
Lisa 

Kolga-Jaani 

Vallavolikogu 

28.jaanuari 2016 

määrusele nr 2  

   

        

  

 

 

 

 

Kolga-Jaani  Põhikooli  arengukava 

 

 

2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sisukord 

 

1. Sissejuhatus ......................................................................................................................... 3 

2. Üldosa.................................................................................................................................. 4 

2.1 Üldandmed .......................................................................................................................... 4 

2.2  Ajalugu ................................................................................................................................ 4 

2.3  Kolga-Jaani Põhikool täna ................................................................................................... 5 

2.4  Kooli komplekteerimine ...................................................................................................... 7 

2.5  Tulemuslikkuse hindamine .................................................................................................. 9 

2.6  Hetkeseis ja arengueeldused ................................................................................................ 9 

2.7  Üldeesmärgid ..................................................................................................................... 11 

3. Missioon ............................................................................................................................ 12 

4. Visioon .............................................................................................................................. 12 

5. Alusväärtused .................................................................................................................... 12 

6. Arengukava täitmisest 2011-2014 ..................................................................................... 13 

7.    Tegevuskava 2016-2019 .................................................................................................... 17 

7.1  Strateegiline juhtimine ....................................................................................................... 17 

7.2  Personalijuhtimine ja koostöö ........................................................................................... 19 

7.3  Õpikeskkonna kujundamine .............................................................................................. 19 

7.4. Õppe- ja kasvatusprotsess .................................................................................................. 20 

7.5  Ressursside  juhtimine ....................................................................................................... 21 

8. Arengukava ülevaatamine ja muutmine ............................................................................ 22 

Lisa 1 SWOT analüüs ............................................................................................................... 23 

 

 



 

1. Sissejuhatus 

 

Kolga-Jaani Põhikooli (edaspidi: kool) arengukava on koostatud Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 67 alusel. 

Kooli arengukava koostamisel on arvestatud 2011.– 2014. aasta arengukava täitmist, 

Kolga-Jaani valla arengukava, riikliku järelevalve prioriteete ning personali, vanemate ja 

õpilaste seas läbi viidud küsitluste tulemusi, SWOT-analüüsi (Lisa1). 

Arengukava koostamisel on lähtutud kooli visioonist ja missioonist, fikseeritud 

hetkeolukorra analüüsist ja eelarvelistest võimalustest. 

Kooli arengukava on dokument, mis määrab asutuse arenduse põhisuunad ja valdkonnad 

aastani 2019, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korra. 

Arengukava on kooskõlastatud kooli hoolekoguga, õppenõukoguga ning õpilasesindusega. 

Kooli arengukava on aluseks iga-aastase eelarve  ja tööplaani koostamisel. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Üldosa 

2.1 Üldandmed  

(seisuga detsember 2015) 

Kooli nimi:   Kolga-Jaani Põhikool 

Kooli pidaja:   Kolga-Jaani Vallavalitsus 

Kooli teeninduspiirkond: Kolga-Jaani valla territoorium 

Kaugus Viljandist:  30 km 

Personal:   22 

 sh õpetajaid  17 

Õpilaste arv:   73 

Kolga-Jaani Põhikool asub Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Kolga-Jaani alevikus. Kool 

töötab munitsipaalkoolina ja on Kolga-Jaani Vallavalitsuse hallatav asutus. Viljandisse on 

30 km, Põltsamaale 18 km, Tartusse 64 km. Kolga-Jaani Põhikool on üks kahest valla 

territooriumil olevast põhikoolist.  Kool on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse 

asutuse riiklikus registris registrikoodiga 75012280. Kolga-Jaani Põhikoolile on EV 

Haridusministeerium väljastanud koolitusloa nr. 1788 HM  (30.10.2001). 

2.2 Ajalugu 

Koolimaja koosneb kahest hoonest, mis on ehitatud 1965. a ja 1972. a. Koolil on pikk 

ajalugu, olles üks B. G. Forseliuse poolt asutatud koolidest. 

 

1686 B. G. Forseliuse tegevuse tulemusena loodi Eestis esimesed koolid talurahva laste 

õpetamiseks, üks nendest ka Kolga-Jaanis. Köstrikoolina eksisteeris kool kuni aastani 

1858, mil kool nimetati kihelkonnakooliks. 

 

1725  Päoveres alustab tööd 15 õpilasega köstrikool. 

1738 Seoses Päovere maade mõisastamisega  (loodi Päovere karjamõis),  ehitati koolile 

uued ruumid Kolga-Jaani kiriku vahetusse lähedusse: kirikumõisa küüni juurde praeguse 

Reimani tänava äärde. 

1819 Anti välja seadus talupoegade priikslaskmise kohta, mis koordineeris olulisel 

määral ka koolide tegevust. Hakati rajama valla- ja külakoole. 

1828 Külakool Odistes. 

1832 Külakool Vissuveres. 



1837 Lätkalus. 

1844 Oorgus, (hiljem algkool) mis eksisteeris kuni 1961. aastani. 

1845  Kassikülas (hiljem Siruli), mis likvideeriti aastal 1893. 

1867 Oiul 

1848 Avati kihelkonnakool Lalsis. 

1853 Abikoolid Lätkalus ja Kaaveres, 1882. a Leies. 

1858 Senise köstrikooli järglaseks kujunes Luteriusu kihelkonnakool. Rahvas nimetas 

kihelkonnakooli  tema asukoha järgi köstri kooliks (asus köstri maadel). 

1887  Valmis vana koolimaja lähedale uus kahekorruseline koolimaja, milles toimus 

õppetöö aastani 1951. 

1951 Alustas kool tegevust endises vallamajas, kus tegutses aastani 1965, mil sai valmis 

praegune koolimaja. 

