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SISSEJUHATUS 

 
Muuga Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra. 

 

Muuga Põhikooli arengukava lähtub Muuga Põhikooli põhimäärusest ja Laekvere valla 

arengukavast. 

 

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

personali, hoolekogu ja õpilasesinduse ettepanekuid. 

 

1. ÜLDANDMED 

1.1 Asend  

 
Muuga  Põhikool asub Laekvere vallas Lääne-Virumaal, aadress: Pargi tee 1, Muuga küla,  

46502 Lääne-Virumaa.  

 

Kool on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodi 

all nr 75010826. 

 

Koolile on antud 24.12.2003.a Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 3056 HTM     

õppe läbiviimiseks I- III kooliastmes. 

 

1.2 Lühikirjeldus ja eripära 

 
Muuga Põhikool asub Lääne-Virumaal Laekvere vallas Muuga külas. Eestimaa 

Konsistooriumi koolide loetelu andmetel asutati Muuga kool 1786. aastal. Koolil on olnud 

ajaloo vältel mitu koolimaja, millest viimane ehitati 1930. aastal. Nimetatud koolimaja hävis 

1944. aastal. Alates 1. novembrist 1944 toimub õppetöö Muuga mõisahoones. Mõisahoone 

restaureeriti aastatel 1987-1994. Kuna mõis kuulus maalikunstnik Carl Timoleon von Neffile, 

siis on püütud vallavalitsuse abiga kunstiväärtusi tagasi tuua, mis on osaliselt ka õnnestunud. 

Uhkel marmortrepi jalamil tervitavad külalisi marmorlõvid, ülal saalis Madonna lapsega ja 

kunstniku tööde koopiad. Kõik see loob kauni õpikeskkonna, kuid seab ette ka teatud 

piirangud klassiruumide osas. 

 

Muuga kool kuulub Vabariiklikku Mõisakoolide Ühendusse. Kool asub turvalises 

looduskeskkonnas, kooli territooriumi moodustab 10 ha suurune vana mõisapark. 

 

Koolis on 5 klassikomplekti 4 liitklassiga. Koolis töötab 13 õpetajat, neist 11 nais- ja 2 

meesõpetajat, kõrgharidusega 10 ja 3 keskeriharidusega, 2 õpetajat ei oma  aine õpetamiseks 

vastavat kvalifikatsiooni. 
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Igal klassil on olemas oma koduklass ja igal õpilasel oma töökoht. Eraldi ruumides toimuvad 

laulmise, inglise ja eesti keele tunnid. Tööõpetuse tunnid toimuvad õppetöökojas, mis asub 

koolimaja esimesel korrusel kahes eraldi ruumis. Tütarlaste kodunduse tundide läbiviimiseks 

kasutatakse Muuga Maanaiste Seltsi Eha õppekööki. 

 

Koolil on kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks võimalus kasutada Muuga spordihoonet. 

Koolil on 12ne töökohaga arvutiklass. Koolimajas on  vaba Wifi ühendus. Õpetajatel on 

kasutada kaasaegsed õppevahendid: sülearvutid, projektorid, DVD mängija koos teleriga, 

majas on Elioni pakutav digi TV. Vajalikku õppekirjandust on pidevalt uuendatud. 

 

Koolil on kontsertklaver, mis võimaldab läbi viia erinevaid kontserte lastele ja 

lastevanematele. Igal õppeaastal toimub vähemalt kaks kammermuusika kontserti. 

 

Koolis töötavad järgmised ringid: korvpall, näitlemine, loodus, laulukoorid. Samuti on  

plokkflöödi ja teiste  pillide (kitarr) õppimise võimalus. Lisaks eelnimetatule veel käsitöö- ja 

kunstiring, arvutiring, liiklusring, robootika. 

 

Õppekavas on kodukohalugu, kus lastele tutvustatakse kodukoha kultuurilugu, milleks annab 

hea võimaluse mõisahäärber ja sellega  seotud isikud, valikainena õpivad 5. ja 8. klassi 

õpilased arvutit, 9. klassis karjääriõpetust. 1.-6. klassis  toimuvad arvutitunnid ringitundidena. 

 

Laste paremaks kooliks valmisolekuks töötab ettevalmistusrühm. Rühmas osalevad kõik 

järgmisel õppeaastal kooli tulevad lapsed.  

 

Kooli maine tõstmiseks on väljatöötatud oma kooli tunnistus, õpilaspilet ja lõpusõrmuse 

statuut. Õpilaspäevikuna on kasutusel mõisakoolide päevik. 

