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1. Kooli üldiseloomustus  
Haapsalu Kutsehariduskeskus on riiklik kutseõppeasutus, mis Uuemõisa Ehituskooli (1987) ja Taebla 
Kutsekeskkooli (1990) järjekandjana tegutseb 2005. aastast Läänemaal Ridala vallas Uuemõisas. 
Kutsekool on tegutsenud regioonis 28 aastat. Kooli põhiprotsessiks on kutsealase tasemeõppe ja 
täienduskoolituse korraldamine, kooli võtmeklientideks on õppijad ja tööandjad. Kooli tegutsemise 
aluseks on põhimäärus ja arengukava. 
 
Kooli areng viimase 10 aasta jooksul on olnud stabiilne. Õppekompleks on laienenud ja õppijate arv 
2005. aastaga võrreldes suurenenud ligikaudu 40% (joonis 1) jäädes viimasel kaheksal aastal 750 - 800 
õppija piirimaile. Täiskasvanute täiendkoolituses on õppijate arv kasvanud 650 inimeseni aastas. 
Läänemaa spetsiifikast tulenevalt ning orienteeritusest erivajadustega inimeste rehabilitatsioonile, on 
kool kohandatud ligipääsetavaks liikumispuudega inimestele - liftid, kaldteed, tugiseadmed. 

 

 

Joonis 1. Õppijate arvu dünaamika 2005 - 2015      

HKHK õpilaskonnast ca 40% moodustavad Läänemaa, 37% Harjumaa ja Tallinna ning 8% Hiiumaalt 
pärit õppijad. Õpilaskonna põhiosa 66% moodustavad kutsekeskhariduse õppekavadel õppivad 
õpilased, 34% on kutseõppe õppekavadel õppivad täiskasvanud õppijaid.  
                             

 
Joonis 2. Õpilaste arvud õppekavarühmade järgi 2015 

 

Kutseõpe toimub 7 õppekavarühmas, millest suurim on turismi-, toitlustus- ja majutusteeninduse 
õppekavarühm (31%), neile järgnevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (19%), puitmaterjalide 
töötluse (19%) ja ehituse (17%) õppekavarühm. Õppijate arvult väiksemad on äriteenuste (5%), 
tervishoiu ja sotsiaalteenuste (5%) ning disaini ja käsitöö (4%) õppekavarühmad.  

Õppetöö toetamiseks osutab kool õpilastele õppe-, psühholoogilise ja sotsiaalnõustamise teenust, aga  
kutse- ja karjäärinõustamise ning eksamikeskuse teenust. Lisaks kutseõppele pakub kool erialapõhiseid 
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tasulisi teenuseid klientidele, milleks on: toitlustus- ja konverentsiteenus; majutusteenus kooli hostelis; 
puitesemete valmistamine ja mööbli restaureerimine; tekstiilitoodete valmistamine ning ehitusteenused.   

Kooli töötajaskond  on 94-liikmeline. Kokku on üldharidusainete õpetajaid 17 ja kutseõpetajaid 40. Koolis 
töötab 1 õpetaja-metoodik, 1 vanemõpetaja ja 5 vanemkutseõpetajat 

Kooli  hoonete kompleksi kuuluvad õppehoonetena kooli peahoone, ehitusmaja ja puidumaja, lisaks on 

kooli käsutuses 2 õpilaskodu ja täismõõtmetes spordisaal.  

2. Kooli struktuur 
Kooli struktuuri põhiselt on õppekavarühmad jagatud kolme osakonda, eraldi seisva üksusena  on 

struktuuris loodud üldõpingute osakond.  Täienduskoolituse läbiviimist koordineerib koolitusjuht 

arendus- ja teabeosakonna koosseisu. 

