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1. Arengukava koostamise eesmärk ja alusdokumendid (riiklikud ja 
piirkondlikud AK-d, õigusaktid), üldandmed 
 

 1.1. Arengukava koostamise eesmärk ja alusdokumendid 

Kooli järjepideva  arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga 

kooli arengukava. Kooli arengukava koostamisel on arvesse võetud kooli hetkeseisu, 

ressursse ja vajadusi, samuti kooliarenduse rühmatöid, hoolekogu, õpilasesinduse ja 

kogukonna ettepanekuid. Arengukava on jätkuks eelmisele arengukavale, mis on koostatud 

aastateks 2008 – 2010. 

Ääsmäe Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.                                                                                        

Ääsmäe Põhikooli arengukava lähtub sisehindamise tulemustest (hõlmab 2006/2007, 

2007/2008 ja 2008/2009 õppeaastat), kooli põhimäärusest (kinnitatud Saue Vallavolikogu 

17.juuni  1999.a. määrusega nr 7) ja kohaliku omavalitsuse (Saue valla arengukava 2009-2013 

(2026), vastu võetud 22. jaanuar 2009) ja Ääsmäe küla arengukavast (Ääsmäe küla 

jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2020 ja tegevuskava 2007-2010, vastu võetud 

14.06.2007) ning riiklikust põhikooli ja gümnaasiumi seadusest (Põhikooli-  ja 

Gümnaasiumiseadus, vastu võetud 9.juuni 2010.a.). 

      1.2. Üldandmed 

Ääsmäe Põhikool asub Harju maakonna Saue valla Ääsmäe külas. 

Kooli postiaadress on Kasesalu 16, Ääsmäe 76402, Saue vald. 

Elektronposti aadress on kool@aasmaepk.edu.ee 

Veebilehe aadress on www.aasmaepk.edu.ee  

Ääsmäe  Põhikool  on munitsipaalkool. Kooli pidaja on Saue vald. 

Kooli teeninduspiirkonda kuuluvad: Ääsmäe, Maidla, Tuula, Tagametsa, Pällu, Koppelmaa, 

Jõgisoo küla.   

Kool on ka küla keskuseks, kuna samas majas asuvad ka Ääsmäe Küla Raamatukogu, 

Ääsmäe Kooli Sihtasutus ning Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus. Oma üritusi 

korraldavad kooli ruumides Ääsmäe Külakogu ja Pensionäride Ühendus „ Sügis”. 

 



 

 

1.3. Õpetajad ja õpilased 
 

Seisuga 01.01.2011 (EHISe andmed): 

Õpilaste arv kokku           120 

I kooliaste (1.-3.klass)       43 

II kooliaste (4.-6.klass)      41 

III kooliaste (7.-9.klass)     36 

Õpetajate ametikohtade arv kokku    11.9 

Õpetajate arv kokku                           17 

Klassitäituvus põhikoolis                   13.3 

 

 

2. Õppeasutuse ajalugu,  juhtimise struktuur,  eripära 
 

2.1. Ajalugu 
 

Ääsmäel on kooli olemasolu tuvastatud juba aastast 1786. Täpsemaid andmeid kooli asukoha 

ja olemuse kohta pole arhiivist leitud, nagu puuduvad ka tõestatud arhiiviandmed järgneva 

saja-aastase perioodi kohta. Alates 1872. aastast on andmed Ääsmäe koolihariduse 

järjepidevuse kohta kirjalikult olemas. Kool asutati Keldi tallu. 12. veebruaril 1873. aastal 

võeti vastu otsus ehitada Ääsmäele päris koolimaja. Nn vanas koolimajas jagati õpetust 

aastatel 1876-1921. 1921-1988 tegutses kool Ääsmäe mõisas. 1988. aastal koliti praegusesse 

majja. 

Koolil on suurepärased võimalused õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks. Lisaks 

klassiruumidele on erinevad õpikeskused (arvutiklass, kodundusklass,  käsitööklass, 

keraamikaklass). Samuti on koolil aula pidulikeks sündmusteks ja täismõõtmetega spordisaal. 

Kaugemal elavaid lapsi teenindab bussifirma. Tundide sisukamaks muutmiseks korraldatakse 

õppekäike. Koolis toimub aktiivne kooli- ja klassiväline tegevus. Tegutsevad erinevatele 

huvigruppidele mitmed ringid. Kooli tublimad sportlased on medaleid võitnud Eesti 

Meistrivõistlustel ning tantsijad esinenud rahvusvahelisel tantsufestivalil.      



 

Aastate jooksul on Ääsmäe 

Kultuuri- ja Spordi Sihtasutus

huviala- ja spordialaringide tööd.  Kooli aulas toimuvad kultuuriüritused erinevatele 

huvigruppidele (lapsevanemad, 

raamatukogu, mis teenindab piirkonna 

aadressil www.aasmaepk.edu.ee

 

2.2. Struktuur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Aastate jooksul on Ääsmäe Põhikoolist saanud küla keskus, kus tegutsevad Ääsmäe 

ja Spordi Sihtasutus koos Avatud Noortekeskusega, mis koordineerib  osaliselt

ja spordialaringide tööd.  Kooli aulas toimuvad kultuuriüritused erinevatele 

lapsevanemad, pensionärid, külakogu jne). Kooli hoones asub ka küla 

raamatukogu, mis teenindab piirkonna lugejaid. Täiendav informatsioon asub koduleheküljel, 

www.aasmaepk.edu.ee.                                                                                                             

, kus tegutsevad Ääsmäe 

koordineerib  osaliselt ka 

ja spordialaringide tööd.  Kooli aulas toimuvad kultuuriüritused erinevatele 

pensionärid, külakogu jne). Kooli hoones asub ka küla 

lugejaid. Täiendav informatsioon asub koduleheküljel, 

.                                                                                                              

 



 

 

3. Õppeasutuse strateegiline üldeesmärk, visioon, missioon, põhiväärtused 

Kooli visioon ja missioon on sõnastatud 2010.a.  Kooli ühised väärtused on sõnastatud 

2010.a. kevadel toimunud õpilaste, õpetajate ja teiste kooli töötajate ning lapsevanemate 

esindajate küsitluse põhjal. Küsitluse viis läbi õpetaja Kersti Roosioja (Tallinna Ülikooli 

magistriõpe, uurimisseminari töö: Kooli väärtustest lähtuva eetikakoodeksi loomine Ääsmäe 

Põhikooli näitel. Tallinn, 2010). 

