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1. SISSEJUHATUS
Kooli üldandmed ja ajalooline taust
Ruusa Põhikool asub Põlvamaal Räpina vallas Ruusa külas looduslikult kauni Võhandu jõe ääres. 
Kaugus  maakonna  keskusest  Põlvast  on  umbes  25  kilomeetrit  ja  valla  keskusest  Räpinast  17 
kilomeetrit. Ruusa Põhikool on üks kahest Räpina valla üldhariduskoolist.
Ruusa kooli ajalugu ulatub aastasse 1772. Aastal 1872 valmis Võuküla kooli uus hoone ja sellest sai 
Toolamaa valla Võuküla Algkool. 1939. aasta sügisel toodi kool Ruusa raudteejaama juurde ja ta jäi 
Veriora valla alluvusse. Alguses oli kool 6-klassiline, pärast sõda 7-klassiline, alates 1964. aastast 8-
klassiline, 1976. aastast algkool.
1993. aastal suleti Leevaku Põhikool ja tööd alustas Leevaku Algkool. Sellest aastast alustab Ruusa 
Algkooli asemel tööd Ruusa Põhikool. Õppetööks kohandati endise Ruusa sovhoosi keskuse maja.

RUUSA PÕHIKOOLI MISSIOON
Ruusa  Põhikool  on  õpilaste  igakülgset  võimetekohast  arengut  soodustav  õpikeskkond,  mis 
võimaldab  õpilastel  kujuneda  haritud  ning  adekvaatse  enesehinnanguga,  elukestvale  õppele 
orienteeritud ja elus toimetulevateks ühiskonnaliikmeteks. 

Missiooni täitmise hindamise kriteeriumid:
• lõpetajate õpingute jätkamine gümnaasiumis või kutseõppeasutuses,
• lõpetajate konkurentsivõime tööjõuturul.

Kooli visioon:
Oleme loonud õpilastele  eakohase,  turvalise,  positiivselt  mõjuva ja  arendava õpikeskkonna,  mis 
toetab õpilaste õpihimu ja õpioskuste,  eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja 
tahteliste  omaduste  arengut,  loovat  eneseväljendust  ning  sotsiaalse  ja  kultuurilise  identiteedi 
kujunemist. Oluliseks tuleb pidada hoiaku kujundamist, et õpilane võtab ise endale vastutuse õpingu 
ja selle tulemuste eest.

Arengukava koostamise lähtekohad
Arengukava  üldiseks  eesmärgiks  on  tagada  kooli  õppetaseme  vastavus  riiklikus  õppekavas 
kehtestatud nõuetele, arvestades õpilaste individuaalsust. 
Arengukavas  on  määratletud  kokkuleppelised  arengusihid  ja  eesmärgid  aastateks  2011-2020,  et 
tagada kooli järjepidev areng.
Käesolevas  arengukavas  kajastuvad  kooli  strateegilisest  planeerimisest  tulenevalt  kooliarenduse 
põhisuunad ning eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud meetmed.
Arengukava koostamisel oleme arvestanud sise- ja väliskeskkonna muutujaid ning oleme lähtunud 
põhikooli-  ja  gümnaasiumiseadusest  ja  selle  alusel  antud  määrustest  ning  üldharidussüsteemi 
arengukavast aastateks 2007 – 2013. 

Arengukava koostamise protsess
Arengukava koostamisel oli oluliseks asjaolu, et arengukava koostamisse olid kaasatud kõik asjasse 
puutuvad huvipooled – õpilased, lapsevanemad, õpetajad, eelkõige need, kes arengukava ellu viivad.
Kooliarenduse valdkonnad 
Arengukavas  luuakse  kooli  tasandil  visioon  aastani  2020 ja  kavandatakse  tegevuskava  kolmeks 
aastaks.  Arengukava  annab  suunised  jätkusuutliku  arengu  saavutamiseks  üheksas 
tegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkonnad on kooli  põhifunktsioonide kogum, mille lõikes seatakse 
strateegilised eesmärgid. 
Kooli  tegevusvaldkonnad  hõlmavad  kokkuvõetult  kogu  kooli  tegevust.  Eristame 
9 tegevusvaldkonda: koolisisene juhtimine, õpilased, koolitöötajad, õppe- ja kasvatustegevus, klassi- 
ja kooliväline tegevus, traditsioonid, koolikohustuse täitmine, kooli töökeskkond, avalikud suhted ja 
sotsiaaltöö.
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2. RUUSA PÕHIKOOLI HETKESEISU ANALÜÜS

