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1. Sissejuhatus

Kambja Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja
valdkonnad, tegevuskava aastateks 2016- 2020 

Kooli arengukava lähtub Kambja Põhikooli põhimäärusest, Kambja valla arengukavast, kooli
sisehindamise  ja  õppeaasta  analüüside  tulemuslikkusest,   Põhikooli-  ja
Gümnaasiumiseadusest (vastu võetud 09.06.2010, muudatused 01.01.2016 ) ning põhikooli
riikliku  õppekava  sätetest  (Vabariigi  Valitsuse  määrus  nr  1/06.01.2011,  muudetud
01.09.2014)

Kambja Põhikooli ülesandeks ja arengukava koostamise  eesmärgiks on:
1. aidata  kaasa  õpilase  kasvamisele  loovaks,  mitmekülgseks  isiksuseks,  kes  suudab

ennast teostada perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete
kohast õpiteed

2. luua õpilastele turvaline ja arendav õpikeskkond, mis toetab õpihuvi ja õpioskuste
arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist

Arengukava  koostamisel  osalesid  Kambja  Põhikooli  töötajad,  kohaliku  omavalitsuse  ja
hoolekogu esindajad, õpilasesinduse liikmed

 Arengukava on seotud ühiskonna ja õigusruumi muutustega, muudatused töökeskkonnas,
majandusruumis, õigusregulatsioonis võivad muuta ka kooli eesmärke ja tegevust.
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2. Üldandmed

2.1. Asend, tegevus

Kambja Põhikool on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 
järgmiste andmetega:

 Registrikood: 75009562
 Registreerimise kuupäev: 07. 09. 2000
 Täisnimi: Kambja Põhikool
 Liik: Valla ametiasutuse hallatav asutus
 Aadress: Kesk 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond 62034
  Telefon:  7416457
 Tegevusala: Lastele põhihariduse andmine
 Tegevuspiirkond: Kambja vald
 Kõrgemalseisev asutus: Kambja Vallavalitsus
 Koolitusluba:             nr. 1727 HM, 09. 10. 2001
 e-mail: kool@kambja.edu.ee
 Kodulehekülg: www.kambja.edu.ee

2.2. Kooli ajaloost

Kambja Põhikooli ajalooline lühiülevaade on kajastamist leidnud Marju Pehlaku poolt  koostatud
raamatus „Kambja Kool – juured ja tänapäev“

2015.  aasta  kevadel  lõpetas  Kambja kooli  329.  lend.  Koolil  on  austust  vääriv  ajalugu-  oma
alguse sai ta 1686. aastal Andreas Verginiuse toel ja tegevusel.  Laialdasem hariduse levik saigi
hoo, kui Forseliuse kasvandikud, nende seas ka Ignatsi Jaak, kooli pidama hakkasid. Ignatsi Jaak
töötas koolmeistrina kuni surmani ja 40 aasta jooksul andis õpetust sadadele lastele. Tänaseks on
Ignatsi Jaagust saanud Eesti õpetajaskonna sümbol ning mälestus temast on jäädvustatud Eesti
Rahvakooli Memoriaalis.

19.  sajandil  töötas  kool  kihelkonnakoolina,  mille  asutamine sai  teoks 1843. aastal  ja mis  on
asukoha järgi tuntud köstrikoolina. Kihelkonnakoolis töötas ka Vabadussõja kangelasena tuntud
Julius Kuperjanov. Kihelkonnakool oli tõeliseks hariduskeskuseks, kus viidi läbi harivaid üritusi
õpetajatele ja õpilastele.

Suure-  Kambja  uue  kooli  avamine  oli  12.  X.  1919  ja  kool  läks  ühtlasi  valla  haldamisele.
Viiekümnendate aastate lõpus nimetati kool Kambja 7- klassiliseks kooliks. 7- ja 8- klassilises
Suure-Kambja koolis õppisid Kambja lapsed 1965. aastani, mil tollasesse sovhoosikeskusesse
ehitati uus koolihoone. 1986/87. aasta oli esimeste rahvakoolide suurjuubelite aasta ning 300-
aastaste  koolide  üritused  kulmineerusid  Kambjas-  valmis  rahvakoolide  memoriaal,  püstitati
mälestuskivid kirikuaeda.

