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SISSEJUHATUS 

 

Huvihariduse võimaldamine lastele ja noortele ning osalemine 

huviringi töös annab lastele lisaväärtuse kogu eluks: uued teadmised, 

palju sõpru-tuttavaid, sotsiaalsed oskused elus toimetulekuks. Eriti 

oluline on huvitegevus kuritegevuse ja teiste tõsiste tagajärgedega 

sotsiaalsete arenguhälvete preventsioonina. See tähendab noorte 

väljatoomist riskikeskkonnast ja mõjutamist huvialaga tegelemise 

kaudu. Huviharidusel on oluline koht noorte arenguprotsessis: 

huviringis osalemisega on tagatud ka üldhariduskoolist vabal ajal 

kasvatustöö jätkumine, seega protsessi järjepidevus. 

 

Huviharidus on üleriigilise või institutsioonisisese õppekava alusel 

toimuv tegevus noorega tema isiksuse mitmekülgse arengu 

võimaldamiseks. 

 

Laagri Huvialakooli arengukava on dokument, mis määrab ära 

Huvikooli arengu põhisuunad ja valdkonnad, eesmärgid, 

tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. 

 

Huvialakooli edasine areng sõltub suuresti kohaliku omavalitsuse 

arengusuundadest ja huvitegevuse nõudlusest vallas. Hea 

arengukava, milles on arvestatud hetkeseisu ja tulevikuväljavaateid, 

aitab probleeme lahendada ning muutustega hakkama saada. 

 

Professionaalsete õpetajate käe all kujuneb hoiak elukestvast 

õppimisest. 

 

Laagri Huvialakool omab õppe- ja ainekavade registreeringut 

Haridus- ja Teadusministeeriumis. Pakutavate huvialade valik on 

mitmekesine. Kõige suuremat huvi äratavad traditsioonilised alad 

nagu sport, robootika, tants, muusika, eelkool ning tehnika.  

 

Laagri Huvialakool on erahuvikool, mis aitab avastada andeid ja 

arendada oma võimeid ning võimaldab lastel ja noortel oma vaba 

aega huvitavalt ja sisukalt veeta.  

 

Kooli pidaja on OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus (edaspidi OÜ 

LHSK). Laagri Huvialakool tegutseb Erakooliseaduse alusel. Kooli 

tegevuseks vajalikud vahendid moodustuvad õppurite 

õppemaksudest, Saue valla eelarvelistest vahenditest ja erinevatest 

projektidest.  

 

Huvialakoolis on õppetöö tasuline.  
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Laagri Huvialakool asub aadressil Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 Harju maakond 

e-post: info@laagrihuvialakool.ee 

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee 

 

 
Foto 2 Laagri Kooli Möldre maja 

 

Laagri Huvialakooli filiaal asub ka Laagri Kooli Möldre majas. 

Õppehoone asub aadressil: Veskirahva pst 21, Alliku küla, Saue vald 

 

Iseseisva allüksusena OÜ Laagri HSK koosseisus tegutseb huvikool alates 2010/2011. 

õppeaastast. Kooli juht allub otseselt OÜ Laagri HSK juhatajale. Huvikooli teeninduspiirkond 

on Saue vald, Laagri, s.t õppuri elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald. 

Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid vastu väljastpoolt Saue valla 

haldusterritooriumit.  

 

 

  

Foto 1 Laagri Kooli peamaja 
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HUVIKOOLI HETKESEIS 

 

Laagri Huvialakooli iseloomustab töö järgmistes suundades: 

 

• Huvikoolisisene õpe, mis hõlmab üle 1450 lapse ja noore õppeaastas; 

• Täiskasvanutele korraldatakse erinevaid kursuseid. Erinevatel kursustel õpib üle 40 

täiskasvanu. Täiskasvanutele on toimunud keraamika- ja joogakursused.  

• Õppeasutuses töötavad täiskohaga direktor ning osalise tööajaga raamatupidaja ja 

53 huviringi õpetajat.  

• Huviringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel 

ja festivalidel. 

