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MUUGA- LAEKVERE KOOLI ARENGUKAVA 2018- 2023 

1. SISSEJUHATUS 

Vinni valla (edaspidi valla) Muuga- Laekvere Kooli arengukava on dokument, 

mis on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 1 alusel ning 

käsitleb kooliarenduse põhisuundi valdkonniti, sealhulgas turvalisuse tagamist 

koolis, õpetajate täiendkoolitust, digitaristu arendust ja üldist tegevuskava ning 

eesmärke aastateks 2018-2023. Dokumendi koostamisel on lähtutud Vinni valla 

arengukavast ja kooli sisehindamise iga-aastastest tulemustest.  

Arengukava koostamisel osales töörühm, mis koosnes lasteaia ja kooli 

töötajatest. 

Arvamuse avaldamiseks on arengukava esitatud õpilasesindusele, hoolekogule 

ja õppenõukogule. 

2. VISIOON, MISSIOON JA VÄÄRTUSED 

Visioon - hindame tervet ja aktiivset eluhoiakut, austame kogukonna 

traditsioone, lähtume kaasava hariduse põhimõtetest ja oleme avatud 

välismaailmale. 

Missioon - toetame iga lapse individuaalset arengut ning aitame kaasa aktiivse, 

eetiliste ja esteetiliste tõekspidamistega, oma kodukohta ja kaaslasi hoidva, 

enesega toimetuleva inimese kujunemisele. 

Meie väärtusteks on sallivus, austus, hoolivus, julgus, ausus, loovus, töötahe, 

avatus.  

3. OLEMASOLEVA HARIDUSSÜSTEEMI KIRJELDUS 

Üldised andmed 

2016. aastal moodustati Laekvere valla Muuga- Laekvere  Kool, mis koosneb 

Muuga õppehoonest Muuga külas, Laekvere õppehoonest Laekvere alevikus ja 

lasteaiast Laekvere alevikus.  Kool ja lasteaed teenindavad eelkõige Vinni valla 

(endise Laekvere valla) territooriumil elavaid lapsi. Põhikooliealised (1.-9.klass) 

lapsed saavad koolis käia nii Muuga kui ka Laekvere õppehoones ja lasteaia 

lapsed (vanuses 1,5-7 aastat) lasteaias moodustatud rühmades, kuhu on oodatud 

piirkonnas elavad lapsed. Soovituslik on lasteaeda võtta /panna lapsed, kes on 

saanud viie aastaseks. 
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Kooli ja koju sõiduks kasutavad lapsed valla poolt korraldatud transporti. Nii 

koolil kui lasteaial on oma õppekava, mille kaudu viiakse ellu haridusasutuse 

õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid.  

Laekvere õppehoone. 

Laekvere koolimaja on ehitatud 1930. aastal koolimajaks. Hoone on 

muinsuskaitse all ja säilinud paljuski originaalis. Olemas on söögisaal ja köök. 

Laekvere majal ei ole aulat. Selleks kasutatakse kooli väikesemõõdulist võimlat 

või Laekvere Rahva Maja saali. Koolil on oma staadion, mida kasutavad ka 

lasteaialapsed. On 12 klassiruumi, eraldi poiste tööõpetuse maja koos 

puukuuriga ning tütarlaste käsitööklass lasteaia hoones. Kooliga samas hoones 

asub raamatukogu ja eraldi arvutiklass. Kõikides klassi- ja rühmaruumides on 

õpetajatel tööarvutid. Majas tagatud tasuta Wi-Fi levi. 

Probleemid:  

 pesemis-ja tualettruumid vajavad sanitaarremonti, 

 õppehoone katus vajab vahetamist  

 poiste tööõpetuse maja vajab tervikuna renoveerimist koos sisustuse 

uuendamisega 

 staadioni jooksurada vajab uut katet (punane puru), uusi pinke ja staadion 

ümbritseda aiaga 

 klasside inventar vananenud, on vaja lauad ja toolid, mida saab vastavalt 

õpilase pikkusele  reguleerida 

 mänguväljaku puudumine (ronimisredelid, pingid) 

 õuesõppeklassi puudumine  

Muuga õppehoone. 