Visioon:  IGAÜKS  ON  OLULINE 

Missioon: KASVAME  KOOS 

Ääsmäe Põhikooli põhiväärtused on: 

• turvalisus 

• eneseaustus 

• sõprus 

• ausus 

• abivalmidus, hoolivus ja viisakus 

• rõõmsameelsus 

 

• vastutustundlikkus 

• õppimise kvaliteet 

• oma kooli tunne 

• koostöö lastevanematega 

• traditsioonide austamine 

 

 

Kooli strateegiline üldeesmärk aastateks 2011-2015 on: 

Pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õpikeskkonda, mis loob tingimused 
heatasemelise üldhariduse omandamiseks ning võimaldab jätkata õpinguid ja elus väärikalt 
toime tulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Eelmise arengukava täitmise tulemused  

Arengukava peamine eesmärk on Ääsmäe Põhikooli töö ja arengu kujundamine töötajate, 

õpilaste ja kogukonna soovitud suunas, kasutades ressursse läbimõeldult ja sihipäraselt ning 

asjakohaseid partnereid kaasates.  

Eelmine kooli arengukava oli koostatud 2007. aastal aastateks 2008 – 2010. Arengukavas oli 

määratletud kooli tegevuskava valdkondade kaupa. Kooli arendusvaldkonnad tulenevad 

dokumendist Ääsmäe Põhikooli sisehindamise kord (Ääsmäe Põhikooli direktori käskkirjaga  

nr 1-1/13, 21.12.2009.a). Valdkondade määratlemisel  lähtuti sisehindamiskriteeriumidest 

ning tegevusülesanded koostati neist lähtudes:  

eestvedamine ja juhtimine;  

personalijuhtimine;  

koostöö huvigruppidega;  

ressursside juhtimine;  

õppe- ja kasvatusprotsess.   

Arengukavas esitatud tegevused olid läbi mõeldud ja õppeasutuse tegevus vastas sõnastatud 

eesmärkidele. Positiivne oli see, et koolis oli koostatud  õppeaasta analüüs, kus määratleti 

mõõdetavad eesmärgid üldtööplaanis, tegevused eesmärkide saavutamiseks, hinnang 

tulemustele ja selgitused. Välja oli toodud valdkonna tugevused, parendusvaldkonnad, 

parendustegevused.  

Õppeaasta analüütilise kokkuvõtte tulemustest kujunevad uue õppeaasta eesmärgid. 

Sisehindamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, sh õppetundide vaatlust, andmete kogumist 

ja analüüsi, viiakse läbi rahuloluküsitlusi. Sisehindamisega tegeletakse õppeasutuses 

süsteemselt ja läbimõeldult. 

• Eestvedamise ja strateegilise juhtimise valdkond 

Kooli juhtimisse oli kaasatud läbi erinevate töörühmade kogu pedagoogiline personal. Kõigil 

oli võimalus teha ettepanekuid juhtkonnale tegevusplaanide täiendamiseks või muutmiseks. 

Juhid olid koolis liidrid ja eestvedajad,  töötati ühtse meeskonnana. Juhid osalesid 

ühiskondlikus  ja koolivälises tegevuses, korraldades ja organiseerides üritusi ka kohaliku 

kogukonnaga koostöös. Juhtkond toetas õppimist ja elukestvat õpet, õpiti ise ja koolitati 

personali. Koolis viidi läbi sisekoolitusi, toetati personali osalemist koolitustel. Kollektiiv 



 

 

hindas kõrgelt juhtkonda ja juhtkonna osa positiivse õhkkonna loomisel koolis, mida 

kinnitasid  ka koolis läbi viidud rahuloluküsitluste tulemused. 

Võimalikud arendustegevused edaspidiseks:  

Kooli tugevuste viimine õpilasteni, lastevanemateni, kohaliku kogukonnani, kasutades 

selleks senisest enam võimalusi jagada teavet kooli kodulehe kaudu, aga kajastades 

kooli tegevusi ka meedia vahendusel.  

• Personalijuhtimine. 

Pedagooge kaasati õppeasutusesisesesse arendustegevusse, personaliga seotud strateegiad ja  

plaanid kooskõlastati töötajatega.  Personali initsiatiivi julgustati  ja otsustusõigust delegeeriti, 

nt arvestati töötajate ettepanekuid, oli võimalus osaleda otsustusprotsessides. Pedagoogilisele 

personalile oli töö analüüsimiseks koostatud kirjalikud eneseanalüüsid,  enesehindamise 

tulemustest lähtudes kavandati tegevused järgmiseks aastaks. Arenguvestlused õpetajatega 

viidi läbi regulaarselt kord aastas. Lähtudes arenguvestluste tulemustest  määratleti personali 

koolitusvajadused, mille järgi koostati aasta koolitusplaan. Personalile viidi läbi ka 

rahuloluküsitlused ning saadud tulemusi analüüsiti. Tulemused toodi sisehindamisel välja 

numbriliselt, seega oli võimalik järgmistel perioodidel jälgida trende ja tendentse. Tulemuste 

analüüsist lähtuvalt kavandati ka parendustegevused, tulemusi arvestati õppeasutuse 

juhtimisel. 