• Huvialakooli kasv on toimunud lähtuvalt Laagri Kooli õpilaste arvu kasvust ja uute 

huvitegevusringide avamisest.  

 

Laagri Huvialakool paikneb Laagri alevikus, üldhariduskooli, lasteaia ja spordihoonega ühes 

kompleksis ning on nimetatutele võrdväärne partner hariduse pakkumisel ning lapse arengu 

toetamisel.  

 

Eripäraks on huvikooli sümboolika ja huvikooli tegutsemine üldhariduskooli kõrval.  

 

Pakume huviharidust Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekavade alusel. Kokku on 

neid 76 järgmistes valdkondades: 

 

 
Joonis 1 Laagri Huvialakooli valdkonnad 
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HETKEOLUKORRA ANALÜÜS 

 

 

MEILE OLULISEMAD VÄLISKESKKONNA ARENGUD 

 

Laagri Huvialakooli arengut mõjutavad haridus- ja noortevaldkonna, kultuuri- ja teised 

riiklikud arengudokumendid. 

 

Kuna Laagri Huvialakool toimib õppekavapõhiselt, siis oleme arengukava tegemisel lisaks 

noortevaldkonnale, mille haldusalas me hetkel oleme, pööranud tähelepanu ka 

haridusvaldkonna arengutele. Järgnevatel aastatel on Eesti haridusvaldkonna keskseks ideeks 

õmblusteta haridus ehk hariduse erinevate haridustasemete ja -liikide omavaheline sobivus, mis 

seob formaalse ning mitteformaalse hariduse ühte tervikusse. Tugev rõhk on ka õppijakesksel 

õpikäsitlusel, mis on õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja 

ettevõtlikkust arendav lähenemine. Kõik osad haridussüsteemist peaksid arendama õppijas 

ülekantavaid oskusi ning looma õnneliku õppija. Lisaks on oluline õppija kaasamine 

otsustusprotsessidesse.  

 

Noortevaldkonnas on põhirõhk jällegi noorte mitmekülgsel arengul läbi mitteformaalse 

hariduse ja selle suurema seotuse formaalharidusega. Pööratakse tähelepanu tänapäeva 

maailmas vajalike oskuste (digipädevused, allikakriitilisus) kui ka sotsiaalemotsionaalsete 

oskuste arendamisele (oskus tulla toime muutuste ja ebakindlusega, oskus aktsepteerida 

erinevusi).  

 

Eesti spordi arengustrateegias tuuakse eesmärgina välja elukestva spordi- ja liikumisharjumuse 

arendamise olulisus ning inimeste teadlikkus liikumise ja sportimise mõjust tervisele, 

sellealased hoiakud, teadmised ja oskused, mis on omandatud haridussüsteemis ja mida 

täiendatakse ka huvihariduse kaudu. 

 

 
Foto 3 Laagri Huvialakooli spordilapsed 
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MEILE OLULISEMAD ARENGUD HUVIHARIDUSES SAUE VALLAS  

 

Saue valla järgmiste aastate peamisteks väljakutseks huvihariduses: 

 

• Mitmekülgse kodulähedase huvihariduse- ja tegevuse pakkumine kõigis valla 

piirkondades.  

• Looduse, teaduse ja tehnika valdkonda kuuluvate ringide valikute suurendamine.  

• Huvitegevuse rahastamise, toetamise ja arendamise ühtlustamine ühinenud 

omavalitsuse erinevates piirkondades lähtudes piirkondlikest eripäradest.  

• Saue valla lapsed osalevad aktiivselt huvihariduses ja huvitegevuses. 

 

 
Foto 4 Lapsed Laagri Huvialakooli ringides 

  



LAAGRI HUVIALAKOOLI ARENGUKAVA 2021-2025 

8 (18) 

 

LAAGRI HUVIALAKOOLI MISSIOON, VISIOON JA 
PÕHIVÄÄRTUSED 

 
Foto 5 Laagri Huvialakooli lapsed 

 

VISIOON  

 

Olla arenev ja suurim huvikool paikkonnas ning tagada mitmekülgne ning kvaliteetne 

huvihariduse kättesaadavus kõigile Saue valla lastele ja noortele. 

