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1. Sissejuhatus 

 

Kavastu Algkool-Lasteaia arengukava on dokument, mis määrab algkool-lasteaia 

arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks, et täita missiooni ning 

arengukava uuendamise ja täiendamise korra. Arengukava koostamisel lähtuti algkool-

lasteaia põhimäärusest, kehtivast seadusandlusest, eelmisest arengukavast ja Luunja valla 

arengukavast. 

Arengukava koostamine on algkool-lasteaia meeskonna töö koostöös erinevate 

huvigruppidega - hoolekogu, lastevanemad, õppeasutuse töötajad. 

Oluline on tagada kvaliteetne ja kaasaja nõuetele vastav haridus ja lasteaiateenus. 

 

2. Üldandmed 

 

Kavastu Algkool-Lasteaed on haridusasutus, mis asub Tartumaal Kavastu külas Luunja 

vallavalitsuse haldusalas. 

Kavastu kool on asutatud 1768. aastal. Erinevate nimetuste ja klassikomplektide arvuga 

tegutses kool 1974. aastani. Kooli taasavamine toimus 1991. aastal. Õppetööd alustati 1. 

klassiga ja kool paiknes tolleaegse Emajõe kolhoosi lastepäevakoduga samas hoones. 

1992. aasta kevadel reorganiseeriti lastepäevakodu ja kool Kavastu Algkool - Lasteaiaks.  

 

Kavastu Algkool-Lasteaed asub 1986. aastal valminud elamus, mille esimene korrus oli 

juba algselt projekteeritud  ja ehitatud lasteaiaks.  

Algkool-lasteaial on kasutada ruumid hoone kahel korrusel üldpinnaga  411 m².               

 

1. septembrist 1995 kuni juunini 2007 oli lasteaia jaoks kasutada maja 2. korrusel           

5-toaline korter. Algkooli kahe liitklassi ruumid asusid samal ajal hoone esimesel 

korrusel. 

 

2007/2008 õppeaastast kohandati seoses lasteaia liitrühma suurenemisega hoone esimese 

korruse kaks ruumi lasteaia mängutoaks ja magamistoaks ning algkooli kaks liitklassi 

said uued klassiruumid teisel korrusel. 

 

Kavastu Algkool-Lasteaia teeninduspiirkond on kinnitatud Luunja vallavolikogu 

otsusega, mille alusel moodustavad õppeasutuse teeninduspiirkonna Kavastu, Pajukurmu, 

Poksi ja Viira külad. 
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3.Hetkeolukorra analüüs 

 

Õppetöö läbiviimiseks on õppeasutusel kaks klassiruumi II korrusel. Ruumid on heas 

olukorras. Kooliruumidest, teisel korrusel, on 2006. aastal ehitatud tagavara väljapääs. 

Ühes klassiruumis on uuendatud koolimööbel. Teostatud on kolme tualettruumi remont. 

Paigaldatud on kaks tulekindlat ust ja kõikidesse ruumidesse automaatne 

tuletõrjesüsteem. Sisehoovis on vahetatud kaks jalgväravat ja kõnniteeplaadid on saanud 

uue paigutuse. Klasside üldvalgustus vastab nõuetele. Kooliruumid on puhtad ja 

korrastatud.  

 

Kehalise kasvatuse ja muusikatundideks on kasutada I korrusel ruum üldpinnaga 40 m2.  

Heade ilmaolude korral toimuvad kehalise kasvatuse tunnid õues, Kavastu pargis, kus on 

olemas korv- ja võrkpalliplatsid. 

 

 

Õppe-kasvatustegevuste läbiviimiseks on lasteaias 1 liitrühm I korrusel. Rühmal on 

garderoobiruum, mängu- ja magamistuba.  

 

Laste toitlustamiseks on söökla I korrusel. Toit on mitmekesine, hea kvaliteediga ja hind 

optimaalne.  

 

Kavastu Algkool-Lasteaias on 10 töötajat: 

juhataja,  

majandusjuhataja,  

koolis üks põhikohaga õpetaja,  

kaks lasteaiaõpetajat, 

üks lasteaiaõpetaja abi, 

osalise koormusega muusikaõpetaja,  

osalise koormusega logopeed,  

kokk ja  

koristaja- majahoidja. 

 

Personali koosseis vastab asutuse vajadustele. 

 

2008/2009. õppeaastal õpib Kavastu Algkoolis 8 õpilast kahes liitklassis. Liidetud on  

1. ja 2. ning 3. ja 4. klass. Õpilaste arvud vastavalt  1 + 3 ja 3 + 1.  

