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1. Sissejuhatus 
 

Krabi kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, 

tegevuskava aastate lõikes ning arengukava uuendamise korra. 

Krabi kooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest, riiklikust õppekavast, sisehindamise 

aruandest, Põhikooli ja gümnaasiumiseadusest, Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegiast 

2011-2019, Sotsiaalministeeriumi Laste ja perede arengukavast 2012-2020 ning teistest Eesti 

Vabariigi õigusaktidest ja Varstu valla arengukavast. 

Krabi kool asub Võrumaal Varstu vallas Krabi külas. 

2000. aastal on kooli juurde struktuurüksusena moodustatud õpilaskodu. 

2002. aastal käivitunud õpilaskodude riikliku programmi eesmärgiks on aidata raskustesse 

sattunud perede lastel leida turvatunne ning täita koolikohustust, võimaldades neil elada ja 

õppida koolide juurde loodud õpilaskodus. 
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2. Kooli ajaloost 
 

Esimesed teadaolevad andmed koolihariduse andmisest Krabil on 19. sajandi teisest poolest, mil 

tegutses kaks koolihoonet: üks Vene Õigeusu lastele, teine Lutheri usu lastele. Esimene nendest 

asus Kikkamäel, teine Koolitare mäel. Kolmas koolihoone Krabil ehitati 1837.aastal, mis sai 

juurdeehituse 1937. aasta sügisel. 1917. aastal, seoses nõukogude võimu kehtestamisega Eestis, 

eraldati kool kirikust ja Krabi vallavolikogu ühendas mõlemad koolid. Kool muudeti 

neljaklassiliseks, kus töötas kaks õpetajat. 1924 muudeti kool viieklassiliseks, 

1926  kuueklassiliseks, 1946 seitsmeklassiliseks, 1960  kaheksaklassiliseks. 

25. oktoober 1967. a. asutati Krabi koolimetskond, koolile eraldati hoolemets.  

1988 aastal muudeti kool üheksaklassiliseks ja alates 1990 aastast kannab kool põhikooli nime. 

01.01.1992. a. anti kool Võru Maavalitsuse määrusega üle Varstu Küla RSN TK alluvusse. 

1992.a.alates algasid koolil sõprussidemed Soome Vabariigi Halsua kooliga. 

01.sept 1992.a. käis kool esimest korda Jumalateenistusel Rõuge kirikus. 

23. veebruaril 1995. a. asutati koolis Noorkotkaste ja Kodutütarde organisatsioon. 

 

1997. a 10. novembril algas õppetöö Krabi uues kaasaegses koolimajas, mis on ehitatud 96 

õpilasele ja 1998.a. 1. septembril avati võimlakompleks. 

Koolijuhid: 

1930-1944 Jakob Ristsoo 

1944-1948 Elli Raidvee 

1948-1958 Armin Allas 

1958-1964 Kalju Lumi 

1964- 1984  Hilja Paeglis 

1984-1999 Siimo Uibo 

1999.a. märts-  Ale Sprenk 

 

Kõige vähem õpilasi oli Krabi koolis 1984/85.õ.-a.- 31 õpilast, 1973/74.õ.-a.- 94, 1999/2000.õ.a. 

64  ja 2005/06.õ-a. 114 õpilast. 
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3. Kooli hetkeolukord ja arenguvõimlaused. 

 
Kool töötab nõuetekohases ja kaunis koolimajas. Kasvatustöö oluliseks osaks peame 

kooliruumide välisilmet, maitsekat kujundust, puhtust ja lillede rohkust, aias asub õueklass. 

Koolil on võimla, spordiväljak, arvutiklass, söökla koos köögi ja keldriga. Kooli 

struktuurüksusena töötab õpilaskodu, milles on riiklikult toetatavaid õpilaskohti 60. 

 

Õpilaste arvu muutumine aastate lõikes. 