Aastani 2005 töötas kool 6-s erinevas kohas Kambja alevikus. Kaheksakümnendate aastate lõpul
alustati uue koolihoone projekteerimist, 1998. a. pandi uuele valmivale koolihoonele peaminister
Mart Siimanni, haridusminister Mait Klaasseni ja maavanem Jaan Õunapuu osalusel nurgakivi.
Uue  maja  ehitus  sai  teoks  2005  aastal.  Kiriku  rüpest  võrsunud  kool  kerkis  kiriku  vahetus
läheduses.

Korraliku  lavaga  avarat  saali  koos  riidehoiu,  kultuuritöötaja  tööruumi  ja  muusikaklassiga

4

mailto:kool@kambja.edu.ee


kasutatakse  ühtlasi  valla  kultuurikeskusena.  Koolimajas  asub  külaraamatukogu,  lugemissaal,
avalik internetipunkt, söökla.

Sisehoovis  on  Kambja  Kooli  asutamist  (1686) meenutav  mälestuskivi.  Koolimajas  on B.  G.
Forseliuse Seltsi sümboolika ja läheduses Kambja kiriku kõrval on Eesti Rahvakooli Memoriaal,
kirikuaias Kambjaga seotud kultuuritegelaste mälestuskivid.
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3. Hetkeseis ja arengueeldused

3. 1. Õpilaste koosseis

Kambja põhikool on auväärses eas,  asutatud 1686. a. Kooli õpilaste arv on kasvanud ja 
kahanenud jäädes lähiajaloos 160 ja 205 õpilase vahele, perspektiiv tulevikus kuni 250 õpilast.

2015/2016  õ.-a.  01.  09.  2015.  seisuga  õpib  Kambja  Põhikoolis  175  õpilast  ja  koolis  on  11
klassikomplekti:

klass õpilasi poisse tüdrukuid
Ia 13 5 8
Ib 12 6 6
II 20 9 11
III 17 9 8
IV 17 10 7
V 15 4 11

VI a 15 6 9
VI b 13 6 7
VII 20 13 7
VIII 16 9 7
IX 17 8 9

KOKKU 175 90 85

Koolis õpib õpilasi Valgjärve, Kõlleste, Ülenurme, Haaslava, Vastse-Kuuste vallast
Prognoositav 1. klassi õpilaste (vallavalitsuse andmed) ja lõpetajate arv:
Kambja valla elanike registri järgi asub aastatel 2016-2020  valla koolides I klassi õppima:

2016 2017 2018 2019 2020
I klass 22 27 13 21 ?
lõpetajad 17 16 28 15 17
vahe +5 +11 -15 +6

3.2. Õppetöö kvaliteet (aastahinnete põhjal)

õ/a 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012
I 19/90% 14/100% 21/100% 15/83%
II 13/81% 13/76% 16/94% 11/85%
III 11/61% 11/73% 13/100% 14/64%
IV 9/60% 24/100% 16/80%
IVa 6/43%
IV b 8/62%
Va 7/47% 8/36% 20/100% 13/60%
Vb 9/56%
VI 5/25% 9/53% 16/80% 10/71%
VII 4/25% 11/52% 16/100% 6/33%
VIII 6/33% 10/63% 17/89% 5/45%
IX 11/68% 5/28% 9/90% 4/40%
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2014/2015 õa kooli 172-st õpilasest õppisid neljadele ja viitele 94/55%
Kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“  ja  ainekiituskirjaga autasustati  60 õpilast.  Ainealase,
loomingulise ja sportliku klassi- ning koolivälise tegevuse eest tunnustati 84 õpilast 

3.3. Lõpueksamite sooritus

2014/2015 2013/2014 2012/2013
aine “4” ja “5” kesk hinne “4” ja “5” kesk hinne “4” ja “5” kesk hinne
Eesti keel 75% 3,9 3,5 3,5
Matemaatika 69% 4,0 3,5 3,8
Inglise keel 80% 4,4 5,0 3,7
Bioloogia 100% 4,5 4,0
Keemia 100% 4,3 4,3 4,7
Ühiskonnaõpetus 100% 4,6 3,5 4,0

Õppetöö tase on aastate lõikes hea, lõpuklasside õpilased on motiveeritud ning valmis õpinguid
jätkama valitud koolides ja erialal.