 

 

3. Tegutsemise alused ja arengukava alusdokumendid 
 
Haapsalu Kutsehariduskeskus tegevuse aluseks on järgmised dokumendid: 

1) Haapsalu Kutsehariduskeskuse põhimäärus 

2) Kutseõppeasutuse seadus 

3) Kutseharidusstandard 

4) Täiskasvanute koolituse seadus  

 

Lisaks juhindub kool oma arengu kavandamisel  järgmistest arengudokumentidest: 

 

1) Eesti elukestva õppe strateegia 2014 – 2020  

5 strateegilist eesmärki: 

1. Muutunud õpikäsitlus 

  

http://www.hkhk.edu.ee/uus/index.php/teenused
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2. Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid 

3. Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus 

4. Digipööre elukestvas õppes 

5. Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv 

 

 

2) Kutseharidusprogramm 2015 – 2018 

Võtmetegevused: 

1. Kutseõppe muutmine enam tulevikuvaadet arvestavaks 

2. Kutseõppe  kvaliteedi tagamine 

3. Kutseõppe katkestamise vähendamine 

4. Potentsiaalsete kutseõppurite teadlikkuste tõstmine kutse- ja karjäärivalikutest ning 
valmisolekuks  kutseõppeks. 

5. Õppekavade valiku  ja õppetöö korralduse vastavusse viimine õppurite ja tööandjate 
vajadustele. 

6. Tööandjate osalemine kutseharidussüsteemi arendamises, sh õpilastele 
praktikakohtade ja töökohapõhise õppe võimaluste pakkumine ning oma töötajate 
elukestvas õppes osalemise soodustamine. 

7. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate teadlikkuse tõstmine  kutseõppe võimalustest. 

 

Kooli arengukava 2016-2020 koostamisel on aluseks võetud veel alljärgnevad arengudokumendid: 
 

3) Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2022, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 2014. 

       

4) Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020, Majandus- ja Kommunikatsiooni-ministeerium, 
2013  

 

5) Kutseharidus ja muutuv tööturg. Tööandjate uuringu lõpparuanne, Poliitikauuringute Keskus 
Praxis  2013  

 
6) Analüütiline kokkuvõtte kvalitatiivsest  tööjõuvajadusest tegevusalade kaupa . 

Rakendusuuringute Keskus Centar, 2014. 
 

7) Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute  tasemeharidusse tagasitoomise  toetamine  
 

8) Oskuste vajadus Euroopa tööturul aastani 2020, Kutsehariduse seirekeskus 2008 

 

9) Õpingute katkestamise põhjused kutseõppes, Tartu Ülikool 2012 

 

10) Lääne maakonna arengustrateegia 2020+  

 

11) Haapsalu linna arengukava aastateks 2015 – 2014  

 

12) Haridusvõimalused ja tööjõud Eesti ehitussektoris. Build Up Skills-Eesti, 2012 

 
13) Eesti tööturg täna ja homme. Riigikantselei 2014 

 
14) Struktuursed muutused ja nende mõju töökohtadele ja töösuhetele IKT sektoris. Praxis 2014 

 
15) Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduste uuring. Praxis 2012-2013 

 

 

 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/toojouprognoos_2022_lyhikirjeldus.pdf
http://kasvustrateegia.mkm.ee/
http://kasvustrateegia.mkm.ee/
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/Kutseharidus-ja-muutuv-t%C3%B6%C3%B6turg.-T%C3%B6%C3%B6andjate-uuringu-l%C3%BChiversioon.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/Kutseharidus-ja-muutuv-t%C3%B6%C3%B6turg.-T%C3%B6%C3%B6andjate-uuringu-l%C3%BChiversioon.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2014/09/analuutiline_kokkuvotte_kvalitatiivsest_toojouvajadusest_2014.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2014/09/analuutiline_kokkuvotte_kvalitatiivsest_toojouvajadusest_2014.pdf
http://www.centar.ee/uus/wp-content/uploads/2014/06/Uuringu-raport-P%C3%B5hi-ja-keskhariduseta-t%C3%A4iskasvanute-tasemeharidusse-tagasitoomine-final.pdf
http://www.innove.ee/UserFiles/Kutseharidus/Tr%C3%BCkised/oskuste+vajadus+euroopas2008.pdf
http://www.ec.ut.ee/sites/default/files/ec/opingute_katkestamine_kutseoppes_loppraport.pdf
http://laane.maavalitsus.ee/documents/182526/925007/L%C3%A4%C3%A4ne+maakonna+arengustrateegia+2020%2B.pdf/a5e16064-dae9-44f1-8bfe-ca851c81ac79
http://www.haapsalu.ee/documents/377453/530978/Haapsalu_linna_arengukava_aastateks_2012-2020.pdf/76fd6e0b-2ae7-4dc8-a1da-f85b89c3088b?version=1.0
http://www.buildupskills.eu/sites/default/files/Haridusv%C3%B5imalused%20ja%20t%C3%B6%C3%B6j%C3%B5ud%20Eesti%20ehitussektoris_0.pdf
https://www.google.ee/?gws_rd=cr&ei=R2dKUpaNI-qI4ATE_oH4AQ#q=Eesti+t%C3%B6%C3%B6turg+t%C3%A4na+ja+homme
http://www.praxis.ee/tood/struktuursed-muutused-ja-nende-moju-tookohtadele-ja-toosuhetele-ikt-sektoris/
http://www.praxis.ee/tood/eesti-ikt-toojou-uuring/
http://www.praxis.ee/tood/eesti-ikt-toojou-uuring/
http://www.praxis.ee/tood/eesti-ikt-toojou-uuring/
http://www.praxis.ee/tood/eesti-ikt-toojou-uuring/
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4. Missioon, visioon ja põhiväärtused 
Haapsalu Kutsehariduskeskuse missiooniks on inimeste kutsealane koolitamine nende edukaks 

