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SISSEJUHATUS 
 

Mõniste Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  

 

Mõniste Kooli arengukava 2013 – 2016  koostamisest võttis osa kogu kooli kollektiiv. 

Arengukava koostati perioodil mai – nov 2012. Arengukava koostamisel võeti aluseks 

õppekasvatustöö kokkuvõtteid ja teisi sisehindamise raames tehtavaid kokkuvõtteid ning 

eelmise arengukava täitmise kokkuvõtet. Sisehindamise kompleksne kokkuvõte tehakse ja 

aruanne koostatakse 2013. aasta jaanuaris.  

 

Arengukava koostades analüüsiti grupitööna kooli nõrkusi ja tugevusi planeeritavatest 

tegevustest lähtuvalt ning selle tulemusena täpsustati kooli arenguvajadusi ja 

arenguvõimalusi, mida omakorda kasutati tegevuskava väljatöötamisel. Uut SWOT-analüüsi 

sel korral ei tehtud. Töökoosolekul, kus osalesid kõik kooli töötajad, arutasime läbi kooli 

visiooni, missiooni, põhiväärtused ning arengukava uue tegevuskava. Arengukava 

koostamisel võtsime üheks aluseks ka õpilaste arvu prognoosi aastani 2020. Samuti võtsime 

aluseks kõrgema tasandi arengukavad.   

 

Arengukava tegevuskava koostades lähtuti viiest võtmevaldkonnast, mis peavad olema 

aluseks sisehindamisel. Arengukava eelnõu anti läbitöötamiseks ja arvamuse avaldamiseks 

hoolekogu liikmetele. Arengukava eelnõu arutati läbi ja avaldati arvamust ka õppenõukogu 

poolt. Arengukava eelnõu oli avalikult tutvumiseks kaheks nädalaks välja pandud kooli 

koduleheküljel ja kohalikus valla raamatukogus.  Ettepanekuid avalikustamise käigus ei 

tehtud.  

 

Mõniste Kooli arengukava lähtub: 

Eesti põhikooli riiklikust õppekavast 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest 

Võru maakonna arengustrateegiast 2009 – 2019 

Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegiast 2011 – 2019 

Võrumaa lasteaedade kasvukeskkonna kaasajastamise arengukavast 2009 - 2013 

Mõniste valla arengukavast 2013 – 2019 

Mõniste Kooli arengukavast 2009 – 2011  ja selle täitmise analüüsist 

Mõniste Kooli sisehindamise raames tehtud kokkuvõtetest 

Mõniste Kooli põhimäärusest 

rühmatööde, ühise arutelu ja avalikustamise tulemustest 

 

Arengukava koostamisel on aluseks võetud ka riiklikul tasandil seatud prioriteedid. 
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1. OLUKORRA KIRJELDUS 
 

1. Üldiselt 

Mõniste Kool asub Võrumaal Mõniste vallas Kuutsi külas. Esimesed andmed koolihariduse 

võimaldamisest pärinevad 1730. aastast. Kool on pikaajaliste traditsioonidega valla hariduselu 

keskus. Kooli omanäolisus kajastub põhiväärtustes.  

 

Mõniste Kooli teeninduspiirkond on Mõniste valla territoorium. 2005. aasta septembril liideti 

Mõniste Põhikooliga Mõniste lasteaed ja kool nimetati ümber Mõniste Kooliks. Mõniste 

lasteaed on töötanud alates 1962. aastast. Praegune Mõniste Kool asub kahes omavahel 

ühendatud hoones, millest vanem on ehitatud 1898. aastal ja uuem hoone 2000. aastal. Koolis 

on kaasaegne arvutiklass, muusikaõpetuse klass, jõusaal ja renoveeritud köök. Alates 2004. 

aastast töötab koolimaja vanemas osas avalik internetipunkt ning alates 2007. aastast on kogu 

koolimaja territoorium kaetud WiFi alaga. Õpilastele, õpetajatele ja valla elanikele on 

kasutada kooliga samas majas asuv küla raamatukogu. Õpilastele kasutamiseks on ka kooli 

lugemissaal ja seal asuv õppekirjandus. Kokku on koolimajas kasulikku pinda 2569.3 m
2
 

(millest hoone vanemas osas on 695 m
2
). Kooli vahetus läheduses asub ka nn poiste 

tööõpetuse maja (kasulikku pinda 107,8 m
2
), mis rekonstrueeriti EAS abiga 2007/2008. 

õppeaastaks. Koolimaja vastas teisel pool teed asub Mõniste Kooli spordi- ja huvitegevuse 

hoone (nn rahvamaja), mille rekonstrueerimine 2008. aastal parendas oluliselt kooli õpilaste 

sportimise ja huvitöö tingimusi. 2008. aasta kevadel valmis Mõniste Kooli rekonstrueerimise 

eskiisprojekt, mis hõlmab koolimaja vanemat osa. 2009. aasta septembriks rekonstrueeriti 

EAS toel kooli staadion. Karisöödil asub kooli õueõppe klass, kus on loodud esmased 

tingimused õueõppe tundide läbiviimiseks. 2012. aastal täpsustati koostöös projekteerijaga 

koolimaja vanema osa rekonstrueerimise projekti seades prioriteediks söögisaali 

rekonstrueerimise. 

 

Koolimajast paarisaja meetri kaugusel asub Mõniste Muuseum, kus õpilased saavad osaleda 

temaatilistel õppepäevadel ja muuseumitundides. Koostööpartneriteks on kujunenud ka 

Murtud Rukkilille Ühing, Metsavenna talu, B. G. Forseliuse Selts, Päästeameti Mõniste 

tugikomando, Alaveski Loomapark, Kaitseliit (NK ja KT tegevus) ja Varstu lasteaed. 

Lasteaed teeb koostööd kohalike talunikega teemapäevade ja õppekäikude läbiviimiseks.    

 
 

2. Õpijõudlus ja haridusliku erivajadusega laste toetamine  

Õpilaste toetamiseks tehakse Mõniste Koolis tõhusat tööd. Seda väljendavad järgmised 

näitajad: 

 

a) Klassikursuse kordajate osakaal: 

2005/2006 õppeaastal  0% 

2006/2007 õppeaastal 0,9% 

2007/2008 õppeaastal 0%  

2008/2009 õppeaastal 1,0% 

2009/2010 õppeaastal 1,2% 

2010/2011 õppeaastal 0% 

2011/2012 õppeaastal 0% 
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b) Täiendavale õppetööle jäänud õpilaste arv:  
   võrdluseks - 2004/2005 – 16 (14%);  

2005/2006 – 6 õpilast (5,6%) 113st 

2006/2007 – 6 õpilast (5,9%) 106st 

2007/2008 – 6 õpilast (5.9%) 101st 

2008/2009 – 8 õpilast (8,8%) 91st 

2009/2010 õppeaastal (7,2%) 83st 

2010/2011 õppeaastal (2,7%) 72st 

2011/2012 õppeaastal (8%) 75st 
 

Tänu rakendatud tugisüsteemidele on klassikursuse kordajate arv stabiilselt madal. Klassi 

kordama jätmise otsused on olnud väga kaalutletud. Stabiilselt madal on olnud  ka täiendavale 

õppetööle jäänud õpilaste arv. Lühiajaliste individuaalsete õppekavade rakendamise süsteem 

võimaldab õpilasel parandada mitterahuldava veerandi hinde õppeaasta jooksul ning seetõttu 

on õppeaasta lõpuks vähem õppevõlgnevustega õpilasi kui neid olnuks selle süsteemi 

rakendamiseta. 

 

Tabelis 1 on toodud Mõniste Kooli, Hargla Kooli, Varstu Keskkooli põhikooli osa ja Antsla 

Gümnaasiumi põhikooli osa põhilised andmed 2010/2011 EHIS andmete põhjal (Mõniste 

valla arengukava 2013 – 2019). 

 Mõniste Kool Hargla Kool Antsla Gümnaasiumi 

põhikooli osa 
Varstu Keskkooli 

põhikooli osa 

Õpilaste arv 

põhikoolis 07.02.12  

75  53  272  68  

Klassi täituvus 

põhikoolis 2010/11 

õa  

10,7  7,6  16  11,3  

Põhikooli 

lõpetanute osakaal 

2010/11 õa  

100,0%  91,7%  98,5%  81,2%  

 

 

c) Põhikooli lõpueksamid õppeaastati, kus on saavutatud võrreldes vabariigi keskmisega 

kõrgem tulemus (Tabel 2):  

õppeaasta vabariigi keskmisest kõrgem tulemus õppeaineti 

2011/2012 eesti keel ja kirjandus, matemaatika, inglise keel, bioloogia, keemia, geograafia 

(kõigis lõpueksamiainetes) 

2010/2011 eesti keel ja kirjandus, inglise keel, bioloogia, geograafia, keemia 

2009/2010 matemaatika, inglise keel, keemia, ühiskonnaõpetus 

2008/2009 eesti keel ja kirjandus, matemaatika, inglise keel, bioloogia, keemia, 

ühiskonnaõpetus, geograafia (kõigis lõpueksamiainetes) 

2007/2008 bioloogia, vene keel 

2006/2007 matemaatika, bioloogia, inglise keel 

2005/2006 ühiskonnaõpetus 

2004/2005 emakeel, matemaatika, keemia, inglise keel 
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Õppeaastate võrdlusena on viimastel aastatel olnud kahel aastal lõpueksamite tulemused 

vabariigi keskmistest kõrgemad kõigis eksamiainetes.  

 

d) Koolikohustuse mittetäitjate osakaal põhikooli õpilaste koguarvust  
Koolikohustuse mittetäitjate osakaal on alates 2005/2006 õppeaastast olnud 0%. Küll on aga 

esinenud juhtumeid, kus koolikohustuse täitmise tagamiseks oleme pidanud rakendama 

vastavaid meetmeid. Klassijuhatajate töö ja koostöövõrgustik on taganud koolikohustuse 

täitmise. 

 

e) Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust  
Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust on perioodil 2005/2006 – 2007/2008 

keskmiselt olnud 97,6 % (41 õpilast 42st).  

2008/2009 õppeaastal 100% (neist 1 katkestas õpingud keskkoolis (on kodune), 2 kutsekoolis) 

2009/2010 õppeaastal 100% (neist 1 läks kutse-, sealt keskkooli, katkestas õpingud, töötab) 

2010/2011 õppeaastal 100%  

2011/2012 õppeaastal 100% 

 

Õpingute jätkamine: 

Perioodil 2005/2006 - 2007/2008 oli õpingute jätkamise esmaseks valikuks keskkool. See 

trend ei ole ka viimasel kolmel aastal muutunud.  

2008/2009 - 17 põhikooli lõpetajast: 13 keskkooli (neist Varstusse 12), 4 kutsekooli 

2009/2010 - 13 põhikooli lõpetajast: 7 keskkooli (neist Varstusse 5, lisaks 2), 6 kutsekooli 

2010/2011 - 11 põhikooli lõpetajast: 6 keskkooli (neist 3 Varstusse), 5 kutsekooli 

2011/2012 -  8 põhikooli lõpetajast: 5 keskkooli (neist 1 Varstusse), 3 kutsekooli 

 

Põhikooli lõpetanud õppurid, kes on soovinud jätkata õpinguid konkursiga gümnaasiumites, 

on õppeasutusse sisse saanud. Viimasel kolmel aastal on meie lõpetajad asunud keskkooli 

osas õppima Varstu Keskkooli, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse, Nõo 

Reaalgümnaasiumisse ja Tartu Kommetsgümnaasiumisse. Kutsekoolidest on olnud 

eelistatuimad Tartu Kutsehariduskeskus, Võrumaa Kutsehariduskeskus ja Valga 

Kutseõppekeskus. Õpingud on järgmises kooliastmes katkestanud neli õpilast, kellest kaks 

õppisid Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja kaks Varstu Keskkoolis.  