 

 

MISSIOON  

 

• Kujundada mitmekülgseid, kõrgete väärtushinnangutega, positiivse 

ellusuhtumisega, enesega jätkusuutlikult toimetulevaid inimesi; 

• anda võimalus lastele ja noortele võimetekohase / professionaalse huvihariduse 

omandamiseks ning eneseteostuseks kodulähedases turvalises ja kaasaegses 

arengukeskkonnas; 

• toetada ja väärtustada õpilaste isiksuse arengut, eneseteostust, loovuse arengut ja 

individuaalsust; 

• luua tingimused elukestva õppija kujunemiseks; 

• olla üks osa haridussüsteemist; 

• õppeprotsessi tulemuslikkuse saavutamiseks tõsta õpetamise ja õppimise kvaliteeti; 

• õppeprotsess on õpilastele huvipakkuv ning omanäoline, mis kindlustab õpilaste 

võimete parima arendamise ja õpitava omandamise. 

 

 

SLOUGAN  

 

 

 

 

 

Laagri Huvialakool – annete kohtumispaik 
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LAAGRI HUVIALAKOOLI PÕHIVÄÄRTUSED ON: 

 

 

 

 
Joonis 2 Laagri Huvialakooli põhiväärtused 
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SWOT ANALÜÜS 
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ARENGUFOOKUSED 2025 

 

 

FOOKUS 1: HUVIHARIDUSE ARENDAMINE FILIAALIDES 

 

Möldre- ja Laagri piirkond on kiiresti kasvav kant Saue vallas. Selles piirkonnas on palju lapsi 

ja noori. Soovime sellel arengukava perioodil pöörata tähelepanu Laagri- ja Möldre kandis 

toimuvale huviharidusele. Edasi on tarvis veel süsteemsemalt arendada toimuvat õpet ja selle 

kvaliteeti. 

 

 

EESMÄRK 1.1:  ÕPPIJAKESKNE MITMEKÜLGNE HUVIHARIDUS ON 

LAAGRI JA MÖLDRE KANDIS HÄSTI KORRALDATUD  

 

Mõõdikud 2021 2025 

Õpilaste ja vanemate tagasiside on hea (skaalal 1-5) 4 4 - 5 

Õpetajate tagasiside korraldusele on hea (skaalal 1-5) 4 4 - 5 

Pakutavate erialade arv Möldre kandis 15 25 

Pakutavate erialade arv Laagri kandis 39 50 

 

Tegevused 2021 2022 2023 2024 2025 
Veab eest + 

kaasatud 

Laagri kandi lastevanemate küsitluse läbiviimine  
huvihariduse vajaduste väljaselgitamiseks  

  x x x direktor 

Möldre kandi lastevanemate küsitluse läbiviimine  
huvihariduse vajaduste väljaselgitamiseks  

  x x x direktor 

Huvialakooli tegevuste laiendamine Möldre kanti  x x x x  direktor 

Maadluse- või judo huviringi avamine Möldres x     direktor 

Korvpallitreeningute jätkamine Möldres x x x x  direktor 

Võrkpallitreeningute avamine Möldres x     direktor 

Toimib võimla/staadioni treeningaegade 
kokkulepete loomine LHSK OÜ-ga 

x x x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 

Möldre koolis kitarriõppe avamine x     direktor 
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Möldre koolis klaveriõppe avamine x     direktor 

Laagri Koolis torupilliringi avamine  x x x x x direktor 

Loodus- ja kalastusringi avamine (LTT)  x    direktor 

 

 

EESMÄRK 1.2:  MITMEKÜLGSE HUVIHARIDUSE ARENG ON TAGATUD 

IGAS PIIRKONNAS  

 

Mõõdikud 2021 2025 

Ruumide arv, mida kasutame Laagri piirkonnas, on suurenenud  - - 

Ruumide arv, mida kasutame Möldre piirkonnas, on suurenenud  - - 

 