1972 Valmis kooli internaadihoone koos söökla ja katlamajaga. 

1986 Möödus 300 aastat talurahvakooli asutamisest Kolga-Jaanis. 

1987 Valmis Kolga-Jaani kooli staadion. 

1988 Kool nimetati 9-klassiliseks kooliks. 

1990 Alustati kooli võimla ehitamist. 

1996 Avati kooli võimla. 

1999 Vahekoridori valmimine. 

2004 Koolimaja 1. osa renoveerimine 

2005 Koolimaja 2. osa renoveerimine. 

 

2.3 Kolga-Jaani Põhikool täna 

Kolga-Jaani Põhikool on üks kahest põhikoolist omavalitsuse territooriumil. Koolis õpib 

2015/2016. õppeaastal  73 õpilast, töötab 17 õpetajat, sh eripedagoog,  direktor, huvijuht, 

kaks õpiabiõpetajat, fondeeritud õpikute hoidja-sekretär, IT spetsialist, remondimeister, 

kokk, koka abi, majahoidja  ja  kaks koristajat. Lähiaastatel võib kool vajada aineõpetajaid 

vene keeles ja keemias, sest pensionieas õpetajad võivad soovida jääda väljateenitud 

puhkusele.  



2015/2016. õa-l õpib koolis 6 LÕK õpilast,  õpiabirühmas 5 õpilast. Töötab eripedagoog ja  

kaks õpiabiõpetajat. Kool vajab logopeedi. Defektoloog Relika Vaks õpetab koolis 

täiskoormusega inglise keelt. Logopeedina on ta rakendatud Kolga-Jaani lasteaias, et 

ennetada laste logopeedilisi probleeme enne kooli. Kool on kasutanud Rajaleidja keskuse 

nõustamist nii eripedagoogilistes kui psühholoogilistes küsimustes. Õpilastel on neljal 

päeval nädalas võimalus kodused tööd teha pikapäevarühma õpetaja juhendamisel. 

Õppetöö läbiviimiseks on koolil 20 klassiruumi, õppetöökojad tööõpetuse tundide 

läbiviimiseks ja käsitööklass koos õppeköögiga. Tööõpetuse ruumides vajab täiustamist 

ventilatsioon, käsitööklass koos õppeköögiga vajab täiendavat sisutust. Arvutiklassis on 11 

arvutit, televiisor, statsionaarne videoprojektor ja teisaldatav projektor-epidiaskoop. 

Õpetajatel on kasutada kaks arvutit õpetajate toas, üks arvuti muusikaklassis, üks 

keelteklassis, üks keemia-bioloogiaklassis, üks matemaatikaklassis ja üks  arvuti 

kunstiklassis, 2 sülearvutit saadud projektirahadega (üks direktori kasutuses, teine 

informaatikaõpetaja kasutuses) ja 6 sülearvutit õpetajatel lepingulise kasutamisega. 

Mõlemasse majja on paigaldatud 2 wifi ruuterit, et tagada sülearvutite traadita ühendus. 

Lisaks on arvuti sööklas. Õpetajate toas on kasutada renditud Canon koopiasmasin, 

printerid asuvad õpetajate toas, arvutiklassis ja direktori kabinetis ning lisaks värviprinter 

sekretäri kabinetis. Aktuste ja ürituste korraldamise jaoks on olemas helivõimendus ja CD-

mängija koos mikrofonide ja kõlaritega. Muusikaklassis on õpetajal kasutada süntesaator, 

muusikakeskus ja arvutiga ühendatav  kõlaritega muusikasüsteem koos helikaardiga, 

millega on võimalik arvutilinkidelt kvaliteetset muusikat kuulata. Koolil on kaks 

kabinetklaverit, pilliõpetuseks 6 väikekannelt, plokkflöödid. On  fondeeritud õpikute 

raamatukogu ja väike kogus ilukirjandust eesti keele ja kirjanduse kabinetis. Õpilased 

kasutavad Kolga-Jaani raamatukogu. Valla spordihoone on ühendatud koolimajaga. 

Spordihoones toimuvad kehalise kasvatuse tunnid, treeningtunnid ja kooli õpilaste 

ühisüritused. Alates 2007. aastast on võimalus kasutada ka võimla jõusaali, kuid selle 

kasutamine klassitundideks on piiratud, sest tegevust leiab korraga vaid 4-5 õpilast ning 

nad vajavad pidevat järelvalvet. Staadionil on 309 m ringrada, jalgpalliplats, korvpalliplats, 

2 võrkpalliplatsi, võimlemisväljak, kaugushüppekast, heite-tõukeringid. Staadion vajab 

põhjalikku uuendamist. Spordiauhindade jaoks on kooli koridoris karikakapp, mis vajab 

karikate rohkuse tõttu riiulilisa. 

Sööklas on kohti 90 õpilasele. Kõik õpilased saavad koolis tasuta toitu. Peale tundide 

lõppemist  toitlustatakse tasuta ka pikapäevarühma õpilasi. Koolil on oma muuseum, mis 

on ehitatud hasartmängude projektist taotletud rahadega algsesse külakoolimajja ja mida 



valla inimesed on aidanud eksponaatidega täiendada. Kokku on muuseumis umbes 1000 

eksponaati. Eesruumis on  kaminaruum-rehetuba koosviibimiste läbiviimiseks  õpilastele, 

õpetajatele ja külalistele. Plaanis on keskküttega varustada ka tagumine muuseumiruum. 

Kindlasti vajaks muuseum lisapinda, kuid maja katusealuse väljaehitamist takistab 

laetalade nõrkus, seega tuleb leida teisi võimalusi.   