 

2008/2009. õppeaastal on lasteaia liitrühmas 20 last vanuses 2 kuni 7 aastat. 
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Aastateks 2009 – 2012 on lasteaialaste ja õpilaste prognoos järgmine. 

 

Õppeaasta 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Lasteaia lapsed 22 24 23 

1. klass 4 5 3 

2. klass 1 4 5 

3. klass 3 1 4 

4. klass 3 3 1 

Lapsi kokku 33 37 36 

                                                                                                                                        

 

 

Õpitulemused on koolis rahuldavad. Vajadusel kasutatakse individuaalõppekava 

erivajadustega laste õpetamisel ja arendamisel. Koolis viiakse läbi arenguvestlusi, mis on 

abiks nii lapsevanemate nõustamisel kui ka lapse õpetamisel ja arendamisel. Asutuses 

töötab logopeed, kelle kasutuses on eraldi ruum. 

 

Peale Kavastu Algkool-Lasteaia lõpetamist jätkab enamus õpilasi õpinguid Luunja 

Keskkooli 5. klassis. 

 

Lasteaiast kooli tulevad õpilased kohanevad koolis suhteliselt kiiresti, kuna maja ja 

õpetajad on neile tuttavad. 

 

Tähtsamad traditsioonilised üritused õppeaasta jooksul 

 

Sügispidu 

Isadepäev 

Jõulupidu ja jõulumaa külastus 

Vastlapäev 

Sõbrapäev 

Poistenädal 

Tüdrukutenädal 

Eesti Vabariigi aastapäev 

Naljapäev 

Kabeturniir 

Emadepäev 

Ekskursioon 

Kevadpidu  

Matkapäev (sügisel, talvel ja kevadel ) 

Spordipäevad ( sügisel, talvel ja kevadel ) 
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SWOT-analüüs 

 

Algkool-lasteaia arengustrateegia väljatöötamiseks ja formuleerimiseks oli vaja detailselt 

analüüsida meie käsutuses olevaid ressursse, tugevaid ja nõrku külgi. 

Hetkeolukorra kindlaksmääramisel ja analüüsimisel kasutasime SWOT analüüsi.  

 

SWOT-analüüs on strateegline planeerimisvahend, millega hinnatakse asutuse tugevaid 

külgi (i. k. strengths), nõrku külgi (weaknesses), võimalusi (opportunities) ja ohte 

(threats) 

 

See võimaldas välja selgitada väliskeskkonnast tulenevad võimalused ja ohud ning 

sisekeskkonnast tulenevad asutuse tugevad ja nõrgad küljed 

 

- tugevad küljed, mille abil saab õppeasutuse tulevikku planeerida. 

- nõrgad küljed, mille parendamiseks tuleb püstitada eesmärgid 

- võimalused, mida õppeasutus peab paremini ära kasutama 

- ohud, mida tuleb vältida 

  

SWOTi meeskond koosnes: juhataja, majandusjuhataja, algklassiõpetaja, lasteaiaõpetaja  

ja lasteaiaõpetaja abi. 

 

TUGEVUSED 

 

 Kodune miljöö 

 Kogemustega, haritud ja püsiv personal 

 Püüd ja tahe igasugused raskused ületada 

 Väljakujunenud traditsioonid 

 Vallavalitsuse ja volikogu heatahtlik toetus õppeasutuse olemasolule 

 Taskukohane  lastevanemate osalustasu suurus 

 Asukoht looduskaunis kohas 

 Ühisüritused koos lastevanematega 

 Laste individuaalsusega arvestamine 

 Õpetajate suutlikkus suhtlemisel muukeelsete vanematega  

 Logopeedi ametikoha olemasolu õppeasutuses 

 Õpetajate suutlikkus ja tahe tegeleda õpilaste sotsiaalsete probleemidega 

 Noortekeskuse tegutsemine kooli ruumides 

 Koostöö Luunja Lasteaiaga Midrimaa 
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NÕRKUSED 

 Õpetajate vaheline kogemustevahetus ei ole piisav 

 Ruumikitsikus, abiruumide puudus 

 Korraliku spordiväljaku  puudumine 

 Asukoht tiheda liiklusega tänava lähedal 

 Õppeasutus  kortermajas 

 

 

OHUD 

 