2.1. Kooli juhtimine
Kooli juhib direktor, kes on kooli seaduslik esindaja. Direktor kannab vastutust kooli üldseisundi ja 
arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Koolis on  õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, 
analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmeteks on kooli 
pedagoogid.
Kooli hoolekogu ülesanne on õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine ning selleks tegevuseks paremate 
tingimuste  loomisele  kaasaaitamine.  Ruusa  PK hoolekogu  on  seitsme  liikmeline.  Hoolekogusse 
kuulub viis lapsevanemat, valla esindaja ja õpetajate esindaja.
Koolis  arendustegevuse  analüüsimiseks  ja  edasiste  arengueesmärkide  seadmiseks  tehakse 
sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess. Sisehindamisega selgitatakse välja kooli tegevuse 
tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava tegevuskava. 
Nimetatud  eesmärgist  lähtuvalt  analüüsitakse  kooli  sisehindamisel  õppe-  ja  kasvatustegevust  ja 
juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

2.2. Õpilased
Kõik koolis õppivad lapsed on pärit kohalikust vallast. 
2010/2011. õppeaastal õpib koolis 33 last, kelle hulgas on 16 tüdrukut ja 17 poissi. Õpilased on 
jaotatud  viide  klassikomplekti:  1.+2.  kl,  3.+4.  kl,  5.+6.+7.  kl,  8.+  9.  kl.  Põhikooli-  ja 
gümnaasiumiseaduse alusel on lubatud moodustada liitklasse, kui kahe või kolme klassi õpilaste arv 
on  põhikoolis  kokku  16  või  alla  selle.  Ruusa  Põhikoolis  on  9.  klassi  ainetunnid  eraldi, 
liitklassitunnid on ainult inimeseõpetuse, tüdrukute käsitöö, poiste tööõpetuse, tüdrukute ja poiste 
kehalise kasvatuse tundides. (9. klassi eraldi olevad tunnid makstud Räpina valla eelarvest). Seega 
on  9.  kl  olenemata  õpilaste  arvust  eraldi  enamuses  õppetundides  ja  sellega  tagatakse  põhikooli 
viimases klassis õppijatele vajalikud õpitingimused.

Õpilaste arv ja prognoos 2010/2011 – 2014/2015. õppeaastateks 
Klass
Aasta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokku

2010/11 5 5 3 4 3 2 2 4 5 33
2011/12 5 5 5 3 4 3 2 2 4 33
2012/13 6 5 5 5 3 4 3 2 2 35
2013/14 6 6 5 5 5 3 4 3 2 39
2014/15 3 6 6 5 5 5 3 4 3 40

2.3. Koolitöötajad
Koolis töötab 13 õpetajat. Kooli töö on korraldatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, EV haridus- 
ja teadusministri määrustele, kooli põhimäärusele jt kehtivatele õigusaktidele. Õppetöös lähtutakse 
kooli õppekavast, mis on kooskõlas põhikooli riikliku õppekavaga. Arengukava üldiseks eesmärgiks 
on tagada kooli õppetaseme vastavus riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetele.
2010/2011 õppeaastal jaguneb pedagoogiline kaader järgnevalt:
Kvalifikatsiooni järgi:
Direktor 1
Pedagoog 8
Noorem pedagoog 1
Kõrgharidusega kutseta pedagoog 1
Keskharidusega kutseta pedagoog 2
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Hariduse järgi:
Kesk Kesk-eri kõrgem
2 0 11

Pedagoogilise staaži järgi:
0-5 a 6-10 a 11-15 a 16-20 a 21-… a
5 1 3 4

Pedagoogilise personali valikul on takistavaks asjaoluks sobivate elamistingimuste puudumine ja/või 
mittesobiv liikluskorraldus ning liiteriala vajalikkus, sest ainult matemaatika ja klassiõpetaja eriala 
võimaldavad  saada  ühe  ametikoha  koormuse  nimetatud  erialadel.  Kooli  ei  rahulda  ainult  tunde 
andvad õpetajad, kuna õpetaja pädevuste hulka kuulub palju muudki.
Peale pedagoogilise personali töötab koolis: kokk, aednik-koristaja ja remonditööline.
Kooli  oluliseks  eesmärgiks  on  jätkuvalt  töötingimuste  parandamine  ning  kvalifitseeritud, 
kompetentne ja motiveeritud personal.
Personali  arengu  ja  mitmekülgsuse  vajaduse  seisukohast  on  oluline  pidev  süsteemne 
täienduskoolitus  vastava  koolituskava  alusel.  Koolitus  lähtub  eelkõige  pädevusnõuetest  ja 
haridustöötajate kutseoskuste täiustamise korrast ning sisehindamise tulemustest.