Kooli klassiruumid on heas olukorras, sest 2005. aastaks lõpetati koolimajas 

kapitaalremont. Keemiaklassis on tõmbekapp ja kemikaalide ruum. Ruumi tagaseina on 

paigaldatud kapid eksponaatide jaoks. Tundide läbiviimisel on võimalus kasutada 

arvutiklassi, kus on Lions Klubi projektiga saadud interaktiivne tahvel. Kõikides klassides 

on internetiühendused. Koolis tegutseb 12 huvialaringi: 3 lauluringi, 3 spordiringi, 2 

tantsuringi, kodulooring, arvutiring ja köögiring, millede tööst võtab osa umbes 80% 

õpilastest. Alates 2008. a aprillist liitusime e-kooliga. E-kool annab lastevanematele 

paremad võimalused olla kursis oma laste õpitulemustega ja koolile võimaluse anda 

kiiremini infot kodudesse. Kodude ja kooli sidet hoiab ka kooli kodulehekülg, kus on 

vajalik info õpilaste, õpetajate, õppetöö ja klassiväliste ürituste kohta.  

2.4 Kooli komplekteerimine 

Andmed seisuga 01.09.2015 

Tabel  1. Pedagoogide arv 

Naised 13 76% 

Mehed 4 24% 

Kokku: 17  

 

Tabel 2. Pedagoogide haridustase  

 Kõrgharidus  Kvalifikatsioonita  

Õpetajaid 15 88% 2 (Üks õpib TÜ Viljandi 

Kultuuriakadeemias) 

12% 

 

Tabel 3. Pedagoogide vanuseline koosseis  

20–29 30–39 40–49 50–59 Üle 60 

aastased 



2 3 7 1 4 

12% 18% 41% 6% 23% 

 

Tabel 4. Pedagoogilise personali ametikohti  

Õpetaja 8,658 

Eripedagoog 1,0 

Õpiabirühma õpetaja 0,2 

Pikapäevarühma 

õpetaja 

0,65 

Huvijuht 0,5 

Ringijuht 0,8 

Kokku: 11,808 

 

Tabel 5. Majanduspersonali ametikohti  

Koristajad 2,0 

Kokk 1,0 

Köögi abitööline 1,0 

Majahoidja 0,5 

Remondimees 0,3 

Sekretär 0,3 

IT-spetsialist 0,2 

Kokku: 5,3 

 

Tabel 6. Õpilaste arv klassiti (01.01.2016) 

Klass õpilaste arv tüdrukud poisid 

1. 7 4 3 



2. 6 2 4 

3. 10 3 7 

4. 7 5 2 

5. 8 4 4 

6. 8 2 6 

7. 14 7 7 

8. 6 4 2 

9. 7 4 3 

Kokku: 73 35 38 

 

Tabel  7. Klasside prognoositav täituvus sündide alusel 

Õppeaasta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokku 

2015/16 7 6 10 7 8 8 14 6 7 73 

2016/17 4 7 6 10 7 8 8 14 6 70 

2017/18 6 4 7 6 10 7 8 8 14 70 

2018/19 7 6 4 7 6 10 7 8 8 63 

 

Lähitulevikus õpilaste arv väheneb, mis võib tingida liitklassi tingimustes õpetamise ka 

põhiainetes. Selle peamiseks põhjuseks on kogukonna püsiv ja vananev elanikkond, sellest 

tulenevalt sündivuse vähenemine, vanemate vähene tööhõive maapiirkonnas ning 

aktiivsete noorte perede lahkumine maalt. 

2.5 Tulemuslikkuse hindamine 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise kriteeriumid on 

sätestatud riikliku järelevalve läbiviimise korras (EV Haridus- ja Teadusministeerium) ja 

Kolga-Jaani Põhikooli sisehindamise korras. 

2.6 Hetkeseis ja arengueeldused 

Koolis on sätestatud selged reeglid: kodukord, töö sisekorraeeskiri, tuleohutusjuhend, 

hädaolukordade lahendamise plaan. 



Kooli juhtkond vastab nõutavale kvalifikatsioonile. Direktor on läbinud 240-tunnise 

juhtimisalase kursuse. Klassijuhatajad omavad selget ülevaadet klassi õnnestumistest ja  

probleemidest. Toimuvad arenguvestlused. Töötajad teavad oma tööülesandeid, järgivad 

töölepinguid ja ametijuhendeid. 

Õppenõukogu käib koos regulaarselt vastavalt kooli üldtööplaanile.  

Koolis rakendatakse hariduslike erivajadustega õpilastele järgmiseid meetmeid: 

individuaalsed vestlused, arenguvestlused, ainealased konsultatsioonid, eripedagoogiline 

abi (2015/2016. õa-st tööl eripedagoog), individuaalne õppekava, õpiabi, pikapäevaõpe, 

lihtsustatud õppekava alusel õppimine, diferentseeritud hindamine, logopeediline abi 

väljaspool kooli (Viljandimaa Rajaleidja keskus).  

Toimub õpilaste nõustamine karjääri planeerimisel ja kutsevalikul. 

Toimib koostöö Viljandi Rajaleidja nõustamiskeskusega, kus nõuandeid jagatakse 

õpilastele, vanematele ja õpetajatele. 

 

Kooli õppekava võimaldab ühe tunni ulatuses nädalas valikainete õpetamist: 

1) õpioskus     2.-3. klass 

2) funktsionaalne lugemisoskus  2.-3. klass 

3) I read English    4. klass 

4) pilliõpetus     4. klass 

5) eksamiülesannete lahendamine  9. klass 

6) õpioskuste arendamine (matem)  5. klass 

7) kodulugu     1.-2. klass 

8) eesti ajalugu    5. klass 

9) kirjalik eneseväljendus   5. klass 

10) karjäärinõustamine   7. klass 

11) sissejuhatus tehnoloogiaõpetusse 4. klass 

12) sissejuhatus käsitöösse ja kodundusse 4. klass 

13) informaatika    4.-8. klass 

14) rütmika     1. klass 



 

Õpilaste arengut toetab huvitegevus. Vaba aja sisustamiseks töötab koolis  (2015/2016) 12 

aine- ja huviringi: 

1) rahvatants    8 õpilast 

2) mudilaskoor   27 õpilast 

3) solistide ettevalmistus  10 õpilast 

4) lastekoor    20 õpilast 

5) korvpall    13 õpilast 

6) kokandus (poisid)   8 õpilast 

7) kokandus (tüdrukud)  10 õpilast 

8) robootika  6.-9. klass  8 õpilast 

9) näitering    8 õpilast 

10) ajaleht Noorte Oma Hääl  6 õpilast 

11) tantsu- ja moekool „Face“ 1.-5.klass 11 õpilast 

12) tantsu- ja moekool „Face“ 6.-9.klass 12 õpilast 

8 õpilast võtab osa Kolga-Jaani kiriku laste pühapäevakooli tööst. 

