
 
 

   

LIIKUMA KUTSUVA KOOLI ENESEANALÜÜS (KENA) 

Head Liikuma Kutsuva Kooli eestvedajad! 

Teie ees on Liikuma Kutsuva Kooli eneseanalüüsi ehk lühidalt KENA küsimustik. KENA on praktiline abimees, mis on valminud koostöös koolidega. See aitab 

mõelda, kuhu suunas ja millise kiirusega liigute teel Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Kõik suunad ja kiirused on sobilikud, aga aeg-ajalt on hea teekond süsteemselt 

üle vaadata. KENAst on abi ka Liikuma Kutsuva Kooli (LKK) tegevuskava fookuste sättimisel, näiteks valides tegevussuunda või kooliastet, millele keskenduda. 

Samuti aitab KENA nii teil kui teistel Liikuma Kutsuvatel Koolidel hetkeolukorrale pilgu heita.  

 

LIIKUMA KUTSUVA KOOLI ENESEANALÜÜSI EHK KENA VALDKONNAD 
Tuginedes Liikuma Kutsuvate Koolide tegevustele on KENAs sõnastatud kaugemad sihid ehk eesmärgid kuues valdkonnas: (1) meeskond, koostöö ja võrgustik; 

(2) kooliruum ja -õu; (3) aktiivne vahetund; (4) aktiivne ainetund; (5) liikumisõpetus (kehaline kasvatus); (6) aktiivne koolitee. 
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ENESEANALÜÜSI SAMMUD  

 
Aruteludesse ning KENA täitmisse soovitame kaasata eri osapooli – lisaks LKK meeskonnale ka koolijuhi/juhtkonna, õpilased, õpetajad, hoolekogu jt. 

Iseäranis tänuväärne on, kui KENA täitmisel osaleb ka õpilasi: nende kaasamine annab juurde olulise vaatenurga. Aruteludeks ei pea korraldama suuri 

kogunemisi. Väga inforikkad on ka lühikesed ja konkreetsed  “koridorivestlused”. 

 

KENA JA LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA 

Liikuma Kutsuva Kooli tegevuskava on süsteemne plaan kooli liikuma kutsuvatele eesmärkide ja tegevustega, mis toetavad kogu koolipere liikumist ja heaolu. 

KENA on tegevuskavale heaks aluseks. Juba KENA täitmise ajal saate üles märkida need eesmärgid, mida tahaksite tegevuskava koostades fookusse võtta. 

Tegevuskavas saate lahti kirjutada eesmärgi saavutamise plaani. Soovitame tuua olulisemad eesmärgid ka kooli arengukavasse.  

Ärge võtke endale korraga liiga palju ülesandeid, pigem mõelge läbi, millised on teie ressursid muudatuse tegemiseks ja ka selle n-ö käigus hoidmiseks.  

KENA ja tegevuskava on Liikuma Kutsuva Kooli süsteemse arengu alusteks, aitavad jälgida ja saada tagasisidet kooli kujunemise kohta LKKks. Seetõttu 

kuuluvad need kõigi Liikuma Kutsuvate Koolide iga-aastaste tegevuste sekka. 



KENA TÄITMINE
Küsimustik võimaldab teil hinnata iga eesmärgi puhul kooli liikumist eesmärgi pool skaalal ühest kuueni: 

Kuidas hetkeseisu hinnata? Kõige heledam ruut  näitab, et olete alles alustamas teekonda eesmärgi poole liikumisel (ei ole üldse nõus väitega) ja kõige 

rohelisem ruut  märgib, et olete eesmärgi saavutamisele päris lähedal (olete väitega täiesti nõus). Kui teie koolis on kirjeldatud eesmärgist juba osa 

saavutatud, ent praegused lahendused ei toimi veel süsteemselt, tuginege oma hinnangule ning valige mõni vahepealne ruut. Number märkige skaala järel 

olevasse kasti. 

Iga valdkonna lõppu saata lisada kommentaare, mis eneseanalüüsi täiendavad ja täpsustavad. 

TEIE KOOLI KENA 
Kool: 

Maakond, omavalitsus: 

Täitjad: 

E-postiaadress:

Millised õppeastmed on teie koolis esindatud? 