 Töötajate motivatsiooni vähesus ja ebakindlus tuleviku suhtes 

 Sotsiaalselt probleemsed pered ja lapsed 

 Kõik meie lasteaia lõpetanud lapsed ei tule meie kooli I klassi 

 Liialt suur meedia ja arvuti mõju 

 Lastevanemate tööpuudus ja väljaränne, ebakindlus 

 

 

VÕIMALUSED 

 Täiendkoolitused personalile, sh asutusesisesed koolitused 

 Õppekäigud väljapoole õppeasutust lastevanemate nõusolekul 

 Positiivse märkamine 

 Paindlik, sõbralik suhtlemine 

 Laste ja töötajate tunnustamine 

 Töötajate motivatsiooni tõstmine 

 Töötajate enesearendamine 

 Lastevanematega koostöö mitmekesistamine 

 Vanemate abi ja sponsorlus nii rühma kui lasteaia tasandil 

 Maakonna lasteaedade vahelise koostöö tugevdamine 

 Huvigruppide vahelise koostöö edendamine 

 Kodulehe arendamine, lasteaia tegevuse laiem kajastamine vallalehes      
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4. Algkool - Lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad 

 

Missioon 

 

Lasteaed – mõnusas õpikeskkonnas tekib lapsel soov uurida ja avastada, see tagab selle, 

et ta elus toime tuleks. 

 

Algkool – koolist lahkudes tahavad õpilased ka edaspidi õppida, neil on aktiivne ja hooliv 

eluhoiak. 

 

Visioon  

 

Kõige tähtsam on lapse areng turvalises, loodussõbralikus ja – säästlikus keskkonnas, et 

temast kasvaks ja kujuneks elus toimetulev isiksus, kes austab ennast, oma kodu, 

perekonda ja kaasinimesi. 

 

Visiooni saavutamiseks: 

 Liita kõigi lastega tegelevate täiskasvanute huvid ja eesmärgid lapse arengut ja 

tervist positiivselt mõjustavatele tegevustele 

 Mõjusa õpikeskkonna loomisel kasutada erinevaid metoodikaid ja kaasaegseid 

õppevahendeid 

 Toimub koostöö kõikidel tasanditel 

 

 

Teeme kõik, et laps saaks täiskasvanuna öelda: 

    ,,KÕIK, MIS MA TEGELIKULT TEADMA PEAN, 

             OMANDASIN MA LASTEAIAS. ˝  

( Robert Fulghum ) 

 

 

 

4.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

4.1.1 Eestvedamine, eesmärgid: 

 õppeasutuse juhi tegevus ja isiklik eeskuju, mis loovad õppeasutuse ja selle 

keskkonna eesmärkide selguse ja ühtsuse, 

 kaasa haarata kõik huvitatud osapooled eesmärkide saavutamisse. 

 

4.1.2 Strateegiline juhtimine, eesmärgid: 

 õppeasutuse visiooni saavutamise plaan 

 pikaajaliste ja taktikaliste eesmärkide püstitamine ning tegevusplaanide 

koostamine. 
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4.1.3. Sisehindamine, eesmärgid: 

 järjepidev ja süstemaatiline õppe-ja kasvatustegevuse  ning juhtimise analüüs ja 

tulemuslikkuse hindamine õppeasutuse arenguks vajalike juhtimisotsuste 

vastuvõtmiseks  

 sisehindamise kaudu tagada õppeasutuse järjepidev areng, selgitades välja 

õppeasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad. 

 

4.2 Personalijuhtimine 

 

4.2.1 Personalivajaduse hindamine ja värbamine: 

 inimressursi juhtimine 

 ühiste väärtuste ja usaldusliku õhkkonna loomine, otsustamisõiguse 

delegeerimine,  

 personalipoliitika välja töötamine. 

 

4.2.2 Personali kaasamine ja toetamine 

 regulaarne personali teadvustamine organisatsiooni hetkeolukorrast, võimalustest ja 

perspektiividest tulevikus, 

 koostöös personali ja lastevanematega õppeasutuse arengut silmaspidavate 

eesmärkide püstitamine, tegevuskava planeerimine ja järjepidev hindamine, 

 säilitada avatud töökeskkond, mis peegeldaks organisatsiooni väärtusi ja soodustaks 

nende teostumist personalipoliitikas. 

 

4.2.3  Personali arendamine 

 organisatsiooni väärtustega kooskõlas olevate tegevuste ja  tulemuste kindlate 

kriteeriumide alusel tunnustamine, mis kajastuvad personalipoliitikas, 

 pidev koolituse vajaduse täpsustamine ja võimaldamine, 

 õppeasutuse personali arendamine, tema võimete kasutamine lasteasutuse eesmärkide 

saavutamiseks. 