 

Muuga kooli väljakujunenud traditsioonid on:  kooli aastapäeva tähistamine (iga 5 aasta järel), 

sügisene rahvajooks, õpetajate päeva tähistamine, jõuluaegne töötubade päev, sõbranädal, 

naljapäev, riikide nädalad, klassidevahelised viktoriinid, mõisakoolide teatrifestival, 

ekskursioonid, mihklilaat. Alates 1998. aastast toimuvad kunagise Simuna kihelkonna piiresse 

jäävate koolide ühisüritused: spordivõistlused, mälumängud, isetegevusega seotud üritused, 

ühised kursused. 

 

Osaleme mõisakoolide külastusmängus „Unustatud mõisad“, mis võimaldab õpilastel suviti 

olla mõisas külaliste vastuvõtja ja giidi rollis. Sellega saavad õpilaste suhtlemiskogemuse ja 

praktilist keeleõpet. 

 

Kooli eripära: 

 

 Mõisakool - kultuurikeskkonna ja haridusteenuse osutaja. 

 Kodukoha kultuurilugu. 

 Turvaline õpikeskkond. 

 Head tingimused sporditegevuseks. 

 Tihe koostöö kogukonnaga. 
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2. HETKESEIS ja ARENGUEELDUSED 

 

2.1 Kooli materiaalne olukord 

 
Õpperuumide arv 10 

Õpperuumide  pindala 418,3 m² 

Poiste tööõpetus Metallitöö- ja puutööklass 

Köök ja söögisaal  48,5 m2 

Õpikute arv 1206 

Aula (saali) pindala 162 m² 

Katlamaja Pelletiküte, köetavat pinda on 1120 m² 

 
Arvutiklassis arvutid 12 

Sülearvutid (õpetajate kasutuses) 7 

Internetti püsiühenduses 500 kb ps 

Püsiühenduse kiirus 30/10 Mb ps 

Projektorid 4 

Printerid 4 

Televiisorid 2 

Videomängijad 1 

DVD mängijad 1 

Pianiinod 3 

Kontsertklaver 1 

Raadio/kassett/CD mängija 4 

 
Kooli materiaalse olukorraga võib rahule jääda. Tehniliste vahendite vananemine toob kaasa 

vajaduse kaasajastada vahendeid. Seetõttu  tuleb leida võimalusi  uute tehniliste 

õppevahendite soetamiseks. 

 

 

2.2 Üldnäitajad õpilaste ja õpetajate kohta 

 
Prognoos järgmiseks 3 aastaks 

 

Õpilaste arv 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.klass 6 2 5 6 

2.klass 4 6 2 5 

3.klass 2 4 6 2 

4.klass 3 2 4 6 

5.klass 9 3 2 4 

6.klass 4 9 3 2 

7.klass 5 4 9 3 

8.klass 3 6 4 9 

9.klass 6 3 6 4 

kokku 42 39 41 41 
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Olulist õpilaste vähenemist ja suurenemist ei toimu. Vastavalt prognoositavale õpilaste arvule 

on õpilaste arv koolis stabiilne. 

 

Õpetajate kvalifikatsioon  

Kõrgharidus 10 

Keskeriharidus 3 

 Nendest kvalifikatsioonita 2 

Kokku  13 

 

 

Töötajate ja õpetajate vanuseline jaotus 

Vanusevahemik Arv 

40-49 a 8 

50-59 a 8 

60-75 a 2 

76-81 a 1 

  

Personal on vanuseliselt pensionieelses või pensioniikka jõudmas. See toob ühel hetkel esile 

vajaduse kaadri suuremateks muutusteks.  

 

Andmed personali kohta 

Kokk 1,0 kohta 

Koka-abi 1,0 kohta 

Majandusjuhataja 1,0 kohta 

Koristaja 2,0 kohta 

Infojuht 0,25 kohta 

Töömees 0,5 kohta 

Töökoja juhataja 0,25 kohta 

Pikapäevarühma kasvataja  0,7 kohta 

 

Koolis töötavad järgmised ringid 

Arvutiring Osaleb 23 õpilast 

Korvpalliring Osaleb 16 õpilast 

Robootika Osaleb 13 õpilast 

Muusikaringid Osaleb 30 õpilast 

Näitering  Osaleb 10 õpilast 

Käsitööring Osaleb 7 õpilast 

 

Koolis töötavad huviringide juhtidena väljaspoolt oma kollektiivi näiteringi-, robootika ja 

käsitööringi juhendaja. 
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2.3 SWOT analüüsi tulemused 

 