• Esimene kooliaste

• Teine kooliaste

• Kolmas kooliaste

• Gümnaasium

• Lasteaed

Ei ole üldse nõus 1 2 3 4 5 6 Täiesti nõus 

1

6 



1. MEESKOND, KOOSTÖÖ JA VÕRGUSTIK
Liikuma Kutsuvaks Kooliks aitavad teil kujuneda eestvedav meeskond, kogu koolipere kaasalöömisel valminud liikuma kutsuv tegevuskava, kus on mõeldud 

nii õpilastele kui kooliperele, ning ühine tegutsemine LKK võrgustiku, KOVi ja kogukonnaga. Rohkem infot Liikuma Kutsuva Kooliks kujunemise kohta leiate: 

www.liikumakutsuvkool.ee/kuidas-osaleda/ 

Kuivõrd iseloomustavad järgmised väited teie kooli: 

1. Meie kooli LKK tegevuskava on valminud või valmimas koostöös õpilaste,

õpetajate, juhtkonna ja lastevanematega.

2. Meie koolis on LKK meeskond, kes on valmis tegevusi kavandama ja eest

vedama.

3. Meeskonna töökorraldus on kestlik: eri valdkonnad/rollid on hästi kaetud,

ülesanded jagatud, kohtutakse vähemalt korra kuus ja kokku on lepitud nii

kohtumiste ajakava kui liikmete vahetumine.

4. Tunneme, et meie LKK meeskonnal on piisav autoriteet ja head võimalused

muutusi ellu viia.

5. Koolijuht toetab igati LKK tegevusi (nt tunneb huvi, võimaldab ressursse,

tunnustab avalikult, teeb vajalikke muudatusi).

6. Õpilaste roll LKK tegevuste kavandamisel ja elluviimisel on märkimisväärne.

7. Õpetajatele jt koolipere liikmetele on loodud võimalused osaleda LKK võrgustiku

tegevustes (sh koolitustel, seminaridel), mis toetavad liikumise lisamist

ainetundidesse ja kogu koolipäeva.

8. Koolis toetatakse personali liikumisvõimalusi (selleks on eraldatud ressursse ja

plaanitud tegevusi, aktiivseid koolipere liikmeid tunnustatakse, juhtkond näitab

eeskuju).

9. LKK võrgustikus on meil partnerkoolid(id), kellega teeme koostööd ka väljaspool

LKK ametlikke üritusi.

10. Meie kooli esindajad osalevad igal võimalusel LKK võrgustiku kohtumistel.

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Vastus

https://www.liikumakutsuvkool.ee/kuidas-osaleda/


Kommentaarid MEESKONNA, KOOSTÖÖ JA VÕRGUSTIKU valdkonna kohta: 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

2. KOOLIRUUM JA KOOLIÕU
Liikuma kutsuv kooliruum ja -õu moodustavad terviku, mis pakub vaheldusrikkaid võimalusi õppimiseks, puhkamiseks, mängimiseks ja liikumiseks. Inspirat-

siooni liikumiseks võiks leida igas vanuses õpilased, aga ka õpetajad. Kooliõu võiks kujuneda kohaks, mille eri piirkondades saab aastaringselt mõnusalt 

õppida, mängida, jalutada, sportida, suhelda või nautida rahu ja vaikust. Tegevusi toetavad nii pinnavormid, rohealad, tegevus- ja õpikeskused kui spordi- ja 

mänguvahendid. Samuti võiks koolihoov pakkuda võimalusi erinevate liikumisoskuste arendamiseks nagu: 

- tasakaalu hoidmise oskus (nt tasakaalulint ehk slackline, pakud, poom, kõrgemad ääred, mahalangenud puu jms);

- vahendil liikumise oskus (nt jalgrattaga, tõukerattaga sõitmine, suusatamine, uisutamine, rula);

- edasiliikumisoskus (nt jooksmine, hüppamine, ronimine, sh võimalus mängida peitust);

- vahendi käsitsemise oskus (nt erinevad pallimängud, sh reketimängud).

Rohkem infot liikuma kutsuva koolimaja ja -õue kohta leiate: www.liikumakutsuvkool.ee/liikuma-kutsuv-koolimaja/ 

11. Meie kool jagab vähemalt korra kuus oma kogemusi teistele koolidele võrgustiku

Facebooki grupis „Liikuma Kutsuv Kool“ – postitajad on kokku lepitud, postitused

on nii õpilaste kui õpetajate tegemistest.