 

f) Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal  
Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal (arvestamata pikapäevarühma) õpilaste 

koguarvust oli perioodil 2005/2006 - 2007/2008 põhikooli osas vahemikus 37,2% - 52,4 % ja 

lasteaia osas 3,3 % - 5,9 %. Viimasel sisehindamise perioodil on toetatud tugisüsteemide abil 

järgmiselt: 

2008/2009 õppeaastal põhikooli osas oli 42,8%  

2009/2010 õppeaastal põhikooli osas 59% 

2010/2011 õppeaastal põhikooli osas 47% 

2011/2012 õppeaastal põhikooli osas  35% 

Arvestamisel on tugisüsteemide poolt toetatud õpilaste hulka arvatud parandusõpperühmades 

osalevad, logopeedi või muu eriala spetsialisti konsultatsiooni saanud ja kogu õppeaasta vältel 

individuaalse õppekava järgi õppinud õpilased (sh LÕK). Muid tugisüsteeme arvutamisel pole 

siinkohal arvestatud. Arvestatud pole tugisüsteeme, mida rakendatakse õppeaasta jooksul 

mingile kindlale sihtgrupile (nt pikapäevarühm) või kõigile (nt järelevastamine). 
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Haridusliku erivajadusega laste toetamine toimus järgmiste tugisüsteemide abil: 

 õpiabi tunnid - nimekirjad vaadatakse üle iga õppeveerandi lõpus 

 konsultatsiooni- ja järeleaitamistunnid vastava graafiku alusel 

 lühiajalised individuaalsed õppekavad õppeaineti (mitterahuldava veerandi hinde 

parandamiseks koostatav individuaalne plaan õpilasele) 

 lihtsustatud õppekava (perioodil 2006/2007 – 2009/2010 puudus vajadus, hiljem 2) 

 diferentseeritud hindamine 

 ümarlauakoosolekute süsteem (alates 2005/2006 õppeaastast) mitterahuldava veerandi 

hinde saanud õpilastega, mille osapoolteks olid aineõpetaja, klassijuhataja, 

õppealajuhataja, direktor, õpilane ja kahe järjestikuse mitterahuldava veerandi hinde 

puhul ka lapsevanem) – viimasel kolmel aastal tehtud vastavalt klassijuhataja 

ettepanekule. 

 klassijuhatajate koostöö lapsevanemaga õpilasele vajaliku toe tagamiseks, nt abi 

spetsialisti vastuvõtu korraldamiseks, sõiduks 

 tugiõpe järeleaitamiseks (õpilasele personaalselt) 

 täiendav õppetöö 

 

Toimis õpilaste toetamiseks ka: 

 koostöö psühhiaatriga (HEV selgitamiseks), sh alates 2006.a lasteaias   

 koostöö logopeediga (HEV selgitamiseks), sh alates 2007.a lasteaias 

 pikapäevarühm  

 huviringide töö õpilaste andekuse toetamiseks (nt sport, kodu-uurimine, tants)  

 tugiõpe andekatele lisaainetunnina 

 diferentseeritud õpetamine ainetunnis (lisatöö andekatele) 

 lisaõpe andekuse toetamiseks (TÜ teaduskool, ettevalmistus olümpiaadideks, 

konkurssideks, võistlusteks) 

 arenguvestlused ja koostöö lapsevanemaga 

 lapse individuaalsusest lähtumine lasteaias 

 

3. Lasteasutuse külastatavus ja rühma täituvus 

 

Lasteaias on kaks liitrühma. Laste kohalkäimise määra mõjutab lasteaia suvine ning 

koolivaheaegadel lahtioleku aeg. Praktika on näidanud, et koolivaheaegadel langeb 

kohalkäivate laste arv oluliselt. Hoolekogu ettepanekul on igal aastal olnud lasteaia suvine 

lahtiolekuaeg erinev. Samuti hoolekogu teinud ettepanekuid talvisel koolivaheajal lasteaia 

lahtioleku osas. 

 

Keskmine laste kohaloleku arv jäi tervisekaitse nõuetega lubatud piiridesse (25).  Peale 2011. 

aastal toimunud lastaia ruumide laiendamist ühe klassiruumi arvel, ruumikitsikus enam 

probleemiks ei ole.  

 

Omame pidevat ülevaadet koolikohustuslikku ikka jõudvatest lastest vallas ja vajadusel 

suuname lapsevanemat oma last lasteaeda panema. Püüame suunata lapsevanemaid nii, et 

kõik koolieelikud käiksid lasteaias. Laste kohalkäimise kohta peetakse täpset arvestust. 

Lapsevanemale on mugavaks ja säästvaks võimaluseks samal päeval teatada, kui ta soovib 

last toidult maha arvata, seda isegi söögikordade lõikes. 
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Laste keskmine nimestikuline arv lasteaias oli 2005/2006 – 2008/2009 õppeaastal 35. Alates 

2008. aasta septembrist on laste arv olnud järgmine:  

seisuga 08.09.2008 – 32 last 

seisuga 21.10.2009 – 32 last 

seisuga 01.09.2010 – 31 last 

seisuga 05.09.2011 – 29 last 

seisuga 15.09.2012 – 25 last 

seisuga 15.01.2012 – 31 last 
 

 

4. Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele 

Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate ametikohtade osakaal õpetajate ametikohtade koguarvust 

põhikooli osas:  

2005/2006 -  100% 

2006/2007 -  94% 

2007/2008 -  61% (oleks olnud 100%, kuid nõuded muutusid) 

2008/2009 - 70%   

2009/2010 - 78% 

2010/2011 - 94%  

2011/2012 - 97% 

 

Mõniste Koolis töötas aastatel 2005 - 2008 neli vanemõpetajat. Perioodil 2008 – 2011 töötas 

koolis 3 vanemõpetajat ja alates 2010 aastast neli vanemõpetajat. Seitsmele õpetajale, kes sel 

perioodil on koolis töötanud, on omistatud Võrumaa Aasta Õpetaja tiitel. 2012/2013 

õppeaastal töötab koolis neli nimetatud tiitli pälvinud õpetajat, neist kolm on vanemõpetajad.  

 

Lasteaias on 2 õpetajat. Neist üks on kõrgharidusega ja teine keskeri haridusega. Mõlema 

õpetaja kvalifikatsioon vastab nõuetele. Lisaks hakkas alates 2006/2007. õppeaastast muusika 

tunde andma lasteaias kooli muusika õpetaja ja ühte liikumistundi nädalas kooli kehalise 

kasvatuse õpetaja. Lasteaed on kaasatud kooli üritustesse. Kindlasti aitab see kaasa laste 

sotsialiseerumisele ja koolikeskkonnaga harjumisele. Lasteaia õpetajate abid on väga 

toimekad, tublid ja initsiatiivikad, võttes õpetajatega võrdselt osa kõigi lasteaia ürituste ja 

tegemiste korraldamisest ja läbiviimisest. 

 
 

5. Personali täienduskoolitus 

Täienduskoolituses osalenud pedagoogide osakaal pedagoogide üldarvust kolmel viimasel 

õppeaastal on olnud põhikooli osas 100% ja lasteaia osas 100%. Kuna on olnud 

majanduslikult rasked ajad, on pedagoogid sageli piirdunud ainesektsioonide korraldatavate 

või muude tasuta koolitustega. 

 

Pidevalt on õpetajad omandanud ülikoolis ka tasemeharidust. Tasemeharidust on omandanud: 

2005/06 õa 3 õpetajat (vene keele; inglise keele; matemaatika õpetajad); 2006/07 õa 3 õpetajat 

(vene keele, matemaatika ja  inglise keele õpetajad – lõpetas cum laude 2007); 2007/08 õa 3 

õpetajat (vene keele, kunsti ja matemaatika õpetajad – lõpetas 2008); 2008/2009 õa  3 õpetajat 

(vene keele õpetaja ning matemaatika ja  inglise keele (eripedagoogika alal) õpetajad 

magistriõppes); 2009/2010  õa 2 õpetajat (matemaatika ja  inglise keele (eripedagoogika alal – 
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lõpetas cum laude) õpetajad); 2010/2011 ei õppinud keegi tasemeõppes; 2011/2012 õa 1 

õpetaja (füüsika õpetaja). 

 

2007/08 õa viidi sisse koolisisese metoodikapäeva korraldamine koolitustelt saadud 

kogemuste jagamise, tagasiside andmise ja ressursside kasutamise otstarbekuse hindamise 

eesmärgil. Nii lasteaia kui kooli osas on analüüsitud kuidas on koolitustel omandatut praktikas 

rakendatud. 

 

 

6. Õpetajate vanuseline koosseis  

 

Tabel 3. Õpetajate vanuseline koosseis vanusegrupiti protsentides (%) põhikooli osas 1. 

septembri seisuga ja õpetajate arv:  

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 vanus 

0 0 6 6 0 0 8,3 alla 25 

14 14 13 6 0 0 0 25-29 

29 36 6 13 25 21 8,3 30-39 

21 21,5 38 31 38 43 42 40-49 

29 21,5 31 31 31 29 33 50-59 

7 7 6 13 6 7 8,3 60 ja üle 

14 14 16 16 16 14 12 Õpetajate 

arv koolis* 

* arv ei näita ametikohtade arvu 

 

Õpetajate vanuseline koosseis on hea, sest kollektiivi kuulub erinevas vanuses töötajaid, 

sealhulgas staazikaid pedagooge, kes on noortele õpetajatele mentoreiks. Vanuseline jaotumus 

aastate lõikes on ühtlane. 

 

Lasteaia personali koosseis on olnud püsiv jäädes perioodil 2005/2006 – 2011/2012 

vahemikku 41 – 59 eluaastat. Personali vanuselist koosseisu vanusegrupiti protsentides 

lasteaia osas kirjaldab Tabel 4:  

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 vanus 

60 60 40 40 40 20 20 40-49 

40 40 60 60 60 80 80 50-59 

5 5 5 5 5 5 5 Lasteaia 

töötajate arv* 

* arvestatud on vahetult lastega töötavaid täiskohaga töötajaid 

. 
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7. Lapsevanema rahulolu 

Laiaulatuslik rahuloluküsitlus viidi lapsevanematele läbi 2008. aasta kevadel. Lapsevanemad 

avaldasid tol korral rahulolu järgmistes aspektides (küsitluste käigus saadud tagasiside): 

 õppetöö tase ja kooli maine 

 õpetajate osavõtlikkus, pühendumus 

 tugisüsteemide toimimine 

 e-kooli rakendumine  

 koolikeskkonna õpilasesõbralikkus ja turvalisus 

 toitlustus 

 bussiliikluse korraldus 

 arvukate spordiringide töö 

 kooli avatus ja koostöötahe 

 üritused, rohked õppekäigud lasteaias 

Vähem oldi rahul huvitegevuse valikuvõimalustega ja info liikumisega kooli ja kodu vahel. 