3.4 Edasiõppimine 

2015 2014 2013
Ametikool 66% 50%
Gümnaasium 100 % 33% 50%

3.5 Õpetajad vanuse, hariduse ja kvalifikatsiooni järgi

Tegevõpetajate

arv

vanus sugu

23 alla 30 30-40 41-50 51-60  60 + naine mees
1 4/ 13 % 7/ 30 % 7/ 30 % 5/ 17 % 18/ 75% 5/ 21 %

haridus
kõrg muu kõrg kesk-eri kesk õpib

16/ 69 % 2/8% 3/ 13 % 2/ 8 %
kvalifikatsioon/ametijärk

metoodik vanemõpetaja õpetaja noorempedagoog Kvalif puudub
1 5/ 21 % 15/ 65 % - 2

3.6 Kambja kooli olukorra hindamiseks tehti TNVO {T(tugevus) N(nõrkus) 
V(võimalus) O(oht)} analüüs.
Osalesid ja arvamust avaldasid õpetajate, õpilaste, kooli töötajate, lastevanemate, Kambja 
Vallavalitsuse ja Vallavolikoguvolikogu liikmete ja valla koolide esindajad.
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4. Arengu eesmärgid

4.1. Visioon
Kambja kool on positiivse ja edasipüüdliku ellusuhtumisega õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate
koostööl  põhinev  jätkusuutlik  kool,  mis  toetab  iga  õpilase  arengut  ja  loovust,  väärtustab
põlvkondade vahelist sidet,  kujundab õpiharjumusi ning üldinimlikke väärtusi

4.2. Missioon
Kambja põhikool kindlustab õpilastele turvalise ja kaasaegse õpikeskkonna, aitab kaasa õppimist
väärtustavate,  elukestva  õppe,   oma  riigist,  kultuurist  ja  kaaskodanikest  hoolivate  inimeste
kujunemisele

4.3.  Põhiväärtused 
Loomingulisus ja areng- õpiharjumused ja -oskused, ettevõtlikkus ja ilumeel kogu eluks
Inimlikkus  ja  turvalisus- sõbralikkus,  teiste  aktsepteerimine  ja  seotus  loodusega,  selle
väärtustamine
Õpetaja on: väärikas, sõbralik, õiglane, salliv
Õpilane on: viisakas, töökas, aus, sõbralik
Lapsevanem on: koostöövalimis, mõistev, usaldav, hooliv
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5. Arendatavad valdkonnad ja arengusuunad

5.1. Eestvedamine ja juhtimine

Hetkeolukord
 regulaarsed töökollektiivi koosolekud
 ainesektsioonidest osavõtt
 iganädalased infominutid õpilastele ja õpetajatele
 õppeaasta tegevuste kokkuvõtted ja analüüs
 info liikumine: infostend, kogunemised, kooli kodulehekülg, e-kool
 on olemas kooli arengukava, õppekava, üldtööplaan, õpetajate töökavad, nende viimine 

kooskõlla muutunud seadusandlusega
 määratud hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator
 viiakse läbi õpilaste ja lapsevanemate rahuloluküsitlused
 õpilaste, töötajate ja lapsevanemate tunnustamine
Parendusvaldkonnad
1) plaanide konkreetsem eesmärgistatus ja mõõdetavus
2) dokumentatsiooni ülevaatamine ja ajakohastamine
3) personali kaasamine ja toetamine, koostööle orienteeritud meeskonna loomine
4) kooli kodulehekülje ajakohasus
Põhieesmärgid
1) kujundada kooli töötajatest ühtne ja kooli väärtustele vastavate hoiakutega meeskond ja 
muuta koostöö tulemuslikumaks
2) kaasata koolitöö planeerimisse ja korraldamisse kogu kollektiiv
3) jätkata rahulolu-uuringute läbiviimist
4) ajakohastada kooli dokumentatsioon