2.4. Õppe- ja kasvatustegevus
Koolis on olemas esmased õppe- ja majandustegevuse töövahendid. Õppe- ja töövahenditest osa on 
vananenud.  Koolis  toimuvad  õpiraskustega  õpilastele  parandusõppe  tunnid.  Samuti  ajutise 
õppimisest  maha  jäämise  korral  õpetajate  konsultatsioonid  peale  õppetööd.  Koolis  rakendatakse 
õuesõpet.  Algklasside  õpilased  on  loodusõppe  raames  käinud  alates  2008. aastast  kaks  korda 
õppeaasta  vältel  väljasõitudel erinevatele RMK loodusõppepäevadel.  Ülekoolilised õppereisid on 
olnud: 2008. aastal Tartus, 2009. aastal Tallinnas, 2010. aastal Ida- ja Lääne-Virumaal. Kõik esimese 
kooliastme  õpilased  läbivad  kohustusliku  ujumis  algõppe  programmi.  Koolis  on  vajadus 
pikapäevarühma ning logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenuse järele.

ÕPPEAINE ÕPPE- JA TÖÖVAHENDITE ÜLDOLUKORD
Emakeel On olemas elementaarne õpivara
Võõrkeel On  olemas  elementaarne  õpivara,  vajadus  saksa  keele  ja  inglise  keele 

sõnastikkude osalise uuendamise järele
Matemaatika On olemas elementaarne õpivara
Loodusainetes 
kasutatavad vahendid

Puudub osa nimetusi seinatabeleid, kollektsioone, 
laboratoorsete tööde vahendeid

Geograafia Puudub osa seinatabeleid
Bioloogia Elementaarsed õppevahendid olemas
Keemia Elementaarsed õppevahendid olemas
Füüsika Elementaarsed õppevahendid olemas
Kunst Elementaarsed õppevahendid olemas
Muusika On olemas elementaarne õpivara
Kehaline kasvatus Elementaarsed õppevahendid olemas, puuduvad riistvõimlemise vahendid
Tööõpetus Elementaarsed õppevahendid olemas
Kodundus ja käsitöö Toitlustustundides kasutatav pliit  amortiseerunud.  Elementaarsed õppevahendid 

olemas
Ajalugu Elementaarsed õppevahendid olemas
Arvuti Elementaarsed õppevahendid olemas
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2.5. Klassi- ja kooliväline tegevus
Kooli õpetajate juhendatavatena tegutsevad järgmised huviringid: spordiring, tantsuring, tütarlaste 
ansambel, poiste käsitööring. Õpilased on huvitatud informaatika ringi käivitamisest.
Osaletakse:  aineolümpiaadidel,  koolinoorte  maakondlikel  spordivõistlustel  (kergejõustikus  on 
saavutatud  viimastel  aastatel  mitmeid  auhinnalisi  kohti),  etluskonkurssidel,  lilleseade  võistlustel, 
joonistusvõistlustel.

2.6. Traditsioonid
Kooli traditsioonilised üritused: sügisnäitus, „Nunnu“ konkurss, lilleseade konkurss, spordipäevad 
(sügisel,  kevadel),  vastlad,  jüriööjooks,  ainenädalad,  jõululaat,  jõulupeod,  nõidade  pidu,  emade 
päeva kontsert,  kevadpidu, Kauksi, Mikitamäe ja Ruusa koolide kohtumine, Playback – 9. klassi 
korraldusel,  igakevadine  kooli  õppereis,  jalgrattamatk,  nädala  viktoriinide  korraldamine,  Räpina 
laste laulu- ja tantsupäevadest osavõtt, erinevate tähtpäevade tähistamine.

2.7. Koolikohustuse täitmine
Koolis jälgitakse koolikohustuse täitmist pidevalt: on kehtestatud kord, kus lapse puudumisel peab 
koheselt lapsevanem teavitama klassijuhatajat puudumisest. Kui lapsevanem ei ole mingil põhjusel 
klassijuhatajat  teavitanud,  võtab  klassijuhataja  lapsevanemaga  ühendust  ja  selgitatakse  välja 
puudumise  põhjused.  Igakuiselt  teeb  klassijuhataja  puudumiste  kohta  kokkuvõtte  direktorile. 
Direktor  esitab  kooli  kohta  igakuiselt  kokkuvõtte  õpilaste  puudumiste  kohta  valla  lastekaitse 
inspektorile.  Põhjuseta  puudunud  õpilastega  korral  kõneleb  esmalt  klassijuhataja  õpilasega, 
probleemide  kordumisel  toimub  vestlus  klassijuhataja-lapsevanem-õpilane,  vajadusel  kaastakse 
probleemi lahenduse leidmiseks direktor ja/või valla lastekaitseinspektor ja sotsiaaltöötaja.
Sotsiaalsete probleemide lahendamisel toimub koostöö: kool – valla sotsiaalosakond –politsei.