Lisaks osalevad õpilased huvitegevuses väljaspool kooli ja maakonda: 

Põltsamaa Muusikakoolis 6 õpilast 

Viljandi Muusikakoolis 1 õpilane 

Viljandi Spordikoolis  3 õpilast 

SA Põltsamaa Sport  2 õpilast 

Spordiklubi „Siit ja Sealt“ 12 õpilast 

2.7 Üldeesmärgid 

(1) Tegutseda põhikoolina ja kindlustada õpilaste võimalused konkurentsivõimelise 

hariduse omandamiseks. 

(2) Jätkata õpikeskkonna täiustamist ja riikliku õppekava täitmist. 

(3) Soetada infotehnoloogia inventari eesmärgiga anda põhikooli lõpetajale esmane arvuti- 

ja infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise oskus. 



(4) Luua täiendavaid võimalusi tervislike eluviiside kujunemiseks. 

(5) Arendada materiaalset baasi, leida juhendajaid, et kool suudaks kaasata võimalikult 

suurt hulka õpilasi, lapsevanemaid jt vallaelanikke mitmekülgsesse huvitegevusse. 

 

3. Missioon 

Meie kool on õpilaste jaoks: hoiame, säilitame, arendame Kolga-Jaani Põhikooli, kus 

toimub kõigi õpilaste võimetekohane arenemine isiksuseks, kes tulevad toime edaspidises 

elus. 

4. Visioon 

Kujuneda kooliks, kus: 

 arendatakse igat õpilast tema isikupärast lähtuvalt; 

 kasvatatakse õpilastes usku iseendasse, hoolivust kaaslaste ja ümbritseva vastu; 

 väärtustatakse kogukonda  ja kodukohta, kodukoha ajalugu; 

 osatakse hinnata oma kooli kui parimat ja atraktiivsemat õpikeskkonda. 

5. Alusväärtused 

(1)   Õpilase arengu pidev toetamine 

Õpetajate järjepidev töö arvestab ja toetab õpilase individuaalsusest tulenevaid vajadusi. 

(2)   Kooli oma nägu, traditsioonid 

Hoiame kooli ja kodukoha traditsioone. Teeme koostööd kogukonnaga, omavalitsuse 

allasutustega. Osaleme  Forseliuse Seltsi töös. Väga häid tulemusi on saavutatud spordis: 

koolil on oma karikaturniir korvpallis, meie kooli poiste võistkond on olnud mitmel aastal 

maakonna meister, eelmisel aastal vabariigi meister väikekoolide arvestuses; jõudsalt 

edeneb tütarlaste korvpall; võistlussarjas „Tähelepanu, start!“ on kooli võistkond kahel 

aastal jõudnud vabariiklikusse finaali; väga head tulemused on olnud maakonna 

rahvastepallivõistlustel; populaarseks on muutumas 3x3 tänavakorvpall. 

Koostöös kogukonnaga viime läbi ühisüritusi: vabariigi aastapäev, lastekaitsepäev, 

vabatahtlike päästemeeskonna lahtiste uste päev, kooli jõulukirik; noorte jalgratturite 

koolitus. Toimuvad ühised üritused kohaliku lasteaiaga, traditsioon on külastada eakate 

päeval sotsiaalmaja elanikke. 

(3) Meeskonnatöö 



Kooli töötajad on avatud kõigele uuele, kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, on 

huvitatud elukestvast õppest. 

(4)  Vastutustundlikkus 

Võtame vastutuse oma õpitulemuste ja käitumise eest;  elame ja tegutseme loodust ning 

keskkonda säästes. 

(5)  Lugupidamine ja tolerants 

Austame üksteist, peame lugu iseendast ja kaaslastest, täidame kooli kodukorda. 

(6) Austus emakeele ja meie kultuuri vastu: 

Õppides aitame kaasa emakeele ja kultuuri säilimise järjepidevusele, tehes seda läbi 

erinevate ürituste ja ettevõtmiste. 

6. Arengukava täitmisest 2011-2014  

 

Arvamus arengukavas 2011–2014 olnud eesmärkidest tulenevate tegevuste täitmise kohta 

põhineb koostöörühmade poolt antud hinnangutel. 

(1)  Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Eesmärk on täidetud, tegevusega jätkatakse. 

Iga õppeaasta lõpus on analüüsitud kooli põhitegevuse tulemuslikkust. Juhtimine koolis 

toimub tulemus- ja kvaliteediprintsiibist lähtuvalt ja tagatud on: 

 töötajate osalus tegevuste, tulemuste planeerimises, hindamises; 

 pidev informeeritus koolis toimuvast, ka tulevikuperspektiividest; 

 avatus ja läbipaistvus hindamises ja tasustamises; 

 pidev tulemuslikkuse mõõtmine; 

 adekvaatne tagasiside töö tulemuslikkuse ja kvaliteedi kohta. 

Läbi on viidud personali rahulolu uuring, õpetajad on kaasatud otsuste tegemise protsessi. 

2011. aasta novembris tähistasime Kolga-Jaani PK 325. aastapäeva. 

(2) Personalijuhtimine 

Eesmärk on täidetud, tegevusega jätkatakse. 