Tegevuskava

Tegevus 2016 2017 2018 2019 2020 Indikaatorid Teostajad,
kaasatud

Kooli dokumentatsiooni 
uuendamine

x x x x x Kooli on vajalikud 
seadusega määratud 
dokumendid

juhtkond

Ühtse meeskonna 
kujundamine

x x x x x Ühised üritused, 
tunnustamine

juhtkond

Kooli kodulehekülje asja- ja 
ajakohaseks muutmine

x x x x x Kodulehekülje 
informatiivsus

huvijuht,
õppealajuhataja

Rahulolu-uuringute 
läbiviimine

x x x Küsitluste 
läbiviimise 
regulaarsus

Direktor, 
õppealajuhataja

Väärtuspõhise koolikultuuri 
kujundamine

x x x x x Väärtuspõhine 
õppe- ja kasvatustöö
ainetundides ja 
huvitegevuses

Juhtkond, 
aineõpetajad

5.2. Personalijuhtimine

Hetkeolukord
 kõik olemasolevad ametikohad on täidetud
 tegevõpetajaid on 23
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 kvalifikatsiooni nõuetele vaastavad 1 metoodik, 5 vanemõpetajat, 15 õpetajat
 kvalifikatsioon puudub- 2 õpetajat
 tugisüsteemis töötab logopeed/eripedagoog (1), õpiabiõpetaja (1), pikapäevarühma 

kasvatajad (2)
 puudub sotsiaalpedagoog, psühholoog, infojuht
 täiendõppe võimaluste kasutamine
 koolisisese täiendõppe korraldamine meetodid: kolleegilt kolleegile, väliskoolituste 

kokkuvõtted, avatud tunnid, koostöö naaberkoolidega
 mentorlus noorte õpetajate toetamiseks
 rahulolu-uuringute ja arenguvestluste läbiviimise puudulikkus
 õppenõukogu tegutsemine pädevuse piires
 töökoosolekute korraldamine
Parendusvaldkonnad
1) arenguvestluste ja rahuloluküsitluste läbiviimine kooli personaliga arenguvajaduste 
väljaselgitamiseks
2) personali tunnustamissüsteemi väljatöötamine
3) töötajate ametijuhendite ja töölepingute kaasajastamine
4) klassijuhatajate ja õpetajate töö väärtustamine
5) tugispetsialistide tööle võtmine
Eesmärgid
1) viia läbi arenguvestlused ja rahuloluküsitlused kooli personaliga
2) töötada välja õpetajate, klassijuhatajate tunnustamise süsteem
3) vajaduspõhine osalemine täiendkoolituses
Tegevuskava

Tegevus 2016 2017 2018 2019 2020 Indikaatorid Teostajad,
kaasatud

Arenguvestluste läbiviimine x x x On läbiviidud 
vähemalt kord 
kahe õppeaasta 
jooksul

direktor

Töötajate ametijuhendite ja 
töölepingute läbivaatamine ja 
kaasajastamine

x x x x x Ametijuhendid on
vastavusse viidud 
töötaja reaalse 
tegevusega

direktor

Personali tunnustamissüsteemi 
väljatöötamine

x Personal on 
motiveeritud  ja 
töö tulemuslik

Juhtkond, 
hoolekogu

Rahulolu-uuringute läbiviiminex x x Küsitluste 
läbiviimise 
regulaarsus

Direktor, 
õppealajuhataja

Vajaduspõhine täiendkoolituse 
võimaldamine kooli personalile

x x x x x Tulemuslik ja 
arendav õppetöö

direktor

Koolituskava 2016-2020

Põhisuunad:

 IT õpikeskkonna kaasaajastamine ja mitmekesistamine
 Kujundav hindamine ja väärtuskasvatus
 Üldpädevuste ja läbivate teemade kajastamine õppekavas, töökavas ja nende 

realiseerimine
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Planeeritavad koolitused:

 IT õpikeskkonna võimalused
 kujundav hindamine kui väärtuskasvatus
 arengu- ja suhtluspsühholoogiaalased koolitused
 kogemuskoolitused „Kolleegilt kolleegile“
 õpilaste õpitegevuse individualiseerimine ja jõukohastamine
 haridustehnoloogiaalased koolitused
 turvalisuse tagamist ja ohtusid ennetav koolitus

5.3. Koostöö huvigruppidega

Hetkeolukord
 kooli huvigrupid on õpilasesindus, kohalik omavalitsus, lapsevanemad, hoolekogu, 

Rajaleidja, Innove, Kambja valla koolid, naaberkoolid, B. G. Forseliuse Selts ja seltsi 
noortekogu, noortekeskus Öökull, lasteaed, vilistlased, endised õpetajad, TÜ Teaduskool, 
Tartu Kutsehariduskeskus, Vooremaa Geopargi ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
sihtasutused, erinevad muuseumid

 pedagoogiline personal on kaasatud läbi õppe- ja tunnivälise tegevuse koostöösse 
erinevate gruppidega

 lastevanemate, hoolekogu ja õpilasesinduse kaasamine kooli tegevusse, kuid 
tagasihoidlikult

 õpilaste ja lapsevanemate rahulolu küsitluste arvamuste ja ettepanekute arvestamine 
koolielu organiseerimisel

 arenguvestluste läbiviimine
 ühisüritused valla koolidega (spordipäevad, kontserdid)
 õpilaste ja lapsevanemate ühisüritused (matkad, ekskursioonid, tähtpäevalised üritused 

jne)
 lastevanemate ja kooli koostöö info paremaks edastamiseks ekooli ja kodulehekülje 

kaudu
 õpilaste suunamine TÜ Teaduskooli õppima
 huvitavad tunnid muuseumides, AHHAA keskuses, loodusprogrammid
 õpiabi,  psühholoogiline- ja karjäärinõustamine Rajaleidja spetsialistide poolt

Parendusvaldkonnad
1) koostöö lapsevanemate ja hoolekoguga, lastevanemate koolitused
2) õpilasesinduse tõhusam kaasamine koolielu korraldamisse

Põhieesmärgid
1) koostöö kooli hoolekogu ja lapsevanematega
2) koolituste korraldamine lapsevanematele
3) aktiviseerida õpilasesinduse omaalgatuslikku tegevust

Tegevuskava

Tegevus 2016 2017 2018 2019 2020 Indikaatorid Teostajad,
kaasatud

Huvigruppide ootuste 
väljaselgitamine 
(õpilasesindus, hoolekogu, 
lapsevanemad, õpilased, kooli 
personal)

x x x Küsitluste, 
vestluste 
läbiviimine

juhtkond
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Tegusa õpilasesinduse 
kujundamine, osakaalu 
suurendamine kooli tegevuses

x On valitud 
õpilasesindus, kes
osaleb 
kooliarenduses

Direktor, 
huvijuht

Lastevanemate koolitamine x x x Osalemine 
koolitustel, 
lastevanemate 
päeval, üritustel

Direktor, 
õppealajuhataja, 
hoolekogu

Kooli positiivse kuvandi 
edastamine huvigruppidele 
valla lehe Koduvald, ekooli, 
kodulehe kaudu

x x x x x On tutvustatud 
tegevusi, 
saavutusi, 
sündmusi

Kooli juhtkond, 
õpetajad

Lastevanemate koosolekud 
koolielu küsimustes ja 
koolituste läbiviimiseks

x x x x x Toimuvad 
regulaarselt

Direktor 

5.4. Ressursside juhtimine
Hetkeolukord

 kool töötab kahes hoones: õppehoone (2005), valla spordihoone
 koolil on kohaliku omavalitsuse poolt finantseeritav oma söökla
 õpilastel ja õpetajatel on arvutite kasutamise võimalus
 koolis asub valla raamatukogu
 mõnes klassis ja aulas on statsionaarsed projektorid
 koolil on kaks välipalliväljakut
 õppekirjandus asub õpikute hoidlas
 on jalgrataste hoidla
 spordiinventari ja staadioni hooldamiseks vajalike vahendite hoiustamiseks olemas 

hoiuruumid
 lasteaia vanema rühma kasutuses on kaks klassiruumi
Parendusvaldkonnad