12. Lapsevanemad suhtuvad igati positiivselt sellesse, et tegu on Liikuma Kutsuva

Kooliga.

13. Lapsevanemad panustavad aktiivselt õpilaste liikumisvõimaluste arendamisse

(mõtlevad kaasa, pakuvad ideid ja ressursse, aitavad vabatahtliku tööga,

tunnustavad).

14. Kool saab tuge kohalikult omavalitsuselt nii õpetajate kui õpilaste liikumis-

võimaluste arendamiseks; KOV toetab ideede ja ressurssidega ning tunnustab.

15. LKK eesmärgid ja tegevussuunad on kirjas kooli arengukavas.

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

http://www.liikumakutsuvkool.ee/liikuma-kutsuv-koolimaja/


 
 

   
Kuivõrd iseloomustavad järgmised väited teie kooli:  

16. Enamik kooliruume (klassiruumid, koridorid jt ruumid) sobivad 

liikumistegevuste läbiviimiseks ainetunnis.  
 

17. Kõik liikumiseks sobivad siseruumid (aula, võimla, fuajee jm ruumid) on 

õpilastele vahetunnitegevusteks avatud. Ruume kasutatakse vastavalt 

kokkulepitud reeglitele ning seal, kus vaja, on olemas ka toimiv järelevalve. 
 

 

18. Õu on aktiivses kasutuses õuesõppetundide läbiviimisel.          

  
 

19. Eri tüüpi liikumisvõimalusi pakkuvaid alasid on õues piisavalt igaks 

aastaajaks ning neid kasutatakse aktiivselt. 

I kooliastmes: 

 

 

II kooliastmes: 

 

 

III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

 

 

20. On piisavalt erinevaid väikevahendeid (nt palle, hüpitsaid või muid mängu- 

või spordivahendeid), mida saab õues aktiivseteks tegevusteks kasutada. 

I kooliastmes: 

 

 

II kooliastmes: 

 

 

III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

 

 

21. Õu pakub nii õpilastele kui õpetajatele mugavaid jalutusradu erinevateks 

tegevusteks (nt vahetunni liikumisminutiteks, ainetunni arutlusminutiteks, 

kõnnikoosolekuteks, arenguvestlusteks vmt). 
 

 

Kommentaarid KOOLIRUUMI JA KOOLIÕUE valdkonna kohta: 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Vastus 



 
 

   

3. AKTIIVNE VAHETUND 
Koolil on hea aktiivse vahetunni süsteem siis, kui vahetunnis pakutakse mitmesuguseid vahendeid ja tegevusi (mh võimalust vabaks mänguks) ning tegevuste 

jaoks on piisavalt aega. Samuti on oluline, et vahetunde korraldavad nii õpilased kui koolipersonal. Rohkem infot aktiivse vahetunni kohta leiate: 

www.liikumakutsuvkool.ee/aktiivne-vahetund/ 

Kuivõrd iseloomustavad järgmised väited teie kooli: 

22. Koolipäevas on vähemalt üks vähemalt 20 minutit kestev aktiivne 

vahetund, kus kõigil õpilastel on loodud võimalused liikuda või mängida.  
 

23. Koolis on õpilastest mängujuhid, kes tegutsevad igapäevaselt. 
 

 

24. Õpilastest mängujuhtidel on koolis mentor (huvijuht, õpetaja vm), kes on 

mänguvahetundide süsteemi rakendamisel toeks.  
 

25. Koolis on olemas süsteem uute mängujuhtide leidmiseks ja 

väljakoolitamiseks (koolisiseselt ja/või LKK võrgustikus).  
 

26.  Meie kooli õpilased kavandavad ise aktiivse vahetunni tegevusi. 
 

 

27. Õpilastele on siseruumides aktiivseteks tegevusteks piisavalt erinevaid 

vahendeid (arvestades vanust, huvisid, kasutusvõimalusi).  
 

28. Õpilastega on kokkulepped vahetunnis ruumide ja vahendite kasutamiseks. 
 

 

29. Õpilased võtavad innukalt osa aktiivse vahetunni tegevustest  

(nt õue-, mängu-, tantsu-, spordi-, võimlavahetund või muud aktiivsed 

vahetunnid). 

