
  

  

  

 
 

 

 

 

Ardu Kooli arengukava 

2014-2017 

  



Ardu Kooli arengukava 2014-2017 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

2 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................ 34 

1. ARDU KOOL ............................................................................................................. 45 

1.1. Ardu Kooli ajalugu .................................................................................................. 45 

1.2. Ardu Kooli tänapäev ................................................................................................ 56 

1.3. Ardu Kooli põhieesmärgid ....................................................................................... 78 

2. ÕPILASED ................................................................................................................. 89 

3. PERSONAL ............................................................................................................ 1011 

4. KESKKOND .......................................................................................................... 1112 

5. TURVALISUS ........................................................................................................ 1314 

6. ARENGU ÜLDEESMÄRK ................................................................................... 1415 

6.1 Eestvedamine ja juhtimine .................................................................................... 1415 

6.2 Personalivajaduse hindamine, värbamine ............................................................. 1415 

6.3 Personali kaasamine, toetamine ............................................................................ 1516 

6.4 Personali arendamine, motiveerimine ................................................................... 1617 

6.5 Koostöö huvigruppidega ....................................................................................... 1718 

6.6 Ressursside juhtimine ........................................................................................... 1819 

6.7 Õppe- ja kasvatusprotsess ..................................................................................... 1819 

7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD ............................................................ 2021 

 



Ardu Kooli arengukava 2014-2017 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

3 

 

SISSEJUHATUS 

Ardu Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava järgnevaks kolmeks õppeaastaks ning arengukava uuendamise 

korra. 

Arengukava kinnitab Kose Vallavolikogu 

Kooli pidaja on Kose Vallavalitsus. 

Ardu Kooli postiaadress on Lasteaia tee 4, Ardu alevik, Kose vald, 75 001 Harjumaa 

Arengukava kindlustab riikliku õppekavaga seatud ülesannete ja eesmärkide täitmise. 

Arengukava lähtub Ardu Kooli põhimäärusest, kooli sisehindamise tulemustest ja Kose 

valla arengukavast. Ardu Kooli arengukava järgib kooli traditsioone. 

Töö põhisuunad järgmiseks kolmeks õppeaastaks: 

1. Muudetud õppekava rakendamine. 

2. Tunnivälise tegevuse mitmekesistamine. 

3. Külakeskse haridus- ja kultuurikeskuse arendamine. 
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1. ARDU KOOL 

1.1. Ardu Kooli ajalugu 

1696.a. hakati Kose kirikla juurde koolimaja ehitama. Umbes samal ajal rajati 

mõisakool Paunkülasse. Kool tegutses 1689. aastal Rootsi ohvitseridele ehitatud nn 

Korteni majas Sael. 1762. aastal avati koolid Kosel ja Ardus. Sellega pandi alus 

pidevale kooliõpetusele Kose kihelkonnas. 

1765 – Ardu kool töötab regulaarselt. 

1788 – Ardu koolil on oma maja, avati kool Triigi mõisas. 

1790 – Kose kihelkonna koolid on välja surnud, ainult Ardu kool töötab eadsi. 

1861 – toodi Paunküla vallakool Korteni majast Ardusse meierei asemel paiknenud 

hoonesse. 

1873 – Ardusse ehitati talumajatüüpi koolihoone paegusele krundile. 

1878 – Ardu koolis on ööbinud Paunküla ja teiste kaugemate külade lapsed. Nii kestis 

see 1920. aastani. 

1914 – Ardusse tuli koolijuhatajaks Tõnu Talbak, kes oli selles ametis 1945. aastani. 

1938 – 24.aprillil pandi uue koolimaja (praegune vana maja, milles tegutseb Ardu 

Külalistemaja) nurgakivi. 13. novembril õnnistati uus koolihoone. 

1941 – 6. augustil põletati koolimaja Kautla lahingute ajal maha. 1.nov.alustati 

õppetööd Silmsi külas. 

1943 – kool jätkas tööd taastatud meiereis. 

1949 – alustati koolimaja taastamist. 