Tulemused/tegevusnäitajad: 

• Personal oli õpilaste arengu tagamiseks nõutava kvalifikatsiooni ja kooli väärtustele 

vastavate teadmiste ning hoiakutega. Koolis oli 3 vanempedagoogi ametijärguga õpetajat.  

• Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv oli aastate lõikes tõusva trendiga, 2007/2008. ja 

2008/2009. õa-l saavutati I ja II kooliastmes üleriigiliselt seatud eesmärk 100%. 

• Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavad õpetajad õppisid tasemeõppes või kursusel. Koolis 

oli kolm kvalifikatsioonita õpetajat. 

• I kooliastmes oli õpilaste ja õpetajate suhtarv stabiilne (10:1), II kooliastmes tõusva 

trendiga (13:1), olles kõrgem vabariigi keskmisest(10:1). III kooliastmes oli vastav näitaja 

langeva trendiga (8:1), grupi keskmine 9:1. 

• Meesõpetajate osakaal koolis oli kasvava trendiga, eriti II ja III kooliastmes, olles  kõrgem 

vabariigi keskmisest näitajast. 



 

 

• Pedagoogide osalemine täienduskoolitustel suurenes aasta-aastalt ning 2008/2009. õa-l on 

ületati ka grupi keskmine näitaja, näiteks 2008/2009 õppeaastal oli keskmine 

täienduskoolituse maht (tundides) 270,8, grupi keskmine aga 209,3. 

Võimalikud edaspidised arendustegevused:  

Pedagoogide tunnustamissüsteemi täiustamine.  

Koolitustelt saadud teadmiste ja kogemuste planeeritud tagasiside  ja süsteemne analüüs. 

 

 

• Koostöö huvigruppidega.  

Kooli  huvigrupid olid  määratletud, huvipoolte ootustega arvestati kooli tegevuste 

kavandamisel, planeerimisel,  korraldamisel. Tegevuskava kajastus üldtööplaanis. 

Koostegevuseks kasutati erinevad koostöövorme.  Positiivsena võib välja tuua ka õpilaste ja 

õpetajate ühisüritused. Kooliaasta avaaktusel esinesid koos lastega ka õpetajad, 

traditsioonilistel kooli sünnipäeva ja spordivõistlustel olid esindatud nii õpilaste kui ka 

õpetajate võistkond, ühiselt tähistati kadripäeva, nii õpilaste kui õpetajate tantsurühmad 

osalesid koolinoorte tantsupeol jne. Kõikides klassides toimusid perevestlused. 

Rahuloluküsitlusi lastevanematega viidi läbi regulaarselt, tulemusi analüüsiti. Hoolekogu 

soovitusel viidi koolis õpilastele 2008. aastal läbi esmaabikoolitus. Küsitlustulemused, mis 

viidi läbi õpetajate hulgas, näitasid, et õpetajad tõstsid esile järgmisi valdkondi: ühised 

koolitused lastevanematega ning  Saue valla teiste õpetajatega  ja  iganädalased infokirjad. 

Nõuniku ettepanekud võimalikeks edaspidisteks arendustegevusteks:  

Rahuloluküsitluste tulemuste väljatoomine numbriliselt, mõõdetavalt, et oleks 

võimalik võrrelda erinevatel perioodidel läbi viidud küsitluste tulemusi. 

• Ressursside juhtimine. 

Eelarve koostamisele kaasati kogu personal, kohalik omavalitsus. Koolil oli olemas 

pikaajaline eelarvestrateegia. Prioriteediks oli õpikeskkonna parendamine ja õpilaste 

turvalisuse tagamine, materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine (tuleohutus, töökeskkonna 

riskianalüüs, 2007). Riiklik finantseerimine kujunes omavalitsuse eelarvelistest vahenditest, 

lisavahendeid saadi projektidest, nt Comenius, Tiigrihüpe, mille  kaudu on saadud sülearvutid, 

dataprojektor, ja sponsorlusest – Kadarbiku talu, BalSnack. Lisavahendeid saadi ka näiteks 

laulu- ja tantsupeol osalemiseks. Eelarve kasvas aasta-aastalt. Õpikeskkonda kaasajastati 



 

 

pidevalt (arvutiklassi väljaehitamine). Suurematest planeeritud renoveerimistöödest enamik 

teostati (kooli katuse renoveerimine, spordihoone ventilatsiooni väljaehitamine, 

keldrikorrusele osalise hüdroisolatsiooni paigaldamine, ventilatsiooni paigaldamine sööklasse 

jne). IKT kasutamise tulemusena vähenes paberi kasutamine  ning samas muutus õppetöö 

mitmekülgseks ja huvitavaks. 

Tegevusnäitajad: 

• Õpilasi arvuti kohta – näitaja olid peaaegu samal tasemel grupi keskmise näitajaga. 

• Pedagooge arvuti kohta  - 2008/2009. õa-ks jõuti grupi keskmisele tasemele ning saavutati 
riigi seatud eesmärk. 

Ettepanekud arendustegevusteks:  

Rahuloluküsitluste kaudu arvamuse ja hinnangu küsimine ka ressursside valdkonna                                      

kohta ning tulemuste kajastamine järgmises sisehindamisaruandes. 

• Õppe- ja kasvatusprotsess.  