2.8. Kooli töökeskkond
Viimane  kapitaalsem  remont  toimus  aastal  1993.  Igal  aastal  on  põhjalikult  remonditud  üks 
klassiruum.  Viimase  3  aasta  jooksul  on  remonditud  3  klassiruumi  summas  ca  90 000  krooni, 
soetatud  ja  paigaldatud  2  tuletõkkeust,  rajatud  jalgpalli  staadion,  koos  jalgpalli  väravate 
soetamisega. Vajalik on remontida kooli võimla põrand. Ka vajab remonti maja katus (suurte sadude 
ja rohke lume korral tilgub katus läbi).
Enamus maja akendest on välja vahetatud. Klassiruumidest vajab remonti: keemia kabinet, tütarlaste 
käsitöö klass, muusika klass, õpetajate tuba.
Vajadus oleks lähiaastatel uuendada koolimööblit.
Koolisöökla asub keldrikorrusel.
Poiste tööõpetuse klass asub eraldi majas. Poiste tööõpetusse vajalik tolmuimuri soetamine.
Infotehnoloogia  seisukohast  on  soetatud  ajavahemikus  2008-2011:  5  sülearvutit,  2  DATA-
projektorit, 2 lauarvuti komplekti, 1 koopiamasin.

2.9. Avalikud suhted ja mainekujundus
Koolil on kodulehekülg. Kodulehekülg vajab pidevalt uuendamist ja informatsiooni lisamist. Räpina 
valla lehes Räpina Rahvaleht tutvustatakse kooli tähtsamaid sündmusi. 
Naaberkoolidega toimub kevadine sõpruskohtumine Ruusa, Kauksi ja Mikitamäe koolidega.
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3. KOOLI TEGEVUST SOODUSTAVAD JA TAKISTAVAD SISE- JA 
VÄLISTEGURID

SOODUSTAVAD SISETEGURID
1. Kvalifitseeritud personali olemasolu
2. Ilus, korralik maja
3. Hea kontakt lapsevanematega, kiire info levik
4. Õpetajal  hea  individuaalse  lähenemise  võimalus  lähtuvalt  õpilaste  väikesest  arvust,  õpiabi 

kättesaadavus 
5. Hea sisekliima (personal) 

TAKISTAVAD SISETEGURID
1. Negatiivne võimendub, koolikiusamine
2. Liitklassid
3. Kool vajab remonti (võimla, katus)
4. Erispetsialistide vähesus

SOODUSTAVAD VÄLISTEGURID
1. Soodus asukoht ja ilus loodus 
2. Kooli ja kodu lähedus
3. Valla arengukava, valla toetus, huvitegevuse võimaluste olemasolu
4. Väike, kompaktne kogukond 
5. Koostöö erinevate asutustega – Ruusa Kultuurimaja, Räpina Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist, 

Räpina politsei jaoskond.

TAKISTAVAD VÄLISTEGURID
1. Väikesest kogukonnast tingitud pinged valla tasandil
2. Vähe inimesi vallas, vähe lapsi, väike õpilaste arv koolis
3. Eetika kriis ühiskonnas 
4. Õpetaja ameti vähene väärtustamine 

SWOT- analüüs

Tugevused Nõrkused

• Väikesed klassid 
• Head sportimisvõimalused (võimla, 

spordiväljak)
• Klubisaali kasutamise võimalus
• Looduslikult kaunis koht
• Rahulik miljöö
• Hea bussiliiklus maakonna piires
• Koolitoitlustamine 
• Eelkool
• Kool kodu lähedal
• Huviringide võimalus peale õppetööd 

(kodu juures)
• Kino näitamise võimalus
• Küla raamatukogu olemasolu

• Liitklassid 
• Õppemateriaalne baas vajab uuendamist ja 

täiendamist 
• Õpilaste vähesuse tõttu spetsiaalsete 

õppekäikude puudulik korraldamine (teha 
võimalusel koostööd naaberkoolidega) 

• Puudub koostöö naaberkoolidega
• e-kooli puudumine
• Kooli kodulehekülg ei täida oma eesmärki
• Kooli toetava personali puudumine 

(logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog)
• Kooli võimla remont, katuse remondi 

vajadus, klassiruumide remont
• Kooli arhiivi vajadus
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• Arvutiklassis interneti kasutamise 
võimalus 

• Pedagoogiline kaader valdavalt vastav 
kvalifikatsiooni nõuetele

• Arenguvestluste süsteemi rakendamine
• Koostöö kooli ja lapsevanema vahel
Ohud Võimalused

• Õpilaste vähesus
• Töökohtade vähesuse tõttu lahkuvad 

vallast noored pered, maaelanikkond 
väheneb.