 

 

Õpilaskodu õpilaste osakaal klasside lõikes 

 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
koha-
lik õpilaskodu kohalik ÕK kohalik ÕK kohalik ÕK 

I klass 0 3 1 2 1 1 3 3 
II klass 2 2 0 4 1 1 1 3 
III klass 3 5 3 2 0 7 1 6 
IV klass 6 2 2 6 2 3 0 8 
V klass 6 6 6 3 3 7 2 5 
VI klass 3 8 7 8 6 4 3 9 
VII klass 4 16 3 12 7 11 6 7 
VIII klass 1 8 4 8 3 14 7 11 
IX klass 4 8 1 13 4 9 3 11 
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Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni kohaselt peab õpilaskodu 

õpilaste puhul arvestama täiendavate tugiteenuste ja tingimuste olemasoluga õpiraskuste, 

käitumis- ja tundeelu probleemide jne korral. 

Tugimeetmete pakkumiseks kuuluvad kooli personali- kasvatajad, sotsiaalpedagoog, 

psühholoog, tugispetsialist, eripedagoogid, HEV-koordinaator. 

Toimiv sisemine ja väline võrgustikutöö vajalike spetsialistidega toetab oluliselt kiiret 

reageerimist probleemidele lahenduse leidmisel. 

Õppetegevust toetavad: 

• Motiveerimine läbi huvitegevuse ja oskusainete 

• Pikapäevarühm 

• Kasvatusrühmad 

• Koduklass  

• Väikeklass 

• Individuaalne plaan 

• Aineõpetaja konsultatsioonitunnid 

• Tugiõpe põhiainetes 

• Koduõpe 

• Õpiabi ümarlaud 

• Vestlused spetsialistidega koolis, õpilaskodus, nõustamiskeskuses jne 

• Õppetunnist kõrvaldamine 

Õpilase arengu hindamine ja dokumenteerimine: 

• Õppetulemuste jooksvad väljavõtted ja analüüs õppeveerandi lõpus 

• Koolikohustuse täitmise analüüs 

• Õpilase jälgimise kaart õppenädala vältel õppetundides ja õpilaskodus 

• Õpilase vaatluse kaart  

• Õpilase individuaalne kaart 

Pedagoogiline personal: 19 

13 õpetajat, sh 1 meesõpetaja, ühtlasi pedagoog-metoodik,  4 vanempedagoogi  

10 kasvatajat 
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Personali vanuseline jaotus 

2011 kevad 20-30 31-40 41-50 51-60 61- 
mehed 1 0 2 1 0 
naised 1 7 22 2 1 

 

 

2012 kevad 20-30 31-40 41-50 51-60 61- 
mehed 2 1 2 2 0 
naised 1 5 19 6 1 
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2011 kevad 2012 kevad 
õpilaste arv 85 87 
personali arv 37 39 
pedagoogiline 
personal 24 28 

 

Õpilaskodu programmi põhimõtetel on olemas ühisosa Sotsiaalministeeriumi Laste ja perede 

arengukava 2012-2020 põhimõtetega. Õpilaskodu programm toetab oluliselt laste ja perede 

heaolu suurendamist, mille läbi tõuseb oluliselt elukvaliteet. Ajutiselt tekkinud probleemide 

korral lapse paigutamisel õpilaskodusse pakutakse lapsevanemale otsest tuge, laste 

kasvukeskkond on hooliv, turvaline ja kaasav. 

Iga laps on väärtus ja probleemide ennetamine või nendega põhikooli astmes tegelemine on 
tunduvalt tõhusam kui tagajärgede leevendamine. 

 
 
Joonis 1 Võimalikud (st mitte alati põhjuslikud) riskid ja nende omavaheline seotus 
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4. Arengukava üldeesmärgid ja tegevuste prioriteedid 

 

Kooli üldine eesmärk  

 

Pakkuda õpet igale õpilasele, mis tähendab õppe kohandamist vastavalt õpilase eeldustele. 