1950 – 5. jaanuaril avati taastatud koolimaja 

1949 – 1953 – kooli juures töötasid klassid vene keelt rääkivatele lastele, Nõukogude 

võimu ajal muudeti korduvalt kooli nime. 

1988 – 1. septembrist muudeti algkool põhikooliks 
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1989 – 30. jaanuaril algasid mullatööd praeguse koolimaja ehitusplatsil. 

1991 – 2. septembril toimus uue koolihoone pidulik avanemine. 

Ardu koolihoone on esimene, mis avati taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Kooli köök 

on tehniliselt väga hästi varustatud, söökla mahutab korraga 50 õpilast. Arvutiklassis on 

10 õpilaskohta. 2007. aastal valmis kaasaegne kodunduse ja kunstikabinet, 2009. aastal 

renoveeriti staadion. 2010. aastal avati koolihoones noortetuba. 

01.09.2007. aastal liitusid Ardu Lasteaed ja Ardu Põhikool, õppeasutuse nimi on Ardu 

Kool. 

Kose Vallavolikogu 19.12.2014. aasta otsusega lahutati taas Ardu Lasteaed ja Ardu 

Kool kaheks iseseisvaks asutuseks. Ardu Kooli nimeks jääb endiselt Ardu Kool. 

 

1.2. Ardu Kooli tänapäev 

Ardu Kool on Kose valla üldhariduslik 9-klassiline munitsipaalkool. 

Tänases Ardu Koolis on võimalik omandada väga hea põhiharidus. Kool töötab 

pikapäevakoolina, mille töö raames saab õpilane vajadusel täiendavat õpiabi ja osaleda 

kooli huviringide töös. Suurt tähelepanu pööratakse õpilaste toetamisele ja võimete 

arvestamisele. Võimaldatakse ka mittestatsionaarne ja eksternõpe neile, kel on 

põhiharidus omandamata. 

A-võõrkeelena õpetatakse lisaks põhiainetele alates 1. klassist inglise keelt ja 

arvutiõpetust. Õppetööd toetavad tahvelarvutid. 

Koolil on täismõõtmetes võimla koos tervisekaitsenõuetele vastavate abiruumide ja 

saunaga. Võimla on avatud üldsusele kolmel õhtul nädalas. Koolil on renoveeritud 

staadion, mis on õppetöövälisel ajal kasutamiseks kõikidele huvilistele. 

Koolipere rakendab Kiusamisvaba Kooli liikumise põhimõtteid. Koolis on hubane ja 

kodune keskkond. 

Kooli ruumes tegutseb MTÜ Ardu Huvikeskus, mis hõlmab kahte suurt töölõiku. 
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1. Ardu 4H Noorteklubi on meie kooli vilistlaste loodud ühiste huvidega noorte 

sõpruskond, kuhu kuulub 2013. aasta seisuga 12% Ardu Kooli õpilastest, lisaks noori 

kogu endise Kõue valla territooriumilt. Klubi korraldab koolisiseseid ja –väliseid 

ettevõtmisi ning esitab mitmekülgseid projektitaotlusi. 2009. aastal alustati kooli 

territooriumile Ardu Avatud Noorte Õue rajamist, mida toetas EASi Kohaliku 

Omaalgatuse Programm. 

2. Värkstuba – kangakoda ja keraamikakoda, kus on kangasteljed, keraamikaahi jm. 

rahvusliku käsitöö õpetamiseks vajalikud vahendid. Enamik õpilastest oskavad kududa 

kaltsuvaipa. Korraldatakse ka täiskasvanutele õpitubasid ja kursusi. 

Ardu Kool oli üks esimesi eKooliga liitujaid. 

Tugispetsialistidest on koolil vaid osalise koormusega logopeed-eripedagoog. Taotlusi 

sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi osalise ametikoha loomiseks ei ole rahuldatud. 

Ardu Kool annab välja õpilastööde almanahhi „Päikeseratas”, mis ilmub vilistlaste 

kokkutulekuks iga viie aasta järel. 

Koolil on oma ajaleht Kooli+, mis tunnistati 2 aastal vabariigi parimaks koolileheks 

põhikoolide arvestuses.  

Koolil on 9-liikmeline hoolekogu. 

