puudutavate 

andmete süsteemne kogumine ja 

regulaarne analüüs. 

Toimub andmete regulaarne ja süsteemne 

analüüs. X X X X X 
Õppejuht 
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IV ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Peetri Lasteaed- Põhikooli arengukava tegevuskava koostatakse 5-aastaks. 

Arengukava uuendatakse vajadusel üks kord aastas. 

 

Arengukava parandus- ja muudatusettepanekuid võivad esitada kõik lapsevanemad, 

õppenõukogu liikmed, hoolekogu liikmed ning vallavalitsuse- ja vallavolikogu liikmed 

kirjalikult direktorile. 

 

Parandused ja muudatused viiakse sisse peale õppenõukogus läbi arutamist. Hoolekogu 

avaldab uuenenud arengukava projekti kohta arvamust ning direktor esitab uuendatud 

arengukava projekti kinnitamiseks vastavalt kooli pidaja poolt kehtestatud arengukava 

kinnitamise korrale. 

 

Arengukava uuendamise korra täitmise eest vastutab direktor.  