 

Lapsevanemate 2012. aastal toimunud laiaulatusliku küsitlemise tulemusena avaldasid 

lapsevanemad rahulolu järgmistes aspektides: 

 kooli maine 

 õpetajate osavõtlikkus, pühendumus, paindlikkus 

 kooli personali koostöövalmidus 

 tugisüsteemide toimimine 

 lapse soovide ja vajadustega arvestamine 

 koolikeskkonna õpilasesõbralikkus 

 toitlustus 

 bussiliikluse korraldus 

 arvukate spordiringide töö 

 üritused, rohked õppekäigud lasteaias 

Valdav enamus lapsevanemaid on arvanud, et nende lapsele meeldib koolis käia. 

Lapsevanemate tagasiside on valdavalt positiivne. E-kooli kasutselevõtt on aidanud parendada 

info liikumist kooli ja kodu vahel, kuid see on siiski lapsevanemate arvates veel 

parendustvajav aspekt. Lapsevanemate rahulolu huviringide tööga on oluliselt paranenud. 

Võrreldes eelmise sisehindamise perioodiga muudes aspektides ei ole rahulolu vähenemine 

täheldatav.  

 

Täpsemad analüüsid sisehindamise käigus tehtud lapsevanemate küsitlemisest ja varasemate 

rahuloluküsitluste kokkuvõtted on talletatud dokumentidena (sisehindamise dokumentide 

juures). Soovijad saavad nendega tutvuda. 

 

 

8. Erinevate huvigruppide kaasatus otsustusprotsessidesse 

Kooli arengu kavandamisse kaasatud huvigrupid: õpilased, õpetajad, muu personal, 

lapsevanemad, KOV, hoolekogu, volikogu. Sisehindamisprotsessi kaasatud: õpilased, kogu 

personal ühtselt, lapsevanemad, KOV, hoolekogu, volikogu haridus- ja kultuurikomisjon. 

Kõik olulised koolielu korraldust mõjutavad otsused on tehtud arvestades kooli personali 

(arutatud läbi töökoosolekutel) ja kooli pidaja arvamusega.  
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Kool on püüdnud kaasata hoolekogu ning vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 

otsustusprotsessidesse.  

 

Toimuvad ümarlauavestlused direktori ja klasside esindajatega õppeaasta algul teemadel, mis 

tulenevad sisekontrolli tulemustest ning kokkulepetest õpilastega. Iganädalaselt toimuvad 

infokoosolekud õpilastele ja õpetajatele. Kord aastas toimub lastevanemate üldkoosolek. 

Toimuvad rahulolu-uuringud lapsevanematele, õpilastele, töötajatele ja erinevatele 

huvigruppidele erinevates koolielu aspektides.  

 

Õppeaasta alguses on toimunud koosolekud rahvamaja ja noortekeskuse esindajatega, kus 

lepitakse kokku koostöös huviringide töö ja ürituste korraldamiseks. Koostöös 

lapsevanematega on loodud ja täiendatud lasteaia kodulehekülge.  

 

Püüame rõhutada kooli avatust ja koostöötahet. Oleme vallas ainus kool ja omame head 

ülevaadet vallas toimuvast.  

 

 

9. Riikliku järelevalve tulemused 

2006/07 toimus riiklik järelevalve üksikküsimustes (õppenõukogu töö) - tehti üks ettekirjutus 

põhikooli osas ja üks lasteaia osas.  2005/2006 toimus kompleksne riiklik järelevalve – 

ettekirjutusi ei tehtud. Riikliku järelevalve tulemusi on arvestatud edasistes 

otsustusprotsessides. Nimetatuist hiljem riiklikku järelevalvet Mõniste Koolis läbi viidud ei 

ole. 
 

 

10. Füüsiline kasvukeskkond ja turvalisus 

2005. aastal lasteaia kolimisega koolimajja, paranesid laste füüsilise kasvukeskkonna 

tingimused oluliselt. Keskmine rühmaruumide suurus lasteaias lapse kohta oli 2008. aastal 

kolme aasta keskmisena 3,0. 2008/2009 õppeaastal oli see näitaja 3,42. Liikumismängudeks 

oli ruumi siiski vähe. Ruumikitsikus lahendati 2011. aasta septembriks, kui lasteaed sai ühe 

ruumi võrra kooli ruumide arvelt täiendust. Kokku suurenes lasteaia pind (rühmaruum 34,6 

m
2 

koos koridori osaga 10.9 m
2
) 45,5 m

2
 võrra. 2011/2012 õppeaastal oli keskmine 

rühmaruumide suurus lasteaias lapse kohta (sept seisuga) 5,34. Ruumid on puhtad ja valged. 

 

Keskmine mänguväljaku suurus lapse kohta on 59,6 m
2 

. Eelmisel sisenindamise 

aruandeperioodil oli see näitaja 56,1 m
2
. Lasteaia territoorium on piiratud aiaga. Lasteaia 

õueala on mänguvahenditega täiendatud. Õueala mänguvahendite turvalisust kontrollitakse 

alates 2012. aastast igal nädalal. Tulemused fikseeritakse ja puudujäägid kõrvaldatakse või 

planeeritakse riski hindamise kavas, et need edaspidi kõrvaldada. Lapsed viibivad palju õues. 

Käiakse palju matkadel ja õppekäikudel piirkonna taludes ja õppepäevadel muuseumis.  

 

Koolimaja, kus toimub õppetöö, ja köök vastavad kõigile tuleohutuse ja tervisekaitse 

nõuetele. Ka koolimaja vanemas osas on paigaldatud automaatne tuletõrje signalisatsioon. 

Perioodiliselt on läbi viidud tuleohutusõppusi ja nende tulemusi analüüsitud. Tulemused on 

fikseeritud kokkuvõtetena evakuatsiooniõppustest. On toimunud elektriohutusõppus ja 

esmaabikoolitused. 
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Kooskõlastatud on Mõniste Kooli tuleohutusjuhend (2007) ja tulekahju korral tegutsemise 

plaan Mõniste Koolis (2012). Koostatud on ohutusjuhendid köögi töötajatele, infojuhile. 

Samuti on koostatud Kriisikäitumise tegevuskava Mõniste Koolis (2009). Koostatud on 

riskianalüüs, mida on viimati täiendatud 2009. aastal. Välja on töötatud hädaolukorra 

lahendamise põhimõtted (2012). Koostatud on Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri (2009) 

ning terviseedenduslike tegevuste kavasid. Praegu kehtib Mõniste Kooli terviseedenduslike 

tegevuste kava perioodiks 2013 – 2015.  

 

Töösisekorraeeskirjad kooskõlastati viimati 2007. aastal. Kuigi töösisekorraeeskirju enam 

kooskõlastama ei pea, on Mõniste Kooli töösisekorraeeskirjad viidud vastavusse muudetud 

seadusandlusega ja läbi arutatud Võrumaa Tööinspektsiooni esindajaga 2009. aastal. 

 

Veterinaar- ja Toiduameti viimases (2012) kontrollaktis on öeldud: ”Käideldakse 

nõuetekohast toitu. Tagatud on toidu jälgitavus kõikidel käitlemisetappidel märgistuse ja 

saatedokumentide alusel. Töötajate tervisekaitsetõendid on kehtivad. Enesekontrollisüsteem 

toimib. Jäätmekäitluse, kahjuritõrje, puhastamise meetmed on piisavad. Käitlemisruumid, 

seadmed, inventar ja töövahendid on puhtad ja heas seisukorras. Joogivesi vastab nõuetele.” 

Kontrollaktis on tuvastatud, et Mõniste Koolis täidetakse asjakohaseid nõudeid. 

 

Tervisekaitsetalitus on kontrollinud lasteaeda ja kooli nii toitlustamise kui üldiste 

tervisekaitsenõuete täitmise osas. On tehtud küll märkusi, mida koolis on edasiste tegevuste 

planeerimisel arvestatud, kuid viimastel aastatel ettekirjutusi tehtud ei ole. 

 

Majandusjuhatajat on tervisekaitsetalitus tunnustanud menüüde koostamise ja kaloraazi 

arvestamise nõuetekohase täitmise eest. Tunnustust pälvis ka lasteaia lastele pakutav soe söök 

õhtuooteks.  

 

Mõniste Koolis ei ole olnud viimastel sisehindamise perioodidel probleeme alkoholi ega 

narkootikumidega. Koolikiusamise näitaja on tunduvalt alla riigi keskmise. Õpilaste arvates 

esineb narrimist ja on olnud füüsiliselt haigettegemist, kuid füüsilist koolikiusamist ei esine.  

 

Õpilaste arvamus turvalisuse ja meeldiva koolikeskonna tagamiseks on õpetajaskonna jaoks 

väga oluline. Kaasame õpilasi otsustusprotsessidesse läbi õpilasesinduse, küsitluste ja 

ümarlauakoosolekute. 

 

11. Eelarve 

Kooli pidaja on kooli ja lasteaia vajadusi arvestav. Eelarves arvestatakse eraldi lasteaia, 

pedagoogide ja administratiivosa. Projektide abil on taotletud kooli eelarvesse olulisel määral 

lisavahendeid. Mõniste Kooli lisategevustest (nt ruumide rent, söökla teenuse pakkumine) ja 

projektitööst tulenevalt on  näiteks perioodil 2005-2010 (aasta alguseni, mil tuli käibele euro) 

kooli eelarvesse taotletud lisavahendeid ca 1,31 miljoni krooni eest. Perioodil 2010-2012 

(aasta lõpuni) pole olnud suuremaid investeeringuprojekte, kuid ka siis on taotletud projektide 

toel täiendavaid vahendeid õppekasvatustöö rikastamiseks. Näiteks ulatus projektide toel 

saadud raha 2008. aastal (kui oli suuremaid projekte) ca 10% kooli eelarvest (arvestatuna 

kooli kogu eelarvet, sh lasteaed). 2009. aastal oli selleks protsendiks 1%. 2009. aasta on 

toodud välja seetõttu, et sel aastal oli vaadeldaval perioodil kõige vähem toetust saanud 

projekte. Mõniste Kooli eelarve kulusid iseloomustab alljärgnev tabel 5. 
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Tabel 5. Mõniste Kooli eelarve kulud aastati (eurot) aastate alguses kinnitatud eelarvete 

alusel. 

 aasta kool lasteaed investeeringud kokku 

2005 229 059 28  057 37 835 294 951 

2006 241 202 33 553 36 429 311 184 

2007 277 184 38 155 58 670 374 009 

2008 304 626 45 270 51 864 401 760 

2009 299 089 46 002 56 165 401 256 

2010 283 198 44 572 12 944 340 714 

2011 229 450 45 805 4 487 279 742 

2012 259 319 49 271 2519 311 109 

 

 

Mõniste Kooli eelarvet viimastel aastatel iseloomustab hästi ka alljärgnev joonis:  
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Mõniste Kool 395 706 408 916 425 203 364 598 344 873

   sh palgakulud 225 001 258 925 255 316 241 506 223 013

      neist pedagoogid 144 097 156 732 153 192 131 904 144 337

   sh õppevahendid 11 264 12 347 7 072 6 573 5 253

   sh kultuuri ja vaba aja

sisust kulud

4 821 5 134 4 188 2 584 4 425

2007 2008 2009 2010 2011

 
Joonis 1. Mõniste Kooli kulud eurodes 2007 – 2011. (Mõniste valla arengukava 2013-2019) 

 

 

 

15. Õpilase isiksuse arengut iseloomustavad näitajad  

 

Alljärgnevalt on toodud kokkuvõte õpilasvõistlustel ja konkurssidel osalemise ja tulemustest 

perioodil 2008/2009 – 2011/2012. 