Koolimajaks on ajaloolise väärtusega mõisahoone. Klassiruumid on 

läbikäidavad ja täis kunstiväärtusi. Muuga õppehoonel (mõisahoone) puudub 

staadion ja võimla. Mõisahoone ümber on 10 ha park, mis võimaldab õuesõpet. 

Võimlana kasutatakse eemal olevat valla spordihoonet (angaar). Muugas on 11 

klassiruumi, aula (pidusaal), õpetajate tuba, köök, söögisaal, abiruumid ja 

puhkeruum. Kõikides klassides võimalik kasutada arvutit. 

Probleemid: 

 õppehoone mõnes ruumis on niiskuseprobleem 
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 õppehoone fassaad vajab renoveerimist  

 hoone seinaääred vajavad korrastamist 

 õuesõppe klassi puudumine  (projekt olemas) 

 jalgrajad pargis vihmaperioodil porised 

 õpetajate tuba ja köögiblokk vajavad uuendamist 

 klasside inventar vananenud, vaja on laudu ja toole, mida saab vastavalt 

õpilase pikkusele  reguleerida 

 mobiilse levi halb kättesaadavus (telefon ja internet) 

Lasteaed 

Rühmaruume on lasteaial 3, igal rühmal 2 tuba. Hetkel on kasutusel kaks 

rühmaruumi. Rühmade ruumid on sisustatud kõikide vajalike vahenditega ja 

tagatud toitlustamiseks vajalikud nõuded. Valmistoit tuuakse Laekvere 

õppehoone köögist. Lasteaiaõpetajatel on väike puhkeruum omaette dušinurga ja 

tualetiga. Samas majas lasteaiaga asuvad perearstikeskus, päevakeskus, apteek 

ja Laekvere õppehoone käsitööklass.. Lasteaial on olemas nõuetekohane 

mänguväljak, mis valmis 2011. aasta suvel. Lasteaial  on vihmase ilma korral 

mängimiseks vajalik mängupaviljon. Territoorium on piiratud aiaga ja kaetud 

videovalvega. 

Probleemid. 

 keldris niiskuseprobleem 

 ümbritsev võrkaed vajab uuendamist koos väravatega 

 wi-fi levi puudumine 

 digivahendite vähesus ja puudumine 

 liiklusplatsi puudumine 

Koolielu ja laste arvu koolis mõjutavad väliskeskkonnast tulenevad sotsiaalsed 

probleemid - töökohtade vähesus piirkonnas ning sellest tulenev inimeste ränne 

teistesse piirkondadesse. 

Muuga ja Laekvere õppehoone kasutamise võimalused peale õppetööd: 

 ekskursioonide vastuvõtt 

 kursused ja koolitused 
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 ruumide üürimine  ürituste korraldamiseks 

Eesmärgid 

 Pakkuda jätkusuutlikku alus- ja põhiharidust Muuga- Laekvere Koolis, 

lähtudes kaasava hariduse põhimõtetest.  

 Luua võimalused saada sotsiaalpedagoogi ja koolipsühholoogi abi või 

luua ametikoht 

 Leida võimalused  tõhustatud ja eriabi vajavate õpilaste õpetamiseks 

eraldi õppehoonetes 

 Kaasata kogukonda ja lapsevanemaid kooli ühistegevustesse ning 

hoolekogu kaudu ka asutuse juhtimisse. 

 

2017/2018. õppeaastal õpib kooli 1. -9. klassis 117 õpilast.  

Hoone 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl 9 kl KOKKU 

Laekvere 13 

1* 

7 11 

2* 

9 7  

1* 

11 5 7 3 73 

Muuga 4 7  

2* 

3 6 

 1* 

4 3 3 10 

2* 

4 44 

*s.h LÕK ja IÕK õppel õpilaste arv 

Lasteaed 

Rühm Mõmmikud Rüblikud 

Laste arv 20 24 

 

Õpiabi/logopeedilist abi saajate õpilaste arv. 

 Õpiabi logopeediline abi 

Laekvere õppehoone 21 13 

Muuga õppehoone 5 8 

Lasteaed  19 
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Prognoositav õpilaste ja lasteaialaste arv aastateks 2018- 2023. 