toimetulekuks tööelus ja elukestvas õppes 

 

Kooli tunnuslause: HKHK – Hea Kool, Hea Kutse! 

Visioon 2020: Haapsalu Kutsehariduskeskus on: 

● omanäoline, hea mainega ja parima kvaliteedi nimel edasipürgiv uuendusmeelne 
kutseõppeasutus, milles õpetatav erialade valik on kooskõlas tööturu vajadustega; 

● saavutanud tuntuse ja tunnustatuse Eesti ettevõtete seas kui kool, kelle lõpetajad on alati kindla 
kvaliteedimärgiga; 

● on rahvusvaheliselt tuntud kui kool, mille kogemusi levitatakse ka Euroopa teistes 
kutsekoolides. 

Haapsalu Kutsehariduskeskust iseloomustab: 

● Kohanemisvõime ajas ja ruumis, paindlikkus ja avatus uutele ideedele ning tööturu muutustele; 

● Uuendusmeelsus õppeprotsessi ning koolikorralduse kavandamisel ja riskijulgus neid lahendusi 
katsetada; 

● Professionaalsus õppekvaliteedi saavutamisel ning osalemine erialases arendustegevuses; 

● Huvipoolte ootusi arvestav ning sotsiaalsete partnerite, teiste haridusasutuste ja kohaliku 
kogukonnaga koostööd tegev; 

● Tuntus läbi tegude ja saavutuste ning usaldusväärsus 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse lõpetaja on:  

● omandanud õpitud erialal ettevõtjate ootustele vastavad teadmised ja oskused 

● läbinud õppepraktika oma valdkonna edukates ettevõtetes meistrite käe all 

● lihvinud oskusi kutsevõistlustel ja välispraktikatel 

● osalenud mitmekülgses õppetöövälises tegevuses 

● viisakas, avatud ja hea suhtleja, iseseisva ja loova mõtlemisega, meeskonnatööoskustega 
ning valmis rahvusvaheliseks suhtluseks 

● usub endasse, väärtustab oma tööd ja vastutab oma tegude eest. 

Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetaja: 

● on oma tööle pühendunud ja professionaalne ning tahab töötada õpetajana 

● tegutseb eesmärgipäraselt ja läbimõeldult, analüüsib oma tööd ja arendab ennast pidevalt 

● on sõbralik, positiivse ellusuhtumisega ja eelarvamustevaba 

● loob sundimatu õhkkonna ja suhtleb õpilasega kui võrdväärse partneriga 

● kaasab õpilased aktiivselt õppetöösse, rohkem juhendab kui õpetab 

● teeb koostööd kolleegidega, osaleb aktiivselt ühistegevuses 

● on isiksusena ja oma väärtushinnangutelt  õpilastele eeskujuks 

 

HKHK põhiväärtused on tõekspidamised, millest koolipere oma tegevuses lähtub: 

● Hoolivus – me hoolime oma õpilastest ja me hoolime üksteisest. Märkamine, toetamine, 

julgustamine ja tunnustamine on meile omane. 

● Koostöö – koos tegutsemine toob meile edu ja loob ühiselt tegutsemise rõõmu, koostöö läbi  

võidame me kõik. 
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● Professionaalsus  – kõik, mida me teeme, teeme me hästi. Me pakume parimat õpet, sest 

õpetaja teab, oskab ja tahab teadmisi edasi anda. Meile on tähtis oma kooli käekäik. 