1) kooli õppe- ja töökeskkonna vastavusse viimine uue õppekava nõuetega
2) pikapäevarühma vaba aja tegevuse sisustamiseks vajaliku inventari muretsemine 
(mänguväljak, arendavad mängud jne)
3) tingimuste loomine õuesõppeks
Põhieesmärgid
1) täiustada kaasaegse tehnikaga arvutiklassi, aineõpetuse klasse
2) digivahendite soetamine ja kasutamine õppetöö mitmekesistamisel
3) õppevahendite muretsemine ja vastavusse viimine uue PGS-i ja põhikooli õppekava 
nõuetega

Tegevuskava

Tegevus 2016 2017 2018 2019 2020 Indikaatorid Teostajad,
kaasatud

Eelarve ressursside 
kasutamise kokkuvõtted ja 
analüüs

x x x x x Õpilaste arengut 
toetav ressursside 
kasutus, vajalike 
õppevahendite 
olemasolu

Direktor, omanik 
(KOV)

IKT vahendite 
kaasajastamine

x x x x x Kiirem 
internetiühendus, 

Direktor, omanik 
(KOV)

12



klassides 
statsionaarsed 
projektorid ja 
ekraanid

Pikapäevarühmale vajalike 
vahendite muretsemine

x x x x x Arengukeskkonna 
ja järelvalve 
tagamine

Direktor, 
majandusjuhataja

Õppevahendite muretsemine 
vastavuses PGS- ja 
õppekava nõuetega

x x x x x Kool töötab uute 
nõudmistega 
kooskõlas

Direktor 

5.5. Õppe- ja kasvatustöö
Hetkeolukord

 koolil on  uuendustest lähtuvalt koostatud õppekava ja ainekavad
 hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks on loodud õpiabirühmad (32 õpilast) ja 

tööle rakendatud tugisüsteem
 töötab pikapäevarühm (35 õpilast), abi koduste ülesannete täitmisel ja järelvalve 

tagamine
 toimib individuaalne õpiabi õpiraskustega õpilastele
 üks õpilane õpib LÕK alusel
 hea koostöö ja vajadusel abi Rajaleidja nõustajatega
 andekate õpilastega toimub individuaalne töö olümpiaadideks ja konkurssideks 

valmistumisel
 heal tasemel on sportlik tegevus („Tähelepanu, start“, rahvastepall, jalgpall, korvpall)
 õppe- ja kasvatustegevust ja õpilaste arengut toetab huvikool (soolo- ja ansamblilaul, 

pillimäng) ja paljud huvialaringid (inglise keel, noorteadlased, keemiaring, arvutiring, 
kunsti- ja käsitööring, malering, folkloor ja tants)

 töötavad lastekoor ja mudilaskoor, kes on läbinud laulupidudele saamise konkursi
 ainetunde viiakse läbi arvutiklassis, toimib arvutiõpetuse lõiming teiste ainetega, ühes 

klassis on puutetahvel
 koolis väärtustatakse ja hinnatakse traditsioone
 igal aastal ilmub kogukonna ja kooli ajalugu, koolielu ning kultuuri jäädvustav almanahh 

Tootsi Taskud
 õppetöö läbiviimine klassi-ja koolivälises keskkonnas (õppekäigud, muuseumid jne)
 osalemine RMK, KIK projektis
 külalisõpetajad ainetunnis projekti „Tagasi kooli“ raames
 süsteemne karjääriõpetus ja nõustamine
 rändnäitused
 kultuuri edendavad kontserdid: Eesti Kontsert, Pille Lille Muusikute Fond, Meistrite 

Akadeemia
 haridustulemus: kõik 9. klassi õpilased on lõpetanud kooli ja edasiõppimine 100%
 tasemetööd 3. ja 6. klassis on sooritatud edukalt 