 

4.2.4. Personali hindamine ja motiveerimine 

 töötajate kompetentsuse hindamine,  

 motivatsiooniga seotud tööülesannete andmine. 

 

4.3 Koostöö huvigruppidega 

 

4.3.1 Koostöö kavandamine, eesmärgid: 

 usaldusel, teadmiste vahetamisel ja headel tavadel põhinevate vastastikku kasulike 

partnerlussuhete loomine nii õppeasutuse kui üksiktöötaja tasemel, 

 huvigruppide vajaduste välja selgitamine, suhete arendamine ja hoidmine, 

 hästitoimiva  koostöövõrgustiku loomine.  
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4.3.2 Huvigruppide kaasamine, eesmärgid: 

 koostöösuhete arendamine ja hoidmine, 

 laste, lapsevanemate jt. huvigruppide jätkuv kaasamine õppeasutuse arengut 

puudutavasse otsustus- ja vastutusprotsessi. 

 

4.3.3 Huvigruppidega koostöö hindamine, eesmärgid: 

 koostöösuhete hindamine ja parendamine 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Ressursside juhtimine 

 

4.4.1 Eelarveliste ressursside juhtimine: 

 ressursside (sh eelarveliste ressursside) kavandamine ja planeerimine arengukava 

tegevuskava realiseerimiseks, 

 plaanipärane ressursside kasutamine ja seire, 

 

4.4.2 Materiaalne – tehniline baas: 

 laste arengu- ja kasvukeskkonna tagamine ja parendamine, 

 personalile võimalikult hea töökeskkonna loomine.  

 

4.4.3 Inforessursside juhtimine: 

 õppeasutuse tegevust puudutava  informatsiooni hankimine, töötlemine, 

kättesaadavaks muutmine ja kasutamine, 

 info kogumise, kättesaadavuse, liikuvuse hindamine ja sellest tulenevate 

parendustegevuste elluviimine. 
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4.5 Õppe- kasvatus protsess 

 

4.5.1.Lapse areng, eesmärgid:  

 tagada laste arengu jälgimise ja hindamise süsteem, anda tagasisidet laste arengust 

vanematele, 

 nõustada lapsevanemaid laste arengut puudutavates küsimustes, 

 erivajadustest ja individuaalsest arengust lähtuv laste individuaalne arendamine 

koostöös erialaspetsialistide, õpetajate ja lastevanematega,  erivajaduse korral 

toimivate tugisüsteemide arendamine, 

 rakendada lapsest lähtuvat õpetust tagades lapsele turvalise ja sobiva arengukeskkond, 

soodustamaks mitmesuguste mängu- ja õppevahendite kaudu kehalist, vaimset ja 

sotsiaalset arengut, 

 soodustada huvitegevust. 

 

4.5.2 Õppekava, eesmärgid: 

 analüüsida ja arendada õppeasutuse õppekava, 

 rakendada integreeritult lapsest lähtuva õpetuse põhimõtteid, mis keskenduvad 

õppimisele läbi mängu/tegevuse ja toetavad iseseisvat mõtlemist,  

 jätkata koostööd lastevanematega, 

 tagada laste sujuv üleminek lasteaiast kooli. 

 

4.5.3 Õppekorraldus ja meetodid, eesmärgid: 

 õppekasvatustöö oskuslik planeerimine lähtuvalt lapse individuaalsetest vajadustest, 

huvist ja arengutasemest ning laste kooliks ettevalmistuse tagamine, 

 kaasava hariduse põhimõtetest lähtuvalt jätkata suunda, mis pakub lastele ja 

lastevanematele valikuvõimalusi,  

 tähtsustada ja väärtustada õpetaja abi rolli ja osalust lastega tehtavas töös, 

 korrastada ja uuendada õppemetoodika materjale,   

 parendada laste õppe-kasvatustööks vajalikke tingimusi, 

 täiustada pidevalt lasteaia õueala ja õpperada, püüdes pakkuda lastele ka 

mänguväljakul ja looduse tundmaõppimisel erinevaid arendavaid tegevusi. 