 

Kooli põhiväärtused 

 

Head suhted annavad positiivse võimekuse. 
 
Austus ja enesekindlus toetavad tahet pidevaks arenguks. 
 
Innukus ja vastutustunne pälvivad usaldust. 
 

Missioon 

 
Valmistada õpilasi ette elukestvaks õppeks ja toimetulemiseks edaspidises elus. 

 

Visioon 

 

Koolis on isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond, mis toetab õpilaste 

õpimotivatsiooni ja võimaldab omandada põhihariduse, s.h. õppekava üldpädevused. 
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4.1 Eestvedamine ja juhtimine    

 

Põhieesmärk           

Eestvedamisel ja juhtimisel ning arengueesmärkide seadmisel lähtutakse õppiva organisatsiooni 

põhimõtetest, mis tähendab, et pidevalt ja kõigi vahenditega: 

• soodustatakse kõigi oma liikmete õppimist 

• arvestatakse oma sise- ja välispartneritega 

• ollakse teadlikud oma pädevustest ja omatakse igakülgset informatsiooni  

 ehk siis suurendatakse oma võimet luua ise endale tulevikku.          

 

Kooli arendus- ja õppetegevuse planeerimine ning analüüsimine: 

1. Riiklikust õppekavast lähtudes koostatakse kooli arengukava ja õppekava, kus on 

määratletud kooli eesmärgid. Sisehindamise korras on määratletud eesmärkide 

saavutamise hindamise põhimõtted.  

2. Eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevused on määratletud kooli üldtööplaanis ja 

õpetaja töökavas.  

3. Tulemusi analüüsitakse sisehindamise ja õpetaja enesehindamise käigus. 

4. Sisehindamise ja õpetaja enesehindamise tulemuste põhjal kavandatakse muutusi kooli 

arengukavas ja õppekavas.  

Kogu kooli ja õpilaskodu tegevus toimib Deming`i tsükli põhimõttel 

 

1. Planeerimine

Millised on 
eesmärgid?

2. Teostamine

Millised on konkreetsed 
tegevused püstitatud 

eesmärkide saavutamiseks?

3. Analüüsimine

Millised on 
tulemused?

4. Parendamine

Millised on järeldused: 
millised on 

parendustegevused ehk 
mida tuleb korrigeerida?
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Väljundid arengukava täitmisel 

 

1. Koolil on olemas seadusega kehtestatud alusdokumendid kooli töö toimimiseks- 

arengukava, põhimäärus, õppekava, üldtööplaan, riskianalüüs jt. 

2. Arengukava tegevuskava kajastub üldtööplaanis, mille täitmist analüüsitakse 

sisehindamise kaudu. 

3. Kogu meeskond on kaasatud arendustegevuse planeerimisse ja selle elluviimisse. 

Hindamine toimub töötajate eneseanalüüsi kaudu. 

4. Koolis ja õpilaskodus on tagatud vaimne ja füüsiline turvalisus. Hindamine toimub 

igapäevaste juhtumite analüüsi, sisehindamise ja rahuloluküsitluste kaudu. 

 

4.2 Personalijuhtimine 

 

Põhieesmärk 

Organisatsiooni areng toimub läbi üksikisiku arengu- igaüks eraldi ja kõik koos. 
 
Personali arengu planeerimise aluseks on arenguvestlused ja sisehindamise tulemused.  

Kooli eripärast tulenevalt on väga tähtsal kohal personali igakülgne toetamine ja innustamine, 

töökoosolekud ja pidev suhtlemine ning probleemide kohene lahendamine, turvalisuse tagamine. 

 

Personali arendamise ja koolituste valikul lähtutakse järgnevast: 

Tulenevalt kooli eripärast on kooli personali kompetentsusel olulised kolm komponenti 

Enesekohane kompetentsus  

Kooli töötaja: 

Suudab toetada õpilase individuaalset arengut. 