Tugevused 

 õpilaste vähene arv klassis võimaldab 

individuaalset tööd 

 looduslikult kaunis turvaline asukoht 

 mõisapark võimaldab õuesõpet 

 kvalifitseeritud suurte kogemustega 

püsiv kaader 

 logopeedi olemasolu 

 karjäärinõustamine 

 söökla kuulumine koolile  

 head tingimused sportimiseks , 

spordihoone ja välipalliplatside 

olemasolu 

 koostöö raamatukogu ja 

maanaisteseltsiga 

 oma kooli traditsioonide olemasolu 

 kooli omanäolisus - mõisakool 

Nõrkused 

 õpilaste vähene arv 

 liitklasside olemasolu 

 noorte õpetajate ja meesõpetajate 

vähesus 

 ressursside nappus 

 valikute vähesus noorte huvitegevuses 

Võimalused 

 koostöö erinevate huvigruppide vahel 

 e-kooli arendamine 

 õpikeskkonna jätkuv kaasajastamine 

 õppepäevad lastevanematele 

 reklaam mõisa kohta kui turismiobjekt 

ja kontserdite ja ürituste läbiviimise 

koht 

 projektides osalemine 

 info levitamine kodulehe kaudu 

 soodne hariduse toetamine riiklikul 

tasandil  

Ohud 

 õpilaste arvu vähenemine kriitilisele 

tasemele 

 kooli kaadri vananemine 

 erivajadustega laste arvu suurenemine 

 lastevanemate huvi vähenemine 

koostööks kooliga 

 elanikkonna madal elatustase 

 seadusandlikud muudatused (valdade 

ühendamine, väikekoolide sulgemine) 

 

Hetkel tuleb kooli arengu seisukohalt positiivseks hinnata järgmist: 

 

 Koolis töötab kvalifitseeritud ja arenemisvõimeline kaader. 

 Koolis töötavad mitmed tugisüsteemid ( konsultatsioonid-järeleaitamistunnid, 

pikapäevarühm, õpiabi, logopeed). 

 Koolil on head saavutused õppetöös, olümpiaadidel, võistlustel. 

 Koolis töötab õpilasomavalitsus. 

 Koolil on väljakujunenud pikaajalised traditsioonid. 

 Mõisahoone täidab ka kultuuriürituste läbiviimise rolli. 
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Kooli väärtused: 

 

Turvaline- väike rahulik kool eemal linnakärast, ohutu koolitee, head põhiharidust andev 

kodulähedane kool. 

 

Sõbralikkus ja koostöövalmidus- õpihimulised, mõistlikud ja rõõmsameelsed lapsed, 

positiivse ellusuhtumisega kollektiiv. 

 

Avatus muutustele- pidev enesetäiendamine ja arenguvõimaluste otsimine. 

 

3. Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 

 
Kooli arengukava lähtub Laekvere valla arengukava eesmärkidest: kõrge õppetöö kvaliteet ja 

kaasaegne õppekeskkond, efektiivne personalitöö haridusasutustes ja võimaluste loomine 

erivajadustega õpilastele. 

 

Kooli õppe- ja kasvatustöö tegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid on 

sätestatud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009 määrusega nr 62 „Kooli 

ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes.“ 

Kooli üldtööplaani, arengukava ja sisehindamise aruande valdkonnad on: 

 

 Eestvedamine ja juhtimine 

 Personalijuhtimine 

 Koostöö huvigruppidega 

 Ressursside juhtimine 

 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

 

3.1 Kooli missioon 

 
Õpilastele võimetekohase ja konkurentsivõimelise hariduse andmine, mis tagaks toimetuleku 

järgmises kooliastmes. 

 

Õpilaste õppima õpetamine, õpimotivatsiooni loomine, keskendumine pidevale õppimisele. 

 

Inimese kujundamine, kes peab lugu enesest ja kaasinimestest, hoolib traditsioonidest ja 

kannab edasi eesti keelt ja kultuuri. 

 

3.2 Kooli visioon  

Olla kool, kus 

 

 õpilased saavad turvalises õpilaskeskses keskkonnas koostöös loovate, 

arenguvõimeliste õpetajatega võimetekohase hariduse; 

 õpetajad tahavad õpetada ja õpilased tahavad õppida: 

 arendatakse laste isiksuslikke omadusi, õpetatakse positiivset ellusuhtumist, oma 

tervise tugevdamist ja hoidmist, oskust vastu seista ühiskonna negatiivsetele 

suundumistele; 

 läbi keskkonna kujundatakse õpilastes ilumeelt, kohaliku kultuuripärandi säilitamist. 
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4. TEGEVUSVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2015 -

2018 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 
 
Eesmärgid 

 

 Kooli eestvedamine on kõikide osalemist toetav ja soodustav. 