• Õpilased lahkuvad valla või maakonna 
keskuse koolidesse

• Käitumishäiretega õpilaste arvu 
suurenemine 

• Kodude pingete kandumine kooli 
• Noorte õpetajate lahkumine 

tõmbekeskustesse

• Pikapäevarühma töösse rakendamine
• Parandusõppe jätkamine
• Arenguvestluste jätkuv läbiviimine
• Huvialaringide mitmekesistamine
• Täiendada kooli materiaalset baasi
• Koostöö tihendamine naaberkoolidega
• Koostöö tihendamine Räpina valla teiste 

hallatavate asutustega ning 
mittetulundussektoriga (nt Räpina ANK, 
külaseltsid jne)

• Õpilaste individuaalsusega arvestamine
• Leida uusi võimalusi koostööks 

lastevanematega (kooli ühisüritused, lahtiste 
uste päevad, jne.)

• Osalemine erinevates projektides ja 
projektide kirjutamine

• Luua õpilasomavalitsus
• Aktiveerida info edastamine kooli kodulehe 

kaudu

8 (16)



Ruusa Põhikooli arengukava 2011-2020     Kehtestatud
Räpina Vallavalitsuse 

23. augusti 2011. a määrusega nr 4

4. ARENGUKAVA VALDKONNAD JA INDIKAATORID

4.1. Kooli juhtimine - kooli töö planeerimine 
Eesmärk: Ruusa Põhikool on toimiv ja jätkusuutlik haridusasutus. Kool on õppiv organisatsioon, 
mis suudab end kohandada muutuva keskkonna vajadustega, suudab ajaga kaasas käia. Kool on ise 
aktiivne  keskkonna  kujundaja,  suudab  ümbruskonna  elu  väärtuslikumaks  muuta,  suudab 
kogukonnale pakkuda vajalikku teenust.
Ülesanded: 

• Koolis on loodud süsteem, mille kaudu lapsevanematelt ja teistelt huvigruppidelt küsitakse 
arvamusi, nende arvamused kuulatakse ära ja küsimused saavad alati vastuse. 

• Kooli arengukava, õppekava ja muud olulised õppekasvatustegevusega seotud dokumendid 
on avalikkusele kättesaadavad. 

• Täidetakse avaliku teabe kohta käivat seadusandlust. 
• Koostöös  direktori  ja  õpetajatega  uuendada  õppekava,  täiendada  tööplaane.  Planeerida 

täiendkoolitusi ja enesetäiendamist. 
• Viia läbi lastevanemate koosolekuid klassis ja üldkoosolekuid koolis. 
• Hoolekogu kaasamine ja aktiivne osalemine koolielu korraldamisel.
• Arhiivi korrastamine.

4.2. Õpilased
Eesmärk:  Oleme  loonud  õpilastele  eakohase,  turvalise,  positiivselt  mõjuva  ja  arendava 
õpikeskkonna,  mis  toetab  õpilaste  õpihimu  ja  õpioskuste,  eneserefleksiooni  ja  kriitilise 
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja 
kultuurilise identiteedi kujunemist. 
Ülesanded: 

• Õpilaste arengu pidev jälgimine, arenguvestlused.
• Õpilaste erivajadustega (sh andekus) arvestamine.
• Õppetöö ja õppemeetodite mitmekesistamine (õuesõpe, ekskursioonid jne).
• Liikluskasvatuse läbi viimine.
• Õpilaste kaasamine koolielu korraldamisse.
• Õpilasesinduse loomine. 
• Hoiaku kujundamine, et õpilane võtab ise endale vastutuse õpingu ja selle tulemuste eest.

4.3. Koolitöötajad
Eesmärk: Kvalifitseeritud ja motiveeritud personal, hea töökeskkond. Kõikidel õpetajatel on vastav 
ainealane  ja  pedagoogiline  ettevalmistus.  Kõik  töötajad  on  pädevad  ja  teevad  oma  tööd 
kohusetundlikult, olles sellega eeskujuks õpilastele.
Ülesanded:

• Kõik töötajad osalevad regulaarselt täiendkoolituses. 
• Personali hindamine, arenguvestlused, eneseanalüüs.
• Personali tunnustamissüsteemi loomine.
• Vajadusel elamispinna võimaldamine uutele õpetajatele.