Omab õpilase positiivset arengut toetavaid hoiakuid ja väärtusi. 

Oskab innustada õpilasi tulemuslikuks tegevuseks seoses sisemise motivatsiooni ja 

enesekontrolliga. 

Oskab ennast analüüsida ja reflekteerida õppimiskeskse pedagoogina/spetsialistina/töötajana. 

Suudab näha ennast elukestva õppijana ja kavandada oma õpinguid elukestva õppe kontekstis. 

Suudab tagada füüsilise ja vaimse keskkonna endale, õpilastele ja teistele töötajatele. 
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Sotsiaalne kompetentsus.  

Kooli töötaja: 

On teadlik oma isiksuse mõjust õpilase arengule, reflekteerides ennast ja mõjutades õpilase 

arengut positiivselt. 

On sotsiaalselt kompetentne, käitub sotsiaalselt aktsepteeritult ja rollile vastavalt ning omab 

ühiskonnas aktsepteeritud hoiakuid ja väärtusi. 

Suudab luua õpi- ja kasvukeskkonna, mis soodustab õpilastel sotsiaalselt aktsepteeritud käitumist 

ning ühiskonnas aktsepteeritud rollide ja väärtuste omaksvõtmist. 

Mõistab, et õpilaste probleemide põhjused on mitmekülgsed riskifaktorid ning suudab luua 

õpilase arenguks soodsa sotsiaal-emotsionaalse keskkonna. 

Omab valmisolekut meeskonna- ja võrgustikutööks. 

 

Ainealane ja metoodiline kompetentsus.  

Kooli õpetaja:  

- mõistab, et õpilased on oma võimetelt erinevad; 

- suudab aine õpetamisel arvestada õpilase erinevate võimete ja vajadustega; 

- suudab juhendada võrgustikutöös osalejaid õpilase õppe- ja kasvatusprotsessi 

individualiseerimiseks tingimuste loomisel. 

 

Väljundid arengukava täitmisel 

 

1. Pedagoogiline personal vastab kvalifikatsiooninõuetele. 

2. Läbi personali eneseanalüüsi ja arenguvestluste tõuseb iga töötaja professionaalsus, püsib 

motivatsioon ja innukus. 

3. Läbi arendustöö ja pideva toetuse kooli personali jõudmine kompetentsuselt järgmiste 

komponentideni: enesekohane kompetentsus, sotsiaalne kompetentsus, ainealane ja 

metoodiline kompetentsus. 

4. Koolitustel saadud teadmisi jagatakse koolis, töökogemusi väljaspool kooli. 
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4.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Põhieesmärk 

Väärtuspõhises organisatsiooni toimimises on peamiseks ülesandeks kolmnurga õpilane- 
kool-kodu väärtuste ühisosa suurendamine, mis tagab osapoolte parema mõistmise. 
 

Arengu planeerimisel ja igapäevases töös lähtutakse igal tasandil kooli põhiväärtustest, mida 

viiakse ellu õppetundides, klassi- ja kooliväliste ürituste ja personali isikliku eeskuju kaudu. 

Vähemtähtis pole põhiväärtuste jõudmine kodudesse, kust õpilased kooli tulevad.  

Kooli eripärast tulenevalt on see üks keerulisemaid ülesandeid. Õpilane suunatakse 

õpilaskodusse elama just oma koduse tausta ja/või toetuse puudumise või suutmatuse tõttu. Üsna 

tihti puudub kontakt koduga täielikult. Sel juhul käib töö sostiaaltöötaja kaudu, kelle ülesandeks 

on ka perega tegelemine ja pere toetamise kaudu pidev olukorra parendamine.  

 

Koostöö Krabi külaseltsiga annab võimaluse tõhustada projektitööd, mille kaudu saab laiendada 

õpilaste vaba aja veetmise võimalusi. Käimas on kohaliku rahvamaja ruumide renoveerimine, 

mis võimaldab õpilaskodu laienemist. Kogukonna huvi innustab kooli juhtkonda omalt poolt 

panustama ja arendustööd tegema. 