Arenguvestlusi peredega viidi läbi üks kord õppeaasta jooksul klassijuhataja poolt. Koolil oli 

kinnitatud arenguvestluste läbiviimise kord. Pedagoogilised töötajad teadsid, kuidas toetada 

õpilase individuaalsust õppetunnis ning kuidas muuta õppematerjal õpilastele jõukohaseks 

ning tagada õpilaste jõukohane areng. Kasutati teksti lihtsustamist, diferentseeritud 

ülesandeid, keelekümblust alates 2. klassist neli korda nädalas.  

Tulemused/tegevusnäitajad: 

• Koolikohustuse mittetäitjate osakaal põhikoolis – saavutati riigi seatud eesmärk.  

• Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest  - näitaja aasta-aastalt paranes 

ja saavutati riigi seatud eesmärk 100%. 

• Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides olid vabariigi 

keskmisel tasemel. 

• Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust oli 2006/2007. õa-l 100%, millega 

saavutati riigi poolt seatud eesmärk, 2008/2009. õa-l oldi lähedal grupi keskmisele 

näitajale. 

Aruandlusaastatel viidi koolis regulaarselt läbi õpilaste rahuloluküsitlusi. Kooli juhtkond viis 

läbi individuaalseid vestlusi nii õpilastega kui ka õpetajatega, tegi tunnivaatlusi ja 

ettepanekuid ja soovitusi. Kõik õpilased täitsid koolikohustust. Kooli tasandil õpilaste 

puudumisi jälgiti, tulemusena vähenes puudumiste tendents  aastati. Kool teatas puudumistest 



 

 

lastevanematele. Koolikohustuse mittetäitjate osakaal põhikoolis – saavutati riigi seatud 

eesmärk. Analüüsiti kolme õppeaasta tasemetööde tulemusi. Tulemused oolid stabiilsed ja 

vabariigi keskmisel tasemel. Matemaatikas olid kõigil õppeaastatel tulemused vabariigi 

keskmistest näitajatest paremad. Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena 

punktides olid vabariigi keskmisel tasemel. Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate 

koguarvust (protsentides) oli 2006/2007. õa-l olnud 100%, millega saavutati riigi poolt seatud 

eesmärk, 2008/2009. õa-l oldi lähedal grupi keskmisele näitajale. Lõpetanute arv alustanute 

arvust (9. kl arvestuses) – näitaja  oli kahel õppeaastal küll madalam grupi keskmisest, kuid 

2008/2009. õa-ks saavutati 100%. Iga õppeveerandi lõpus toimus õppenõukogus õpilaste 

õpijõudluse arutelu, õpilaste toetamise ja tugisüsteemide rakendamise analüüs neile, kelle 

veerandihinnete hulgas oli hinded „nõrk“ või „puudulik“, anti samaväärne sõnaline hinnang 

või jäeti hindamata. Õppekava täitmist hinnati tasemetööde, lõpueksamitulemuste ning 

küsitluste kaudu. 

Õpilase arengu toetamine 

1) individuaalne lähenemine õpilastele. Väikesed klassid võimaldavad läheneda igale 

õpilasele individuaalselt, toetust ja abi võimaldatakse operatiivselt ja läbimõeldult, iga 

õpilase arengut analüüsiti; 

2) õpitegevust toetati läbi mitmekesise huvitegevuse: kõik I-IV kl õpilased õppisid 

plokkflööti, kõrgel tasemel oli sporditegevus, tugev oli laulu- ja tantsualane tegevus, 

toimis keelekümblusprogramm; 

3) õppeainete vaheline integratsioon, näiteks filmiõpetus ja inglise keel (nt  film, kus 

õpilased ennast tutvustavad), filmiõpetus ja eesti keel (nt 5.klassi õpilaste film ja 6. 

klassi õpilaste film);  

4) keelekümblust viidi läbi alates 2. kl neli korda nädalas. 

Huvigruppide kaasamine, õpilaste tunnustamine 

1) Hoolekogu initsiatiivil toimus „Silmapaistev õpilase” nimetamine. Tunnustust jagati 

väga erinevate tegevuste eest (ca 10 erinevat tegevust), nt parim lugeja jne. 

2) Koostööprojekt Tallinna Ülikooliga. Kool oli  Tallinna Ülikooli üliõpilaste 

praktikabaasiks. Kasutati erinevaid koostöövorme. 

3) Kool oli kohaliku kultuuri keskus. Toimusid üritused kooli saalis, koolihoones asuvad 

kooli raamatukogu ja noortekeskus. 

4) Ääsmäe  Põhikooli Sihtasutus toetas õppeaasta lõpul parimaid 9.klassi lõpetajaid. 



 

 

Õpilaste ja õpetajatevaheline koostöö 

Väärtustatakse traditsioone ja kultuuriloo hoidmist. 

Kooliaasta avaaktusel esinesid koos lastega ka õpetajad, traditsioonilistel kooli sünnipäeva 

spordivõistlustel olid esindatud nii õpilaste kui ka õpetajate võistkond, ühiselt tähistati 

karnevaliga kadripäeva, nii õpilaste kui õpetajate tantsurühmad osalesid koolinoorte 

tantsupeol jne.  Aastate jooksul toimunud tegemistest on valminud foto-, digi- ja 

filmikroonika. 