I kooliastmes: 

 
 

II kooliastmes: 

 
 

III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

 
 

30. Õpilastel on lihtne käia aastaringselt iga päev vähemalt ühe vahetunni ajal 

õues (saavad kätte riided, reeglid lubavad). 

I kooliastmes: 

 
 

II kooliastmes: 

 
 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Vastus 

https://www.liikumakutsuvkool.ee/aktiivne-vahetund/


III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

31. Enamik õpetajaid julgustab õpilasi vahetunnis õue minema.

32. Meie kooli töötajad liiguvad vahetunni ajal meeleldi õue.

Kommentaarid AKTIIVSE VAHETUNNI valdkonna kohta: 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

4. AKTIIVNE AINETUND
Koolil on hea aktiivse ainetunni süsteem siis, kui istumise katkestamine ja liikumine on koolitundide loomulik osa. Liikumist aitavad tundi lisada õppimis-

asendite vaheldumine, lühikesed liikumispausid ja liikumist võimaldavad õppetegevused nii klassiruumis, muudes kooliruumides kui õues. Klassi- ja kooli-

ruumide kujundus, kättesaadavad vahendid ja koolis kehtivad kokkulepped toetavad aktiivsete ainetundide läbiviimist. Rohkem infot aktiivse ainetunni kohta 

leiate: www.liikumakutsuvkool.ee/aktiivne-ainetund/ 

Kuivõrd iseloomustavad järgmised väited teie kooli:  

33. Enamik õpetajaid pöörab igapäevaselt tähelepanu sellele, et õpilased ei

istuks järjest terve tunni, ning rakendavad liikumist võimaldavaid

meetodeid ja tegevusi. Sealhulgas viiakse osa tunnitegevusi läbi väljaspool

klassiruumi – aulas, võimlas, koridoris või teistes ruumides.

I kooliastmes: 

II kooliastmes: 

III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

34. Enamik õpetajaid kasutab aktiivsete ainetundide läbiviimiseks kooliõue ja

lähiümbruse võimalusi.

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1

I kooliastmes: 

Ei ole üldse nõus 

Vastus

https://www.liikumakutsuvkool.ee/aktiivne-ainetund/


III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

35. Enamike õpetajate jaoks on tavapärane teha aktiivsete ainetundide

kavandamisel ja korraldamisel omavahel koostööd (sh jagatakse materjale

ja kogemusi).

36. Õpetajatele on lihtsasti kättesaadavad abistavad vahendid (täringud, pallid,

värviprinter, laminaator vm vahendid) ainetundide aktiivsemaks

muutmiseks.

37. Koolipere liikmete vahel on kokkulepe, et liikumist võimaldavate

õppemeetodiga kaasnev mõningane sagin nii klassiruumis kui väljaspool on

loomulik osa õppetööst.

Kommentaarid AKTIIVSE AINETUNNI valdkonna kohta: 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

5. LIIKUMISÕPETUS (KEHALINE KASVATUS) JA HUVIRINGID
Kehalise kasvatuse ainekavad on uuendamisel ja õppeaine uueks nimetuseks saab liikumisõpetus. Uue liikumisõpetuse ja Liikuma Kutsuva Kooli eesmärgid on 

kooskõlas ja täiendavad üksteist. Liikumisõpetus toetab LKK kujunemist siis, kui koolist saadud liikumisoskused ja teadmiseks aitavad kaasa aktiivsetele 

vahetunnitegevustele, vaba aja aktiivsele veetmisele ja meelepärase spordiala või liikumisharrastuse leidmisele. Seda saab teha nt erinevate liikumis- ja 

sportmängude abil. Rohkem infot liikumisõpetuse kohta leiate: www.liikumakutsuvkool.ee/liikumisopetus  

Kuivõrd iseloomustavad järgmised väited teie kooli: 

38. Vahetunnitegevuste ja mängude (nt lauatennise jt reketimängude) oskusi

õpetatakse liikumisõpetuse (kehalise kasvatuse) tunnis ja julgustatakse neid

vahetunnis kasutama.

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Vastus

II kooliastmes: 

Ei ole üldse nõus 

http://www.liikumakutsuvkool.ee/liikumisopetus


39. Kooli liikumisõpetuse (kehalise kasvatuse) ainekavas on mitmeid populaarseid

vaba aja liikumisviise ja mänge (nt reketimängud, parkuur, rula, jalg- või

tõukerattaga sõitmine, tasakaalulint vms) ja arendatakse neid toetavaid oskusi.