 

 

 

2008/2009 
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1. Viie kooli  võistlus matemaatikas 5.-9. kl õpilastele .- I koht 

2. Artur Adsoni nimelise võrukeelse loomingu lugemise võistlus – nooremas vanuserühmas 

II koht, keskmises vanuserühmas I koht 

3. „Koolitant 15“ lõppkontserdil säästutantsu kategoorias 4.-6. kl  - eripreemia 

4. Osaleti IV kl õpioskuste olümpiaadil 

5. Maakondlik peastarvutamise võistlus 5.-6. kl – I koht 

6. Maakondlik matemaatika olümpiaad – II koht (5. klassi õpilane) 

 - III koht (6. klassi õpilane) 

 - III – IV koht (7. klassi õpilane) 

7. Maakondlik nuputamisvõistlus – II koht (võistkondlikult) 

8. Võeti osa võrukeelsest näitemängupäevast 

9. Võeti osa Tiigrihüppe võistlustest „Märka matemaatikat enda ümber – jooned“ - 

eripreemia 
10. Osaleti Playback Show finaalis Võrus 

11. Bioloogiaolümpiaad 6. kl – I koht 

                                  9. kl - II-III koht 

12. Noorkotkaste ja Kodutütarde maakondlik suusavõistlus – III koht 

13. Võru keele ja kultuuri olümpiaad 8. kl – III koht 

14. Näitering osales Laste ja noorte näitemängupäeval Vastseliinas 

15. Osaleti maakondlikul õpilastööde näitusel „Minu kodu – Eestimaa“ 

16. Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

                                              - I koht vabariiklikel meistrivõistlustel  

17. Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

                                                      - I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Paides 

18. Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – II koht  

19. Valikorienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – I koht (võistkondlikult) 

- I koht individuaalses arvestuses 

- kaks II kohta individuaalses arvestuses 

- kolm III kohta individuaalses arvestuses 

20. Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

21. Sisekergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – I koht individuaalses arvestuses  

       - II koht individuaalses arvestuses 

      - neli III kohta individuaalses arvestuses 

22. Vabariiklikel suusavõistlustel VII koht 

23. Kergejõustiku maakondlikel võistlustel  - I koht  

 

 

2009/2010 

1. Maakondlik matemaatika olümpiaad 4.-6. kl – III koht, 7. kl õpilane V-VI koht 

2. Maakondlik peastarvutamise võistlus 7. kl – I koht 

  3.kl – I koht 

3. Nuputamisvõistlus 5.-6. kl – II koht  

4. Bioloogiaolümpiaad 6. kl – II koht 

                                             7. kl – I koht 

5. Osaleti võrukeelsel näitemängupäeval, nooremas vanuserühmas parima näitleja 

tiitel meie kooli õpilasele. 

6. Võeti osa Tiigrihüppe võistlustest „Märka matemaatikat enda ümber – teised 

õppeained“ .  

7. Võeti osa „Koolitantsu“ maakondlikust tantsupäevast 

8. Rahvatantsurühm osales Võrumaa laulu- ja tantsupeol 
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9. Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

                                              - I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Paides  

10. Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

                                                      - V koht vabariiklikel meistrivõistlustel Paides 

11. Võistlussari „Tähelepanu! Start!“ – VII koht  

12. Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – II koht (sügis) 

  - II koht (kevad) 

  - I koht individuaalses arvestuses 

13. Orienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

14. Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

15. Kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – II koht (võistkondlikult) 

       - II koht individuaalses arvestuses 

     - kaks III kohta individuaalses arvestuses 

      16. Maakondlikult koolide arvestuses (III grupp) 2010. aastal spordis  - I koht  

         

                                                                                                                        

2010/2011 

1. Kümnele õpilasele omistati jalgratturi luba 

2. Artur Adsoni nimelise võrukeelse loomingu lugemise võistlus 1.-4. kl – eripreemia 

3. Matemaatikaolümpiaad 4. kl ja 6.kl õpilane – II ja III koht 

4. Võeti osa Tiigrihüppe võistlustest „Märka matemaatikat enda ümber –kehad“   - 

peapreemia 
5. Osaleti Vene laulude festivalil Tartu Forseliuse Gümnaasiumis 

6. Osaleti Stokkeri korraldatud traktoritemudelite ehitamise võistlusel   

7. Veebipõhine inimeseõpetuse viktoriin 5.-9. kl – II-V koht 

8. Bioloogiaolümpiaad 7. kl – II koht 

   8.kl – II koht                                                                                                                                     

9. Matemaatikaolümpiaad 7. kl – III koht 

                                                   8. kl – III-IV koht 

10. Eesti Rahva Muuseumis toimunud koolidevaheline võistujoonistamine 5.-8. 

klassidele – I koht 

11. Lastekoor ja rahvatantsurühm osalesid Võrumaa laulu- ja tantsupeol  

12. Rahvatantsurühm Mürakarud osales XI Noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas 

13. Osaleti ingliskeelsete näidendite festivalil 

14. Maakondlikel jalgpallivõistlustel – VI koht 

15. Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

                                              - I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Tartus  

16. Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – II koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

                                         - VII koht vabariiklikel meistrivõistlustel Tartus  

17. Võistlussari „Tähelepanu! Start!“ – V koht  

18. Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – III koht (sügis) 

                                                             -  I koht (kevad) 

19. Orienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

20. Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

21. Kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – II koht 
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2011/2012 

1. Võeti osa „Oskaja 2012“ võistlusest Võrumaa Kutsehariduskeskuses 

2. Rahvatantsurühm osales Võrumaa laulu- ja tantsupeol  

3. Rahvatantsurühm osales Soome-Eesti tantsupeol Tamperes 

4. Stokkeri amfiibautode mudelite meisterdamise võistlus „ Ehita amfiibauto“ – III 

koht ja juhendajale eriauhind 

5. Matemaatikaolümpiaad 5. kl – II koht 

6. Parimad peastarvutajad 5.-6. kl – I ja II koht 

7. Sudokude lahendamise võistlus – III koht 

8. Matemaatikaolümpiaad 7. kl – II-III koht 

                                            9.kl õpilane – IV-V koht 

9. Bioloogiaolümpiaad 9. kl – II koht 

                                       8. kl – I koht 

12. Füüsikaolümpiaad 8.-9. kl – I koht 

13. Keemiaolümpiaad 8. kl – II koht 

14. Ingliskeelsete lauamängude võistlus 9. kl. – I koht 

15. Vabariiklik füüsikaolümpiaad – 13. koht 

16. Vabariiklik loodusainete olümpiaad – 26. koht 

17. Osaleti ingliskeelsete näidendite festivalil (2 näidendit) 

18. Osaleti 7. kl inglise keele ristsõnade lahendamise võistlusel 

19. Võeti osa „Koolitantsu“ maakondlikust tantsupäevast 

20. Võeti osa vabariiklikust Tiigrihüppe SA võistlusest „Kunst ja matemaatika“, kus 

märgiti ära 4 tööd. 

21. Osaleti maakondlikul meeskondlikul matemaatikavõistlusel „Kuubik“. Saavutati 3. 

koht, mis oli üldarvestuses seitsmes. 

22. Maakondlikel jalgpallivõistlustel – alagrupi III koht 

23. Saalihoki (6.-9. klass, tüdrukud) – I koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

          - I koht vabariiklikel meistrivõistlustel Tartus  

24. Saalihoki (6.-9. klass, poisid) – V koht maakondlikel meistrivõistlustel Võrus 

25. Võistlussari „Tähelepanu! Start!“ – V koht  

26. Teatejooksude meistrivõistlused – III koht 

27. Maakondlikud murdmaajooksuvõistlused – IV koht (sügis) 

              - II koht (kevad) 

28. Orienteerumise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

29. Murdmaasuusatamise maakondlikud meistrivõistlused – II koht 

        - individuaalses arvestuses kolm III kohta 

30. Kergejõustiku maakondlikud meistrivõistlused – I koht 

31. Maakondlikult koolide arvestuses (III grupp) 2011. aastal spordis  - I koht  

32. Teaduskooli lõpetas üks õpilne (8. klass) 

33. Märkimist vääris uurimusliku õppe raames tehtud töö „Minu kodukoha veekogu 

bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“ 

34. MTÜ Murtud Rukkilille Ühing esseevõistlusel märgiti ära kaks tööd. 
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16. Kooli eripära ja õppesuunda iseloomustavad näitajad   

a) Aktiivne on õppekasvatustööd toetav projektitöö.  

Näiteks: 2005/2006 – projektid võru keele ja omakultuuri õppimiseks, kooli spordiürituste 

läbiviimiseks, ennetusalasel eesmärgil.  

2006/2007 - projektid loodusteaduste õpetamise võimaluste mitmekesistamiseks õueõppe 

klassis, võru keele õppimiseks koolis ja lasteaias, ennetusalaseks kasvatustööks aialaagri näol. 

Kooli tööõpetusmaja rekonstrueeriti projekti toel. Samuti loodi eeldused e-koolile 

üleminekuks.  

2007/2008 - projektid toetamaks võru keele ja kultuuri õpetamist lasteaias ja koolis, kooli 

spordiürituste läbiviimiseks, karjääriplaneerimiseks. Esitati ka projekt kooli staadioni 

rekonstrueerimiseks.  

2008/2009 - projektid robootika ja IT valdkonna õppeks, tervise temaatika ning matemaatika 

õppeks. Samuti viidi ellu integratsiooniprojekt, mille raames õpilased said sisukaid tegevusi 

kahenädalases laagris. Rahastati staadioni rekonstrueerimise projekt.  

2009/2010 – projektid kultuuripärandi kogumiseks ja talletamiseks, taliolümpiamängude 

korraldamiseks, matemaatika õppeks ja IT-valdkonna arendamiseks ning liikluskasvatuseks. 

2010/2011- projektid IT valdkonna arendamiseks ja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks 

lasteaias ning liikluskasvatuseks lasteaias. 

2011/2012 – projektid IT valdkonna (baastaristu) arendamiseks. 

Kõigil aastatel on tegevusi toetanud Kaitseliit. Projektide toel korraldatava rahvusvahelise 

rahvapillilaagri läbiviimise kohaks on kujunenud Mõniste Kool. 

 

b) Õppe-kasvatustööd toetavad uurimustööd 

 On antud välja Mõniste hariduselu aastapäevade tähistamise raames kogumikke (näiteks 

„Õpetajad Mõnistes ja Mõnistest” – 2006, Saru küla lugu 2011).  

 Järjepidevalt on koostatud kodu-uurimuslikke töid ning esitletud neid Forseliuse Seltsi 

korraldatavates suvelaagrites.  

 On esinetud kodu-uurimuslike töödega maakondlikul uurimustööde konverentsil.  