Õpetajate täiendkoolituse vajadust on hinnatud ja õpetajatele koolitustel osalemiseks 

võimalused loodud. Kool toetab töötajate arengut, soosides taseme- ja täiendõppes 



osalemist. Koolituste planeerimisel lähtume arengukava eesmärkidest, enesehindamise 

tulemustest, organisatsiooni huvidest, samas arvestame ka õpetajate isiklikke soove. Kuna 

prioriteetseid teemasid, milles koolitusvajadus on suur, on väga palju, siis koolitustel 

osalenud õpetajad jagavad oma teadmisi edasi, parendades kolleegilt kolleegile õppimise 

süsteemi. Kooli töötajad on osalenud tuleohutus- ja evakuatsiooniõppustel, neile on 

tutvustatud tervisekaitsenõudeid. Lähtuvalt kooli õppekavast, klassikomplektide arvust ja 

tunnijaotusplaanist on toimunud personalivajaduse hindamine.  On vaadatud üle ja 

vormistatud pedagoogide uued ametijuhendid. Kooli töötajad on igal kevadel vormistanud 

eneseanalüüsi: töö tulemused, kitsaskohad, suhted kolleegidega, koolitussoov ja –vajadus. 

Kõik töötajad on läbinud terviseuuringu. 

Eesmärk osaliselt täidetud, tööd jätkatakse: 

Tunnustamissüsteemi väljatöötamine on pidevas arengus. Töötajaid tunnustatakse 

tulemuslikkuse eest koolipere ühistel kokkusaamistel, on võimalusel tunnustatud rahaliselt 

või võimaldatud vaba aega. Igal kevadel on koostöös õpilasomavalitsusega valitud aasta 

õpetaja. Kuna eelarve võimalused tunnustamiseks ei ole alati olnud jätkusuutlikud, ei ole 

see saanud ka kindlaks tavaks. 

(3)  Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk on täidetud, tööd jätkatakse. 

Arengu tagamiseks teeme pidevat koostööd õpilastega, lapsevanematega, hoolekoguga, 

teiste valla allasutustega. Õpilased osalevad kooli põhitegevusi mõjutavate otsuste 

tegemisel õpilasesinduse kaudu: möödunud aastal oli õpilasesindus väga aktiivne ja tegi 

head koostööd. Eelmisel õppeaastal sai õpilasesinduse president maakondliku tunnustuse. 

Ka käesoleva arengukava loomisel on õpilasesindus kaasa löönud. Lapsevanemad osalevad 

kooli arengus hoolekogu kaudu. Hoolekogu on teinud kooliga tihedat koostööd, toetades 

mitmete muutuste elluviimist kooli kodukorras. Igal aastal planeeritakse ühisüritusi, mis 

kaasaksid vanemaid ja kujundaksid neis kooliga dialoogi pidamise harjumust. 

Organiseeritud on ühiskoolitusi. 

Vajalik ja vajaduspõhine on olnud koostöö nii oma kui teiste omavalitsuste 

sotsiaaltöötajatega. Kool on teinud tihedat koostööd sotsiaal- ja alaealiste komisjoniga. 

Ennetustöö vajalikkust kinnitab tihe koostöö piirkonna- ja noorsoopolitseiga. Kooli on 

külastanud Maanteeameti ja Päästeameti esindajad. 



Läbi on viidud huvigruppide rahulolu uuringud. Nende analüüs näitab selgelt positiivset: 

õpilased tahavad kooli tulla, hoiavad oma kooli. Õpilastel on koolis turvaline õpikeskkond. 

Kui 1.–6. klassini on õpilased väljendanud igati positiivseid arvamusi, siis 7. –9. klasside 

õpilased kirjeldavad ka mõningast rahulolematust. Välja on toodud, et esineb sõbralikku 

nägelemist, vahel ka kiusamist. Etteheiteid on ka õpetajatele: paha tuju, vähene tahtmine 

õpilast kuulata. 

Tublide tulemuste eest õppetöös, võistlustel, olümpiaadidel on õpilasi alati tunnustatud 

koolipere ühistel kogunemistel tulemuste veelkordse teatamisega, juhendaja-õpetaja 

tänamise ja tunnustamisega. Parimatest tulemustest, nende sooritajatest on kirjutatud ka 

kooli ja valla ajalehes. Vanemate tänamine on toimunud kaks korda aastas: jõulupeol ja 

kevadel pidulikul kooliaasta lõpetamisel. 

(4) Õppe- ja kasvatustöö 

Õppe- ja kasvatustöös on kõige tähtsam õpilase areng. Eesmärgiks on luua koolis 

arengukeskkond, mis võimaldab iga õpilase eneseteostuse ja arengu loova õppimise kaudu. 

Väärtussüsteem on üks aineid ja valdkondi lõimivatest teguritest, on oluline, et see 

ühendaks õppekavas erinevaid valdkondi. Jälgitakse õppekavas kinnitatud õpitulemuste 

saavutamist ning peetakse oluliseks töökasvatust, mida teostatakse projektõppe kaudu. 

Õppetöö korraldus võimaldab õpetajal olla õppemeetodite valikul paindlik, et  arendada 

õpilase loomingulisust ja sotsiaalseid oskusi. 

Probleemide ennetamiseks on oluline koolisisene koostöö kui ka koostöö kooli ja kodu 

vahel ning toimiva tugivõrgustiku tõhus rakendamine. Õpilase võimete ja annete 

arendamiseks selgitatakse koolis välja  õpilase individuaalsed vajadused, valitakse sobivad 

õppemeetodid ning rakendatakse vajadusel diferentseeritud õpet. Et pedagoogid tuleksid 

hariduslike erivajadustega lastega tavaklassis toime, on oluline läbida eripedagoogiline 

koolitus ja rakendada võimaluste piires vajalikke tugistruktuure. 

Õppe- ja kasvatustöös on olulisel kohal ka andekate laste märkamine ja arendamine. 

Vajaduspõhiselt rakendatakse diferentseeritud õpet, viiakse läbi võistlusi/konkursse, 

osaletakse erinevates projektides. Suurt tähelepanu pööratakse suhtlemise ja sotsiaalsete 

oskuste arendamisele. 