● Õppijakesksus – meie tähelepanu keskmes on õpilane oma teadmiste, võimete ja muredega. 

Lähtume tõekspidamisest, et kool on õpilase jaoks. 

● Areng – tulevikku vaatamine ja tuleviku kavandamine hoiab meid erksana, püüdlus paremaks 

saada on meie tegutsemise moto. 

● Avatus – jagame omi ideid ja räägime meie plaanidest ja tulemustest, oleme vastuvõtlikud 

uutele mõtetele ja erinevatele arvamustele. 

● Rõõm – me tunneme rõõmu õppimisest, me tunneme rõõmu õpetamisest, me tunneme rõõmu 

üksteisest ja igast koolis veedetud päevast. 

 

5. Arengustrateegia aastateks  2016-2021 
 

Kooli üldeesmärk:  

Haapsalu Kutsehariduskeskus on omanäoline, parima kvaliteedi nimel edasipürgiv regionaalne  
elukestva õppe ideed kandev kutseõppeasutus 

 

5.1. Valdkondade strateegilised  eesmärgid ja meetmed, kavandatavad tegevused 

5.1.1. Juhtimine ja eestvedamine 
Strateegiline eesmärk:   Uuendusmeelne  ja väärtustel põhinev  juhtimine 

 

Olulised meetmed: 

1) Väärtustel põhineva ja huvigruppe  kaasava juhtimispraktika ning tulemusjuhtimise 

põhimõtete  juurutamine kooli kõikidel juhtimistasanditel. 

2) Uut õpikäsitlust toetava koolikultuuri arendamine 

3) Liikumine paberivaba kooli poole 

Elluviidavad tegevused: 

⮚ Huvigruppide kaasamine kooli juhtimisse läbi sisehindamise 

⮚ Tulemusmõõdikute rakendamine valdkonniti ja õppekavarühmiti, mõõdikute seireks ja 

tulemuste hindamiseks süsteemi loomine 

⮚ Juhtimisstruktuuri uuendamine, tööjaotuse läbivaatamine 

⮚ Struktuuriüksuste juhtide juhtimis- ja digipädevuse suurendamine strateegilise ja 

kaasava juhtimise kinnistamiseks ning paberivabamaks asjaajamiseks. 

⮚ Koolikultuuri arendamine erinevate meeskonnakoolituste ja ühistegevuste kaudu, 

töötajate hoiakute mõjutamine 

⮚ Sisekommunikatsioonisüsteemi arendamiseks veebikeskkondade kasutuselevõtmine, 

digipöörde toetamine kogu kooli asjaajamises 

⮚ Kooli dokumendihalduse ja infosüsteemi edasiarendamine liikumiseks paberivabama 

kooli poole 

⮚ Strateegilise planeerimise protsessi viimine elektroonsesse keskkonda, rakendamine 

ja tagasisidestamine 

 

5.1.2. Õppe- ja kasvatustegevus 
Strateegiline eesmärk:   Muutunud ja uuenenud  õpikäsitlusest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus 
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Olulised meetmed: 

1) Tööturu vajadusele vastavate võimaluste loomine elukestvaks taseme- ja täiendusõppeks 

2) Õppijakeskse  õppe- ja kasvatusprotsessi rakendamine õppija arengu tagamiseks ja 

õpiväljundite saavutamiseks 

3)  Digikultuuri integreerimine õppeprotsessi kõikides õppekavarühmades 

4) Praktikakorralduse arendamine õppijate erialaste kompetentside saavutamiseks tööturu 

vajadustele vastavalt. 

5) Õppekeskkonna ajakohastamine 

Elluviidavad tegevused: 

⮚ Uute taseme- ja täienduskoolituste õppekavade koostamine, uutele sihtrühmadele 

koolitusvõimaluste loomine (vt lisa 3 Erialade arendamine 2016-2020) 

⮚ Moodulite rakenduskavade parendamine õpetajate koostöös, ühiste 

hindamisülesannete väljatöötamine ning muudatuste ja täienduste sisseviimine 

õppekvaliteedi tagamiseks 

⮚ Õppekavaüleste õppemoodulite väljatöötamine ja rakendamine 

⮚ Ettevõtlusõppe arendamine, õppemeetodite mitmekesistamine, sh õpilasfirma loomine 

