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1. SISSEJUHATUS  

1.1. Arengukava ülesanne 

Rakvere Põhikooli arengukava on kooli huvigruppide (kooli töötajad, lapsevanemad, 
õpilased, koolipidaja) kokkulepe kooli edasiste tegevuste lähtekohtades, prioriteetides ja 
ajakavas. Arengukaval on kooli tegevust koordineeriv ülesanne. 

1.2. Arengukava lähtealused 

Kooli arengukava lähtub: 
● kooli visioonist ja põhiväärtustest; 
● kooli eelmise arengukava (2019-2022) perioodi sisehindamise aruandes 
● väljatoodud tugevustest ja parendustest; 
● riigi ja kohaliku omavalitsuse haridusalastest strateegiatest 
(Haridusvaldkonna arengukavast 2021-2035, Rakvere linna arengukavast 
2021-2030). 

Arengukava on koostatud kolmeks aastaks. Rakveres on viimase aasta jooksul toimunud 
mitmed sündmused (näit riigigümnaasiumi avamine, õpilaste arvu oluline suurenemine 
sõjapõgenike näol) ning lähitulevikus olud suure tõenäosusega muutuvad veelgi (linna 
lähiümbruse valdadest õpilaste võimalik tulek linna koolidesse, linna koolivõrgu 
ümberkorraldused). Need muutused võivad mõjutada ka Rakvere Põhikooli sihiseadeid. 
Raskesti prognoositavate olude tõttu on uues arengukavas jätkuvalt kooli 
põhiprotsessidest fookuses eelkõige õppe-kasvatustöö ning koostöö ja juhtimise 
valdkonnad. 

Arengukava koostamises on osalenud kooli personal (töökoosolekud, rühmatööd, 
juhtgrupi töö, individuaalsed arvamused), arvestatud on õpilaste ja lastevanemate 
arvamustega (rahuloluküsitlused, arenguvestlused, õpilasesindusele tutvustamine) ning 
arutatud hoolekogus. 

2. ÜLEVAADE KOOLI TEGEVUSEST (seisuga september 2022) 

Rakvere Põhikool on Rakvere Eesti Haridusseltsi kooli järglane. 2022 a septembris oli 
kooli 113.sünnipäev. 

Koolimajas on 2200 m² pinda. Kehalise kasvatuse tundideks ja spordiüritusteks kasutatakse 
Rakvere Spordikeskuse Rahu halli ja Rakvere Spordikeskuse staadionit. Töö- ja tehnoloogia 
tunnid toimuvad töö- ja tehnoloogiamajas Vabaduse tänaval. 

Kooli kasutuses on ligikaudu 2000 m² suurune sisehoov, mida kasutatakse parkimiseks, 
vahetundides olekuks, õuesõppeks, liiklusringiks, esimese kahe klassi suusatundideks, 
pikapäevarühma õuesolekuks. Õualale on 2021.a suvel ehitatud madalseiklusrada, mis on 
avalikuks kasutamiseks. 

Seisuga 01.09.2022 on Rakvere Põhikoolis 16 klassikomplekti (1.-9. klass) sh 7 kuni kuue 
õpilasega eriklassi (sh 1 liitklass). Klassides on 2-25 õpilast. Viimase viie aasta õpilaste 
arvud on järgmised: 214, 212, 215, 218, 219. 



Seisuga 01.09.22 töötab Rakvere Põhikoolis 36 töötajat, kellest 30 on pedagoogiline 
personal (õpetajad, pikapäevarühma õpetaja, abiõpetaja, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, 
huvijuht, õppealajuhataja, direktor). Seoses eriklasside avamisega on arengukava perioodil 
lisandunud 2 eriklassi klassiõpetajat. Õppetööd toetava personali hulka kuuluvad 
majandusjuhataja, IT–juht, juhiabi, koristajad, majahoidja. Koolitöötajate keskmine vanus on 
46,8 ja õpetajatel 45,2. Arengukava perioodil on seoses linna halduses oleva 
remondibrigaadi tööle asumisega kaotatud 2019.a remonditöölise koht. Psühholoogi 
teenust osutab Rakvere linna koolide psühholoog 1–2 korda nädalas. Teenusena ostetakse 
sisse toitlustust ja selle raames töötab koolis 2 inimest. 