Laekvere õppehoone 

Õ/A 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl 9 kl KOKKU 

18/19  

Muugast 

6   

1* 

13 7 11 9 7 11 5 7 75         

76 

19/20 

Muugast 

10   

6* 

6   

1* 

13 7 11 9 7 11 5 78          

85 

20/21 

Muugast 

10   

4* 

16  

6* 

5    

1* 

13 7 11 9 7 11 89         

100 

21/22 10 14 16 5 13 

17** 

7 

14** 

11 

14** 

9 

15** 

7 

11** 

92 

116** 

22/23** 15 10 14 16 5 17 14 14 15 120 

23/24** 12 15 10 14 16 5 17 14 14 117 

24/25** 8 12 15 10 14 16 5 17 14 111 

*eeldusel, et Muugas  esimest klassi ei ole 

**eeldusel, et kõik Muuga õppehoone õpilased tulevad Laekvere õppehoonesse 

Muuga õppehoone 

Kui võtta arvesse ajalooliselt välja kujunenud õpilaste liikumist kooli valikul, 

siis õpilaste arv kujuneb selliselt. 

Õ/A 1 kl 2 kl 3 4 5 6 7 8 9 KOKKU 

18/19 1* 4 7 3 6 4 3 3 10 41 

19/20 6 1 4 7 3 6 4 3 3 37 

20/21 4 6 1 4 7 3 6 4 3 38 
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21/22 2 4 6 1 4 7 3 6 4 37 

*klassikursuse kordaja 

Oluliseks teguriks on kogukonna hääl toetamaks kooli mittesulgemist. Kui kaob 

kool, kaob ka küla koos kaupluse, raamatukogu ja spordihoonega. Vähenenud 

õpilaste arvuga kool võiks asuda ka spordihoone vabanenud ruumides. 

Lähtumine valdade liitumislepingust *: 

Õ/A 1 kl 2 kl 3 4 5 6 7 8 9 KOKKU 

18/19 0 4 7 3 6 4 3 3 10 40 

19/20 0 0 4 7 3 6 4 3 3 30 

20/21 0 0 0 4 7 3 6 4 3 27 

21/22 0 0 0 0 4 7 3 6 4 24 

*väljavõte liitumislepingust – p 6.2.4 Liitunud Muuga Põhikool, Laekvere Lasteaed „Rüblik“ ning 

Laekvere Põhikool, alates 01.09.2016 uue nimega Muuga-Laekvere Kool jätkab tegutsemist koolieelse 

lasteasutusena ja põhikoolina. Kusjuures Muugas toimub õppetöö vähemalt õppeaasta 2020/21 

lõpuni. 

6.4.6 Muuga mõisa müügist laekuv raha kasutatakse Laekvere piirkonna investeeringuteks. 

Lasteaed 

Aasta/ Rühm Mõmmikud Rüblikud  

2018/2019 27* 27* 

2019/2020 40* 8 

*laste arv sobivusega vastavasse rühma (vanus) 

Ootused. 

 vastavalt vajaduse tekkele luuakse mängurühm 

 sõime ja aiarühmade teke 

 kinnitada rühma maksimum laste arv hoolekogu ettepanekul ja 

vallavalitsuse otsusel 
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Õpetajad  ja teenindav personal  

 lasteaias ja koolis töötab kvalifitseeritud pedagoogiline personal 

 teenindav personal on kvalifitseeritud ja on toeks laste kasvatamisel ning 

õpetamisel  

Eesmärgid 

 Õpetajad täiendavad ennast igal aastal erialaselt 

 Õpetajad täiendavad ennast eripedagoogika valdkonnas 

 Koolis toimib meeskonnatöö läbi ühisürituste 

 Digipädevuste pidev arendamine 

Vajaminevad koolitused on kajastatud kooli iga-aastases üldtööplaanis 

Õppekasvatustöö  

Vinni valla Muuga- Laekvere  Koolis on õppe- ja kasvatustöö alusdokumendiks 

2018.a. uuendatud kooli õppekava, mis on koostatud põhikooli- ja gümnaasiumi 

riikliku õppekava alusel ning on kooskõlas kooli põhimäärusega. Kooli 

õppekava ja selle muudatused esitati enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks 

kooli hoolekogule ja õppenõukogule. Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli 

kõik alus- ja põhiharidust omandada soovijad. Meie kool sobib lastele, kes 

vajavad vaikset ja turvalist koolikeskkonda ja individuaalset lähenemist. 