⮚ Aktiivõppemeetodite rakendamine tervikõppe läbiviimiseks ja võtmepädevuste 

arendamiseks 

⮚ Uute õppevormide, sh töökohapõhise õppe rakendamine 

⮚ Digikeskkondade ja digitaalse õppevara kasutusele võtmine õppetöös, e-õppe 

arendamine 

⮚ Koolipoolse praktikakorralduse parendamine, uute põhimõtete väljatöötamine ja 

rakendamine, nõuete täitmise ühtlustamine üle kogu kooli 

⮚ Praktikaettevõtetega koostöö tõhustamine, ettevõtete tunnustamissüsteemi loomine 

⮚ Ettevõtetepoolsete praktikajuhendajate koolitamine praktika ja töökohapõhise õppe 

läbiviimiseks 

⮚ Praktikaandmebaasi arendamine elektroonses keskkonnas 

⮚ Digitaristu ja digitaalse õppevara soetamine ja arendamine 

⮚ Kiire Interneti tagamine ja WiFi levikuala laiendamine 

⮚ Õppebaaside ajakohastamine ja edasiarendamine, seadmete soetamine  (vt lisa 2  

Kutsealavaldkondade arengusuunad ja võtmetegevused) 
 

5.1.3. Õppe- ja kasvatustööd toetavad tugiteenused 
 

Strateegiline eesmärk:   Õppijakesksed  õppetööd  toetavad õpiabi- ja tugiteenused õpiväljundite 

saavutamiseks ja õppes osalemise kasvuks 

Olulised meetmed: 

1) Õpiabi- ja nõustamisteenuste mitmekesistamine ja õppijate vajadusest lähtuv  osutamine  

õppetöö katkestamise vähendamiseks 

2) Majutus- ja toitlustusteenuste kvaliteedi edasine parandamine  

3) Praktilise õppetöö põhiselt erinevate toodete valmistamine ja teenuste osutamine klientidele 

uutel   erialadel 

4) Koolilinnaku ja õppekeskkonna turvalisuse  ja heakorrastatuse suurendamine, 

keskkonnasäästliku mõtteviisi omaksvõtmine  

Elluviidavad tegevused: 

⮚ Uute hindamisinstrumentide kasutusele võtmine õpilaste võimete hindamiseks ja nende 

tulemuslikumaks toetamiseks  

⮚ Täiendavate meetmete ellukutsumine ja juurutamine täiskasvanud õppijate õpingute 

katkestamise ennetamiseks 
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⮚ Karjäärinõustamise ulatuslikum ja läbimõeldum pakkumine koostöös Rajaleidja  ja 

Töötukassaga, uudsete metoodikate  rakendamine, karjääripäevade ja töömesside 

korraldamine 

⮚ Muukeelsete õpilaste keeleõpingute tulemuslikum toetamine, õppevormide 

mitmekesistamine, tugiõpilaste rakendamine 

⮚ Toidujagamise logistika parandamine järjekordade lühendamiseks koolisööklas, 

elektroonsel teel toidu tellimise sisseseadmine 

⮚ Puhketubade ja puhkenurkade väljaarendamine õpilaskodudes, olmetingimuste 

parandamine 

⮚ Ehitus- ja puidutöötlemise valdkonnas teenuste pakkumise suurendamine, uute toodete 

väljatöötamine ja õppetöö raames töösse võtmine 

⮚ Ettevõtetele ja üksikisikutele  tasuliste koolituste pakkumise suurendamine  

⮚ Hädaolukorras tegutsemise plaani edasiarendamine (turvalisus õppekäikudel) 

⮚ Kooli kinnistule kergrajatiste rajamine õueõppe võimaluste loomiseks 

⮚ Välise spordiväljaku renoveerimine õuealade sportimisvõimaluste parandamiseks 

⮚ Koolikinnistule piirdeaia rajamine 

⮚ Koolihoonete vahele andmeside valguskaabli paigaldamine 

 

 

5.1.4. Õppetööväline huvitegevus, õpilasomavalitsuse tegevus 

Strateegiline eesmärk:   Mitmekesine huvitegevus ja teotahteline õpilasomavalitsus 

Olulised meetmed: 

1) Õpilaste huvitegevuse võimaluste mitmekesistamine 

2) Õpilasomavalitsuse sihipärane kaasamine koolielu küsimuste üle otsustamiseks 

Elluviidavad tegevused: 