Hindamise põhimõtete muutmise juures on oluline arendada õpilase enesehindamise oskust 

ja lapsevanemate kaasamist oma lapse teadmiste ning arengu hindamisele.  



Õppeaasta on jaotatud neljaks veerandiks ja hindamine toimub trimestrite kaupa, mis 

võimaldab õppetööd paremini ja pingevabamalt planeerida. 

Klassijuhataja töös on tähtsustatud õpetaja enda eeskuju rolli. Koolis on sätestatud 

õppekasvatustöö väärtuspõhised prioriteedid. Propageerime tervet eluviisi ja regulaarset 

päevakavast kinnipidamist. Kooli poolt on koostatud kodukord, mille täitmist ootab kool 

nii oma õpilastelt kui ka õpetajatelt, kelle eeskuju on õpilase arengus väga oluline. Selle 

kaudu juurutame ühtseid ja positiivseid põhimõtteid ja käitumismalle. 

Kuna õppeprotsessis peavad kõik osapooled (õpilane-õpetaja-lapsevanem) saama ja andma 

tagasisidet, siis on vastavalt riiklikule õppekavale välja töötatud hindamisjuhend. Iga 

õpilane vajab tunnustust. Parimaid olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel osalejaid 

tunnustame esimesel võimalusel kogu koolipere ühistel kokkusaamistel. Tulemused 

kajastuvad kooli ajalehes ja veebilehel rubriigi all „Nädala tegemised“. 

Õppeaasta lõpus toimub nii õppetöö kui tunnivälise tegevuse parimatele 

preemiaekskursioon. 

(5) Ressursside juhtimine 

Eesmärk on osaliselt täidetud, tööd jätkatakse. 

Õpikeskkonna parandamine – klassidesse ei ole uusi laudu ja toole ostetud, küll on seoses 

kabinetsüsteemile üleminekuga muretsetud uued kirjutuslauad õpetajatele. Uued toolid on 

olemas kõikidel õpetajatel ja uute toolidega on sisustatud ka arvutiklass. Poiste tööõpetuse 

ruumidesse on ostetud puruimeja, lintsaag. Ventilatsiooni täiustamine on pooleli, vajab 

lisaressurssi. 

Tüdrukute kodunduse ja käsitöö klassi on ostetud kaks õmblusmasinat, õppekööki kaks 

ahjuga minipliiti. 

Muusikaklassis on kasutada 6 väikekannelt, millest 3 on 7-keelsed. Lastekoorile õmbles 

muusikaõpetaja H.Hulkko 17 rahvuslikus stiilis esinemiskleiti, millega esineti vabariiklikul 

koolinoorte laulupeol. 

Arvutiklassi sisustus on välja vahetatud, olemas on 10 uut miniarvutit ja uus õpetaja 

sülearvuti. Olemas on ka kõrvaklapid 11 õpilasele. Õpetajatel on kasutada 4 diaprojektorit. 



Sporditöö mitmekesistamiseks soetasime saalihoki komplekti. Koolile on kingitud palle, ka 

võistlusriietust.  

Koolielu jäädvustamiseks on olemas uus fotokaamera Canon. 

Staadion – jooksuraja kate on uuendamata, vajab lisaressurssi.  Võimlemislinnaku 

remonti/parandamist vajavad atraktsioonid on uuesti kasutuskorras, värvitud. 

IT-vahendid – lisaks arvutiklassi arvutite väljavahetamisele on uued lauaarvutid õpetajate 

toas (2 tk), ostetud on 4 sülearvutit, mis on lepingu alusel õpetajatele kasutada. Ostetud on 

2 diaprojektorit (koolis kokku 4). Samuti on olemas 2 uut printerit, millest üks on 

värviprinter. 

Kooli ümbrus – majahoidjale on ostetud käru jt vajalikke töövahendeid.  

Turvaline keskkond – lisaks kooli territooriumi valgustite hooldamisele on igal aastal 

tellitud ka korvtõstuk vee äravoolurennide/torude hoolduseks ja puhastamiseks. Kooli 

katlamaja varisemisohtlikul korstnal on eemaldatud lahtised kivid, korstna ots on 

parandatud. Kooli peasissekäigu ja talveaia katustele on tehtud samblatõrje. Parandatud on 

muuseumimaja katust. Koolimajas on parandatud aknapõski, värvitud klassiruumide seinu. 

Poiste tööõpetuse ruumidesse viiva trepikoja seintele on tehtud hallitustõrje, trepikoda ja 

puidutööklass on kaetud täispuidust seinakattega. 

Töökeskkonna parendamine – kooli teenindavale personalile on ostetud ametiriietus, 

mõlema maja koristaja ruumi on paigaldatud 30-liitriline boiler. Kooli sauna kerise ja seina 

vahele on tuleohutuse huvides paigutatud kuumuskindel plaat.  

Koolis toimub säästlik ja keskkonnasõbralik majandamine, toimub prügi sorteerimine, 

kogume kahjulikke jäätmeid.  

Kooli dokumendid on arhiveeritud, täiendamist vajab asjaajamiskord. 

7. Tegevuskava 2016-2019 

7.1 Strateegiline juhtimine 

(1) Meeskonnatööd juhib direktor, toetab õpilaste ja töötajate initsiatiivi ning algatusi. 

(2) Töötajad ja huvigrupid* on kaasatud otsustusprotsessidesse. 

(3) Kooli sisehindamissüsteemi arendamine, tagasiside andmine. 



(4) Kooli töö võimalik ümberkorraldamine lähtuvalt kogukonna vajadustest. Kooli 

hoonetesse on võimalik paigutada ca 200 last. 

 

*Huvigruppidena käsitletakse: 

koolisisesed: õpilased ja personal; 

koolivälised: vanemad, Kolga-Jaani Vallavalitsus, raamatukogu, rahvamaja, piirkonna 

lasteaiad ja koolid, sotsiaalmaja, perearstikeskus, noortekeskus, kohalikud ettevõtjad, 

kogukond, kooli hoolekogu.  