 On toimunud kodu-uurimuskonverents koolis, kus õpilased esitlesid oma töid. 

Kodu-uurimuslikud tööd on talletatud Mõniste Kooli muuseumis. Märkimist väärib ajaloo ja 

ühiskonnaõpetuse õpetaja töö kohaliku pärandi kogujana, kooli kroonika kirjutajana ning 

kooli muuseumis talletajana.  

 

c) Huviringides osalevate laste osakaal  

Perioodi 2005/2006 – 2007/2008 keskmisena osalesid õpilased huviringides kooliastmeti 

järgmiselt: 

I kooliastmes 88% 

II kooliastmes 75% 

III kooliastmes 90 % 

Võrdlusena võib tuua, et 2011/2012 õppeaastal osalesid õpilased huviringides järgmiselt: 

I kooliastmes 90%% 

II kooliastmes 97%% 

III kooliastmes 83% 

 

Huviringide planeerimisel lähtutakse õpilaste soovidest ja eelarvest. Püütud on leida huviala 

erinevatele õpilastele. Sageli osalevad õpilased mitmete huviringide töös. Mitteosalemise 

põhjusteks on märgitud aga aja puudust või ka sobiliku huviringi puudumist. Õpilaste 

huviringides osalemine ja huviringide töö korraldamine sõltub koolibussi liikumise graafikust, 



 

 
 

18 

mida saame küll paindlikut muuta, kuid peame leidma optimaalse aja õpilaste kojuviimiseks 

eri vanuses õpilastele.  

 

Tegutsenud huviringid perioodil 2005/2006 – 2007/2008: üldkehaline (kergejõustik, 

suusatamine), jalgpall/hoki, orienteerumine, kodu-uurimine, meisterdamine, kitarriring, 

karaktertants kolmele vanuseastmele, noorkotkaste ja kodutütarde tegevus, mudilaskoor, 

laskmine, võru keel, arvutiring.  

 

Tegutsenud huviringid perioodil 2008/2009 – 2011/2012: üldkehaline (kergejõustik, 

suusatamine), jalgpall/hoki, saalihoki, orienteerumine, kodu-uurimine, meisterdamine, 

rahvatants, peotants, noorkotkaste ja kodutütarde tegevus, mudilaskoor, lauluansambel, võru 

keel, arvutiring, kunstiring.  

 

 

 

17. Õpilaste arv ja prognoos lähiaastateks 

 

Põhikooli osas on seitse klassikomplekti, kuid klasse arvestatakse siiski eraldi, sest osa 

õppeaineid toimub mõnedel klassidel koos ja osa lahus. Lasteaias on moodustatud kaks 

liitrühma. Õpilaste arvu klasside kaupa näitab tabel 6. Õpilaste arvu dünaamikat ja prognoosi 

kirjeldavad tabel 6, tabel 7 ja tabel 8 ning joonis 2. 

 

Tabel 6. Õpilaste arv klasside kaupa õppeaastate lõikes ja prognoos lähimateks aastateks 

õppeaasta I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII 

kl 

VIII 

kl 

IX  kl  kokku 

2005/2006 7 9 8 13 14 17 15 17 13 113 

2006/2007 4 8 10 9 11 14 18 15 16 105 

2007/2008 11 5 7 11 9 12 14 18 15 102 

2008/2009 8 11 5 7 10 9 11 13 17 91 

2009/2010 10 8 10 5 8 9 9 11 13 83 

2010/2011 5 10 8 10 4 8 9 7 11 72 

2011/2012 9 6 10 8 10 5 8 11 8 75 

2012/2013 4 9 6 10 8 10 5 9 10 71 

2013/2014 10 4 9 6 10 8 10 5 9 71 

2014/2015 4 10 4 9 6 10 8 10 5 66 

2015/2016 10 4 10 4 9 6 10 8 10 71 

2016/2017 3 10 4 10 4 9 6 10 8 64 

2017/2018 5 3 10 4 10 4 9 6 10 61 

2018/2019 5 5 3 10 4 10 4 9 6 56 

2019/2020 6* 5 5 3 10 4 10 4 9 56 

(* 2019/2020 kooliminejad on sündinud  2011/2012.) 
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Tabel 7. Õpilaste arvu dünaamika prognoos aastateks 2012-2020. 

 prognoos 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

1.-3. klass 19 23 18 24 17 18 13 16 

4.-6. klass 28 24 25 19 23 18 24 17 

7.-9. klass 24 24 23 28 24 25 19 23 

Kokku 71 71 66 71 64 61 56 56 

 

koolieelikud 

(elavad siin) 

õppeaasta  tegelik 

koolis 

lasteaias Kokku koolis 

ja lasteaias 

lähiaastatel 

 tegelik 

lasteaias  

4 

2012/2013 72 29 101 

28 + 3 

jaanuaris 2013  

*11 2013/2014 71 26 97 

4 2014/2015 66 

10 2015/2016 71 

3 2016/2017 64 

5 2017/2018 61 

5 2018/2019 56 

6 2019/2020 56 

 

 

Tabel 8. Õpilaste arvu prognoos ja tegelik arv aastatel 2009, 2010 ja 2012. 

 prognoos 2009 2010 2012 (dets) tegelik 2009 2010 2012 (dets) 

1.-3. klass 30 35 16 1.-3. klass 
24 30 19 

4.-6. klass 22 20 30 4.-6. klass 26 22 29 

7.-9. klass 34 24 22 7.-9. klass 39 31 24 

Kokku 86 79 68  Kokku 89 83 72 

 

Mõniste Kooli astunud laste arv on viimastel aastatel aeglaselt, kuid stabiilselt vähenenud. 

Prognoos näitab veel järgnevatel aastal õpilaste arvu vähenemist.  

 

Samas on prognoositud 2009., 2010. ja 2012. aasal koolilaste arvu väiksemana  kui see on 

olnud tegelikult (vastavalt + 3, + 4 ja + 4 õpilast prognoositust rohkem).  Õpilaste arv on 

prognoositust kõrgem, sest kooli on asunud õppima naabervaldade õpilasi. Mõniste valla 

arengukavas on prognoositud õpilaste arvu järgmiselt: 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 
Joonis 2. Õpilaste arvu prognoos 2012-2018. (Mõniste valla arengukava 2013-2019) 

 

Kokku õppis 2004/2005 õppeaastal 61 Mõniste valla õpilast väljaspool koduvalda (sh  

keskkoolides, kutsekoolides).  Põhikooli osas õppis neist siis 23 õpilast, 2007/2008 õppeaastal 

aga ainult 2 õpilast. Sellises suurusjärgus on see hiljem ka püsinud, kuid samas on tulnud 

õpilasi naabervaldadest Mõnistesse õppima. 

 

 

18. Kokkuvõte õppeasutuse enesearendamisest viimase kolme aasta jooksul  

Mõniste Koolis on alates 2006. aastast rakendatud strateegilise planeerimise põhimõtteid. 

Eelmine kooli arengukava hõlmas perioodi 2009 – 2011. Uut arengukava hakati koostama 

2012. aasta kevadel. Eelmine sisehindamise aruanne koostati 2008. aastal. Uus sisehindamise 

aruanne koostatakse 2013. aastal. Arengukava koostamise ja sisehindamise loogilist kulgu on 

pisut muudetud. Kuna perioodil 2010 apr – 2012 mai töötanud direktori kohusetäitja 

tööülesanded ei sisaldanud arengukava ega sisehindamise aruande koostamist, siis 

muudatused on tehtud lähtudes tegevuste vajalikkusest ja loogilisest jätkust. Küll aga koguti 

eelnimetatud perioodil andmeid, mis on vajalikud arengukava ja sisehindamise aruande 

koostamiseks. 

 

Arengukava koostades on lähtutud sisehindamise tulemustest. Arengukavast ja sisehindamise 

tulemustest lähtuvalt on koostatud üldtööplaanid iga õppeaasta alguses. Arengukavas 

planeeritud tegevusi on plaanipäraselt ellu viidud. Arengukava elluviimist on pidevalt 

analüüsitud ja  täiendatud õppeaasta kokkuvõtete alusel. Mõniste Koolis rakendatakse 

strateegilise juhtimise põhimõtteid. 

 

Olulisemad Mõniste Kooli arengukavast 2008 – 2011 lähtuvad ellu viidud tegevused on: 

 Rakendatud sisehindamine ja analüüsitud sisehindamise mõju kooli arengule. 

 Osaletud maakonna hariduse arengukava väljatöötamisel. 

 Kasutatud projektide võimalusi õppekasvatustöös. 

 Osaletud otsustusprotsessides valla ja maakonna tasandil. 

 Õpetajad on saanud osa võtta rahvusvahelisest projektist (Türgis 2 korda, Lätis). 

 Korraldatud kooli juubeliüritus 2010. aastal. 

 Koostöös projekteerijaga on valminud koolimaja vanema osa rekonstrueerimise 

eskiisprojekt (2009/2010). 

 Koolimaja vanemasse ossa on paigaldatud automaatne tuletõrjesignalisatsioon. 

 Staadion on rekonstrueeritud (sept 2009). 
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 Lasteaia ruumikitsikus on lahendatud kooli ruumidest täiendava ruumi eraldamise teel 

(vaheuks tõsteti edasi 2011. aasta septembriks). 

 Lasteaia õppekava on uuendatud. 

 Rakendatud meetmeid ressursside efektiivsemaks kasutamiseks 

 Toimivad jätkuvalt tugisüsteemid õpilaste toetamiseks (parandusõpe, tugiõpe, 

pikapäeva rühm, individuaalne õppekava, ümarlauakoosolekute süsteem 

mitterahuldava veerandi hinde saanud õpilastega koostöös lapsevanematega, 

lihtsustatud õppekava, koostöö lapsevanemaga psühhiaatri, logopeedi või psühholoogi 

abi korraldamisel, arenguvestlused, tugiõpe andekatele, rakendatud tunnirahu 

põhimõtted) ning sellest tulenevalt on kasvanud õpijõudlus ja vähenenud täiendavale 

õppetööle jääjate ja klassikordajate arv. 

 Toetatud õpilasi ja õpetajaid olümpiaadidel, võistlustel, konkursidel osalemiseks. 

 Kooli arengu kavandamisel ja huvitegevuse planeerimisel tehtud koostööd 

huvigruppidega (hoolekogu, noortekeskuse ja rahvamaja esindajad, kooli 

õpilasesindus, lapsevanemad). 

 Jätkatud ainenädalate ja uurimistööde koostamist. 

 Hoitud ja jätkatud majanduslikult rasketel aegadel kooli traditsioone 

 Tehtud samme meeskonnatöö põhimõtete hoidmiseks kollektiivis. 

 Alustatud partnerlust Murtud Rukkilille Ühinguga, kellega koostöös planeeritakse ja 

viiakse ellu isamaalise kasvatuse põhimõtteid. 