40. Liikumisõpetuse tunnis on kättesaadavad vahendid oskuste arendamiseks (nt

pallid, reketid, hüpitsad, võimlemispingid, poom, hüppelaud, trampliin vms).

41. Õpilased kaardistavad oma liikumisharjumusi eneseanalüüsi ja/või

liikumispäeviku abil ja saavad õpetajatelt tagasisidet.

42. Õppeperioodi alguses annab õpetaja vanematele teada, milliseid oskusi ja

võimeid hakatakse arendama ja kuidas on need seotud laste tervise ja

liikumisega vabal ajal.

43. Kooli õppekava sisaldab lisaks liikumisõpetuse (kehalisele kasvatuse)

kohustuslikele tundidele teisi liikumisega seotud tunde.

I kooliastmes: 

II kooliastmes: 

III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

44. Koolis on lai valik tasuta liikumis- ja spordiringe.

I kooliastmes: 

II kooliastmes: 

III kooliastmes ja gümnaasiumis: 

Kommentaarid LIIKUMISÕPETUSE JA HUVIRINGIDE valdkonna kohta: 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1 Ei ole üldse nõus 



6. AKTIIVNE KOOLITEE
Koolil on hea aktiivse koolitee süsteem siis, kui kõigi õpilaste ja õpetajate jaoks on tavapärane, et vähemalt osa teest kooli ja koolist ära läbitakse aktiivsel 

moel (jalgsi, rattaga, tõukerattaga vmt) ning selleks on loodud turvalised ja soodsad tingimused. Rohkem infot aktiivse koolitee kohta leiate: 

www.liikumakutsuvkool.ee/aktiivne-koolitee/ 

Kuivõrd iseloomustavad järgmised väited teie kooli:  

45. Kõik meie kooli õpilased on kaardistanud oma võimalused aktiivseks ja

turvaliseks kooliteeks.

46. Enamik õpilasi läbib vähemalt osa kooliteest jalgsi, tõuke- või jalgrattaga või

muul aktiivsel viisil

47. Ainetundidesse lõimitakse aktiivse ja turvalise koolitee teemasid.

48. Lastevanemate koosolekutel otsitakse lahendusi laste aktiivse ja turvalise

koolitee tagamiseks.

49. Kooliümbruse teed on õpilastele aktiivseks liikumiseks ohutud.

50. Lapsevanemad, kes toovad lapsi autoga kooli, peatuvad koolist kaugemal, ning

on loodud turvaline tee peatuskohast koolini.

51. Koolis on loodud võimalused jalg- ja tõukerataste, rulade, tasakaaluliikurite,

kiivrite jms turvaliseks hoiustamiseks.

52. Kool on koostanud (või parajasti koostab) ja rakendab turvalise koolitee

kaardistust ehk liikuvuskava.

53. Enamik õpetajaid läbib vähemalt osa kooliteest aktiivsel viisil, näiteks pargitakse

auto koolihoovist kaugemale.

54. Koolis märgatakse ja tunnustatakse igapäevast jalgsi, tõuke- ja jalgrattaga

liikumist.

Kommentaarid AKTIIVSE KOOLITEE valdkonna kohta: 

........................................................................................................................................................................................................................................................ .

........................................................................................................................................................................................................................................................

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Täiesti nõus 6 5 4 3 2 1Ei ole üldse nõus 

Vastus

........................................................................................................................................................................................................................................................



Palun märkige kõik, kes KENA täitmisse panustasid: 
 Koolijuht 

 Õpilased 

 LKK meeskond 

 Õpetajad, kes ei kuulu LKK meeskonda 

 Kooli juhtkond 

 Hoolekogu liikmed 

 Vanematekogu liikmed 

 Liikumisõpetuse/kehalise kasvatuse õpetaja 

 .................................................... 

Mis saab edasi? 
Nüüd olete oma kooli KENA läbi teinud. Järgmise sammuna saatke vastused meile, samuti olete oodatud meile tagasisidet andma. Seejärel korraldage KENA 

tulemuste põhjal koolis koos kolleegidega arutelu, kus panete paika edasised plaanid. 
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