⮚ Muusika- ja tantsu- ning loometegevuse ringide ellukutsumine 

⮚ Vaba-ajategevuste võimaldamine organiseeritult õpilastele õpilaskodudes, ringitundide 

sisseviimine 

⮚ Jõusaali renoveerimine ja seadmete uuendamine 

⮚ Koolinõukogu  ja õpilasomavalitsuse liikmete vaheliste arutelude regulaarne 

korraldamine õpilasomavalitsuse  kaasamiseks kooli juhtimisse 

⮚ Õpilasomavalitsuse poolt algatatud projektide elluviimise toetamine 

⮚ Õpilasomavalitsuse liikmetele koolituste võimaldamine põhikirjaliste ülesannete 

edukamaks täitmiseks 

⮚ Õpilaste tunnustamise süsteemi ajakohastamine koostöös õpilasomavalitsusega 
 

5.1.5. Personali arendamine 

Strateegiline eesmärk: Professionaalne, väärtusi hindav ja motiveeritud töötajaskond 

Olulised meetmed:  

1) Kooli personalipoliitika uuendamine tuleviku kooli suunas liikumiseks 

2) Töötajate teadmiste ja oskuste järjepidev ning süsteemne arendamine nende 

professionaalsuse kasvuks ja motivatsiooni suurendamiseks 

Elluviidavad tegevused: 
⮚ Personalipoliitika uuendamine, personaliga seotud dokumentide ajakohastamine 

⮚ Tööülesannete edasine selgendamine, õpetaja ametikoha edasiarendamine 

⮚ Töötajatega regulaarsete koostöövestluste sisseseadmine enesehindamise järgselt 
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⮚ Õpetajate tunnikoormuse diferentseerimine tulenevalt õpetaja pädevusest ja 

ülesannetest 

⮚ Õpetaja töösoorituse hindamiseks koolisiseste kriteeriumites kokkuleppimine 

õpetajatega koostöös  ja kasutusele võtmine 

⮚ Tõhusa töötasustamise süsteemi loomine, tulemustasustamise rakendamine,  

motivatsioonisüsteemi uuendamine 

⮚ Töötajate IKT alaste teadmiste suurendamine 

⮚ Õpetajate elektroonsete arengumappide sisseseadmine 

⮚ Aine tagasisideküsitluste ajakohastamine muutunud õpikäsitlusest ja õpetaja rollist 

lähtuvalt 

⮚ 5. kutsetasemel olevate kutseõpetajate koolitus- ja arenguvõimaluste kavandamine 

koostöös õpetajatega 6. kutsetaseme saavutamiseks 

⮚ Kutseõpetajate ettevõtetes stažeerimise korra juurutamine,  kutseõpetajate 

stažeerimine ja selle võimaldamine õppeaasta planeeringus 

⮚ Kutseõpetajate kutseeksami sooritamine erialaste teadmiste kinnistamiseks 

⮚ Õpetajate tugisüsteemi meetmete väljaarendamine ja juurutamine, 

haridustehnoloogilise ja metoodilise toe tagamine 

 

5.1.6. Suhted avalikkusega ja koostööpartneritega 

Strateegiline eesmärk: Kool on hinnatud koostööpartner regiooni ja kutsehariduse arendamisel 

Olulised meetmed: 

1) Eesmärgipärase ja vastastikku kasutoova koostöö arendamine ettevõtetega ja teiste 

sotsiaalsete partneritega 

2) Teavitustegevuse ja kommunikatsioonisõnumite arendamine, kooli maine parendamine 

3) Rahvusvahelise koostöö edendamine õppetöö rikastamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja 

kooli tuntuse suurendamiseks 

 
Elluviidavad tegevused: 

⮚ Koostöö parandamiseks koostöövormide mitmekesistamine, iga-aastaselt 

koostöötegevuste tagasisidestamine ja tulemuste  analüüsimine 

⮚ Koostööpartnerite laialdasem teavitamine ja koolitamine, ühisürituste korraldamine 

⮚ Ettevõtetega koostöö tõhustamiseks erialanõukogude taasloomine õppekavarühmade 

juurde 

⮚ Koostöö arendamine riigigümnaasiumitega õpilaste kutsevalikute soodustamiseks 

⮚ Koostööpartneritega ühiste koostööprojektide ellukutsumine ja läbiviimine (Astangu 

