
Ootused koolipidaja digiplaanile 
 
1. Visioon ja eesmärk – Koolipidaja nägemus kooli(de) digipöörde tagamise visioonist, sh ootused 

koolijuhtidele. Koolipidaja digiplaani eesmärgistatus ja omanäolisus. 

Koolipidajal on selgelt välja toodud nägemus digitaalse võimekuse saavutamiseks ja tagamiseks 
ning ta on arvestanud kooli(de) nägemusega (kooli digiplaani kokkuvõttes kirjeldatuga). Plaan on 
läbimõeldud ja selgelt on esitatud arenguplaanid, sh ootused koolijuhile. Koolipidaja toetab 
koolide püüdu paista silma omanäolisusega.  

 
2. Õpikäsitus – Koolipidaja ootus kooli arengukavale, sh õpetajate ja õpilaste digipädevuse 

tagamiseks plaanitavate meetmete kokkuvõttev kirjeldus (nt õpetajate koolitusvajaduste analüüs, 
koolitamine, haridustehnoloogilise toe kaasamine vmt).  

Koolipidajal on ülevaade õpetajate koolitusvajadusest lähtuvalt kooli(de) kirjeldatud 
arendusmeetmetest ning ta toetab õpetajate koolitamist ja õpilaste digipädevuse arendamist. 
Koolipidajal on plaan haridustehnoloogilise toe kaasamisel (nt mitme kooli peale või mõnel muul 
viisil). 

 
3. Õppekorraldus – Koolipidaja on välja toonud olulised meetmed kooli(de) õppekorralduse 

toetamiseks, sh erinevate e-teenuste/infosüsteemide (nt õppekorraldus- ja õpihaldustarkvarad) 
kasutamise tagamine koolis ja digitaalsete õppematerjalide kasutamise soodustamine (nt 
digiõpikute ja muu õpitarkvara litsentsid). 

Koolipidaja on kirjeldanud konkreetsed tegevusmeetmed, sh lähtudes kooli(de) määratud 
arendusmeetmetest, millega toetakse õppekorralduse paranemist digivõimekuse tõstmisel. 
Koolipidaja kinnitab, et ta toetab digitaalse õppevara soetamist. 

 
4. Digitaristu – Koolipidaja on välja toonud plaanitavad tegevused kooli(de) digitaristu 

ajakohastamise või täiendamise osas, sh õpetajate seadmed, õpilaste isiklikud seadmed (VOSK) 
või õpilaste kasutuses kooli seadmed. Samuti on välja toodud seadmed e-eksamite valmisoleku 
tagamiseks ja digiseadmete õppetegevuses kasutamise võimaluse tagamiseks neile õpilastele, kel 
seda ei ole. 

Koolipidajal on kirjeldanud konkreetsed tegevusmeetmed, millega toetakse digitaristu 
ajakohastamist või täiendamist, sh lähtudes kooli(de) kirjeldatud arendusmeetmetest. Koolipidaja 
annab tugeva omapoolse panuse digitaristu täiendamisele ja tagab seadmete kasutamise 
kõikidele. 

 
5. Koolipidaja kinnitus – Kokkuvõttev hinnang ja toetuskinnitus kooli digiplaani rahastamise ja 

teostatavuse kohta. 

Koolipidajal on selge ülevaade, kuidas toetada koole digipöörde saavutamisel ning ta kinnitab 
selgesõnaliselt, et toetab omapoolse rahalise ja ka moraalse panusega kõiki arendusmeetmeid. 
Koolipidaja on selgelt põhjendanud oma rahalist panust, kui kool(id) on määranud rahastusallikaks 
„Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest“. 