 

Kokkuvõtteks võib öelda, et viimaste aastate majanduslikult keeruline aeg on olnud raske ka 

koolile. On tulnud teha kärpeid eelarves. Koondatud on aedniku, õppealajuhataja ja huvijuhi 

ametikohad. Töökoormus koondatud ametikohtade arvelt on jagatud direktori, 

majandusjuhataja ja õpetajate vahel. Seoses õpilaste arvu ja sellest tulenevalt õpetajate 

palkadeks eraldatava riikliku toetuse vähenemisega on rakendatud liitklassis õpetamise 

põhimõtteid. Samas on tulnud alustada üleminekut uuele põhikooli õppekavale, mis omakorda 

on tõstnud õpetajate töökoormust ja nõudnud täiendavaid rahalisi vahendeid uue 

õppekirjanduse ostmiseks. 
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2. KOOLI ARENGU TAKISTUSED JA EELDUSED  

 

Mõniste Kooli tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud on üheks aluseks kooli 

arenguvajaduste ja arenguvõimaluste selgitamisel. 

2.1 Kooli tugevad küljed  

Õppekasvatustöö tulemused 

Oma ala tundvad ja armastavad õpetajad ja kooli töötajad 

Arenemistahtelised õpetajad 

Hea töötajaskonna vanuseline struktuur 

Materiaaltehniline baas 

Õppe- ja töökeskkond 

Infotehnoloogiliste vahendite kasutamise võimaluste mitmekesisus 

Õpivõimaluste mitmekesisus 

Aktiivne tunniväline tegevus 

Kooli traditsioonide hoidmine 

Õpilase individuaalsuse märkamine ja arvestamine 

Koostöö mõnede huvigruppidega  

Toitlustus 

Turvalisus 

 

 2.2 Kooli nõrgad küljed 

Geograafiline asukoht 

Õpilaste toetamine spetsiifiliste probleemide puhul 

Koolil pole eraldi võimlat (kasutatakse kooli kultuuri- ja huvitegevuse hoone saali, mis asub 

üle tee) 

Info vahendamine  

 

2.3. Tegevusvaldkonna ohtudest lähtuvad võimalused 

Oma vajaduste teadvustamine 

Aktiivne osalemine otsustusprotsessides 

Erinevate alternatiivide kaalumine riskide vähendamiseks 

Oma vajaduste selgitamine, argumenteerimine 

Tugeva põhikooli maine kujundamine 

Tugevuste reklaamimine 

Võimaluste leidmine, kaalumine, rakendamine õpilaste arvu suurendamiseks 

Info vahetamise vajalikkuses kokkuleppimine nii asutusesiseselt kui ka nö väljapoole 

suhtlemisel 

Õpilaste turvalisuse tagamiseks meetmete  rakendamine ennetamaks ohtusid 

 

2.4 Tegevusvaldkonna võimalused ja vajadused 

Kasutada ära geograafilisest asukohast tulenevaid tugevusi 

Kasutada efektiivsemalt olemasolevaid ressursse (palju võimalusi: kaasaegsed õpitingimused, 

söökla, IT, õueõpe, tööõpetuse maja võimalused, inimressurss jne) 
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Laiendada koostööd 

Kasutada rohkem õuesõppe võimaluste  

Kujundada, reklaamida mainet 

Korraldada bussiringid paindlikult ja vajadustest lähtuvalt 

Laiendada õpiabi võimalusi 

Arendada koostööd huvikoolidega 

Muuta kooli ümbrus atraktiivsemaks  

Analüüsida õpilaste ööbimiskohtade loomise vajadusi ja võimalusi ja rakendada vajalikke 

meetmeid  
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3. ARENGU PÕHISUUNAD 
 

3.1. Visioon, missioon, põhiväärtused 

 

Visioon  – parim kool piirkonnas  

  -  kool kõigile  

 

Missioon – Mõniste Kool on konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi 

arendav kool, kus on hea õppida ja töötada.  
 

Kriitilised edutegurid (millesse peaks edu tagamiseks panustama) lähtuvalt visioonist ja 

missioonist on:  

 Motiveeritud ja kvalifitseeritud personal 

 Mitmekesised huvitegevuse ja kogemusliku õppe võimalused 

 Kaasaegsed ja turvalised õpi- ja töötingimused 

 Hea mikrokliima ja vaimne turvalisus nii töötajate kui õpilaste tasandil 

 

 

Põhiväärtused: 

 

Lapsekesksus 

Toetame iga lapse isikupärast arengut läbi tugisüsteemide:  märkame eripära,  teeme 

individuaalset tööd tugevamatega (andekate, töökate õpilastega) ja järeleaitamist vajavate 

õpilastega. Arvestame iga õpilase huvide, vajaduste, võimete ja isiksuseomadustega tema 

arengu suunamisel. Kaasaegsed õpitingimused ja õpetajate pühendumus toetavad lapsekeskset 

õppekasvatustööd. 

 

Turvalisus  

Tagame turvalise õpikeskkonna. Teame iga õpilase isikupära ja arvestatame sellega. Õpilased 

on pahedest rikkumata (ei ole koolivägivalda ega probleeme narko- ja kuritegevusega). 

Väärtustame sportlikkust ja tervislikke eluviise. Toimime ühise perena, kus märgatakse ja 

hoolitakse teineteisest. Õpilastes kasvatatakse sõbralikkust, sallivust, osavõtlikkust, 

vastutustunnet. Pidev koostöö õpetajate vahel ja kodudega aitab kaasa koolikohustuse 

täitmisele, õpilaste mõistmisele ja turvalise koolikeskkonna tagamisele. 

 

Traditsioonid  
Hoiame ja väärtustame traditsioone läbi järgmiste ürituste ja tegevuste: solistide konkurss 

Mehkamaa Ööbik, kooliolümpiamängud, igasügisene Ümber Kooli Jooks,  pidev kodu-

uurimistöö; kooli ajalootoa täiendamine ja selle võimaluste kasutamine õppekasvatustöös; 

omakultuuri õpe (projektid, näitemängupäev, kaastöö kogumikule ”Mino Võromaa”, võru 

keele tund tunniplaanis), preemiaekskursioon tublidele õppuritele, lasteaia sügismatk ja 

lasteaia lõpetamise reis Suurele Munamäele. Endiste õpetajate austamine (meelespidamine, 

kursishoidmine koolieluga kooli ajalehe ja ürituste vahendusel). 

 

Koostöö  
Õppekasvatustööd rikastame läbi koostöö järgmiste asutuste ja institutsioonidega: Mõniste 

Muuseum (teemapäevad ja muuseumitunnid), Kaitseliit (NK ja KT tegevus), Murtud 

Rukkilille Ühing (piirkonna ajaloo õpetamisel), Metsavenna talu (õppekäigud, üritused), 
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Mõniste Avatud Noortekeskus (üritused, huvitöö korraldamine), rahvamaja (huvitöö, ürituste 

korraldamine), B.G. Forseliuse Selts (uurimustööd), vald (projektid), Alaveski Loomapark 

(õppekäigud), Võru Instituut (omakultuuri ja võru keele õpe), Päästeameti Mõniste 

tugikomando (ennetusalane koostöö, lasteaia õppekäigud), küla raamatukogud (kirjanduse 

tellimine arvestades kooli vajadusi, ühisüritused), Varstu Lasteaed (õppekavaarendustöö, 

ühised üritused). Meeskonnatöö projektide elluviimisel.  

 

Looduslähedus  
Õpikeskkond asub looduses: õueõppe klass; matka- ja suusarajad algavad kooliõuest; koostöö 

Karula rahvuspargi, Alaveski loomapargi ja Pähni Looduskeskusega. Igapäevasel toidulaual 

on koolis kodukohas kasvatatud aiasaadused. 
 

 

 

3.2 Mõniste Kooli arenguvajadused ja arenguvõimalused 

 

Mõniste Kooli arenguvajadused 

 

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas: 

Õpilaste arvu hoidmiseks meetmete leidmine ja rakendamine 

Sisehindamisel käigus tagasiside kogumine ka vilistlastelt 

Õpilasesinduse kaasamine koolielu korraldamisse 

 

Personalijuhtimise valdkonnas: 

Õppealajuhataja palgafondi planeerimine ja õppealajuhataja töölerakendamine  

Huvijuhi palgafondi planeerimine ja  huvijuhi töölerakendamine 

Personali tunnustamise põhimõtete kokkuleppimine ja selle rakendamine 

Võimaluste tagamine pidevaks enesearendamiseks, koolitusteks 

Võimaluste loomine ühisüritusteks personalile 

Koostöö parendamine kõigi töötajate vahel 

 

Huvigruppidega koostöö valdkonnas: 

Lastevanematega koostöö parendamine 

Ürituste planeerimisel koostöö tegemine rahvamajaga, MTÜ-dega, Mõniste Muuseumiga 

Lapsevanemate kaasamine kooliellu, otsustusprotsessidesse 

Koolituste võimaldamine lastevanematele 

Projektitöö abil rahvusvahelise suhtlemise arendamine toetamaks õppekasvatustööd 

Teadlik kooli maine kujundamine 

Koostöösuhete arendamine traditsiooniliste koostööparteneritega välisriikidest 

Koostöö arendamine naaberkoolidega 

Huvigruppidele nende õiguste ja kohustuste selgitamine koostöös kooliga 

 

Ressursside juhtimise valdkonnas: 

Koolimaja vanema osa rekonstrueerimine  

Info liikumise parendamine 

Õueõppevõimaluste arendamine (nt õpetlik seiklusrada)  

Lasteaia mänguväljaku täiendamine 

Söögisaali remontimine 

Jätkuvalt vajalike töövahendite olemasolu tagamine 

IKT- vahendite võimaldamine klassides 
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Kooli C-korpuse soojustamine 

 

Õppe- ja kasvatusprotsessi valdkonnas: 

Huvihariduseks mitmekesisemate võimaluste loomine 

Õuesõppeks enamate  võimaluste loomine 

Õppekäikudeks võimaluste loomine 

Õpilastele ea- ja võimetekohase töö võimaldamine 

Õpetajatevahelise koostöö tegemine kasutades õppeainete lõimimise võimalusi  

Õpilaste endi vastutuse võimaldamine ja suurendamine 

Põhikooli õppekava uuendamine ja arendamine 

Spetsialistide toe tagamiseks võimaluste loomine õpilastele 

Õpioskuste arendamine 

Traditsioonide jätkamine 

Õppevahendite  tagamine ja uuendamine  

Kooli esindamine  

Töökasvatuse väärtustamine 

Valikute kokkuleppimine ürituste ja väljasõitude osas. 

Õppekasvatustöö toetamine nii nõrgemate kui ka tugevamate õpilastega 

Õpilaste tunnustamise põhimõtete läbiarutamine ja vajadusel muutmine 

Pikapäevarühma töö korraldamisel eritähelepanu pööramine turvalisusele, õpilaste võimetele 
 

 

Mõniste Kooli arenguvõimalused  

Huvikooli rajamine 

Koostöö tegemine Mõniste Avatud Noortekeskusega 

Koostöö tegemine sotsiaalsete probleemide lahendamisel kohaliku omavalitsusega  

Veelgi aktiivsema koostöö tegemine kooli ja valla vahel 

9 klassikomplekti avamine (loobuda liitklassidest) 

Vaimse turvalisuse tagamiseks eritähelepanu pööramine õpilaste suhtlemisprobleemidele 

Uute traditsioonide tekkeks tingimuste loomine 

Õpilaste koduste tööde mahu vähendamine 

Õpetajate normkoormuse vähendamine 

Koolimaja vanema osa rekonstrueerimise eel uuesti selle kasutamise võimaluste läbiarutamine 
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4. PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

4.2 Personalijuhtimine 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

4.4 Ressursside juhtimine 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Eelnimetatud prioriteetsed kooliarenduse valdkonnad on sisehindamiseks seadusandlikult 

sätestatud valdkonnad. Sisehindamisel analüüsitakse arengut ja tulemusi eelpool nimetatud 

valdkondade lõikes. 