 

 

5. Sise- ja väliskeskkonna analüüs ja sellel põhinevad strateegilised valikud  

 Ääsmäe Põhikooli SWOT analüüs 08.01.2010 

Tugevused Nõrkused  

- kool on kohaliku kultuuri keskus, 
koolihoones asuvad külaraamatukogu 
ja noortekeskus 

- hea maine (küsitlused näitavad) 
- kool on avatud kogemuste 

vahetamisele (teised koolid) 
- tugiprotsessid, mis toetavad õpilase 

arengut (logopeed, psühholoog, 
abiõpetaja olemasolu) 

- traditsioonide hoidmine 
- väikesed klassikomplektid, mis 

võimaldavad individuaalne 
lähenemine õpilastele 

- huvitegevus, üritused (õpilastega 
koos esinevad sageli ka õpetajad) 

- pedagoogide osalemine koolitustel on 
suurenenud 

- nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate 
arv on kasvava trendiga 

- õpikeskkonda kaasajastatakse 
pidevalt 

- koolis on meesõpetajate % küllalt 
suur 

 

- koolihoone  eelarve suurus, 
ressursside nappus 

- personali tunnustamise süsteem välja 
töötamata 

- välis- spordiväljaku puudumine, ujula 
puudumine 

- kaadri osaline koormatus 
- osade õpilaste nõrk õpimotivatsioon 
- erinevate õppeainete omavaheline 

seos 
- laiendada koostööd lastevanematega 
- võimekate laste lahkumine 
- Sauepuuduvad füüsika-keemia 

kabineti vahendid  
- õpilasesindus 

 

Võimalused  Ohud  

- koostöö teiste koolidega (Laagri, 
Kohila kool)  

-  hariduspoliitika ebastabiilsus 
-  väliskeskkonna mõjud, näiteks meedia 



 

 

- ühisprojektid (euroopa koolid) 
- eelarvelised lisavahendid 

välisprojektide kaudu, näiteks 
Comenius ja DigiTiigri koolitused 
õpetajatele 

- tugevam koostöö vallavalitsuse 
haridusspetsialistidega ja Ääsmäe 
külakoguga 

- koostöö Tallinna Ülikooliga (muusika 
MUSE projekt näiteks), praktikandid 

- (uuendused haridusmaastikul 
 

kaudu (televisioon, kino jne) levivad 
negatiivsed  väärtushinnangud 
- lapsevanemad ei pruugi valida piirkonna 
kooli 
-majandussurutis (eelarve langeva trendiga) 
- koolihoone ei vasta energiasäästu ja 

energiatõhususe kaasaegsetele põhimõtetele 
 
 

 

Ääsmäe Põhikool on oluline valla lõunapiirkonna hariduskeskus, mille potentsiaali  

rakendamiseks on vajalik pakutava teenuse taseme ühtlustamine Laagri Kooliga. Oluline on 

seni episoodilise koostöö arendamine kahe kooli vahel. Arvestades Saue valla 

rahvastikuprognoosi on kooliealise elanikkonna kasv Ääsmäe Põhikooli teenindusalal, st valla 

lõunaosas, pigem stabiilne ja pikas (10-15 aastat) perspektiivis langev.  Ääsmäe Põhikooli 

potentsiaalsete  õpilaste arv püsib stabiilsena (Andmed: Saue valla arengukava). 

 

Kooli strateegiliste peaeesmärkide valikul järgmiseks kolmeks aastaks on lähtutud SWOT 

analüüsi tulemustest. 

Üldeesmärgi realiseerimiseks on arendustegevus jaotatud 5 valdkonda: 

1. eestvedamine ja juhtimine;  

2. personalijuhtimine;  

3. koostöö huvigruppidega;  

4. ressursside juhtimine;  

5. õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärgid antud valdkondades on: 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

1.1. Innustav ja toetav juhtimine  

1.2.Viia kooli tugevused õpilasteni, lastevanemateni, kohaliku kogukonnani 

1.3.Täiustada kooli juhtimist 



 

 

1.4.Tõsta jätkuvalt kooli mainet  ja kooli mõju piirkonnas  (vajaduste täitmine piirkonnas, 

piirkondlikuks keskuseks olemine) 

2. Personalijuhtimine 

2.1.Tõsta pedagoogide kvalifikatsiooni, et tagada motiveeritud ja professionaalne kaader 

2.2.Koolitustelt saadud teadmiste ja kogemuste planeeritud ja süsteemne analüüs 

2.3.Õppimine õpetajalt õpetajale (tunnikülastused) ja õpetaja eneseanalüüs ja 

reflektsioon 

2.4.Pakkuda  uutele töötajatele organisatsiooni sisseelamisel juhendaja/mentori kaasabi 

2.5. Töötada välja personali tunnustamissüsteem 

2.6.Tagada pedagoogilisele personalile vähemalt üks arvutikoolitus õppeaastas 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

3.1.Hea koostöö ja kogemuste vahetamine kõikide huvigruppidega (Saue vald, Laagri 

Kool, Ääsmäe külakogu, Ääsmäe Küla raamatukogu, Ääsmäe Kultuuri- ja Spordi  

Sihtasutus ja selle juures tegutsev Avatud Noortekeskus, Ääsmäe Lasteaed, Salu Kool 

ning erinevad ettevõtted (BalSnack, Kadarbiku talu, Kuristu miniloomaaed jt)  

32.Koostöös lastevanematega tõsta laste õpimotivatsiooni ja kujundada positiivseid 

väärtushinnanguid. 

3.3.Hästi toimiv õpilasesindus ( kaasata ja aktiviseerida õpilasi, osaleda üle-eestilistel ja 

maakondlikel üritustel) 

3.4.Hästi töödeldav  ja konkreetne tagasiside  lastevanematelt ja õpilastelt 

(rahuloluküsitluste tulemused on numbriliselt välja toodud, et võrrelda erinevatel perioodidel 

läbi viidud küsitluste tulemusi) 

 

4. Ressursside juhtimine 

4.1. Kaasaegne õpikeskkond - ruumide uuendamine, arvutiklassi kaasajastamine 

4.2.Keskkonnasäästlik majandamine (jäätmed,..) 