Koolil on oma lipp ja logo. 

Koolil on oma raamatukogu, mis haldab nii õppe- kui ka ilukirjandusfondi. 1.-4. klassil 

on õppekavas kohustuslikud raamatukogutunnid. Tulemuslikult toimib koostöö Ardu 

raamatukoguga. 

Õpilaste arendamiseks on koolis 24 tundi nädalas erinevaid ringitunde. 2014/2015.õ-a. 

töötavad lastekoor, poistekoor, mudilaskoor, algklasside meisterdamise ring, arvutiring, 

kunstiring, keraamikaring, kangakudumine, 2 spordiringi erinevatele vanustele, jalgpall, 

rahvatants. 

Osaletakse ka Kose huvikoolide töös. 

Igal aastal võtavad meie õpilased osa matemaatikas pranglimise, Känguru ja Nuputa 

võistlustest. Tulemused on olnud head. 
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Edukalt esinevad meie kooli õpilased eesti keele, kirjanduse olümpiaadidel (Harjumaa 

olümpiaadil 2. koht 6.-7. klasside arvestuses ja 2. koht 8.-12. klasside arvestuses) ning 

kunsti- ja tööõpetuse konkurssidel.  

Laulukoorid ja solistid on edukalt esinenud erinevatel konkurssidel ja laulupidudel.  

Kooli on kutsutud ja meid külastanud väga palju erinevaid inimesi erinevailt elualadelt, 

et laiendada õpilaste silmaringi. Tihti on meie külalisteks kooli vilistlased. 

 

1.3. Ardu Kooli põhieesmärgid 

Ardu Kooli missioon on kasvatada elus toimetulev, töökas, arenemisvõimeline ja laia 

silmaringiga Eesti Vabariigi kodanik, valla elu edendaja ning olla valla üks 

kultuurikeskusi, hariduse ja harituse kandjaid ning arendajaid. 

Ardu Koolis austatakse uusi ja vanu hariduslikke traditsioone ning ühiskonna 

aegumatuid väärtusi. 

Ardu Koolis on mitmekesised võimalused kujuneda ettevõtlikuks, haritud ja loovaks 

isiksuseks. Koolis on turvaline keskkond. 
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2. ÕPILASED 

Kuni aastani 2000 kasvas Ardu Kooli õpilaste arv kiiresti ja oluliselt. Maksimaalselt on 

meie koolis olnud 186 õpilast ja 11 klassikomplekti. Viimase kümne aasta jooksul on 

kooli õpilaste arv pidevalt vähenenud. 05.01.2015.aasta seisuga õpib Ardu Koolis 68 

õpilast. Töötab väikeklass. 

Õpilaste arvu langus on praeguseks ajaks lõppenud ja kooli ootab ees stabiilsem ajajärk. 

Õpilaste arv kasvab. Sündide suurenud arv ja Ardu Lasteaia laste arv annab aluse 

selliseks prognoosiks (vt. tabel 1).  

Tabel 1. Õpilaste arv 

 

Enamik õpilasi on Kose valla elanikud, 2014/2015.õ-a. 4 õpilast Paide vallast. Seega on 

kool õpilaste olemasolu seisukohalt kindlasti jätkusuutlik. 

Ardu Kooli lõpetajad on sooritanud edukalt põhikooli lõpueksamid. 2014.aasta Innove 

tagasiside alusel olid Ardu Kooli lõpetajate tulemused vabariigi keskmise tasemel. Eesti 

 
2014/2015 

 (seisuga 5.01.2015) 

2015/2016 2016/2017  

1. klass 9 13 12 

2. klass 7 9 13 

3. klass 7 + 2* 7 9 

Kokku 1.-3. kl. 24 29 34 

4. klass 9 + 1* 9 7 

5. klass 11 10 9 

6. klass 3 11 10 

Kokku 4.-6. kl. 24 30 26 

7.klass 6 3 11 

8.klass 7 6 3 

9.klass 6 7 6 

Kokku 7.-9. kl. 19 16 20 

Kokku 68 75 80 

*õpib väikeklassis 
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keele eksami keskmine tulemus protsentides oli 70,2; matemaatikas (selle õppeaasta 

problemaatilise eksami sooritamisel) 45,0; geograafias 77,3 (vabariigi keskmisest 

kõrgem); vene keeles (sooritas HEV-õpilane) 56,0; bioloogias 68,0. 