 

4.1 Strateegilised eesmärgid, mida soovime saavutada aastaks 2016: 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

1. Kool on elujõuline.  

2. Toimib kompleksne sisehindamise tulemustel ja arengukaval põhinev 

kooliarendustöö. 

 

Personalijuhtimine 

3. Iga töötaja arengut ja eneseteostust toetav, loov ja innovaatiline hästi toimiv 

meeskond. 

 

Koostöö huvigruppidega 

4. Toimib planeeritud ja erinevaid huvigruppe kaasav koostöö  

5. Koostöös huvigruppidega on kool saanud lisaväärtusi (materiaalseid, inimressursina 

väljastpoolt jt) 

6. Toimib koostöö rahvusvahelisel tasandil 

 

Ressursside juhtimine 

7. Olemasolev materiaaltehniline baas on efektiivsemalt õppekasvatustöös kasutatud. 

 9. Koolimaja vanem osa on rekonstrueeritud. 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

11. Võrreldes eelmise sisehindamise tulemustega on õpilaste õpitulemused paranenud 

(aluseks võttes sisehindamisel kasutatud näitajaid) 

12. Võrreldes eelmise sisehindamise tulemustega on tõusnud õpilaste ja lastevanemate 

rahulolu. 
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5. KOOLI ARENDUSTEGEVUSEKS KAVANDATUD TEGEVUSED 
 

Ääremärkusena: kõik alljärgnevad tegevused hõlmavad ka lasteaeda. 

5.1 Eestvedamine ja juhtimine 

Eestvedamine 

Strateegiline juhtimine 

 

Mõõdik: Hinnang / koolipere, kohaliku omavalitsuse ja lastevanemate rahulolu 

Tänane seis: (01.10.2012): Strateegilisest planeerimisest lähtuv eestvedamine. Kooliarendustöö 

lähtub arengukavast. Arengukava täitmist on analüüsitud ja tegevuskava täiendatud / täpsustatud. 

Sisehindamise süsteem on välja töötatud ja rakendatud. Sisehindamise aruanne on esitatud 

2008.aastal. 

Sihtnäitaja (30.12.2015): Kool on elujõuline. Toimib kompleksne sisehindamise tulemustel ja  

arengukaval põhinev kooliarendustöö.  

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Maksumus Rahastamise  

allikad 

Sisehindamise läbiviimine 

järgmise perioodi kohta 

(2012/2013-2014/15) 

alustatud 

2012 

2013 - 2015  

direktor, infojuht, 

hoolekogu, 

õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Sisehindamise aruande 

koostamine perioodi 

2012/2013-2014/15 kohta 

2015 sügis direktor koostöös  

õppealajuhataja, 

majandusjuhataja, 

õpetajatega 

töötasu kooli eelarve 

Sisehindamise käigus 

vilistlastelt tagasiside 

küsimine 

2013 direktor, infojuht töötasu kooli eelarve 

Õpilasesinduse kaasamine 

arendustegevustesse  

2013 direktor koostöös 

huvijuhiga 

töötasu kooli eelarve 

Õpilasesinduse töö 

suunamine ja tutvustamine 

2013 direktor, 

hoolekogu 

töötasu kooli eelarve 

Lähiaastate prognoosi 

koostamine lähtuvalt õpilaste 

arvust 

2013 

2015 

direktor töötasu kooli eelarve 

Meetmete analüüsimine 

õpilaste arvu hoidmiseks ja 

tõstmiseks  

2013 

2014 

direktor töötasu kooli eelarve 

Kokkulepitud meetmete 

rakendamine õpilaste arvu 

hoidmiseks ja tõstmiseks 

2013 

2014 

2015 

direktor, kogu 

personal 

töötasu kooli eelarve 

Huvikooli asutamiseks 

ettevalmistuste tegemine ja 

kohalike huvi olemasolul 

alustatud 

2012  

 

direktor, kogu 

personal, kaasata 

väljastpoolt 

selgitamisel kooli eelarve, 

KOV 
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huvikooli töölerakendamine  2013 inimesi 

Koostöös kokkuleppimine 

Hargla Põhikooliga 

õppekasvatustöö 

effektiivsemaks 

korraldamiseks 

2012/2013 direktor töötasu kooli eelarve 

Koostöös kokkuleppimine 

Varstu Keskkooliga 

õppekasvatustöö 

effektiivsemaks 

korraldamiseks 

2013 direktor töötasu kooli eelarve 

Õpilaste tugikogu võimaluste 

ja alternatiivide analüüs ja 

vajadusel arendamine  

2013- 2016 direktor, KOV töötasu kooli eelarve 

Noorsootöö ja kooli 

huvitegevuse juhi ühise 

ametikoha moodustamine 

2013- 2016 direktor, KOV töötasu kooli eelarve 

 
 

 

5.2 Personalijuhtimine: 

Personalivajaduse hindamine 

Personali värbamine 

Personali kaasamine ja toetamine 

Personali arendamine 

Personali hindamine ja motiveerimine 

 

Mõõdik: Hinnang/ personali rahulolu 

Tänane seis: (01.10.2012): Personalivajadust on hinnatud. Kooli tugevuseks on oma ala tundev ja 

armastav, arenemistahteline töötajaskond. Personali vanuseline jaotumus on hea. Järelevalve ja 

sisehindamise käigus on esile toodud head meeskonnatööd. Vaidlused jäävad tööalasele tasandile 

ja omavahelistes suhetes on personal kaastöötaja suhtes osavõtlik ja tema kompetentsi usaldav. 

Pedagoogid on kaasatud kooli põhitegevusi puudutavate otsuste tegemisel. Enamus personalist 

teeb ise ettepanekuid tööülesannete võtmiseks. Tunnustamise põhimõtteid rakendatakse aga ühtne 

tunnustamissüsteem on väljatöötamata. Samuti puuduvad ressursid selle rakendamiseks. 

Sihtnäitaja (30.12.2015): Olla iga töötaja arengut ja eneseteostust toetav, loov ja innovaatiline 

hästi toimiv meeskond.  

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Maksumus Rahastamise  

allikad 

Koolitusstrateegia 

väljatöötamine lähimaks 

viieks aastaks 

2013 direktor, õpetajad töötasu kooli eelarve 

Tunnustamispõhimõtete 2013 direktor, kogu töötasu kooli eelarve 
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väljatöötamine  personal, KOV  

Tunnustamispõhimõtete 

rakendamine 

2013-2015 

(sh) 

direktor, KOV  töötasu kooli eelarve 

Vajalike eripedagoogide toe 

tagamine 

alates 

2012/2013 -

2015 (sh) 

direktor koostöös 

KOV-ga, HEV 

koordinaator 

töötasu, 

transpordi 

kulu  

kooli eelarve 

Kogu meeskonnale 

koolituste läbiviimine 

arvestades õppekasvatustöö 

analüüse ja sisehindamise 

tulemusi 

2013 

2014 

2015 

direktor koostöös 

majandusjuhataja 

ja lasteaia 

õppealajuhatajaga 

0,5% 

palgafondist 

kooli eelarve 

Kolleegilt õppimise 

põhimõtete rakendamise 

toetamine (kolleegilt 

õppimine nädal jm) 

2013-2015 

(sh) 

direktor koostöös 

õpetajate ja 

lasteaia 

õppealajuhatajaga 

töötasu kooli eelarve 

Ühisüritused kogu 

personalile 

2012/2013 -

2015 (sh) 

direkror, 

majandusjuhataja 

töötasu, kaks 

korda aastas 

transpordi-

kulu 

kooli eelarve  

Tegevused info liikumise 

parendamiseks kõigi kooli 

töötajate vahel  

2013 

2014 

2015 

direktor, 

majandusjuhataja, 

lasteaia õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Õpetajate koormuse ja 

lisaülesannete võimalikult 

ühtlane jaotamine  

2013 direktor töötasu, 

pedagoogide 

palgafondis 

kooli eelarve 

 

 

 

5.3 Koostöö huvigruppidega: 

Koostöö kavandamine 

Huvigruppide kaasamine 

Huvigruppidega koostöö hindamine 

 

Mõõdik: Hinnang / koolipere ja lastevanemate rahulolu, huvigruppide rahulolu/ analüüs 

Tänane seis: (01.10.2012): Kokku on lepitud koostöös huvigruppidega vallasiseselt. On tarvis 

kavandada edaspidine koostöö huvigruppidega. Koostöövõimalusi võiks veelgi laiendada. 

Tagasihoidlik on koostöö rahvusvahelisel tasandil. 

Sihtnäitaja (30.12.2015): Toimib planeeritud ja erinevaid huvigruppe kaasav koostöö.  Koostöös 

huvigruppidega on kool saanud lisaväärtusi. Toimib koostöö rahvusvahelisel tasandil. 

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Maksumus Rahastamise  

allikad 

Koostöö arendamine 

traditsiooniliste 

2013 

2014 

direktor kooli eelarve kooli eelarve 
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koostööpartneritega 

välisriikidest 

2015 

Koostöö arendamine Mõniste 

Avatud Noortekeskusega 

2013-2015 

(sh) 

direktor, 

õpilasesindus 

töötasu kooli eelarve 

Koostöö sotsiaalsete 

probleemide lahendamisel 

KOVga 

2012/2013 -

2015 (sh) 

direktor, 

klassijuhatajad, 

lasteaia õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Võimaluste loomine 

rahvusvaheliseks koostööks 

2013-2015 

(sh) 

direktor töötasu omaosaluse % 

eelarvesse 

Otsustusprotsessides 

osalemine valla, maakonna ja 

riigi tasandil  

2012/2013 -

2015 (sh) 

direktor töötasu kooli eelarve 

Rahvusvahelistes projektides 

osalemine 

2013, 2014, 

2015 

direktor, õpetajad töötasu omaosaluse % 

eelarvesse 

Mainekujunduse põhimõtete 

väljatöötamine 

2013 töögrupi juht 

koostöös KOV-ga 

töötasu kooli eelarve 

Mainekujunduse põhimõtete 

rakendamine 

2014 direktor koostöös 

töögrupi, KOV-ga 

selgub 2013 kooli eelarve 

Kooli juubeliürituse 

korraldamine 

2015 kogu personal planeeritakse 

2014 

kooli eelarve 

Lapsevanematega 

ühisürituste, koolituste 

korraldamine kaasates neid 

ka praktilistesse tegevustesse 

2012/2013 -

2015 (sh) 

direktor, lasteaia 

õppealajuhataja, 

klassijuhatajad 

töötasu kooli eelarve 

Lapsevanematele koolituste 

korraldamine 

2012/2013 -

2015 (sh) 

direktor, õpetajad töötasu kooli eelarve 

Õppealajuhataja palgafondi 

planeerimine ja tööle- 

rakendamine  

2013 direkor, KOV 0,5 

ametikoha 

tasu 

kooli eelarve 

huvijuhi palgafondi 

planeerimine ja tööle- 

rakendamine 

2013 direkor, KOV 0,5 

ametikoha 

tasu 

kooli eelarve 

Ürituste plaani koostamine 

koostöös rahvamaja jt 

koostööpatrneritega 

2012/2013 -

2015 (sh) 

direkor, 

rahvamaja 

juhataja, muusika 

õpetaja, lasteaia 

õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Huvigruppidele nende 

õiguste ja kohustuste 

(koostöös kooliga) 

selgitamine 

2013 direktor töötasu kooli eelarve 

Täiskasvanute õppe 

korraldamine koostöös 

erinevate ametiasutustega 

2013 - 2015 erinevad 

koostööpartnerid 

ei saa 

olemasoleva 

info põhjal 

prognoosida 

KOV eelarve 

kooli eelarve 
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5.4 Ressursside juhtimine: 

Eelarveliste ressursside juhtimine 

Materiaaltehnilise baasi arendamine 

Inforessursside juhtimine 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

Mõõdik: Hinnang / õpilaste ja lastevanemate rahulolu / analüüs 

Tänane seis: (01.10.2012): Materiaaltehniline baas on hea. Töö- ja õpikeskkond on meeldiv ja 

turvaline.   