4.3.Kokkuhoiupoliitika maja sees (elekter, paber)  

4.4.Efektiivne infovahetus  

 

5.Õppekasvatustöö 

5.1.Kaasajastada õppeprotsessi (IT alased vahendid, õppemeetodid) 



 

 

5.2.Individuaalne lähenemine õpilastele 

5.3.Tõsta õpimotivatsiooni ja parandada käitumiskultuuri paremate õpitulemuste ning 

töisema õpikeskkonna saavutamiseks 

 5.4.Jälgida vilistlaste käekäiku motiveerides sellega ka õpilasi 

5.5. Pöörata tähelepanu andekatele ja erivajadustega lastele  

5.6.Töötada välja kooli uus õppekava ja õppeainete integratsioon 

 

 

6.Tegevuskavad  3  aastases perspektiivis, teostajad-vastutajad, 
rahalised vahendid  

Mõõdikud: valdkondade mõõdikud on määratletud kooli sisehindamise korras ( Direktori 
käskkiri 21.12.2009 nr 1-1/ 13).    

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eestvedamine  
Märksõnad: 

Ühised väärtused 

Kultuur 

Eeskuju 

Kättesaadavus 

Enda õppimine 
Tegevus/tulemused 2011 2012 2013 Teostaja Vastutaja  Ressursid 

1.Kooli missiooni ja visiooni 
arendamine, põhiväärtuste 
järgimine 

X X X juhtkond 

õpetajad, 

töötajad, 

õpilased 

direktor  

2.Arengut soodustava ja toetava 
organisatsioonikultuuri 
kujundamine 

X X X juhtkond, 
õpetajad, 

töötajad 

direktor  

3.Juhtkonna eeskuju personali 
kaasamisel, innustamine koostööle, 
õppimisele ja loovusele (positiivne 
mikrokliima) 

X X X juhtkond direktor  



 

 

4.Aktiivne kommunikatsioon 
huvipooltega 

X X X juhtkond direktor  

5.Juhtkond on ise aktiivne õppija ja 
oma kogemuste tutvustaja 

X X X  juhtkond direktor  

6.Juhtkond teostab oma 
eestvedamise tõhususe 
ülevaatamist ja parendamist  

X X X juhtkond direktor  

Strateegiline juhtimine 

Märksõnad: 
Asjakohane info 
Selged eesmärgid, mõõdikud 
Strateegia 
Arengu- ja tegevuskavad 
Sisehindamissüsteem  
1.Asjakohase info kasutamine 

strateegiate ja plaanide (või 

tegevuskavade) väljatöötamiseks 

(tuginemine huvigruppide ootustele 

ning vajadustele, väliskeskkonna 

muutustega arvestamine, 

sisehindamise tulemuste 

kasutamine) 

X X X juhtkond direktor   

2.Selgete arengusuundade 

sõnastamine missiooni ja visiooni 

teostamiseks, sh 

arenguvaldkondade 

eesmärgistamine ja mõõdetavate 

tulemuste määratlemine, kooli 

eripäraga arvestamine  

X X X juhtkond 

õpetajad 

 

direktor  

3.Sisehindamistulemuste 

kasutamine tegevus- ja/või 

arengukava uuendamiseks; 

parendustegevuste elluviimine 

X   juhtkond direktor  



 

 

4.Strateegiate edastamine 
huvipooltele 

X X X juhtkond direktor  

5.Strateegiate ja tegevuskavade 
elluviimine, hindamine ja 
korrigeerimine või uuendamine  
 

X X X juhtkond direktor  

6.Huvipoolte teavitamine 
sisehindamise tulemustest 

  2015 juhtkond direktor  

7.Kooli  tegevuse kajastamine 
meedias (valla leht) 

X X X juhtkond 

huvijuht 

direktor   

8. Õpilasesinduse  
informeerimine,kaasamine  ja ühise 
diskussiooni tekitamine 

X X X huvijuht  direktor  

 

2. Personalijuhtimine  

Personalivajaduste hindamine ja värbamine 

Märksõnad: 

Personalipoliitika 

Riskianalüüs 

Ametijuhend 
Töösisekorraeeskirjad 
Tegevus/tulemused 2011 2012 2013 Teostaja Vastutaja  Ressur-

sid 

1.Personalivajaduste hindamine 
(personali statistika analüüs) 

X X X juhtkond direktor  

2.Personali värbamine (vajadusel) X X X juhtkond  direktor   

3.Ametijuhendite vastavusse 
viimine tööülesannetega 

X X X juhtkond direktor  

4.Personalipoliitika parendamine 
(kasutades töötajate küsitlusi, 
arenguvestluste tagasisidet jm ) 

X X X juhtkond  direktor  

Personali kaasamine, motiveerimine ja toetamine 

Märksõnad: 



 

 

Motivatsioon,tunnustamine 
Mikrokliima 
Mentorlus 
Töökeskkond 
1.Erinevate kommunikatsiooni-
poliitikate teostamine (nädala 
INFO, e-mail, info tahvel) 

X X X juhi abi direktor   

2.Personali kaasamine 
otsustusprotsessi, info jagamine  

X X X juhtkond  direktor  

3. Pedagoogide 
tunnustamissüsteemi 
väljatöötamine ja ellurakendamine 

X X X juhtkond direktor  

4.Meeskonnatööd toetava 
keskkonna loomine (töörühmade 
töö), sise- ja väliskoolitused 