Ülesanne, tegevus 2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Teostaja,  

vastutaja 

Tööülesannete ja käsuliinide 

täpsustamine 

X X X  direktor 

Kriisiplaani täiustamine, 

praktiliste õppuste läbiviimine 

X X X X direktor 

Õpetajate eneseanalüüsi vormi 

täiustamine 

 X  X direktor 

Kolleegide tagasisideuuringu 

läbiviimine 

 X X  direktor 

Lapsevanemate poolse 

tagasiside uuringu läbiviimine 

 X X  direktor 

Kolleegilt kolleegile süsteemi 

loomine ja rakendamine 

X X   direktor 

Õppekavaarendus X X X X direktor 

Töö arengukavaga X X X X direktor 

Kolga-Jaani PK 330. aastapäeva 

tähistamine 

X    personal 

Arengukava perioodi lõpul 

sisehindamise läbiviimine, 

aruande koostamine 

   X Ped. 

personal 

Võimalik lasteaia liitmine 

kooliga 

    hoolekogu

direktor 

 



7.2  Personalijuhtimine ja koostöö 

(1) Koolis töötab kompetentne õpetajaskond. 

(2) Õpetajad oskavad töötada andekate ja õpiraskustega lastega, oskavad töötada liitklassis, 

valdavad aktiivõppe meetodeid. 

(3) Toimib vajaduspõhine täiendkoolitussüsteem, koolituse tagasisisestamise süsteem. 

(4) Toimib koostöö juhtkonna ja personali vahel õpilaste probleemide lahendamisel. 

Ülesanne, tegevus 2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Teostaja, 

vastutaja 

Arenguvestlused  õpetajatega X X X X direktor 

Personalivajaduse hindamine 

lähtuvalt õpilaste arvust 

X X X X direktor 

Personali täiendkoolituse 

hindamine 

X X X X direktor 

Vastavalt vajadusele 

töölepingute, ametijuhendite 

ülevaatamine 

X X X X direktor 

Kogukonna kaasamine kooli 

igapäevaellu 

X X X X Direktor 

huvijuht 

Lapsevanemate kaasamine, 

hoolekogu rolli suurendamine, 

koolitamine 

X X X X direktor 

Koostöö vilistlastega, tulevaste 

tööandjatega 

X X X X direktor 

Ennetustöö: noorsoopolitsei, 

piirkonnapolitsei, päästeameti, 

sotsiaaltöötaja külaskäigud, 

loengud 

X X X X klassijuh 

direktor 

 

7.3  Õpikeskkonna kujundamine 

(1) Turvaline ja esteetiline töö- ja õpikeskkond 

Ülesanne, tegevus 2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Teostaja, 

vastutaja 

Endise noortekeskuse 

kujundamine õpilasesinduse 

ruumiks 

X    direktor 

Diaprojektorite klassidesse 

soetamine 

 X X  direktor 

Arvutiklassi lauaarvutite vahetus 

sülearvutite vastu 

   X direktor 



Kooli kodulehe kõikide 

võimaluste kasutamine 

X X X X direktor 

Infotelerid mõlemasse majja    X direktor 

7.4. Õppe- ja kasvatusprotsess 

(1) Välja on töötatud kaasajastatud, toimiv õppekava. 

(2) Välja on töötatud valikainete ainekavad. 

(3) Toimib õppetegevust toetav õppekäikude ja ekskursioonide ning huvitegevuse süsteem. 

(4) On loodud õues õppimise võimalused. 

(5) Erinevate tugisüsteemide rakendamine toetab kõikide õpilaste võimetekohast põhikooli 

lõpetamist. 

(6) Õppetööd toetavad aineringid, ainepäevad või  -nädalad. 

(7) Õpilased osalevad erinevatel konkurssidel, maakonna võistlustel, olümpiaadidel. 

(8) Koolis toimib karjäärinõustamise süsteem valitud koordinaatori juhendamisel. 

(9) HEV õpilaste võimetekohast arengut organiseerib HEV koordinaator koostöös 

kolleegidega; 

(10) Õpilastel ja õpetajatel on igapäevane juurdepääs arvutitele ja Internetile,  IKT 

vahendeid kasutatakse ainetundides. 

Ülesanne, tegevus 2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Teostaja, 

vastutaja 

Üleminek kaasajastatud 

õppekavale 

X X   direktor 

Valikainete ainekavade 

täiendamine 

X X X  direktor 

Individuaalse õppekava 

rakendamine (vajaduspõhine) 

X X X X HEV koor- 

dinaator 

direktor 

Hindamispõhimõtete 

kaasajastamine (sõnaline 

hinnang, kujundav hindamine) 

 X X X pedagoogid 

Mõttetalgud õpilasesindusega X X X X huvijuht 

pedagoogid 

Praktikute kaasamine: lektorid, 

vilistlased jne 

X X X X direktor 

pedagoogid 

HEV laste integreerimine 

tavaklassi 

X X X X HEV 

koordi- 

naator 



direktor 

Karjäärinädala läbiviimine X X X X koordi- 

naator 

Projektinädalate läbiviimine  X X X aineõpetajad 

Sõpruskoolidega koostöö X X X X huvijuht 

Õpilaste esindatus maakondlikel 

üritustel 

X X X X personal 

 

7.5 Ressursside  juhtimine 

(1)  Kooli 330. sünnipäev – vilistlaste kokkutulek. 

(2)  Vajadusel uuendada ja täiendada IT-vahendeid. 

(3)  Igale õpetajale sülearvuti. 

(4)  Klassidesse on paigaldatud diaprojektorid. 

(5)  Teostatud tööd kooli hoonetes, staadionil. 

(6)  Vajadusel kooli ruumide ümberehitustööd lasteaia paigutamiseks koolimajja. 