Ardu Kooli kõik lõpetajad on viimasel viiel aastal asunud edasi õppima. Vastavalt 

õpilaste huvidele ja võimetele on osutunud populaarsemateks Noarootsi Gümnaasium, 

Nõo Reaalgümnaasium, Tallinna 21. Kool ja Kose Gümnaasium. Kutseõppeasutustest 

on kõige rohkem huvi pakkunud Järvamaa Kutsehariduskeskus.  
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3. PERSONAL 

Koolil on sõlmitud töölepingud 14 õpetajaga. Nende hulgas on 3 vanemõpetajat. Kõik 

Ardu Kooli õpetajad vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Õpetajad on oma 

ala motiveeritud entusiastid. 

Enamik õpetajatest töötab koolis ka ringijuhina. 

Kaader on püsiv, muutused on toimunud vaid elukoha muutuse tõttu. 

Koolis töötab 0,5 ametikohaga logopeed-eripedagoog. Vaja on osalise koormusega 

sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi. 

Kõik kooli töötajad on läbinud tuleohutuskoolituse (2014. aasta) ja esmaabikoolituse 

(2014. aasta). 

Õpetajate ealise struktuuri, tööstaaži ja hariduse alusel võib Ardu Kooli olukorda 

käesoleval hetkel heaks lugeda. Pedagoogiline kollektiiv tuleb toime tema ette seatud 

ülesannetega, on olemas järjepidevus ja jätkusuutlikkus. 

Uue tendentsina elavad õpetajad koolist üha kaugemal (vt. tabel 2) ja töötavad mitmes 

koolis. Seda muutust on tulnud koolielus arvestada, kuid takistavaks pole see veel 

muutunud.  

Tabel 2. Kooli töötajate elukoht 

 

Elukoht Õpetajaid 

Ardus 7 

Kose vallas  6 

Mujal 1 
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4. KESKKOND 

Kooli ruumid on rahuldavas olukorras, kuid vajavad remonti. Hooned on ehitatud 1980. 

aastate lõpus tolleaegsete materjalidega ja ehitusnõuete alusel. Sanitaarremontide abil 

on ruumid kasutamiskõlbulikud, kuid vajavad kaasaja nõuetele vastavusse viimist. 

Amortiseerunud on võimla põrand. Elektrisüsteemid on osaliselt uuendatud, kuid 

finantsiliste võimaluste piiratuse tõttu renoveerimistööd venivad. Sama on nõuetekohase 

valgustusega. Optimeerimist vajab küttesüsteem, kokkuhoiu eesmärgil on tarvis 

võimalust reguleerida kütmist vähe kasutust leidvates ruumides, näiteks aulas. Köök ja 

söögisaal vastavad nõuetele, kui köögiosa põrandaplaadid vajavad uuendamist. 

Koolil on kaasaja nõuetele vastav arvutiklass 10 õpilaskohaga, arvutid on kasutusel 

rendilepingu alusel. 1. klassi õppetöös on alates 1.09.2014 aastast kasutusel 

tahvelarvutid. 

Koolil on nõuetele vastav töökoda, kodunduse klass, keraamika- ja kangakoda. 

Olemas on õuesõppe võimalused. 

Tabel 3. Tegevuskava kolmeks õppeaastaks 

Tegevus Ressurss Tähtaeg Vastutaja Täit-

mine 

2
0
1
4
/1

5
 

2
0
1
5
/1

6
 

2
0
1
6
/1

7
 

1. Koolihoone välisfassaadi, katuse ja 

võimla rekonstrueerimine. 

eelarve, 

EL fondid 

 X  X  direktor  

2. Küttesüsteemi optimeerimine. eelarve, 

EL fondid 

 

 X  X  Direktor 

Kõue 

varahaldus 

 

3. Elektrisüsteemide renoveerimine. 

 

eelarve X  X  X direktor  

4. Söökla köögi põranda remont. 

 

eelarve X   direktor  

5. Valgustuse renoveerimine. eelarve  X  X  direktor  

6. Koolihoone soojustamise 

lõpuleviimine. 