 

4.5.4 Väärtused ja eetika, eesmärgid: 

 õppe-kasvatusprotsessis väärtuslike hinnangute ja hoiakute kujundamine. 
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5. Tegevuskava aastateks 2009 – 2012  

                

 

 Tegevused 2009 2010 2011 2012 

5.1 EESTVEDAMINE 

JA  JUHTIMINE                        

Eestvedamine 

Arengut soodustava ja toetava 

organisatsioonikultuuri kujundamine X X   

 

Nõupidamised, infominutid, 

arendusgrupitöö, õppenõukogu ja personali 

koosolekute korraldamine X X X X 

 

Juhataja aktiivsus õppijana ja kogemuste 

tutvustamine X  X   X X 

Strateegiline juhtimine  

Õppeasutuse missiooni ja visiooni 

määratlemine  nende elluviimine X X     

  

Õppeasutuse tegevuskava koostamine ja 

selle elluviimine X X X  X 

 

Arengukava (2009 – 2012) väljatöötamine, 

elluviimine X X X X 

 Arengukava täiendamine igal aastal   X X X X 

 

Kavastu Algkool – Lasteaia logo konkursi 

korraldamine ja sümboolika väljatöötamine 

ning täiustamine X X   

Sisehindamine Sisehindamissüsteemi korrastamine X    

 Sisehindamissüsteemi rakendamine  X X  

 

Sisehindamissüsteemi toimimise 

hindamine  

Sisehindamisakti koostamine ja esitamine  X   

5.2 PERSONALI 

JUHTIMINE      

Personalivajaduse 

hindamine ja 

värbamine 

 

Struktuurianalüüs lähtuvalt kooli  ja 

lasteaia õppekavast, arengu vajadusest   X X  

 

 

Ametijuhendite, töölepingute  ja 

töösisekorraeeskirjade uuendamine 

vastavalt vajadustele X    

 

Personalipoliitika kujundamine 

 X    

Personali kaasamine ja 

toetamine  

Meeskonnatööd toetava keskkonna 

loomine, meeskonnavestluste korraldamine 

 X X X X 
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Personali arendamine Koolitusplaani koostamine ja rakendamine X X   

 

 Koolituse tulemuslikkuse hindamine X X X X 

 

Koolitustel saadud teadmiste  jagamine 

kolleegide vahel X X X X 

5.3. KOOSTÖÖ 

HUVIGRUPPIDEGA      

Koostöö kavandamine 

Koostöövajaduse määratlemine ja ootuste 

väljaselgitamine X X   

 Laste huviringide töö soodustamine X X X X 

Huvigruppide 

kaasamine 

Huvigruppide kaasamine õppeasutuse 

arendustegevusse, tööplaanide koostamine  X X X X 

 

Koostöö planeerimine ja läbiviimine 

lastevanematega, koolidega, teiste 

lasteaedadega jm. huvigruppidega X X X X 

Huvigruppidega 

koostöö hindamine 

Tagasiside kogumine ja hinnang koostööle. 

Koostööplaanide korrigeerimine X X X X 

5.4 RESSURSSIDE 

JUHTIMINE  

 

     

 Ressursside kavandamine ja planeerimine X X X X 

Materiaal-tehnilise 

baasi arendamine 

Materiaal-tehnilise baasi eesmärgistatud 

arendamine ja hindamine 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X X 

 

Toitlustamise planeerimine, menüüde 

analüüs, nende korrigeerimine vastavalt 

vajadusele X X X X 

 Turvalise kasvukeskkonna tagamine X X X X 

  

 

Lisavahendite hankimine: sponsorlus, 

projektid 

 

X 

 

X 

 

X X 

 

Inforessursside 

juhtimine  

 

Infotehnoloogiliste vahendite hankimine ja 

arendamine X 

 

X 

 

X X 

 Lasteaia kodulehekülje haldamine X X X X 

  

Arvutipargi korrashoid ja arvutivõrgu 

täiendamine X X X X 

  

 

Info edastamine stendidel ja infotunnis, 

personali koosolekutel 

 

X 

 

X 

 

X X 

 

5.5 ÕPPE-KASVATUS 

PROTSESS     

 

 Lapse areng Laste arengu süsteemne jälgimine ja X X X  
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hindamine  X 

 

Koolivalmiduse hindamine ja kooliks 

ettevalmistusrühma 

õppetöö korraldamine 1 X nädalas kooli 

ruumides X X X 

 

 

 

X 

 

Lapsevanemate nõustamine laste arengut 

puudutavates küsimustes X X X 

 

X 

 

Lastevanematele lapse arengust tagasiside 

andmine, arenguvestluste toimumine 1 x 

aastas X X X 

 

 

X 

 

 Erivajadustest, individuaalsusest ja 

arengust lähtuv laste individuaalne 

arendamine koostöös erialaspetsialistide, 

õpetajate ja lastevanematega X X X 

 

 

 

X 

 