Tegevus 2016 2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

rahastusallikas vastutaja 

Eelarve 

koostamine 

X X X X riigieelarveline, 

KOV, 

projektid 

direktor 

Endise 

noortekeskuse  

remont (koos 

põrandakatte 

eemaldamisega) 

X    kooli eelarve majandus-

töötaja, 

direktor 

Muuseumihoone 

renoveerimine 

X X   projekt, 

kooli eelarve 

majandus- 

töötaja, 

direktor 

Peamaja 

sisehoovi 

akende vahetus 

 X   eelarve majandus- 

töötaja, 

direktor 

Staadioni 

renoveerimine, 

sh staadioni 

valgustus 

  X  projekt, 

eelarve 

majandus- 

töötaja, 

direktor 

Tagumise maja 

pööningu 

soojustamine 

   X projekt, 

eelarve 

majandus- 

töötaja, 

direktor 

Talveaia katuse 

remont 

X    eelarve majandus- 

töötaja 

Kooli meened X    eelarve 

1000 eurot 

direktor 



Diaprojektorid 

klassidesse 

 5   eelarve 

ca 1000 eurot 

direktor 

Sülearvutid 

õpetajatele 

3 3 3 3 eelarve direktor 

Arvutiklassi 

lauaarvutite 

vahetus 

   X eelarve direktor 

Õpikute vahetus X X X X eelarve direktor 

Söögisaali mööbli 

vahetus 

  X  projekt 

eelarve 

direktor 

Uus mööbel 

klassiruumi 

 X X X eelarve direktor 

Infotelerite 

paigaldus  

kahes majas 

  X  eelarve direktor 

ümberehitus 

lasteaia 

ruumideks 

X    toetus 

projekt 

eelarve 

direktor, 

majandus- 

töötaja 

 

8. Arengukava ülevaatamine ja muutmine 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord aastas, III trimestri õppenõukogus. Tuuakse 

välja õnnestumised ja puudujäägid, need protokollitakse. Vajaduse korral arengukava 

muudetakse ja täiendatakse. 

Arengukava muudetakse: 

 seoses siduvate õigusaktide muudatustega; 

 seoses muudatustega omavalitsuse arengukavas; 

 seoses haridusasutuse staatuse muutmisega; 

 seoses õppenõukogu või kooli hoolekogu ettepanekutega. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lisa 1 SWOT analüüs  

TUGEVUSED 

*väike maakool, asukoht valla keskuses 

*nn “oma kooli tunne“, omavalitsuse toetus  

*pikaajalised traditsioonid 

*ajalooline väärtus: Forseliuse Seltsi kool 

*koostöö kohaliku OV-ga, politseiga,     

  päästeametiga, valla allasutustega 

*spordihoone, staadioni olemasolu 

*turvaline õpikeskkond 

*pikapäevarühm 

*õpiabi, eripedagoogi olemasolu 

*aktiivne õpilasesindus 

*tegutsev hoolekogu 

*kooli muuseum 

*kabinetsüsteem 

*osavõtt maakondlikest õpilasüritustest, 

võistlustest, olümpiaadidest 

*WIFI 

*väikesed klassid 

*palju erinevaid huvitegevusi 

*planeeritud väljasõidud, õppekäigud, 

preemiareisid 

*külalised erinevatelt elualadelt: muusikud, 

näitlejad, kirjanikud; tagasi kooli raames 

tunniandjad 

VÕIMALUSED 

*muretseda klassiruumidesse uut mööblit,  

kaasaegseid õppevahendeid 

*motivatsioon läbi sisekoolituste: 

õpetajatele (aktiivõpe, kujundav hindamine 

jne) 

*koolitused lapsevanematele 

*projektid erinevate ürituste läbiviimiseks, 

õpilaste silmaringi laiendamiseks 

*korda teha kooli staadion 

*õpilasesinduse abiga vahetundide 

sisustamine  

*leida uusi võimalusi muuseumi 

korrashoiuks, fondi kasutamiseks õppetöös 

*mitmekülgsem koostöö naaberkoolidega, 

leida uusi kontakte 

*õpilasesinduse järjepidev koostöö 

maakonna ja vabariikliku õpilasesindustega 

*võimaluse vahetada koolikella helinat 

*erinevad suhtlemisvõimalused 

kogukonnaga 

*kooli õppesuund – nt ettevõtlus, 

spordivaldkond 

*spordi, kaitseliidu jne  laagrid 

*lastevanemate klubi 

NÕRKUSED 

*hariduslike erivajadustega õpilaste arvu 

OHUD 



suurenemine 

*mõningate perede sotsiaalne võimekus 

*mõnede õpilaste käitumine koolis, 

väljaspool kooli 

*osade lapsevanemate huvipuudus laste 

käekäigu suhtes 

*peredevahelised suhted jõuavad kooli, see 

pingestab õpilaste omavahelist suhtlemist 

*liitklassid 

*väikesed klassid 

*materiaalsete vahendite vähesus 

*ebamugav (vana) mööbel 

*oma transpordivahendi (bussi) puudumine 

*külm spordihoone (talveperioodil) 

*logopeedi puudumine 

*tööõpetuse, kodunduse klasside 

mittevastavus nõuetele 

*vähenev õpilaste arv 

*suurenev erivajadustega õpilaste osakaal 

*liitklassid koos LÕK-õpilastega, võimalik 

õpetajate lahkumine 

*koormuse vähenemine õpetajatel 

*laste järelvalvetus: probleemsed kodud, 

vanemad 

*koduse kasvatuse puudujäägid tuleb 

lahendada koolis 

*suurenenud laste agressiivsus, kurjus, 

hoolimatus 

*suitsetamine, alkohol, narkootikumid 

*noorte perede lahkumine, maaelanikkonna 

vananemine 

*ressursside vähenemine seoses õpilaste 

arvu vähenemisega 

* hariduse rahastamise ebastabiilsus 

 

 