Lasteaeda võetakse eelisjärjekorras Vinni valla lapsi. Õppeprotsessis on olulisel 

kohal kodukoha tundmine ja loodus- ning keskkonnahoid, kus lähtutakse 

tervislikest eluviisidest ja väärtuskasvatuse põhimõtetest. Igal aastal viiakse läbi 

lapse arengut toetavad arenguvestlused. Koolis  töötab  pikapäevarühm, lastele 

võimaldatakse õpi- ja logopeedilist abi. Peale õppetunde on võimalik osaleda 

erinevates huviringides. Õpetajate eestvedamisel tegeletakse kodu-uurimistööga, 

osaletakse olümpiaadidel, spordivõistlustel,  konkurssidel ja projektides. 

Probleemid  

 Õppetöö toimub liitklassides ja –rühmas, 

 Koolivälises huvitegevuses osalemine sõltub ühistranspordist  

Eesmärgid  

 erandjuhtudel moodustada liitklass ja liitrühm 

 I ja IX klass eraldi (ei oleks liitklass) 
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 tegutseb õpiabirühm ja pikapäevarühm 

 töötab täiskohaga logopeed 

 toimib koostöö  rahvamaja ja raamatukogudega 

 lastele on võimaldatud huvitegevusi võimalikult kodule lähedal 

 eelkool (koostöö tulevase klassijuhatajaga) 

 

KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA EESMÄRGID VALDKONNITI  

Juhtimine  

 igal aastal vaadatakse üle ja vajadusel korrigeeritakse asutuse tööks 

vajalik dokumentatsioon 

 toimib väljatöötatud rahulolu küsitluste kasutamine, tulemuste põhjal 

sisehindamise aruande koostamine, analüüs ja parendustegevus 

 personali värbamine (sh. õpetajad) toimub vastavalt vajadusele ja 

kinnitatud korra alusel 

 toimuvad lahtised tegevused lasteaias, tegevuste vastastikune analüüs, 

õppimine läbi kogemuste 

 õpetajate koolitamine toimub nii sise- kui väliskoolituse kaudu vastavalt 

vajadusele 

 toimub pedagoogide eneseanalüüsi koostamine ja esitamine  

 toimuvad iga-aastased arenguvestlused töötajatega 

 igas majas on õppealajuhataja ametikoht 

 

Muu personal  

 Koosseisud  on viidud miinimumini, mille vähendamist ei ole võimalik 

teostada. 

  Probleemid: 

 Täiskohaga töö/remondimehe puudumine. 

 Sekretäri ametikoha vajadus, millele lisanduksid veel raamatute fondi 

vastutus, andmekaitse töö ja huvitegevuse koordineerimine. 

 IT valdkonda arendava erialaharidusega tehnoloogi puudumine 

 Lasteaias assistent asendada õpetajaga. 
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Õppe ja kasvatustöö  

Alusharidus 

 Vinni valla Muuga- Laekvere  Kooli lasteaia lapsed saavad heal tasemel 

hariduse ja kooliküpsuse 

 laps areneb mitmekülgselt kodu ja lasteaia koostöös  

 koolieelse lasteasutuse tööd on kogukonnale tutvustatud, toimub pidev 

arendustegevus 

 toimub  personalikoolitus vastavalt vajadusele 

 õppevahendite kaasajastamine ja arendamine 

 

Põhiharidus  

 Vinni valla kooliealised lapsed saavad omandada jätkusuutlikku 

põhiharidust kodulähedase kooli I ja II ja III kooliastmes vastavalt 

kinnitatud teeninduspiirkonnale 

 õppe- ja kasvatustöö Vinni valla Muuga- Laekvere Koolis toetab õpilaste  

isiksuse mitmekülgset arengut ning võimetekohase hariduse omandamist 

 Vinni valla Muuga- Laekvere  Koolis on loodud õppe-ja kasvatustööd 

toetav õpikeskkond. 

