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Kokkuvõte eelmisest arengukava perioodist 2006 - 2008  
 

 

Eelmise arengukava toimimise perioodist kokkuvõtteid tehes võib öelda, et püstitatud 

eesmärgid ja prioriteedid olid realistlikud ja kooli võimaluste piires elluviidavad. 

 

Põhieesmärgid olid lähtuvalt tolleaegsest olukorrast: 

 

1. Juhataja loob töise õhkkonna koolis.  

2. Üldtööplaanis kavandatakse  tegevused kõikide arengukava valdkondade kohta. 

3. Saavutada parem koostöö õpetajate vahel kooli puudutavates olulistes küsimustes. 

4.  Hoolekogu osaleb kooli arengukava väljatöötamises ja selle elluviimises.  

5. Õueala on heakorrastamine ning täiendamine õpilastele ja lasteaialastele sobivate 

vahenditega. 

6. Õpilased ja õpetajad kasutavad õppetöös rohkem IT-vahendeid. 

7. Lasteaialaste kasutusse anda arvuti. 

8. Kooli ja lasteaia õppekava täiendatakse vajadusel.   

9. Kõnniteeplaatide vahetamine õuealal. 

10. Tagavara väljapääs teiselt korruselt. 

Võib öelda, et püstitatud eesmärgid valdavalt täideti ja seega võib eelmist arengukava 

perioodi pidada kool-lasteaia arengu seisukohalt kordaläinuks.  

Arengusuundadest räägiti ja need vaieldi selgeks kollektiivi tasandil, aga ka 

õppenõukogus ja hoolekogus. Kooli põhieesmärke tutvustati ka lastevanematele. 

Suurt rõhku pöörati asutuse personali koolitusele. 

Kui haridusasutus tahab areneda ja saavutada häid ja väga häid tulemusi, tuleb leida 

järjest rohkem vahendeid ja võimalusi kaadri koolitamisele. 

Õppeainetevaheline lõimumine - eduka koostöö alus ja õpikvaliteedi parendaja. Toimus 

mitmeid kindlal teemal ühiseid üritusi.  

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. 

 



 

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. 

Kavastu Algkool-Lasteaia õpilaste ja lasteaialaste koguarv on püsinud aastatel 2006-2008 

stabiilne. 

 

 
Õppeaasta 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Lasteaialaste arv 15 15 20 20 

1.klass 2 3 3 1 

2.klass 4 2 3 3 

3.klass 2 4 1 3 

4.klass 3 2 4 1 

Laste arv kokku 26 26 31 28 
 

 

 

 

Olemasolevat taset tuleb järgnevate arengukava perioodide jooksul püüda säilitada ning 

leida uusi ja efektiivsemaid lahendusi vastavalt hetke võimalustele. 
 