 

Koostöö HTM-ga annab võimaluse olla partneriks õpilaskodu programmi arendamisel, osaleda 

vastavates uuringutes, esineda arenguseminaridel, mis käsitlevad otseselt õpilaskodu töö sisulist 

arendamist.  

Igakülgne koostöö Varstu Vallavalitsusega tagab stabiilse toimimise. 

 

Väljundid arengukava täitmisel 

 

1. Läbi erinevate ürituste on saavutatud lastevanemate osalus õpilase elus. 

2. Koostöö on kavandatud ja analüüsitud, läbi on viidud rahuloluküsitlused, rakendatud 

parendustegevused. 
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3. Toimuvad hoolekogu koosolekud, direktor on andnud hoolekogule aru koolis ja 

õpilaskodus toimuvast, organisatsiooni arendustegevusest. 

4. Koostöö omavalitsustega on tulemuslik, kooli poolt on antud tagasiside õpilase arengust, 

omavalitsused kasutavad kooli poolt pakutavat õpilaskodu teenust. 

5. E-kool ja koduleht on igakülgseks suhtlusvahendiks huvigruppidega, kajastatud on 

nõutavad dokumendid. 

6. Koostöö KOV ja Krabi külaseltsiga on olnud teineteist toetav ja arvestav. 

7. Koostöö HTM-ga on andnud võimaluse arendada kogu õpilaskodude programmi. 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

 

Põhieesmärk 

Juhinduda arenguks vajalike tingimuste loomisel inforessursside oskuslikust kasutamisest 

ja  eelarvele lisaressursside leidmisest. 

 

Eelarveressursside juhtimisel tuleb juhinduda säästlikust majandamisest ja eelarve täpsest 

täitmisest, vajadustest ja võimalustest. 

 

Tulenevalt kooli eripärast on inforessursside juhtimine väga mahukas ja oluline valdkond. Info 

liikumine on vajalik koolisisestes struktuurüksustes ja paljude huvigruppide vahel väljaspool 

seda. Õpilasi on enam kui 20-nest omavalitsusest, lisaks lahutatud perekonnad erinevates 

kohtades ja erinevates suhetes. Samuti on oluline info liikumine väljaspool kooli tugiteenuseid 

pakkuvate  asutustega.  

 

Info liikumiseks koolis ja õpilaskodus on tarvilikud erinevad kanalid - koosolekud, infominutid, 

infokaustad, e-kool, list, telefon. Vähemtähtsad pole ka vahetunnid, kus kõik õpetajad saavad 

rääkida oma tunnist, vahetada infot mõne probleemi kohta ja otsida sellele kiiret lahendust. 
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Väljundid arengukava täitmisel 

 

1. Eelarve on aastate lõikes korrektselt täidetud. 

2. On ostetud aastate lõikes tegevuskavas planeeritud vahendid (arvutid, õmblusmasinad, 

murutraktor jne), uuendatud ainekabinettide  ja õpilaskodu sisustus. 

3. Inforessursside kasutamine on olnud sihipärane ja tulemuslik- leitud uusi ja täiendavaid 

võimalusi arendustegevuseks. 

4. Kodulehel on väljas seaduses ettenähtud dokumendid. 

5. Täiustatud on vahendeid oskusainete ainetundide korraldamiseks ja vaba aja tarvis. 

6. On tehtud sanitaarremonti õpilaskodu ja kooli ruumides. 

7. On leitud lisavahendeid õppekäikude ja ekskursioonide korraldamiseks. 

8. Projektitöö on toetanud arendustööd igal tasandil koolis ja õpilaskodus. 

 

 

4.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Põhieesmärgid: 

 

1) Pakkuda igale õppijale jõukohast õpet ja tagada maksimaalsed tulemused. 