4.4. Õppe- ja kasvatustegevus
Eesmärk:  Õpilastel  on  head  tulemused  õppimises  ja  huvitegevuses.  Vastava  korra  järgi  on 
lastevanematel  ise  alati  võimalik  külastada  (osaleda)  õppe-  ja  kasvatusprotsessiga  seotud 
ettevõtmisi.
Vajadus on tööle rakendada pikapäevarühm. Kuna parandusõppes olevate õpilaste hulk küllalt suur, 
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tuleks leida võimalus osalise koormusega logopeed ja sotsiaalpedagoog.
Ülesanded:

• Õppeedukuse kvaliteedi tõstmine, mahajäämuse ja klassikursuse kordamise ennetamine.
• Tasemetööde läbiviimine ja analüüs.
• Lahtiste uste päevade korraldamine.
• Pikapäevarühma tööle rakendamine.
• Logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenuse osutamine Ruusa Põhikooli õpilastele.

4.5. Klassi- ja kooliväline tegevus
Eesmärk:  Lõpetajatest  võimalikult  paljud jätkavad oma haridusteed  st  õpivad edasi.  Kooliaegne 
tunniväline tegevus koolis toetab noore tulevast edasiõppimist. 
Huvitegevus  on  koolis  toimuv  või  kooli  korraldatud  kooli  õppekava  läbimist  toetav  või  muu 
õppekavaväline tegevus. 
Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sh huviala- ja aineringid.
Ülesanded:

• Olemasolevate ringide töö jätkamine, 
• Uute huviringide avamine vastavalt võimalustele ja vajadustele,
• Õpilastel tervislike eluviiside harjumuste kujundamine.

4.6.Traditsioonid
Eesmärk:  Jätkata  seniste  traditsiooniliste  kooli  ühisürituste  korraldamist.  Kooli  kroonikaraamatu 
koostamine ja iga-aastane täiendamine.
Ülesanded:

• Kaasata ühisürituste korraldamisse rohkem õpilasi. 
• Ürituste korraldamisel teha koostööd Ruusa kultuurimajaga. 
• Korraldada ühisüritusi Ruusa lasteaiarühmaga. 
• Korralda üritusi koos Ruusa küla rahvaga. 

4.7. Koolikohustuse täitmine
Eesmärk: Kool suudab viia maksimaalselt paljud vastuvõetud õpilased kooli lõpetamiseni. Koolis 
toimib  õpiabi  süsteem.  Tegeletakse  koolivägivalla  ennetamisega.  Tundidesse  hilinemise  ja 
puudumise vähendamine. Põhikoolis koolikohustuse täitmise saavutamine. 
Ülesanded: 

• Saavutada olukord, et õpilased ei puuduks põhjuseta, eriti üksikutest tundidest.
• Rakendada põhjuseta puudumiste korral järele õppimist pikendatud õppetöös.
• Klassijuhatajatel probleemsete õpilaste kodudega pideva kontakti saavutamine.
• Puudumiste arvestus ja analüüs.
• Koostöö valla sotsiaaltöötajaga.

4.8. Kooli töökeskkond
Eesmärk: Kool ja selle ümbrus on puhas ja hoolitsetud, vaimset ja füüsilist tervist mittekahjustav, 
vaid edendav ning turvaline. Kool on varustatud vähemalt miinimumtasemel õppevaraga. 
Ülesanne: 

• Remontida aastas vähemalt üks klassiruum. 
• Võimla põranda remont.
• Koolihoone katuse remont.
• Koolimööbli uuendamine.
• Poiste tööõpetusklassi tolmuimuri soetamine.
• Kooli aia ja Ruusa pargi eest hoolitsemine (lapsed, aednik, külakogukond).
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• Pidevalt otsitakse ja rakendatakse võimalusi õpikeskkonna parandamiseks ja turvalisemaks 
muutmiseks.

4.9. Avalikud suhted ja mainekujundus
Eesmärk: Ruusa Põhikool on tuntud lapsesõbraliku õpikeskkonna ja aktiivse klassivälise töö poolest. 
Ruusa koolil on positiivne kuvand, siia tahetakse õppima tulla.
Ülesanded: 

• Kooli interneti kodulehekülje pidev täiendamine.
• Ruusa Põhikooli tegemiste igakuine tutvustamine Räpina rahvalehes.
• Sõpruskohtumiste korraldamine naaberkoolidega.
• Elavdada õpetajate omavahelist suhtlemist naaberkoolide kolleegidega (ühiskoolitused).
• Jätkata sotsiaalsete küsimuste lahendamist koostöös valla sotsiaalosakonnaga ja politseiga.
• Koostöö ja ühisüritused lasteaia Ruusa rühmaga.
• Eelkooli jätkuv tegutsemine.
• Koostöö ümberkaudsete küladega ja Ruusa Kultuurimajaga ühisürituste korraldamisel.
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5. TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2011-2013