Tegevused 2021 2022 2023 2024 2025 
Veab eest + 

kaasatud 

Laagris- ja Möldres on olemas ruumid õppe 
kvaliteetseks teostamiseks  

x x x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 

Laagris- ja Möldres on ruumide ristkasutus (nii 
sport kui kultuur) teiste kasutajatega kokku 
lepitud iga aasta augustis  

x x x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 

Möldres ja Laagris on olemas vahendid õppe, sh 
distantsõppe kvaliteetseks teostamiseks 

x x x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 

Saue Riigigümnaasiumi juurdeehituse 
spordihoone raames sporditegevuste 
laiendamine (treeningrühmad) 

x x x  x x   direktor 

Riigigümnaasiumi õpilastele võimaluste 
planeerimine ja  loomine spordis  (16+ õpilased), 
seoses Riigigümnaasiumi  spordihoone 
rajamisega  

  x x  x  x   direktor 

Riigigümnaasiumis on spordihoone ristkasutus 
(nii sport kui kultuur) teiste kasutajatega kokku 
lepitud iga aasta juunis või augustis  

    x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 

Huvihariduse õppe suurendamine Möldres, 
Laagris ja Saue Riigigümnaasiumis 

x x x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 
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FOOKUS 2: SÜSTEEMNE ÕPPEKAVADE ARENDUS 

 

Laagri Huvialakoolis pakutakse juba täna väga head õpet, kuid selleks, et ka edaspidi 

muutustega kaasas käia ja olla valmis ootamatuteks olukordadeks, tunneme vajadust 

õppekavade süsteemsema ja digiõppelahenduste edasiarenduse järele. 

 

Soovime tegeleda õppekavade arendusega, kaasates õpetajaid, koostööpartnereid ja vajame 

huvikooli õppejuhi ametikoha loomist.  

 

Sellel arengukava perioodil pöörame tähelepanu koostööoskuste ja ülekantavate oskuste 

arendamisele, sest usume, et huvikool peab õpetama elus toimetulekuks olulisi oskusi. 

 

 

EESMÄRK 2:  ÕPPEKAVADE SÜSTEEMNE ARENDAMINE  

 

Mõõdikud 2021 2025 

Tagasiside aastaplaani toimivusele õpetajate seas (skaalal 1-5) - 4.0 

Kevadise lapsevanemate tagasiside keskmine hinnang (skaalal 1-5) - 4.0 

 

Tegevused 2021 2022 2023 2024 2025 
Veab eest + 

kaasatud 

Õppekavade koostamisel laste ja noorte huvide, 
vajaduste ning kogukonna võimalustega 
arvestamine - vastavalt valla monitooringule või 
kooli poolt läbi viidud tagasiside küsitlusele 

  x x x x 
 direktor, 
õppejuht 

Igas augustis uue aastaplaani väljatöötamine x x x x x 
 direktor, 
õppejuht 

Õppekavade analüüs, hindame nende arengulist 
ambitsiooni ja viime vajadusel sisse muudatused. 

  x x x x õppejuht 

Toome huvikooli õpetaja ja üldhariduskooli 
õpetaja töö sisulise sarnasuse õppija 
üldpädevuste ja erioskuste arendamisel rohkem 
nähtavale. 

  x x x x 
 direktor, 
õppejuht 

Uuendatud õppekava, mis sisaldab formaalse ja 
mitteformaalse õppe üldpädevuste ning 
erioskuste sidusust. 

  x x x x 
 direktor, 
õppejuht 

Õppekava täiendamine vajalike digioskuste 
nimekirjaga 

  x x x x õppejuht 
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FOOKUS 3: ÕPETAJATE PROFESSIONAALNE TERVIKLIK ARENG 

 

Huviharidus on hariduse loomulik osa, mis on ise terviklik ja valdab erinevaid metoodikaid, 

võttes arvesse muutuvat õpikäsitlust ja õpilase individuaalsust, mille poole püüeldakse ka 

haridusvaldkonnas.  