Sihtnäitaja (30.12.2015): Koolimaja vanema osa rekonstrueerimiseks on vahendeid leitud ja tööd 

on teostatud. Lasteaia ja kooli õueõppevõimalusi on laiendatud. Huvigruppidele on info 

edastamine hästi korraldatud. 

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostus 

Teostajad/ 

vastutajad 

Maksumus Rahastamise  

allikad 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimiseks 

vahendite leidmine 

2012/2013 direktor koostöös 

KOV-ga 

töötasu valla eelarve,  

kooli eelarve 

(investeeringud) 

projektid 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimistööde eel 

selle kasutamise võimaluste 

uus arutelu  

2013 

2015 

direktor koostöös 

KOV-ga 

töötasu kooli eelarve 

Miniarena rajamine 2014 direktor koostöös 

KOV-ga 

omaosalus ca 

4500  

kooli eelarve, EAS 

projekt 

Võimla ehitus  mitte varem 

kui perioodil 

2015-2019 

direktor koostöös 

KOV-ga 

selgub 2015 KOV eelarve, 

fondid 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimistööde 

teostamine, sh söögisaali 

rekonstrueerimine 

2013 

2015 

direktor koostöös 

KOV-ga 

söögisaali 

omaosalus ca 

2000 eurot 

valla eelarve,  

kooli eelarve 

(investeeringud) 

projektid 

Kooli inventari 

kaasajastamine, uute 

õppevahendite muretsemine 

2012/2013 -

2019 

direktor koostöös 

KOV-ga, 

majandusjuhataja 

 kooli eelarve, 

fondid 

Huvigruppidele suunatava 

info operatiivse edastamise 

(sh IT-lahendused, meedia) 

korraldamine 

2012/2013 -

2015 (sh) 

infojuht töötasu kooli eelarve 

Asutusesisese info liikumise  

parendamine  

2013 

 

direktor, infojuht, 

majandusjuhataja, 

lasteaia õpetajad 

töötasu kooli eelarve 
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Õueõppevõimaluste 

laiendamine 

2013 

2014 

2015 

direktor. KOV, 

õpetajad, 

majandusjuhataja 

töötasu kooli eelarve 

Õueõpperadade arendamine 2013 

2014 

 

direktor koostöös 

õpetajatega 

töötasu, 

projektide 

omaosalus 

kooli eelarve, KIK 

Lasteaia mänguväljaku 

arendamine 

2013-2015 

(sh) 

direktor koostöös 

lasteaia õpetajate, 

majandusjuhatajag

a 

 igal aastal 

eel arvesse  

kooli eelarve 

IKT-vahendite 

võimaldamine klassides 

2013 

2014 

infojuht igal aastal eel 

arvesse 

kooli eelarve, 

projektid 

Kooli C-korpuse 

soojustamine 

tõenäoliselt 

mitte varem 

kui 2015-

2017 

direktor, KOV omaosalus 

 

kooli eelarve, 

projektid, KIK 

              

 

 

5.5 Õppe- ja kasvatusprotsess: 

Õpilase/lapse areng 

Õppekava 

Õppekorraldus ja –meetodid 

Väärtused ja eetika 

 

Mõõdik: Hinnang/ sisehindamise näitajad, õpilaste ja lastevanemate rahulolu 

Tänane seis (01.10.2012): Süsteemne ja tulemuslik õpilase individuaalsusest lähtuv tugisüsteem. 

Õpilaste arengu jälgimine on tagatud pideva protsessina. Koolikohustuse mittetäitjaid ei ole. 

Vajalik õppekavaarendustöö nii kooli kui lasteaia osas. 

Sihtnäitaja (30.12.2015): Võrreldes eelmise sisehindamise tulemustega on õpilaste õpitulemused 

paranenud (aluseks võttes sisehindamisel kasutatud näitajaid). Võrreldes eelmise sisehindamise 

tulemustega on tõusnud õpilaste ja lastevanemate rahulolu. 

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Maksumus Rahastamise  

allikad 

Lasteaia õppekava 

arendamine 

2013 lasteaia 

õppealajuhataja 

töötasu kooli eelarve 

Põhikooli uue õppekava 

väljatöötamine ja 

rakendamine 

2012/2013 

2014 

töögrupi juht, 

õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Ainete lõiminguks meetmete 

rakendamine 

2012/2013 Aineõppetajad, 

loovtöö 

koordinaator 

töötasu kooli eelarve 

Õueõppepäevade 2013 lasteaia töötasu, kooli eelarve, KIK 
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korraldamine 2014 

2015 

õppealajuhataja, 

õpetajad 

sõidukulud 

Õppekäikude võimaldamine 2012/2013 -

2015 (sh) 

aineõpetajad, 

klassijuhatajad, 

direktor 

töötasu 

projektide 

omaosalused 

kooli eelarve, KIK, 

KULKA jt 

Õpioskuste arendamine 2012/2013 -

2015 (sh) 

õpetajad, direktor töötasu kooli eelarve 

Meetmete rakendamine 

andekuse märkamiseks ja 

toetamiseks, võimekate 

õpilaste arendamine, nende 

innustamine olümpiaadidel, 

konkurssidel, projektitöös 

jne osalemiseks 

2012/2013-

2015 (sh) 

lasteaia 

õppealajuhataja, 

aineõpetajad, 

klassijuhatajad 

töötasu (sh 

tunnusta-

miseks), 

projektide 

omaosalused 

kooli eelarve, KIK, 

EAS, Comenius, 

KULKA jt 

Lisatöö tegemine õpiabi 

vajavate õpilastega 

2012/2013 -

2015 (sh) 

õpetajad, direktor töötasu kooli eelarve 

Tegevuste läbiviimine 

õpilaste 

suhtlemisprobleemide 

ennetamiseks 

2012/2013-

2015 (sh) 

õpetajad, direktor töötasu kooli eelarve 

Tagasiside analüüsimine 

edukusest 

gümnaasiumiõppes, 

kutseõppes ja õpingute 

lõpetaja muudest valikutest 

2013 

2014 

direktor töötasu kooli eelarve 

Uurimustööalaste  tegevuste 

täiustamine (sh algklassid) 

2013 õpetajad, 

vanemõpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Ainenädalate ja uurimistööde 

tegemise jätkamine 

2012/2013-

2015 (sh) 

aine- ja 

klassiõpetajad 

töötasu, 

projektide 

omaosalused 

kooli eelarve, 

projektid (EAS, 

KIK jm) 

Õppekava läbivate teemade 

kajastamisel erialaspetsialiste 

(politseinikud, keskkonna-

ametnikud, jt) kaasamine 

2012/2013-

2015 (sh) 

õpetajad, direktor töötasu kooli eelarve 

Õpilaste iseseisvalt mõtlema 

ja töötama, tegevusi 

algatama, planeerima ja 

vastutama õpetamine 

2012/2013-

2015 (sh) 

õpetajad, direktor, 

hoolekogu 

töötasu kooli eelarve 

Erinevaid õpimeetodeid 

kasutades lähtudes õpilase 

individuaalsusest 

2012/2013-

2015 (sh) 

aineõpetajad töötasu kooli eelarve 

Võimaldada rahvusvahelist 

koostööd õpilastele 

2013 

2014 

direktor, õpetajad töötasu kooli eelarve, 

projektid 

Väärtustada kodukohta läbi 

vastavate tegevuste 

2012/2013-

2015 (sh) 

direktor, Murtud 

Rukkilille Ühing, 

töötasu, 

huvitöö kulud 

kooli eelarve 
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planeerimise ühiskonnaõpetuse 

õpetaja 

Väärtustada töökasvatust 2012/2013-

2015 (sh) 

õpetajad, direktor töötasu kooli eelarve 

Korraldada näitusi, loenguid 

kontserte koolis 

2012/2013-

2015 (sh) 

direktor, õpetajad, 

rahvamaja 

juhataja, 

  

töötasu, 

ürituste kulud 

kooli eelarve, 

projektid 

Osaleda ja esineda 

koolivälistel üritustel 

2012/2013-

2015 (sh) 

huvitöö korraldaja 

aineõpetajad 

töötasu, 

transpordi-

kulu 

kooli eelarve 

Õpilaste soovidest lähtuva 

korraldada huviringide töö  

2012/2013-

2015 (sh) 

huvitöö korraldaja 

aineõpetajad 

250 eurot 

kuus 

kooli eelarve 

Täpsustada õpilaste 

tunnustamise põhimõtteid 

2013 direktor, õpetajad töötasu kooli eelarve 

Planeerida 

terviseedenduslikud 

tegevused 

2012/2013 

2015 

kooli 

tervisenõukogu 

töötasu kooli eelarve 

Jätkata kooli traditsioone  ja 

luua tingimusi traditsioonide 

tekkimiseks 

2012/2013 -

2015 (sh) 

õpetajad, direktor töötasu kooli eelarve 

Tagada ja uuendada 

õppevahendeid 

2013-2015 

(sh) 

õpetajad, direktor, 

majandusjuhataja, 

lasteaia õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Palgata tugispetsialistid 

koostöös 

naaberomavalitsustega  

2013 - 2015 direktor tugi-

spetsialisti 

töötasu  

kooli eelarve 

Töötada 9s klassikomplektis 2015 õpetajad, direktor, 

majandusjuhataja, 

lasteaia õpetajad 

töötasu kooli eelarve 

Vajadusel käivitada HEV 

klasside tegevus 

2014  - 2015 direktor, õpetajad töötasu kooli eelarve 
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6. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 

 

Kooli arengukava muudetakse Mõniste vallavolikogu poolt sätestatud korras. 

 

Arengukava kuulub analüüsimisele igal õppeaastal hoolekogus, õppenõukogus, õpilaste 

omavalituses. Ettepanekud kooli arengukava täiustamiseks arutatakse läbi kooli 

õppenõukogus ja hoolekogus.  

 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses  

o haridusalase seadusandluse muudatustega;  

o muudatustega riiklikus õppekavas;  

o muudatustega haridusnõudluses;  

o muudatustega kooli investeeringutes;  

o kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;  

o kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega 

o Mõniste valla arengukava muutmise korral 

 

 

 