 

eelarve  X   direktor  

7. Akende vahetamise lõpuleviimine 

(väikeklass, söökla, fuajee, aula) 

eelarve X  X  X  direktor  
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Kooli olukorrast on tehtud SWOT analüüs, mis on koostatud Ardu Kooli töötajate ja 

hoolekogu liikmete poolt (vaata tabel 4.) 

Tabel 4. SWOT analüüs 

 

Tugevused Nõrkused 

 kooli oma nägu 

 personali ühised väärtushinnangud 

 kooli asukoht: alevikus, Tallinn-Tartu 

mnt. ääres 

 turvaline keskkond  

 professionaalne püsiv kaader 

 pühendud ja kogenud juht 

 töötajate püüdluste toetamine 

 logopeed-eripedagoogi olemasolu 

 väikesearvulised klassid, individuaalse 

töö võimalus 

 väikeklassi olemasolu 

 mittestatsionaarse, eksternõppe 

võimalus 

 koolibussi kasutamise võimalus 

 suur õueala, renoveeritud staadion 

 koolil tugevad traditsioonid 

 toimiv pikapäevakool 

 toimiv ringide töö 

 kooliruumid üldsusele avatud 

õppetöövälisel ajal 

 mitmekesised võimalused huvitööks 

 suhetes valitseb usaldus ja avatus 

 õpinguid jätkavad põhikooli lõpetajad 

 ühine tegutsemine vastavalt kooli 

arengukavale 

 koolivõrgu optimeerimisplaanide tõttu 

pidev ebakindlus 

 osaliselt amortiseerunud kooliruumid 

 sotsiaalselt abitud pered 

 projektide toetuseks omaosaluse 

võimaluse piiratus 

 tugiteenuste vähesus 

 personali suur töökoormus 

 abipersonali väga väike koosseis, 

puudub maj.juhataja ja õppealajuhataja 

ametikoht, direktor üksi 

Võimalused Ohud 

 finantsvõimaluste paranemine 

 õpilaste arvu kasv 

 projektide toetamine 

 tugiteenuste paranemine 

 innovaatilisuse tõhustamine 

 

 riigi- ja vallapoolse rahastamise 

vähenemine 

 õpilaste arvu vähenemine väljarände 

tõttu 

 teistest koolidest probleemidega laste 

tulek 
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5. TURVALISUS 

Koolimaja on õpilaste jaoks avatud kella 8.00 – 17.00. Õpilased on õpetajate ja 

personali järelevalve all. 2014/2015. õ-a. kasutab koolibussi 32 õpilast, seega ligi pool 

kooli õpilaste arvust. 

Ringide töö on tunniplaani ja pikapäevakooli tegevuskava osa, planeeritud tunniplaanis. 

Kooli ruumidesse on paigaldatud 2014. aastal tuletõrjesignalisatsiooni süsteem ja 

tuletõkkeuksed. 

Kõik õpetajad ja personal on läbinud 2014. aastal esmaabikoolituse ja tuletõrjeõppuse. 

Esmaabivahendid asuvad sööklas, võimlas, töökojas ja õpetajate toas. 

Kogu kooliperele korraldatakse tuletõrjeõppusi regulaarselt kord aastas. Viimane toimus 

11.11.2014. aastal. 

Õpilased osalevad iga-aastasel ülevallalisel projektipõhisel õppepäeval „Teeme head“, 

kus tutvustatakse kiirabi, korrakaitse ja päästjate tööd. 

Kooli on külastanud ja õpilastega vestelnud noorsoopolitseinikud narkokoertega, 

arvutipettuste ja –ärakasutamisega tegelevad spetsialistid (esinesid ka lastevanematele). 

Tihe kontakt on Kose valla lastekaitsespetsialistidega. 

Koolil on olemas juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks. 