 

Laagri Huvialakoolile on väga oluline, et õpilased ja lapsevanemad oleksid õpetajate ning 

juhtkonna tööga rahul ning hinnatakse õpetajate professionaalsust kõrgelt. Soovime luua 

võimalusi süsteemseks enesearendamiseks nii õppija mitmekesisel toetamisel kui ka 

digikeskkonnas õpetamisel. 

 

EESMÄRK 3:  MEIL TÖÖTAVAD OMA ALA SPETSIALISTID  JA MEIE 

ÕPETAJAD ON HUVITATUD PIDEVAST ARENGUST  

 

Mõõdikud 2021 2025 

Üleriigiliselt kehtestatud õpetaja kutse omandatute arve 0 5 

Täiendkoolituste läbimise arv aastas töötaja kohta 1 2 

Stuudiumi kaudu liigub info hästi, õpilaste-vanemate tagasiside on hea (skaala 1-5) - 4 

Huvikooli õpetajate palgasuhe - üldhariduskoolide õpetajate palka - 100% 

Digiteemaliste koolituste läbimiste arv või digitundide ja -materjalide kasutamine 
tundides; välja on töötatud tagasisidestamise vorm 

    

 

Tegevused 2021 2022 2023 2024 2025 
Veab eest + 

kaasatud 

Koostöövestluste läbiviimine töötajatega, sh nende 
koolituste vajaduste kaardistamiseks ning aasta 
eesmärkide seadmiseks 

x x x x x 
 direktor, 
õppejuht 

HEV-kompetentsi tõstmine õpetajaskonnas ja 
õpetajad on teadlikumad HEV-õpilastega 
toimetulemise võimalustest  

x x x x x 
 direktor, 
õppejuht 

Üksteise tundide vaatlemine x x x x x õppejuht 

Arendame kaasaegsete digivahendite kasutamise 
oskust õppetöö läbiviimisel ja õppematerjali 
koostamisel. Õppetöö ei katke eriolukorra ajal.  

x x x x x 
direktor, 
õppejuht 

Palga- ja motivatsioonisüsteemi edasi arendamine  x x x x x 
LHSK OÜ 
juhataja, 
direktor 

Suuname ja toetame oma töötajaid enesetäiendusel 
(kutsestandard, tasemeõpe, erialane koolitus). 

x x x x x 
direktor, 
õppejuht 

Koolitused digiplatvormide kasutamiseks x x x x x 
direktor, 
õppejuht 

Stuudiumi kasutamine peamise infokanalina x x x x x 
direktor, 
õppejuht 
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Saue valla haridus infosüsteemi ARNO tutvustamine 
õpetajatele ja omandatakse ringipõhiselt vajalikud 
oskused  süsteemi kasutamiseks 

x x x x x 
direktor, 
õppejuht 

Koostöös Stuudiumi keskkonna haldajatega võtame 
töösse rakendusi, mis toetavad huvikooli vajadusi. 

  x   x   drektor 

Huvikooli Facebooki lehe arendamine ja koostöös 
õpetajatega kajastatakse huviringides toimuvat 
(reklaamid, üritused, turniirid, võistlused, näitused, 
väljasõidud, ringitegevused, õppematerjalid jms)  

x x x x x direktor 
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FOOKUS 4: LAAGRI HK ORGANISATSIOONIKULTUURI ARENDAMINE 

 

Laagri Huvialakool on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. On oluline, et kasvavas koolis 

oleks kõikidele töötajatele selge organisatsiooni struktuur, selle väärtused ja info liikumine ning 

arusaadav juhtimisstiil ja organisatsioonikultuur, mis hõlmab ka inimestevahelisi suhteid. 

Möldre piirkonnas on avatud uus kool 2020 sügis ja Laagri piirkonnas avatakse 2022 sügisel 

uus Saue Riigigümnaasium ning sinna kuuluv spordihoone.  

 

Laagri Huvialakooli jaoks on lisaks kvaliteetse hariduse pakkumisele tähtis organisatsiooni hea 

maine ja oma positiivsete kogemuste jagamine (ka kogukondlikus koostöös), et valla 

lapsevanemad sooviksid oma lapsi huvialakooli õppima tuua ja et kool oleks atraktiivne 

tööandja oma ala professionaalidele. 