 

Lapsest lähtuva õpetuse rakendamine 

lähtudes lapsele turvalise ja sobiva 

arengukeskkonna loomisest, soodustades 

mitmesuguste mängu- ja õppevahendite 

kaudu kehalist, vaimset ja sotsiaalset 

arengut. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Laste huviringide töö soodustamine X X X  

 

Tugisüsteemide rakendamine ja 

arendamine laste toetamiseks, laste 

erivajaduste arvestamine X X X 

 

 

X 

Õppekava Õppekava analüüsimine   X X  

 

 

Raamõppekavale vastava õppekava 

elluviimine X X  

 

 

Lapsest lähtuva õpetuse põhimõtete 

rakendamine, mis keskendub õppimisele 

läbi mängu/tegevuse ja toetab iseseisvat 

mõtlemist X X  

 

 

Tegevusvaldkondade omavahelise 

integreerituse tagamine X X X 

 

X 

 

Koostöö planeerimine ja läbiviimine 

lasteaia õppekavas – lastevanematega ja 

koolidega X X X 

 

 

X 

 

 Lasteaia  asukoha ümbruse maksimaalne 

kasutamine õppe- kasvatustöös X X X 

 

X 

 Laste koolivalmiduse analüüsimine X X X X 

 

Laste tervislike eluviiside, harjumuste 

kujundamine ja sellele suunatud tegevus X X X 

 

X 
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Õppekorraldus ja 

meetodid 

Õppemetoodilise töö organiseerimine 

 X X X 

 

X 

 

 Laste õppe-kasvatustööks vajalike 

tingimuste parendamine X X X 

 

 

X 

 

 Lasteaia õueala ja õpperaja pidev 

täiustamine, mänguväljakul ja looduserajal 

erinevate arendavate tegevuste 

organiseerimine X X X 

 

 

 

X 

 

Õppematerjalide korrastamine, 

uuendamine X X X 

 

X 

 

Lapsest lähtuva õpetamis-ja 

kasvatusmetoodikate rakendamine X X  

 

 Õppetegevuse analüüsimine X X X  

 

Õpetaja abi rolli ja osaluse tähtsustamine ja 

väärtustamine lastega tehtavas töös  X X X 

 

X 

 

Õppekasvatustöö planeerimine lähtuvalt 

lapse vajadustest, huvist ja individuaalsest 

arengutasemest  X  X 

 

Väärtused ja eetika 

 

Õppe-kasvatusprotsessis väärtuseliste 

hinnangute ja hoiakute kujundamine  X  

 

X 

      

 

Arengukavas kirja pandud tegevuste üldvastutaja on Kavastu Algkool – Lasteaia juhataja. 

Tegevuskava põhjal koostab Kavastu Algkool – Lasteaed õppeaasta üldtööplaani, milles 

juhataja määrab tegevuste kaasvastutajad. 

 

6. Arengukava uuendamise kord 

  

6.1. Uuendamise protsess 

Arengukava kuulub uuendamisele seoses: 

 siduvate seadusandlike aktide muudatustega;  

 koolivõrgu korrastamisega seotud muudatustega;  

 muudatustega kooli eelarves ja investeeringutes;  

 muudatustega riiklikus õppekavas;  

 arengukava analüüsist tulenevate muudatustega;  

 õppeasutuse õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;  

 vallavalitsuse või vallavolikogu ettepanekutega; 
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 kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega.  

 

6.2. Parandusettepanekute esitajad 

Parandusettepanekuid võivad esitada Kavastu Algkool-Lasteaia juhataja, õppenõukogu, 

hoolekogu ning Luunja Vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed. 

 

6.3. Arengukava uuendamise kord 

Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab juhataja. 

Arengukava muudatused arutatakse läbi Kavastu Algkool-Lasteaia õppenõukogus ja 

hoolekogus. 

Tegevuskava korrigeeritakse kord aastas. 

Vajadusel korrigeeritakse Kavastu Algkool-Lasteaia arengusuundi ja täpsustatakse 

valdkondade arendamise eesmärke. 

Tegevuskavasse lisatakse veel üheks kalendriaastaks arengusuundadest ja eesmärkidest 

tulenevad tegevused. 

Kavastu Algkool-Lasteaia arengukava arutatakse läbi ja kiidetakse heaks ÕN koosolekul 

ja hoolekogus ning arengukava kinnitab kohalik omavalitsus. 

 

Arengukava kinnitatakse kooli pidaja poolt määratud korras. 

 

 

 

 

 

 