 

Koostöö huvigruppidega  

Koolielu edendamiseks tehakse koostööd õpilaste ja lapsevanematega, samuti 

seltside, klubide, noortekeskuste, rahvamajade,  raamatukogude, Vinni 

vallavalitsuse, Vinni vallavolikogu, Simuna kihelkonna koolidega,  

naaberomavalitsuste, teiste piirkonna õppeasutuste, ettevõtete, ametkondade 

ning kodanikuühendustega. Muuga- Laekvere Kool lähtub õpetamise ja 

kasvatamise korraldamisel õpilaste vajadustest ja huvidest, arvestades 

lapsevanemate ettepanekute ja piirkonna eripäraga. Lapse hariduslike ja 

arenguliste erivajaduste toetamises tuginetakse koostööle eripedagoog-

logopeedi, Rajaleidja keskuse, valla sotsiaaltöötaja ning teiste 

tugispetsialistidega. 
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Turvalisus 

Laste ja töötajate turvalisus tagatakse kooli kodukorras ettenähtud korras, 

millega tutvuvad kõik õpilased ja kooli töötajad iga õppeaasta alguses. 

Turvalisuse tagamiseks rakendatakse õpetajate korrapidamist vahetundide ajal, 

samuti on  paigaldatud (Muugas paigaldamisel) õppehoonete ümber 

valvekaamera. Igasuguse vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra 

tekkimisel on kõigil lastel õigus ja kohustus pöörduda õpetaja, direktori või 

lähima koolitöötaja poole abi saamiseks. Igal kooli töötajal on kohustus igati 

vältida ja ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist. 

Kooli mõjutavad peamised tegurid perioodil 2018- 2023  

Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arengukava 

koostamisel arvestanud. Olulised väliskeskkonna tegurid, mis lähiaastatel 

mõjutavad õppeasutuse tegevust:  

 hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil; 

 õpilaste arvu muutumine majades eraldi;  

 kohalik kogukond ja sotsiaalsed võrgustikud;  

 infotehnoloogia areng;  

 piirkonna transpordikorraldus  

Olulised sisekeskkonna tegurid, mis lähiaastatel mõjutavad õppeasutuse 

tegevust:  

 kooli töötajate vanuseline koosseis;  

 säästev hoiak, mis eeldab säästvat käitumist;  

 kooli töötajate senisest suurem kaasamine kooli tegevusse panustamisel; 

 kommunikatsioonikanalite otstarbekas rakendamine ja info liikumine; 

 haridusvõrgu korrastamine ja prioriteetide loomine 

 õppekava arendus 
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TEGEVUSKAVA  

Periood: 2018-2023 

Lähtealus: 55 lapsega lasteaed ja 120  õpilasega põhikool. 

Arengueesmärgid: 

 suurendada õpilaste arvu klassides, et saaks avada eraldiseisvad klassid 

 renoveerida Muuga õppehoone fassaad, arendada mänguväljakut 

 parendada õuesõppe tingimusi mõlemas õppehoones, 

 renoveerida Laekvere õppehoone katus ja poiste tööõpetuse maja, 

 korrastada Laekvere staadion koos  rajakatte uuendamisega,  

 Laekvere õppehoone ja lasteaed ümbritseda aiaga, 

 Muuga mõisapargi ja jalgteede korrastamine, 

 infotehnoloogiliste vahendite väljavahetamine ja kaasajastamine, 

 tagada lasteaia koht kõikidele soovijatele, avades vajadusel uus rühm 

(mängurühm) sügisel 2018. 

 

ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 

 

Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu ja 

õppenõukoguga ning esitatakse vallavalitsusele. Arengukava kinnitab 

vallavalitsus ja kooli direktor annab selle täitmisest aru. Arengukava ja selle 

muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule 

ja õppenõukogule.  

Kooli arengukava muutmisel tehakse vallavalitsusele ettepanekud, et 

kooskõlastada kooli arengukava valla arengukavaga. 

Kooskõlastatud hoolekogus „    18 „   juunil 2018 

Kooskõlastatud õppenõukogus „ 29. ja 31. „  mail 2018 

Kinnitatud Vinni Vallavalitsuse määrusega 21.juuni 2018 nr.11 



 

13 

 

 