Õppetöö toetamiseks on koolis arvutiklass 27 arvutiga. Lisaks on õpilaste kasutuses 45 
sülearvutit ja 55 tahvelarvutit, mida on võimalik viia vajalikesse õpperuumidesse. Laua – või 
sülearvuti on kõigi õpetajate ja tugipersonali kasutuses. Kool on kaetud 
internetiühendusega, 2021.a. uuendati kogu koolimaja võrgukaabeldus ja WiFi võrk. 
Töötajad kasutavad majasisest arvutivõrku ja dokumentide haldamisel Google Docs-i. Kooli 
koduleht ja Facebooki leht kajastavad kooli olulisi tegemisi. 

27 tegutsemisaasta jooksul Rakvere Põhikooli nime all on koolis kujunenud välja hulk 
traditsioonilisi ülekoolilisi üritusi, mis annavad koolile oma näo: õpilaste ja õpetajate 
tunnustamis- ja infokogunemised, õpetajate hommikused tervitused õpilastele välisuste 
juures, koolilaadad jm. Kool on liitunud mitmete programmidega ja on nendes aktiivne 
osaleja: VEPA, UNESCO-koolid, Liikuma Kutsuv Kool, Ettevõtlik Kool. Koolis on 
pikapäevarühm 1.klassi õpilastele. Koolil on lipp, logo, kooli märk ja laul. Valmistatud on 
kooli logoga meeneid. 

Lastevanemate poolt hinnatakse meid kui väikest ja turvalise õpikeskkonnaga kooli, kus 
toimub palju üritusi ja ettevõtmisi. Aastaid on 1.klassi soovijaid rohkem kui kohti. Kool 
tähtsustab tugeva baashariduse saamise võimalust ja seepärast on kooli õppekavas lubatud 
tundide mahus lisatunde matemaatikas, eesti keeles ja loodusainetes. 

3. ARENGUKAVA 2019 – 2022 TÄITMISEST 

Kooli arengukava (2019-2022) täitmist kajastavad selle perioodi sisehindamisaruandes 
välja toodud võtmealade/valdkondade tugevused ja parendused, mis on võetud aluseks 
arengukava 2023-2025 tegevuste eesmärgistamisel. Järgnevalt on koondatud 
sisehindamise tugevused ja parendused nelja võtmevaldkonda. 

Õppe-kasvatustöö tugevused: 
● Õppekvaliteet on kõrge, üle 50% õpilastest õpib hästi või väga hästi. 

● Head tulemused erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel. 

● Tugisüsteemide kaudu on toetatud kõik abivajavad õpilased. 

● Kõik õpilased lähevad peale põhikooli lõpetamist edasi õppima. 

● Kolmandast kooliastmest väljalangevust ei ole. 

● Koolil on hea maine. 

Õppe-kasvatustöö parendused:  

● Õppeainete lõimimine, üldpädevustega sidumine. 

● Õpetajate omavaheline koostöö, koostöine õpetamine ja õppimine. 



● Digipädevuste arendamine. Õppetegevuse regulaarne mitmekesistamine läbi 

erinevate veebikeskkondade. 

● Jõukohase õppe rakendamise toetamine. Toetavate meetmete tõhususe hindamine. 

● Ennetav koostöö koolikohustuse täitmiseks. 

● Matemaatika eksamite ja tasemetööde tulemustest lähtuv analüüs ning õppetöö 

planeerimine. 

 

Juhtimise tugevused:  

● Kriisiperioodis (kaks distantsõppe perioodi) tugevnes kooli meeskond, kooli ühiste 

eesmärkide nimel töötamine, töötajate vastuse laienemine ja eneseareng 

digipädevustes. Hea ja tulemuslik koostöö koolipidajaga. 

● Infovahetust iseloomustab operatiivsus, läbipaistvus, erinevate sihtrühmade ühes 

infoväljas hoidmine. 

● Kool on võtnud regulaarselt tagasisidet sarnaste küsitluste alusel erinevatelt 

sihtrühmadelt ning arvestanud tulemustega järgneva õppeaasta planeerimisel. 