KRK, TLÜ Haapsalu kolledž, Eesti kutsekoolid) 

⮚ Koolile uue  kommunikatsioonistrateegia koostamine, uudsete teavitusvormide 

ellukutsumine, teavitustöö sõnumite regulaarne edastamine 

⮚ Veebilehe uuendamine 

⮚ Õppetöö mitmekesistamiseks rahvusvahelistes koostööprojektides  osalemine, 

projektide algatamine (Nord Plus, Interreg), uute koostööpartnerite otsimine 

⮚ Erasmus+ programmi õpirände taotlemine  

⮚ Kutsehariduse õpirände harta taotlemine 

5.2. Kriitilised edutegurid eesmärkide saavutamisel 
⮚ Stabiilne õpilaste arv 

⮚ Pädevad ja pidevale arengule motiveeritud õpetajad ning töötajad 

⮚ Väärtustel põhinev juhtimis- ja koolikultuur 

⮚ Mitmekesine ja tööturu vajadusest lähtuv õpetatavate erialade valik 

⮚ Kvaliteetne väljundipõhine õpe 
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⮚ Õppijakeskne õppeprotsess 

⮚ Uued õppevormid (õhtune õpe, õpipoisiõpe jm) 

⮚ Selgelt eesmärgistatud praktikaprotsess 

⮚ Õppijate ettevõtlikkuse arendamine 

⮚ Kaasaegne ja kvaliteetset õpet võimaldav õppebaas 

⮚ Tihe koostöö ettevõtete ja teiste sotsiaalsete partneritega 

⮚ Läbimõeldud mainekujundus,  eristumine teistest kutsekoolidest 

⮚ Piisav rahaline ressurss 

5.3. Mõõdikud ja sihttasemed, kool tervikuna 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indikaator Algtase % Sihttase% 

Üldeesmärgi indikaatorid               

1. Õppetöö katkestajate osakaal 
kutsekeskhariduses I aastal, % 20,1 23,1 21,4 25,0 23,0 21,0 19,6 

 
 
<18 

 
 
<18 

2. Väljalangejate osakaal 
kutsekeskhariduses I aastal, %        

        
< 12 

         
< 12 

3. Õppetöö katkestajate osakaal 
kutseõppes keskhariduse baasil I 
aastal, % 26,8 28,2 23,2  <25 <25 <22 

 
 
<20 

 
 
<20 

4. Õppetöö katkestajate osakaal 
kutsehariduses kokku, % 19,4 20,7 16,8 <20 < 20 <19  <18 

 
<18 

 
<18 

5. Kutsekeskhariduse 
nominaalajaga lõpetajate 
osakaal, %  - 34,4 57,1 >60 >62 >63 > 64 

 
 
>65 

 

>65 

6. Kutseeksami edukalt sooritanute 
osakaal lõpetajatest, % 52,6 60,5 61,0 >65 > 75 

 
>75  >80 

 
>80 

 
>80 

7. Kutsehariduse lõpetanute 
keskmine töine sissetulek, eurot 
keskmiselt kuus 651 727 842     

  

8. Töökohapõhise õppe lõpetanud 
õpilaste osakaal, %  1,4 0,5 >5,0 >5,0 >10  >10 

 
>10 

 
>10 

Eesmärkide täitmist toetavad 
taustamõõdikud         

  

9. Õpilaste ja õpetajate 
ametikohtade suhtarv 
kutseõppeasutuses 17 15,1 17,5 17 17 17 17 

 
       
17 

 
     
>17 

10. Kutseõppeasutuste 
pinnakasutus, m² õpilase kohta   16 17 18 18 >18 

 
>18 

 
>18 

11. Põhitegevuskulud õpilase kohta 
kutseõppes 4118 4435 5191     

  

Koolispetsiifilised indikaatorid                
  

12. Õpilaste rahulolu erialaõppe 
tasemega  4,1 4,2  4,3  4,3  4,3   4,4 4,4 

 
4,4 

 
4,4 

 
 
 

6. Arengukavas püstitatud eesmärkide seire, arengukava muutmine ja 

täiendamine 
 

Arengukava on strateegiline dokument, mille kinnitab kooli pidaja ja mis on juhiseks Haapsalu 
Kutsehariduskeskuse  kõigile töötajatele. Kooli arengukava elluviimine toimub iga-aastaste 
tegevuskavade  alusel, mis reeglina tulenevad arengukava tegevuskavas konkreetsetel aastatel  
ettenähtud tegevustest. Kooli iga-aastasest  tegevuskavast kasvavad omakorda välja 
õppekavarühmade tegevuskavad.  
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Iga-aastase tegevuskava koostamisel kavandatakse tegevuste elluviimiseks ka vajalik rahaline ressurss 
ning tegevuskava tervikuna on aluseks kooli  konkreetse aasta eelarve koostamisele. 
 