 Õppeasutuse tegevus on üldtunnustatult eetiline ja kõiki osapooli rahuldav. 

 

 

Tulemused  

 Kooli üldtööplaan  

 Sisehindamiskord 

 Kooli järjepidev areng 

 Kaasajastatud dokumendid 

 

 

Tegevused 2015/16 2016/17 2017/18 vastutaja 

Strateegiliste dokumentide 

ülevaatamine ja kaasajastamine 
      direktor 

õppenõukogu 

 Õppekava uuendamine ja 

kaasajastamine 
      õpetajad 

Olemasoleva sisehindamissüsteemi 

täiendamine 
      direktor 

Üldtööplaani koostamine pidev pidev pidev direktor 

Arengukava täitmise analüüs ja 

täiendamine 
      direktor 

Kooli kodulehekülje uuendamine ja 

pidev täiendamine 
      direktor 

infojuht 

 

4.2 Personalijuhtimine 

 
Eesmärgid 

 

 Personalitöö vastab seadusaktidele ja toimib kogu koolis ühtsete põhimõtete järgi 

 Tegutsetakse ühtse eesmärgi nimel ja töötajate vahel valitseb usalduslik õhkkond 

 

Tulemused 

 

 Suurenenud ühtekuuluvustunne 

 Õppeaasta koolituskava, iseseisva täiendkoolituse toetamine 

 Õpetaja eneseanalüüsi vorm 

 Paranenud õppetunni kvaliteet 
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Traditsiooniliste ühisürituste korraldamine 

personalile 

pidev pidev pidev direktor 

Iga-aastane täiendkoolituse plaani täpsem 

määratlemine 
      direktor 

õpetajad 

Õpetaja eneseanalüüsi vormi täiustamine       direktor 

Koolitustelt saadud info ja materjalide 

liikumise korraldamine  

pidev pidev pidev õpetajad 

 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

 
Eesmärgid 

 

 Lapsevanemad osalevad aktiivselt koolielus ja nende rahulolu on kõrge. 

 Muuga Põhikool on tuntud ja mainekas mõisakool. 

 Hoolekogu liikmetel on pidev ülevaade koolis toimuvast. 

 

 

Tulemused 

 

 Kooli hoolekogu osaleb aktiivselt kooli juhtimises. 

 Läbi on viidud spetsiaalsed koolitused lapsevanematele. 

 Suurenenud on kooli ja mõisa tuntus. 

 

 

Hoolekogu kaasamine kooli ürituste 

ettevalmistusse 
      direktor 

Ühiskoolitused lastevanematele koos 

õpetajatega 

pidev pidev pidev hoolekogu 

direktor 

Õpilaste aktiivsem kaasamine koolielu 

puudutavate küsimuste arutellu 

pidev pidev pidev direktor 

Avalikkussuhete arendamine (meedia) pidev pidev pidev direktor 

Osalemine mõisakoolide ühenduses pidev pidev pidev direktor 

 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

 
Eesmärgid 

 

 Kooli materiaal-tehniline baas on täiustunud ja vastab kaasaja nõuetele. 

 Mõisahoone ja park on korrastatud. 

 

Tulemused 

 

 Eelarve, mis tugineb kooli arengukavale ja KOV võimalustele. 

 Paranenud õpikeskkond. 

 Kool on varustatud kaasaegsete õpivahenditega. 

 Kooli vara on hoitud, paranenud on ressursside kasutamise efektiivsus. 
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 Korrastatud ja kaunis mõisapark. 

 

 

Eelarve planeerimine, koostamine ja 

täitmine 

pidev pidev pidev direktor 

Väikeremont vastavalt kooli eelarve ja KOV 

võimalustele ning tekkinud vajadustele 
      direktor 

majandusjuhataja 

Õpiprotsessi toetamine vajalike 

õppevahenditega 
      direktor 

Õpikeskkonna kaasajastamine       direktor 

Säästlike majandusvõtete propageerimine       Õpetajad 

Huviringide töö täiustamine (uute 

võimaluste otsimine) 

pidev pidev pidev direktor 

ringijuhid 

Mõisa väljarentimine erinevateks üritusteks pidev pidev pidev direktor 

Kooli territooriumi korrastamine 

haljastamine 

pidev pidev pidev majandusjuhataja 

e-kooliga liitumine       õpetajad 

Õpilaste toitlustamine       majandusjuhataja 

 

 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 
Eesmärgid 

 

 Kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava ja kooli arengukavaga. 

 Muuga Põhikooli õpetajad on pühendunud, kompetentsed ja koolile lojaalsed. 