Juhtimise parendused: 

● Kvalifikatsioonita õpetajate õppimine tasemeõppes/kvalifikatsiooniga õpetajate 

värbamine. 

● Tugispetsialistide (eripedagoog/logopeed) värbamine. 

● Turvalise ja arendava füüsilise ja vaimse õpi- ja õpetamise keskkonna arendamine. 

● Kooli juhtkonna kõigi liikmete koostöine juhtimine. 

Koostöö tugevused: 
● Koostööpartnerite, kooli sidusgruppide informeerimine koolis toimuvast ja 

planeeritavast erinevaid kanaleid kasutades. 

● Õppekava toetavate tegevuste läbiviimisesse hulgaliselt kooliväliste 

organisatsioonide, esinejate kaasamine. Õpilaste osalemine paljudel üritustel, sageli 

õppimine väljaspool kooli. 

● Koolil on hea koostöö koolipidaja erinevate esindajatega. 

Koostöö parendused: 

● Koostöö laiendamine kooli lähiümbruse kogukonda (asutusi, ettevõtteid, elanikke) 

kaasates. 

● Avatud koolipäevad/tunnid/üritused. 

 

4. KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD 2023 - 2025 

Kooliarenduse põhisuunad tulenevad Rakvere Põhikooli missioonis, visioonis ja 
põhiväärtustes sõnastatud põhimõtetest. 

Missioon: Rakvere Põhikool on väärika ajaloo ja traditsioonidega kool, kus kasvamine ja 
õppimine toimub avatud ja hoolivas keskkonnas. 

Väärika ajalooga – kool aastast 1909, traditsiooniliste üritustega. 
Kasvatamine ja õpetamine – peame neid samatähtsateks, õpetame õppima. 
Avatud –jagame infot ja teeme koostööd. 
Hooliv – oleme sõbralikud ja abivalmid; peame kinni kokkulepetest; tunnustame; toetame 



neid, kes seda vajavad.  

Visioon: Rakvere Põhikool on mainekas kool, kus õppimine on huvitav, rõõmutoov ja 
väärtusi toetav. 

Põhiväärtused: 

● Austus on endast ja teistest lugupidamine, teistega arvestamine, eeskujuks 
olemine.  

● Õppimine algab huvist maailma vastu. Õppides on oluline olla püüdlik ja järjepidev. 
Hea haridus on vahend unistuste elluviimiseks.  

● Koostöösuhete aluseks on märkamine, sõbralikkus, avatus ja abivalmidus, teeme 
ettepanekuid, jagame infot ja kogemusi ning oleme paindlikud.  

● Turvalisuse tagab kinnipidamine kokkulepitud reeglitest. Märkamine ja vajadusel 
sekkumine on tavapärane. Koolis on toetav õpi- ja töökeskkond.  

● Ettevõtlikkus on algatamine, toetamine, elluviimine. Oleme loovad ja 
uuendusmeelsed, muudame mõtted tegudeks.  

5. KOOLI EESMÄRGID JA TEGEVUSNÄITAJAD VALDKONDADE KAUPA 

AASTANI 2025 

Kooli eesmärgid on sõnastatud kolme valdkonna kaupa:  

1. Õppe-kasvatustöö valdkond (õpilase areng, õppekava, õppekorraldus, 
väärtuskasvatus, huvitegevus). 

2. Juhtimise valdkond (strateegiline juhtimine, eestvedamine, personali 
juhtimine, ressursside juhtimine). 

3. Koostöö valdkond (huvigruppide kaasamine, avalikkussuhted, huvigruppide 
rahulolu). 

Igas valdkonnas on üldistavalt sõnastatud ootav tulemus, mis on nö valdkonna 
fookused. Valdkondade eesmärgid on kooli tegevuste üldised suunised, mida 
täpsustavad tegevussuunad ning lisatud on iga eesmärgi juures tegevusnäitajad, mida 
kogutakse eesmärgi täitmise hindamiseks. 

Kooli arengukava eesmärkidest lähtuvalt sõnastatakse iga-aastaselt kooli 
üldtööplaanis konkreetsed tegevused. 