Koolimaja territooriumi valvamiseks on paigaldatud valvekaamerad. 
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6. ARENGU ÜLDEESMÄRK 

6.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Ardu Kooli arengukava ülesanne on tagada koolihoone ja ruumide plaanipärane 

haldamine ning kvaliteetne tulemuslik õppe-kasvatusprotsess. 

Koolil on oma missioon ja visioon. Õppeaasta tegevuste planeerimine toimub jooksva 

õppeaasta lõpus ja järgneva algul. Arvesse võetakse õppetöö tulemused lõppeval 

õppeaastal, kooli arengukava ja tegevuskava. Arvestatakse ka kooli traditsioone. 

Planeerimisel osalevad kõik kooli töötajad ja hoolekogu. Arvestatakse õpilaste 

ettepanekuid. 

Jooksev informatsioon kajastatakse pidevalt õpetajate toas kalenderplaanis ja töötajate 

meililisti kaudu. Personal on õppiv ja arenev, väärtustatakse meeskonnatööd. Töötajatel 

on ühised väärtushinnangud, kogenud ja pühendunud juht toetab õpetajate püüdlusi.  

Tugeval alusel on ühistegevus, traditsioonilised ettevõtmised, ühised vaimukad ja 

originaalsed tähtpäevade tähistamised. 

Parendustegevused: 

 innovaatilisuse propageerimine; 

 aastatega väljakujunenud traditsioonide jätkamine. 

 

6.2 Personalivajaduse hindamine, värbamine 

Personalivajaduse määramisel on aluseks kooli vajadused, eesmärgid, tegevuskavad ja 

personali oskuste/arengupotentsiaali hindamine. 

Kõik Ardu Kooli õpetajad vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. 3 õpetajat on 

vanemõpetaja kvalifikatsiooniga, s.o. 21% õpetajaskonnast. Töötab 13 nais- ja 1 

meesõpetaja. 
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Kõikidel töötajatel on ametijuhendid, mis vaadatakse üle vastavalt tekkinud vajadusele. 

Kaader on püsiv. Õpetajate või personali vabadele ametikohtadele kuulutatakse 

konkurss. 

Ardu Kooli õpetajad ja personal on kokkuhoidev, aastaid koos ühise eesmärgi nimel 

töötanud meeskond. 

Parendustegevused: 

 võimaluse leidmine osalise koormusega sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi tööle 

rakendamiseks; 

 rahuloluküsitluste regulaarne korraldamine. 

 

6.3 Personali kaasamine, toetamine 

Kogu Ardu Kooli personal on kaasatud kooli arendustegevusse. Igaühel on õigus, 

kohustus ja võimalus osaleda koolielu puudutavas tegevuses. 

Väikese meeskonna eelis on see, et info liigub väga kiiresti, seda edastatakse sisuliselt 

igal vahetunnil õpetajate toas, kuhu kogunevad kõik õpetajad. Õpetajate toas on 

operatiivsel täidetav kalenderplaan, kiiret tegutsemist eeldavad teated kinnitatakse 

tunniplaani külge. Infot edastatakse ka õpetajate meililisti kaudu. 

Õppenõukogu tegutseb vastavalt õppenõukogu pädevusele ja tegutsemise korrale. 

Koolis on ühtse mõtteviisi tekitamiseks ja meeskonda kuulumistunde süvendamiseks 

korraldatud ühiseid õppepäevi, õppereise jm. taolisi  ettevõtmisi. Alati osalevad koos 

kõik kooli töötajad. 

Parendustegevused: 

 töötajate ühisürituste korraldamis jätkamine, et säiliks „meie“-tunne; 

 töötajate informeerituse ja otsuste tegemisel osalemise suurendamine. 
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6.4 Personali arendamine, motiveerimine 

Personali arendamise peamine põhimõte Ardu Koolis on elukestev õpe. Igati toetatakse 

nii individuaalset kui ka kollektiivset enesetäiendamist. Hariduse uuenduslikud 

koolitused on läbi viidud koolisiseselt kogu õpetajaskonnale korraga. See annab ühtse 

arusaamise käsitletavast teemast ja ka koolituskulude kokkuhoiu. Viimastel aastatel on 

koos läbitud uue õppekava koolitus, mitmed arvutikoolitused uute õpetamisvõimaluste 

osas, HEV-laste toetamise seminar ja tahvelarvutite kasutamine õppetöös. 