2) Tähtsustada üldpädevuste omandamist õppetunnis, ning õppetunni ja koolivälistel 

üritustel. 

3) Tagada vaimne ja füüsiline turvalisus kõigil tasanditel koolis ja õpilaskodus. 

 

Valdkonna alusdokumentideks on kooli õppekava üldosa ja ainekavad. 

 

Kõik eelnevad arengukava valdkonnad toetavad antud valdkonna tegevust ehk siis kogu tegevus 

koolis ja õpilaskodus on suunatud õppija toetamisele, innustamisele ja arendamisele. 
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Väärtusarendus toimub koolis ja õpilaskodus läbi igapäevaste tegevuste ja personali isikliku 

eeskuju kaudu. 

 

 

 

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni kohaselt on vajalik õpilaskodu 

õpilaste puhul arvestada täiendavate tugiteenuste ja tingimuste olemasoluga õpiraskuste, 

käitumis- ja tundeeluprobleemide jne korral. 

Tugimeetmeid saavad pakkuda aineõpetajad, klassijuhatajad, kasvatajad, sotsiaalpedagoog, 

psühholoog, tugispetsialist, eripedagoogid, HEV-koordinaator, personal. 

Väärtuste  
teadvustamine

Väärtsute 
märkamine ja 

reflekteerimine

Ideaalsete või 
taotletavate  

väärtsute 
sõnastamine

Käitumis-
harjumuste 

kujundamine
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Toimiv sisemine ja väline võrgustikutöö vajalike spetsialistidega toetab oluliselt kiiret 

reageerimist probleemidele lahenduse leidmisel. 

 

Väljundid arengukava täitmisel 

 

1. Koolil on välja arendatud õppekava. 

2. Huvitegevuse plaan on kooskõlas õppekava ja arengukavaga ja on pakkunud õpilastele 

eduelamust. 

3. Üldpädevuste omandamine on toimunud plaanipäraselt kõigi tegevuste kaudu ja on 

toetanud tahet pidevaks arenguks. 

4. Toimivad tugisüsteemid koolis, mis on toetanud õpilaste õpimotivatsiooni parandamist ja 

pakkunud individuaalset tuge. 

5. Toimiva võrgustikutöö tulemusena kasutatakse tugiteenuseid väljaspool kooli. 

6. Töö vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamiseks on olnud süsteemne. 

7. Koolis toimib plaanipärane kutsesuunitlustöö. 

8. Õppe- ja kasvatustöö, s.h. tasemetööd ja põhikooli lõpueksamid, on analüüsitud 

sisehindamise kaudu. 

9. On leitud lisavahendeid õppekäikude ja –ekskursioonide korraldamiseks. 

10. On leitud lisavahendeid õpilaste tunnustamiseks. 

11. Aineõpetajate koostöö on taganud projektõppe arendamise koolis. 

12. On osaletud terviseedenduslikes projektides koolis ja väljaspool kooli. 

13. Vastavalt vajadustele on täiustatud õppekorraldust ja –meetodeid. 

14. Oskusainete töö on innustanud põhiainete õppimist. 

15. Head suhted on andnud positiivse võimekuse õppijale ja õpetajale/kasvatajale. 

16. Õpilaste areng on hinnatud ja dokumenteeritud. 
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5. Arengukava täitmise ja uuendamise kord 
 
Arengukavas on esitatud valdkonna põhieesmärk ja prioriteedid. Valdkonna väljundid tulenevad 

arengukava valdkonna põhieesmärkidest ja sisehindamise käigus selgunud 

parendusvaldkondadest.  Arengukava täitmise tegevuskava  on üldtööplaanis. 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal õppenõukogus ja hoolekogus. 

Arengukava kinnitab Varstu Vallavolikogu. 

Arengukava täitmise eest vastutab kooli direktor. 

 
 
 