Jätkata seniste tugevate külgede arendamist ja täiustamist ning nende külgede mõju vähendamist, 
mis seni kõige paremaid tulemusi pole andnud millele tuleks jätkuvalt erilist tähelepanu pöörata.
Tegevuse toimumist märgib X. 
Investeeringute  kava  on  koostatud  vastavalt  kooli  poolt  seatud  prioriteetidele,  mida  täidetakse 
vastavalt kooli pidaja eelarveliste vahendite võimalustele.

TEGEVUSKAVA KOLMEKS AASTAKS
Arengukava ülesanded ja projektide

I KOOLISISENE JUHTIMINE

1.1. Kooli juhtimine 2011. 
planeeritud
tegevus

2012. 
planeeritud 
tegevus

2013.
planeeritud 
tegevus

Vastutaja

1. Õppekava arendustöö koolis x x x Direktor, 
õpetajad

2. Lastevanemate- ja 
üldkoosolekud

x x x Direktor, 
õpetajad

3. Kooliarhiivi korrastamine x x x Direktor

1.2 Hoolekogu 2011. 
planeeritud 
tegevus

2012. 
planeeritud 
tegevus

2013. 
planeeritud 
tegevus

Vastutaja

1. Osalemine eelarveliste 
vahendite otstarbekal 
planeerimisel

x x x Hoolekogu 
esimees 

2. Osalemine kooli 
enesehindamisel

x x x Hoolekogu 
esimees 

3. Hoolekogu töö analüüs x x x Hoolekogu 
esimees 

4. Kooli arengukava seire x x x Hoolekogu 
esimees

1.3. Lastevanemate ja õpilaste 
osalemine koolielus

2011. 
planeeritud 
tegevus

2012. 
planeeritud 
tegevus

2013. 
planeeritud 
tegevus

Vastutaja

1. Koolitused lastevanematele x x x Direktor

2. Rahuloluküsitlused 
õpilastele ja 
lastevanematele

x x x Direktor

3. Lastevanemate kaasamine 
ühisürituste korraldamisel

x x x Direktor
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II ÕPILASED

2.1.11 Õpilased 2011. 
planeeritud 
tegevus

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus

Vastutaja

1. Arenguvestlused x x x Klassijuhatajad
2. Õpilaste erivajadustega 

arvestamine
x x x Õpetajad

3. Liikluskasvatuse nõuete 
täitmine päevakavas ja 
õppekorralduses.

x x x Õpetajad

4. Korraldada 
õppeekskursioone, 
rakendada õuesõpet.

x x x Õpetajad

5. Õpilaste kaasamine 
koolielu korraldamisse

x x x Õpetajad

6. Õpilase vastutustunde 
kujundamine 
(õppimine, ürituste 
korraldamine)

x x x Õpetajad

III KOOLITÖÖTAJAD

Koolitöötajad 2011. 
planeeritud 
tegevus

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus

Vastutaja

1. Pedagoogilise personali 
täiendkoolitus

x x x Direktor

2. Personali arenguvestlused, 
eneseanalüüs.

x x x Direktor, 
õpetajad

3. Konkursid vabadele 
ametikohtadele (vastavalt 
vajadusele)

x x x Direktor

4. Vajadusel elamispinna 
võimaldamine uutele 
õpetajatele

x x x Direktor 

5. Tunnustamissüsteemi 
loomine

x Direktor, 
õpetajad

IV ÕPPE JA KASVATUSTEGEVUS

Ainealase töö planeerimine 2011. 
planeeritud 
tegevus

2012. 
planeeritud 
tegevus

2013. 
planeeritud 
tegevus

Vastutaja

1. Kooli õppekava viimine 
kooskõlla uuendatud riikliku 

x x x Direktor
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õppekavaga
2. Töökavade koostamine 

vastavalt õpilaste eripärale 
(IAK-d)

x x x Direktor, 
õpetajad

3. Õppeedukuse kvaliteedi 
tõstmine, mahajäämuse ja 
klassikursuse kordamise 
ennetamine