Individuaalsel koolitusel saadud teadmisi edastatakse kolleegidele sisekoolitustel. 

Eelarvelised vahendid enesetäienduseks on kooli eelarves olnud piisavad, ära on 

kasutatud palju tasuta koolituse võimalusi. 

Aastaid anti koolis kevadel välja nn.kolleegipreemiaid – „Aasta tegu“, millega 

tunnustati aasta jooksul silma paistnud teo või tegevuse eest. Lisatasusid ja preemiaid ei 

ole olnud võimalik maksta. 

Silmaringi laiendamiseks ja koostöövaimu toetamiseks on alates 2002. aastast 

korraldatud hulgaliselt harivaid reise. Külastatud on huvitavamaid koole nii Eestimaal 

kui ka Lätis, Leedus, Poolas, Soomes, Rootsis ja Saksamaal. Huvireisidel on käidud 

nimetatud riikidele lisaks veel Tšehhis, Slovakkias, Norras, Horvaatias, Türgis, Itaalias, 

Inglismaal, Šotimaal, Kreetal, Egiptuses, Belgias, Šveitsis jm. 

Tutvumas on käidud ka Europarlamendi tööga Brüsselis. 2015. aasta reis viib 

Prantsusmaale, Prantsuse ja Šveitsi Alpidesse. 

Parendustegevused: 

 veelgi info liikumise süsteemi parandamine, erilist tähelepanu vajab tagasiside 

saamine; 

 jätkuvalt on vaja välja selgitada töötajate arenguvajadused ja neid toetada; 

 eneseanalüüsist lähtuva enesehindamise juurutamine; 

 väljakujunenud meeskonnatöö arendamise traditsioonide, õppereiside ja koolide 

külastuste jätkamine kogemuste vahetamise eesmärgil; 
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 koolitustel saadud info dokumenteerimine; 

 täiendkoolituse põhisuunad. 

 

6.5 Koostöö huvigruppidega 

Ardu Kooli huvigrupid on kooli pidaja, hoolekogu, lastevanemad, kohalik kogukond, 

Ardu Lasteaed, vilistlased jt. Tihe ja tulemuslik on koostöö Kose Vallavalitsusega, Ardu 

Lasteaiaga, Harmi Põhikooliga. Kooli tegevust on toetanud Ardu Huvikeskus: 

sisustanud koolile kangakoja, keraamikakoja ja rajanud siseõue võimalused nii 

õuesõppeks kui ka vaba aja veetmiseks. 

Harmi Põhikooliga korraldatakse ühiseid spordipäevi ja vastavalt vajadusele õpetajate 

ühiskoolitusi. 

2014. aasta sügisel alustas tööd kooli hoolekogu uus koosseis. Hoolekogu esimeheks 

valiti Ardu Kooli vilistlane Madis Kull. Senine hoolekogu kooli ootustele ei vastanud, 

töö oli sisuliselt olematu. Uuelt kooseisult ootab kool tihedat ja tulemuslikku koostööd. 

Lastevanematega toimub töö klassiti klassijuhataja vahendusel. Vajadusel aitavad 

õpilaste probleeme lahendada kooli direktor ja Kose valla lastekaitsespetsialist. 

Väga palju infot vahetavad aineõpetajad lastevanematega e-kooli vahendusel. 

Lapsevanemad ja vilistlased võtavad aktiivselt osa ülekoolilistest  ettevõtmistest. Iga 

aasta sügisel toimub ülekooliline lastevanemate koosolek. I ja IX klasside lastevanemate 

koosolekuid korraldatakse sagedamini. 

Iga aasta kevadel viiakse läbi kõikide õpilastega arenguvestlused, milles osalevad 

klassijuhataja, õpilane ja lapsevanem(ad). 