X X X juhtkond  direktor  

5. Noore õpetaja toetamine, 
mentorluse rakendamine 

X X X juhtkond  direktor  

6. Tegevuskava väljatöötamine 
noorte ja uute õpetajate 
juhendamiseks ja toetamiseks 

 X  juhi abi direktor  

Personali arendamine 

Märksõnad: 
Õppiv organisatsioon 
Karjäär 
Koolitusplaan 
Sisekoolitus  
1. Personalile pikemaajalise 
täienduskoolitusplaani koostamine, 
kus koolituste kavandamisel 
lähtutakse töötaja eneseanalüüsi 
tulemustest ja kooli eesmärkidest 

X X X õppeala-
juhataja 

direktor  

2.Personali koolitusvajaduste 
hindamine lähtuvalt kooli 
vajadustest ja personali ootustest  

X X X õppeala-
juhataja 

direktor   

3.Eneseanalüüsi läbiviimine 
(eneseanalüüsiküsitlused, tundide 
analüüsimine erinevate meetodite 
kaudu) 

X X X õppeala-
juhataja 

direktor   



 

 

4.Praktikantide juhendamine, 
koostöö korraldamine ülikooliga 

 

X X X õppeala-
juhtaja 

direktor   

Personali saavutused ja rahulolu 

Elukestev õpe 

1.Andmete kogumine personaliga 
seotud saavutuste kohta erinevates 
valdkondades(rahvusvahelisel, 
vabariigi, maakonna ja KOV 
tasandil, projektides) 

X X X õppeala-
juhtaja 

direktor  

2. Koolitusejärgsete teadmiste  
(parimate kogemuste) jagamise 
tegevuskava väljatöötamine  ning 
selle ellurakendamine (personali 
õppimise tulemused) 

X X X õppeala-
juhataja 

direktor  

3.Pedagoogide aktiivsuse näitaja 
(publikatsioonid, õppe-
materjalid,näitustel,konkurssidel , 
aineolümpiaadidel osalemine jne)  

X X X juhtkond direktor  

4.Meeskonnatöö rakendamine ja 
selle tulemuste hindamine 

X X X juhtkond direktor  

5.Rahuloluuuringute läbiviimine X X X juhtkond, 

psühho-
loog 

direktor  

Personaliga seotud statistika  

Märksõnad: 
Kvalifikatsioon 
Personali liikuvus 
 
1.Personali vastavus 
kvalifikatsioonile, kvalifikatsiooni 
tõstmine 

X X X juhtkond direktor   

3.Personali liikuvus X X X juhtkond, 

psühho- 

direktor  



 

 

loog 

3. Koostöö huvigruppidega 

Koostöö kavandamine ja huvigruppide koostööle kaasamine ja koostöö hindamine 
Märksõnad: 
Huvigrupid 
Tegevuskava 
Koostöövormid 
Kaasamine   

 
Tegevus/tulemused 2011 2012 2013 Teostaja Vastutaja  Ressursid 

1.Koostöö planeerimine ja 
läbiviimine teiste koolidega 

X X X juhtkond, 

õpetajad 

 

direktor  

2.Erinevate koostöövormide 
määratlemine, sh partnerite ja 
meediaga suhtlemise põhimõtted 

X   juhtkond direktor  

3. Koostöö mitmekesistamine 
lastevanematega õpilaste 
motiveerimise eesmärgil 
(lastevanemate kaasamine kooliellu 
läbi e-kooli, ühisürituste, 
väljasõitude) 

X X X huvijuht 

juhtkond 

õpetajad 

direktor  

4.Koostöösuhete hindamine ja selle 
tulemuste kasutamine 
parendustegevuses 

X X X juhtkond direktor  

Avalikussuhted 

PR 

1.Personali ja õpilaste osalemine 
avalikus elus, PR üritustel,kooli 
maine kujundamine 

X X X juhtkond 

töötajad 

õpilased 

 

direktor   

2.Suhete hoidmine riiklike ja 
kohalike võimuorganitega 

X X X juhtkond  direktor   



 

 

3.Vaadata üle planeeritud tegevuste 
elluviimise tulemused 

X X X töötajad juhtkond  

 

4. Ressursside juhtimine (vt lisa: eelarve 2011-2015) 

Eelarveliste ressursside juhtimine ja materiaal-tehnilise baasi  arendamine 
Märksõnad: 
Finantsplaneerimine 
Finantsanalüüs 
Finantskontroll 
Finantsriskid  
Investeeringud  
Tegevus/tulemused 2011 2012 2013 Teostaja Vastutaja  Ressursid 

1. Rahuloluküsitluste kaudu 
arvamuse ja hinnangu küsimine 
ka ressursside valdkonna kohta 

X X X õppeala-
juhataja, 
juhi abi, 
psühho-
loog 

direktor   

2. Küsitluste tulemuste 
kajastamine  järgmises 
sisehindamisaruandes 

X X X õppeala-
juhataja 

direktor   

3. Ruumide remont ja 
kaasajastamine (vt eelarve) 

X X X majandus
juhataja  

direktor   

4. Säästliku majandamise ja 
keskkonnahoiu teadlikkuse 
tõstmine personali ja õpilaskonna 
hulgas 

X X X juhtkond 

õpetajad 

töötajad  

direktor  

Inforessursside juhtimine 

Märksõnad: 
Info liikumine, kogumine ja töötlemine 
1.Infoliikumise korraldamine    juhi abi juhtkond  

2. Päevainfo juhtimine IKT kaudu X X X juhi abi direktor   

3.Info säilitamine ja turvalisuse 
tagamine 

X X X majandus
juhataja  

direktor   

 

 



 

 