x x x Direktor, 
õpetajad

4. Tasemetööde läbiviimine ja 
analüüs

x x x Direktor

5. Lahtiste uste päevade 
korraldamine

x x Direktor

6. Pikapäevarühma tööle 
rakendamine

x Direktor

7. Logopeedi ja 
sotsiaalpedagoogi teenuse 
osutamine Ruusa Põhikooli 
õpilastele

x x x Direktor

V KLASSI- JA KOOLIVÄLINE TEGEVUS 

2011. 
planeeritud 
tegevus 

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus 

Vastutaja

1. Huvialaringide töö koolis x x x Direktor
2. Huviringide esinemine 

väljaspool kooli
x x x Direktor

3. Õpilastel tervislike eluviiside 
harjumuste kujundamine

x x x Direktor

VI TRADITSIOONID

2011. 
planeeritud 
tegevus 

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus 

Vastutaja

1. Traditsiooniliste ürituste 
korraldamine 

x x x Direktor

2. Koostöö Ruusa 
Kultuurimajaga

x x x Direktor, 
õpetajad

3. Kaasata ühisürituste 
korraldamisse rohkem õpilasi

x x x Õpetajad

4. Koostöö Ruusa küla rahvaga 
ühisürituste korraldamisel ja 
kaasamisel

x x x Direktor, 
õpetajad

5. Koostöö lasteaiaga x x x Direktor, 
õpetajad
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VII KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

2011. 
planeeritud 
tegevus 

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus 

Vastutaja

1. Puudumiste arvestus ja 
analüüs

x x x Direktor

2. Koostöö valla 
sotsiaaltöötajaga

x x x Direktor

3.
Põhjuseta puudujatele 
pikendatud õppetöö 
rakendamine

x x x Õpetajad

VIII KOOLI TÖÖKESKKOND

2011. 
planeeritud 
tegevus 

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus 

Vastutaja

1. Klassimööbli uuendamine x x x Direktor

2. Kooli territooriumi 
heakorrastamine

x x x Direktor

3. Kooli arvutipargi uuendamine x x x Direktor
4. Klasside jooksev remont x x x Direktor
5. Kooli võimla remont x x Direktor
6. Kooli katuse remont x x x Direktor

7. Söökla nõude välja 
vahetamine.

x Direktor

IX AVALIKUD SUHTED

2011. 
planeeritud 
tegevus 

2012. 
planeeritud 
tegevus 

2013. 
planeeritud 
tegevus 

Vastutaja

1. Kooli veebilehe pidev täiendamine x x x Direktor

2. Koolielu pidev valgustamine valla 
ajalehes

x x x Direktor

3. Koostöö naaberkoolidega x x x Direktor

4. Koostöö valla sots.töötajatega, 
politseiga

x x x Direktor

5. Eelkooli jätkuv tegutsemine x x x Direktor, 
õpetajad

6. Koostöö Ruusa lasteaiaga x x x Direktor, 
õpetajad

7.
Koostöö ühisürituste 
korraldamisel ümberkaudsete 
küladega, Ruusa kultuurimajaga

x x x Direktor, 
õpetajad
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6. ARENGUKAVA TÄITMISE JA UUENDAMISE KORD

Arengukava  täitmist  analüüsitakse  ja  tegevuskava  täiendatakse  igal  aastal.  Arengukava 
korrigeerimisel lähtub kool järjepidevalt sisehindamistulemustest. Arengukava kinnitatakse Räpina 
Vallavolikogu kehtestatud korras.
Ruusa Põhikooli kollektiiv ühendab oma jõupingutused käesolevas arengukavas sätestatud visiooni 
ning püstitatud eesmärkide täitmiseks.

1.  Arengukava  täitmise  analüüsi  teeb  ja  selle  eest  vastutab  kooli  direktor,  kasutades  erinevaid 
töövorme  kogu  kollektiivi,  õpilaste  ja  lapsevanemate  kaasahaaramiseks  (sisehindamine, 
enesehindamine, küsitlus, arutelu jt.)

2.  Kooli  üldtööplaani  koostamisel  lähtutakse  käesolevas  arengukavas  sõnastatud  visioonist, 
eesmärkidest ning tegevuskavast.

3. Arengukava kuulub analüüsimisele igal õppeaastal augustikuus õppenõukogus.

4. Ettepanekud arengukava täitmiseks arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja kooli hoolekogus.

5. Arengukava kuulub muutmisele seoses
• muudatustega seadusandluses;
• muudatustega riiklikus õppekavas;
• muudatustega haridusnõudlustes;
• muudatustega kooli investeeringutes;
• õppenõukogu ja hoolekogu ettepanekutega;
• kooli arengukava määratud tähtaja möödumisel.

6.  Järgneva perioodi  arengukava koostamine  toimub hiljemalt  poole  aasta  jooksul  enne  eelneva 
kehtivuse lõppu, tuginedes eelneva perioodi analüüsile.
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