Parendustegevused: 

 kaasata veelgi rohkem lapsevanemaid koolielu korraldamisesse (eriti I klassi ja 

uute õpilaste vanemad); 

 pakkuda lastevanemate üldkoosolekutel üldharivaid ja kasulikke teemasid 

aruteluks ja lastevanematele koolituseks; 
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 rakendada tulemuslikult tööle kooli hoolekogu; 

 viia koolipere kurssi Kose valla hariduselusse puutuvate töökorralduslike 

põhimõtetega; 

 kaasata koolielu arendamisse veelgi rohkem vilistlasi. 

6.6 Ressursside juhtimine 

Kooli eelarve on üldjoontes võimaldanud rahastada kooli igapäevaseid vajadusi. 

Hädapärased tööd on tehtud. Arendustegevuse suuremad ettevõtmised on takerdunud 

ressursside piiratuse taha.  

Ardu Kooli eelarve oli 2014. aastal 396 471 eurot. Suurim summa eelarves on 

riigipoolse rahastusena õpetajate palgafond. 

Eelarveliste vahendite eesmärgipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor, jälgib 

kooli pidaja ja kooli hoolekogu. 

Lisaraha on võimalik koolile leida erinevate projektide abil, kuid selleks puudub koolil 

pädevus ja eelarveline kohustuslik omaosalus. 

Parendustegevused: 

 kooli pidaja poolne toetus projektide kirjutamisel ja omaosaluse võimaldamine; 

 võimalus täies mahus kasutada koolile eraldatud eelarvet. 

 

6.7 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Ardu Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud vastavalt Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusele ja riiklikule õppekavale. 

Vastavalt Ardu Kooli õppekavale kinnitatakse enne iga õppeaasta algust algava 

õppeaasta tunnijaotusplaan.  
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Erinevalt riiklikust õppekavast alustatakse Ardu Koolis inglise keele ja arvutiõpetuse 

õpetamist I klassis. I klassist alates toetavad tavapärast õppetööd tahvelarvutid. 

Kasutatakse õuesõppe võimalusi. 

Ardu Koolil on välja töötatud oma hindamisjuhend. Arvestatakse iga õpilase 

individuaalsust ja eripära, välditakse hinnete alusel alavääristamist. 

I ja II klassis numbrilist hindamist ei toimu, aineõpetajad ja klassijuhatajad annavad 

sõnalisi hinnanguid, toetamaks õpilase püüdlusi ja arengut. 3.-6. klassi õpilased saavad 

traditsioonilise klassitunnistuse I ja II poolaasta lõpus. 7.-9. klassi õpilastel on 

õpinguraamatud, kus on kajastatud lisaks õpitulemustele õpilase kogu tegevus koolis. 

Õpilaste toetamiseks, ringide töö tõhustamiseks töötab kool pikapäevakoolina igal 

tööpäeval kuni kella 17-ni. Koolibussi viimane ring väljub kell 16.45. Pikapäevakooli 

töös osalevad õpilased saavad ka lisaeine kell 14.30. 

Koolis töötab osalise koormusega logopeed-eripedagoog. Kõneravi tunde saavad kõik 

abivajajad. 

Tunnivälise tööna korraldatakse palju erinevaid õppereise, matku, teatrite ühiskülastusi. 

Õpetajad toetavad õpilaste osalemist aineolümpiaadidel ja erinevatel konkurssidel. 

Tunnustatakse kõiki edukalt õppivaid ja konkurssidel-võistlustel edu saavutanud õpilasi 

ja nende juhendajaid. 

Parendustegevused: 

 sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi abi kättesaadavamaks muutmine; 

 võimaluste leidmine osalemiseks võimalikult mitmekesistes projektides ja 

pakutud ettevõtmistes. 
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7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava tegevuskava analüüsitakse igal õppeaastal kooli hoolekogus ja 

õppenõukogus. Arengukava kinnitab Kose Vallavolikogu. 

Arengukava täiendamiseks saabunud ettepanekud arutatakse läbi kooli hoolekogus ja 

õppenõukogus. 

Ardu Kooli arengukava muudetakse: 

 seoses haridusalase seadusandluse muutumisega; 

 seoses muudatustega riiklikus õppekavas; 

 seoses muudatustega kooli eelarvelistes vahendites; 

 seoses kooli hoolekogu või õppenõukogu ettepanekutega; 

 kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 