- III kl- keskmine hinne 3,9 ja 3,7

- VI kl- keskmine hinne 4,0, 3,3, 4,3
Parendusvaldkonnad 
1) hariduslike erivajadustega õpilaste arvu suurenemine, õpiabi tugispetsialistide vajadus
2) õppevahendite muretsemine uue PGS-i ja õppekava rakendumise ja täitmisega
3) IT vahendite soetamine (statsionaarsed projektorid), IT spetsialisti tõhusam abi
Eesmärgid
1) õppekava arendamine
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2) kujundava hindamise vajaduse teadvustamine ja rakendamine kui tulemuslikkuse motivaator
3) õpilastes algatusvõime, koostööoskuse ja tööharjumuste arendamine

Tegevuskava

Tegevus 2016 2017 2018 2019 2020 Indikaatorid Teostajad,
kaasatud

Õpilase arengu jälgimine ja 
toetamine

x x x x x Kõigi õpilastega 
viiakse läbi 
arenguvestlused, 
on rakendunud 
tugisüsteem

Klassijuhatajad, 
HEV 
koordinaator, 
õppealajuhataja

Ühisettevõtmiste 
korraldamine Tartumaa 
koolidega, huvigruppidega

x x x x x Ainealased, 
sportlikud, 
kultuurilised 
üritused

Huvijuht, 
aineõpetajad

Osalemine olümpiaadidel, 
konkurssidel, võistlustel

x x x x x Õpilaste 
tulemused

Aineõpetajad, 
huvijuht

Osalemine projektides,
loodusprogrammid

x x x x x Läbiviidud 
õuesõppe 
praktilised tunnid

Aineõpetajad 
KIK, RMK

Teadus-, kunsti-, spordialane 
tegevus loovtöödena

x x x x x Valminud 
loovtööd

Õppealajuhataja, 
juhendajad

Õpilaste ja õpetajate 
tunnustamine kui motivaator

x x x x x Tulemuslikkuse 
näitajad

Direktor 

Kujundava hindamise 
rakendamine 1.- 6.kl

x Õppetöö 
motivaator

Direktor, 
õppealajuhataja

Digipädevuste arendamine x x x x x Õppekava 
rakendumine

Direktor

Õuesõppe võimaluste 
kasutamine kohaliku 
ajaloolise, kultuurilise ja 
loodusliku väärtusega 
paikkonnas 

x x x x x Õppekava nõuete 
täitmine

Aineõpetajad 
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6.  Arengukava täiendamine ja uuendamine

6.1 Arengukava täitmise kontroll, ettepanekute esitamine ning kogumine
6.1.1 Arengukava täitmist analüüsitakse ja korrigeeritakse igal aastal
6.1.2 Arengukava täitmise eest vastutab direktor, kes kaasab vajalikud töötajad või töögrupid
6.1.3  Arengukava   täiendamiseks  ja  uuendamiseks  vajaminev  informatsioon  saadakse
Kambja  Vallavolikogu  ja  Vallavalitsuse  õigusaktidest,  riiklikest  õigusaktidest,  kooli
sisehindamise  tulemustest,  riikliku  järelevalve  aktidest,  Kambja  Põhikooli  hoolekogu
otsustest ning lastevanemate, õpilaste, kooli töötajate, huvigruppide ettepanekutest
6.1.4  Arengukava  kui  koolijuhtimise  töödokument  on  avatud  täiendus-  ja
muudatusettepanekuteks  hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse liikmetele

6.2 Arengukava täiendamine, uuendamine ja paranduste sisseviimine
6.2.1 Kooli arengukava muudetakse seoses:

- haridusalaste õigusaktide muudatustega

- muudatustega kooli eelarves

- muudatustega riiklikus õppekavas

- arengukava analüüsist tulenevate muudatustega

- õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega

- arengukava tähtaja möödumisega
6.2.2 Ettepanekud ja täiendused kuuluvad läbiarutamisele õppenõukogus
6.2.3 Arengukava esitatakse kooli hoolekogule arvamuse andmiseks
6.2.4 Arengukava kinnitab Kambja Vallavolikogu
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