 5. Õppekasvatusprotsess 

Õpilase areng 
Märksõnad: 
Õpilase areng 
Erivajadused 
Tugisüsteemid  
Motiveerimine  
Tegevus/tulemused 2011 2012 2013 Teostaja Vastutaja  Ressur-

sid 

1.Peredega  arenguvestluste 
läbiviimine 

X X X klassi-
õpetajad  

õppeala-
juhataja  

 

2.Õpilaste ja lastevanemate 
nõustamine 

X X X klassi-
õpetaja 
psühholoog 
logopeed 

 

juhtkond  

3. Kooli tugisüsteemide 
efektiivne kasutamine 
õppeprotsessi parendamiseks 

X X X õpetajad 
logopeed  
psühholoog 

direktor   

4. Küsitluse väljatöötamine 
vilistlastele ja läbiviimine 

 X X    

5.Väljundi leidmine edukatele   X  õpetajad  juhtkond  

6.Õpilaskonna kaasamine 
koolielu tegevusse 

   huvijuht juhtkond  

Õppekava rakendamine 
Märksõnad: 
Raamõppekava 
Kooli õppekava 
Individuaalne õppekava 
Õpioskused 
Integratsioon 
Terviseedendus 

1.Uue riikliku õppekavaga 
tutvumine  ja maakonna 
koolitustel osalemine 

X   õpetajad  juhtkond  

2.Kooli õppekava väljatöötamine 
ja selle vastavusse viimine 
raamõppekavaga 

X   õpetajad 
juhtkond 

direktor  



 

 

3.Õppeainete integreerituse 
jälgimine ja rakendamine  

 X X õpetajad direktor  

4.Liikluskasvatuse läbiviimine X X X spetsia-
listid  

juhtkond  

5.Vajadusel individuaalsete 
õppekavade rakendamine, 
valikute tagamine 

X X X õpetajad  direktor   

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja meetodid 
Märksõnad: 
Õpetamis- ja kasvatamise metoodika 

1. Tunnikülastuste  läbiviimine 
(õpetajalt- õpetajale õppimine), 
eneseanalüüs 

X X X õpetajad  õppeala- 

juhataja 

 

2.Kaasaegsete meetodite 
tundmaõppimine ja rakendamine 
õppeprotsessis 

X X X õpetajad õppeala-
juhataja 

 

3.Kutsesuunitluse korraldamine X X X klassi-
õpetajad 

juhtkond  

Väärtushoiakud 
Märksõnad: 
Eetika väärtused 
1.Kooli põhiväärtustest lähtumine 
õppe- ja kasvatustegevuses 

X 

X 

X X õpetajad  juhtkond  

2.Väärtuseliste hinnangute ja 
hoiakute järjepidev kujundamine 
(klassijuhataja tund, kodukord) 

X X X juhtkond 

õpetajad 
kooli 
personal 

direktor  

Huvitegevus 
Märksõnad: 
Huvitegevus 
Sisesed- ja välised projektid 

1.Huvitegevusalaste võimaluste 
loomine ja osaluse analüüs 

X X X huvijuht  direktor  

2.Rahvusvahelistes projektides 
osalemine 

 X X õpetajad 
juhtkond 

direktor  

Õpilastega seotud statistika 



 

 

1.Tugipersonali töö analüüs X X X juhtkond 

tugipersonal 

direktor  

2.Erispetsialistetide vajaduse 
väljaselgitamine 

X X X logopeed 
psühholoog 

direktor  

3.Koolikohustuse täitmise  
jälgimine 

X X X juhi abi direktor  

4.Klasside täituvuse analüüsid X X X juhtkond direktor  

5.Õpilaste arvu dünaamika, 
trendid 

X X X juhtkond direktor  

Rahulolu näitajad 

1.Küsitluste(õpilased, õpetajad, 
lastevaanemad) ja vestluste 
läbiviimine 

X X X õppeala-
juhataja 

psühholoog 

 

direktor  

2.Tegevusnäitajate analüüsi 
läbiviimine 

X X X juhtkond direktor  

 

 

 

 

6. Arengukava toimimise seire, uuendamine, avalikustamine 

 

7.1. Arengukava toimimise seire ja uuendamine 
 
Kooli arengukava väljaarendamises osalevad kooli juhtkond, pedagoogiline kollektiiv, kooli 

hoolekogu ja õpilasesindus. Arengukava on seotud õppeaasta üldtööplaaniga, peegeldab 

riiklikke, regionaalseid ja kooli prioriteete ning keskendub õpetamisele ja õppimisele, kooli 

töökeskkonnale, kooli õppekava väljatöötamisele.  

Õppeaasta eesmärgid ja ülesanded tulenevad arengukavast, mille koostamisel on lähtutud  

eelmiste õppeaastate analüüsist, õppekava rakendamisel vajavatest probleemidest, õppe-

kasvatustöö probleemidest enesehindamise ja riikliku järelvalve tulemustest.  



 

 

Arengukava jälgitakse õppekasvatustöös ja õppeaasta üldtööplaani koostamisel. Vajadusel 

tehakse arengukavas muudatusi. 

Haridusasutus analüüsib ja täiendab arengukava iga aasta novembris. 

Vajadusel vaadatakse arengukava üle, viiakse sisse vajalikud muudatused ja kinnitatakse 

hiljemalt 1. novembriks.  

Arengukava muudatused kinnitab õppenõukogu. 

  

 7.2. Arengukava avalikustamise kord 

Arengukava tuleb teha kättesaadavaks kõigile õpetajatele, hoolekogu liikmetele, 

lastevanematele. 

Kooli arengukava kinnitamise korra kehtestab kooli pidaja. Kooli pidaja korraldab 

arengukava avalikustamise avaliku teabe seaduse alusel kooli tegevuse kajastamiseks peetaval 

veebilehel. 

 