 Muuga Põhikooli õpilased õpivad võimetekohaselt, esinevad hästi olümpiaadidel ja 

konkurssidel, võtavad osa ühisüritustest. 

 Õpilastel on arenenud vastutustunne, sotsiaalsed- ja suhtlusoskused, 

meeskonnatööoskus, omaalgatus, probleemide lahendamise võime, terviseteadlikkus. 

 Õpilased väärtustavad oma kooli ja käituvad viisakalt. 

 

Tulemused 

 

 Õppekava on selgelt eesmärgitatud ja huvigruppidele kättesaadav 

 Õpilased on teadlikud edasiõppimisvõimalustest, oma võimetest ning huvidest 

 Erinevad õppekäigud, õuesõppetunnid, vaatlused, uurimused jne.  

 Koolis on toimiv õpiabi süsteem 

 Töötavad erinevad huviringid 

 Ürituse plaani koostamisse on kaasatud õpilased 

 Igal õppetunnil on väärtusi kujundav ja kasvatuslik eesmärk 

  

 

Kooli õppekava ja valikainete õppekavade 

uuendamine ja arendamine 
      õppenõukogu 

Õpilaste suunamine erinevatele olümpiaadidele 

ja konkurssidele 

pidev pidev pidev õpetajad 

Andekate õpilaste toetamine pidev pidev pidev õpetajad 
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Karjäärinõustamissüsteemi väljatöötamine ja 

selle rakendamine 
      Karjääri-

koordinaator 

Õppevormide mitmekesistamine pidev pidev pidev Õpetajad 

Õpiabisüsteemi täiendamine ja arendamine 

(logopeed, õpiabi, konsultatsioonid, 

pikapäevarühm) 

      Logopeed, 

direktor, 

õpetajad 

Huvialaringide valikuvõimaluste              

mitmekesistamine 
      direktor 

Ürituste plaani koostamine koos õpilastega pidev pidev pidev õpilas-

omavalitsus 

Õpilasomavalitsuse töö tõhustamine       direktor 

Eetilise koolikultuuri, hoiakute ja oskuste 

kujundamine 

pidev pidev pidev Õpetajad, 

kooli personal 

Väärtushinnangute kujundamine õppetöös pidev pidev pidev Õpetajad 

Õppeekskursioonide, õppepäevade, 

teemanädalate korraldamine 

pidev pidev pidev Õpetajad, 

direktor 

Ettevalmistusrühma töö korraldamine       direktor 

 

 

4.6 Turvalisus 

Eesmärgid 

 

 Probleemide märkamine ja nende lahendamine. 

 Koolituste ja õppuste läbiviimine. 

 Turvalise õpi- ja töökeskkonna kujundamine ja tagamine. 

 Riskianalüüside läbiviimine. 

 

Tulemused 

 

 Turvaline õpi- ja töökeskkond. 

 Esmased tulekustutusvahendid on kontrollitud ja töökorras. 

 Välja on töötatud hädaolukorra lahendamise plaan. 

 Kõik töötajad ja õpilased teavad kuidas  käituda ohu korral. 

 

Riskianalüüside läbiviimine       Direktor 

majandusjuhataja 

Tulekustutite olemasolu ja kehtivuse kontroll       Majandusjuhataja 

Tervisetõendite uuendamine       Kõik töötajad  

õpetajad 

Kooli ruumide valgustatuse mõõtmine       Majandusjuhataja 

Elektripaigaldiste kontroll       Direktor 

Õpilaste arstlik läbivaatus (perearst, pereõde)       Klassijuhatajad 

Osalemine terviseprojektides       Klassijuhatajad 

Koolituste ja õppuste läbiviimine       direktor 

 

 

 



                                                                                                              MUUGA PÕHIKOOL 

                                                                                                                     Arengukava 

13 

 

 

5. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava ja tegevuskava analüüsitakse ja korrigeeritakse igal aastal. Arengukava 

uuendamise aluseks on sisehindamise tulemused. Ettepanekuid täiendamiseks võivad esitada 

kooli juhtkond, õppenõukogu, hoolekogu, vallavalitsuse ja -volikogu liikmed. Arengukava ja 

tema muudatused kinnitab Laekvere Vallavolikogu. 

 

 

 

 

 

Kooli arengukava on läbi arutatud ja avaldatud arvamust Muuga Põhikooli hoolekogus  

25.september 2015 protokoll nr. 4 

 

Kooli arengukava on läbi arutatud ja avaldatud arvamust Muuga Põhikooli õppenõukogus 

25.september 2015 protokoll nr. 2 

 

Kinnitatud Laekvere Vallavolikogu 27. oktoobri 2015 määrusega nr 13 

 

 