Arengukava täitmise seire ja aruandlus toimub iga-aastaselt kõikides tegevusvaldkondades ja 
õppekavarühmades. Korralduslikult analüüsitakse arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist ja 
tulemuste saavutamist  üks kord igal õppeaastal (reeglina kevadel) – kõigepealt osakondades, 
õpilasesinduses ning seejärel kooli nõukogus. Kooli nõukogus toimub arengukavas  püstitatud 
õppeaasta eesmärkide täitmise vahehindamine ka iga aasta jaanuaris. 
 
Arengukavas püstitatud eesmärkide täitmist hinnatakse järgmistest põhimõtetest lähtuvalt: 

1) eesmärkide täitmise saavutamine; 
2) eesmärkide täitmiseks vajalike tegevuste teostatavus, asjakohasus ja kulukus; 
3) tähtaegadest kinnipidamine; 
4) jätkusuutlikkus. 

 
Hinnangud eesmärkide täitmisele ning ettepanekud arengukava muutmiseks arutatakse läbi 
osakondade koosolekutel l ning kinnitatakse koolinõukogus. Saavutatud tulemuste analüüsi põhjal 
võetakse vastu otsused arengukava ja tegevuskava täiendamiseks või muutmiseks – 
parendustegevuste planeerimiseks. 
 
Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

1) haridusalase seadusandluse muudatustega; 
2) muudatustega haridusnõudluses; 
3) muudatustega kooli investeeringutes; 
4) koolinõukogu või kooli nõunike kogu  ettepanekutega; 
5) kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

 
Seire ja aruandluse põhiliseks instrumendiks on iga-aastane tegevuskava täitmise tulemusaruanne, mis 

on tegevuste ja tulemuste süstemaatiline analüüs, mille alusel fikseeritakse saavutatu või võetakse 

vastu uued otsused (nt arengukava ja tegevuskava uuendamine ja täiendamine). Õppetöö tulemuste 

analüüsis kajastatakse ka kooli lõpetajate rakendatus (hõive).  

7. Arengukava koostamises osalejad 
Aare Mehiste  Aili Tervonen  Epp Klimenko      

Aigi Pardel  Eneli Uibo  Heli Nõupuu 
Aile Nõupuu  Enna Kallasvee  Igor Šikirjavõi 
Inge Gagarina  Ivika Raudsepp  Kaire Kaljura  
Ingrid Danilov  Kadi Jalgma  Kaja Kaus 
Ingrit Kera  Kaia Kullamaa  Kati Hannele Leutonen 
Krista Põllula  Ljudmila Aljošina Marelle Möll 
Leelo Alasi  Mall Vainola  Margus Krips 
Liia Oruste  Marek Seil  Marika Jõgi 
Mario Metshein  Mati Kisant  Merle Zibo 
Marit Sillat  Mia Rakaselg  Natalia Antikainen 
Marju Heldema  Reet Saareväli  Rene Reinola 
Pille Alekand  Tiina Sootalu  Toomas Kivisalu   
Päivi Kaljula  Valdo Nõlvak  Viive Padama 
Uve Uustalu  Villu Vapper  Ülle Kübarsepp   
Ülle Ojamäe  Ingrid Danilov  Ülle Tuur 
 

8.   Arengukavas kasutatavad lühendid 
  

EHIS – Eesti Hariduse Infosüsteem        KOV – Kohalik omavalitsis   
HEV – Hariduslik erivajadus           KÕS – Kutseõppeasutuse seadus 
HKHK – Haapsalu Kutsehariduskeskus       RKT – Riiklik koolitustellimus 
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium       TÄKS . Täiskasvanute koolituse seadus 
IKT – Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia      ÕK - Õppekava 
IT – Infotehnoloogia         ÕKR - Õppekavarühm 
IÕK – Individuaalne õppekava 