 

EESMÄRK 4:  SISE- JA VÄLISKOMMUNIKATSIOON TOIMIVAD HÄSTI, 

TÖÖTAJAD ON ÜHES INFORUUMIS , KOOL ON HEA MAINEGA JA 

HINNATUD KOOSTÖÖPARTNER 

 

Mõõdikud 2021 2025 

Töötajate tagasiside keskmine hinnang (skaalal 1-5) - 4 

Lapsevanemate tagasiside keskmine hinnang (skaalal 1-5) - 4 

Kodulehe/FB külastuste arv/aktiivsus     

 

Tegevused 2021 2022 2023 2024 2025 
Veab eest + 

kaasatud 

Stuudiumi muutmine peamiseks suhtluskohaks 
lapsevanematega  

x x x      direktor 

Töötajate koolitamine Stuudiumi kasutamises x   x   x  direktor, õppejuht 

Sisekommunikatsiooni süsteemi väljatöötamine 
(töömeili rakendamine ametliku suhtluskanalina 
kooli sees töötajate vahel) 

x          direktor, õppejuht 

Juhtkonna infovoog on juhitud (tööprotsessid, 
tööriistad, infokirjad) 

x x x x x direktor, õppejuht 

Väliskommunikatsiooni süsteemi arendamine ja 
rakendamine (koduleht, erialaorganisatsioonid, 
haridusvaldkonna väljaanded, valla infokanalid, 
meedia) 

x x x     direktor, õppejuht 

Huvikooli Facebooki lehe arendamine  x x x x x direktor 
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Järjepidev töö võrgustikutöös ja huvikaitses, olles 
Eesti Huvikoolide Liidu liige 

x x x x x direktor 

Ühise jõuluürituse korraldamine koostöös Laagri 
Kooli ning Laagri Haridus- ja Spordikeskusega 

x x x x x direktor 

Õpetajad ja juhtkond loovad lapsevanematega hea 
suhte (lapsevanemate kaasamine ringitegevusse)  

x x x x x direktor, õppejuht 

Kaardistame ja loome suhteid potentsiaalsete 
partneritega, kellega seni ei ole koostööd teinud 
või ei ole teinud piisavalt. 

x x x x x direktor 

Õppeaasta alguses huviringide reklaamkampaania 
korraldamine (reklaam meedias- ja valla ajalehes, 
reklaamplakatid ja - bännerid, huviringide tutvustav 
reklaamüritus koostöös õpetajatega jne.)  

x x x x x direktor, õppejuht 
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ARENGUKAVA KOOSTAMISE, TÄIENDAMISE, 
ELLUVIIMISE, HINDAMISE JA ARUANDLUSE 
KOORDINEERIMISEKS RAKENDATAVAD TEGEVUSED 

 

 

Arengukava koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks 

isikuks on Laagri Huvialakooli direktor. Arengukava elluviimisse ja hindamisse on kaasatud 

OÜ LHSK, Laagri Huvialakooli personal ja huvikooli hoolekogu. 

 

Laagri Huvialakooli direktor esitab iga aasta 15. novembriks OÜ LHSK-le, huvikooli 

hoolekogule ja õppenõukogule aruande arengukavas ning üldtööplaanis esitatud eesmärkide 

saavutamise tulemuslikkuse kohta eelmisel aastal. Vajadusel teeb Laagri Huvialakooli direktor 

OÜ LHSK juhatusele ja Laagri Huvialakooli õppenõukogule ettepaneku arengukava 

täiendamiseks. Arengukava täitmise põhjalikum aruanne koostatakse perioodi 2021 – 2025 

kohta ja esitatakse OÜ LHSK juhatusele, Laagri Huvialakooli õppenõukogule ja huvialakooli 

hoolekogule hiljemalt 15.11.2026. 

 

 

 
Foto 6 Laagri Huvialakooli huviringe 

 

 


