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1. Sissejuhatus  
 

Põlva Roosi kool on lasteaed-põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku 

õppekava alusel lihtsustaud, toimetuleku- ja hooldusõppe tasemel, I-III kooliastmes. Kool tegutseb 

alates 18.09.1995. aastal. 

 

Põlva Roosi Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooli ja lasteaia arendustegevuse 

põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava 5 aastaks (2019–2023) ning arengukava uuendamise 

korra. Arengukava eesmärk on toetada kooli arengut, et tagada kooli jätkusuutlikus missiooni 

täitmiseks ja visiooni saavutamiseks koolipere põhiväärtuseid järgides. 

 

1.1. Kooli üldandmed 
 

Nimi: Põlva Roosi Kool 

Aadress: Lina 13 Põlva 63308 

Registrikood: 75009266 

Telefon: 799 3315 

E-post: roosikool@polva.ee 
 

2. Kooli visioon, missioon, moto, põhiväärtused 
 

2.1. Visioon 
 

PÕLVA ROOSI KOOL – parim paik intellektipuudega lastele ja õpilastele, et tunda rõõmu 

õppimisest ja elust. 

 

2.2. Missioon 
 

Põlva Roosi Kool on õpilase arengut toetav, muutustele avatud, kaasaegseid võimalusi kasutav ja 

lapsevanemaid nõustav õppeasutus. 

 

2.3. Moto 
 

Moto, mis meid igapäevaselt toetab ja aitab meelde tuletada, et märgata tuleb iga lapse tillukesi 

edusamme, on: IGA LAPS ON TÄHT – AITA TAL SÄRADA! 

 

2.4. Kooli põhiväärtused 
 
Innovaatilisus – oleme kursis ja teadlikud muutustest ning avatud uutele ideedele ja nende 

rakendamisele. 

Professionaalsus – hindame elukestva õppe põhimõtet ja oleme enesearendamist väärtustav 

meeskond. 

Individuaalsus – arvestame iga lapse omapäraga, sest kõik inimesed on millegi poolest teistest 

erinevad. 

Õppijakesksus – arvestame iga õppija vajadustega, rakendame talle sobivad õpetamismeetodid, 

hindame tema iga edusammu ning tunneme vastutust lapse arengu ees. 

Üksteise väärtustamine – hoolime üksteisest ja hindame üksteise tööd, lahendame ühiselt mured. 

Usaldusväärsus – usaldame üksteist ja järgime kokkuleppeid, hoides kooli head mainet. 

Tervisedendus – peame oluliseks vaimset ja füüsilist tervist, head ning turvalist keskkonda, 

tervislikku toitumist ja liikumist värskes õhus. 
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3. Hetkeolukorra ülevaade 
 

3.1. Kooli asukoht, ruumid, õueala 
 

Põlva Roosi Kool on Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis asub looduskaunis kohas, 

männimetsa ääres. 2002. aastast asub Põlva Roosi Kool ühes majas Põlva Lasteaiaga Mesimumm. 

 

Koolis kasutatavad ruumid on kaasaegsed, korruste vahel liikumiseks saab kasutada lifti, mis tagab 

õpilaste/laste juurdepääsu teisel korrusel olevasse õpilaskodusse. Õppetöö ja teraapiate 

läbiviimiseks on olemas tunnetustuba ja muusikaruum. Kodundusklassis kaasaegsed võimalused  

toiduvalmistamiseks ja kangakudumiseks mitmed eri suurustega kangasteljed. 

 

Õuesõppeks ja liikumistegevuste läbiviimiseks kasutatakse maja juurde loodud õueala ning 

loodust. 

 

3.2. Kooli tegevuse üldiseloomustus 
 

Põlva Roosi Kool on Põlva valla ainulaadne alus- ja põhiharidust andev õppeasutus, kus 

õpetatakse õpilasi põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppe, toimetulekuõppe ja 

hooldusõppe tasemel. 

 

Kooli eesmärk on luua võimalused haridusliku erivajadusega lapse/õpilase arenguks ning jagada 

oma teadmisi ja kogemusi lastevanemate või tugispetsialistidega. Õppetegevus on tihedalt seotud 

õpilase igapäevase keskkonnaga ning praktiliste igapäevaste tegevustega ning oluline osa õppest 

on õpitu kasutamine ja rakendamine igapäevaellu. 

 

Põlva Roosi Kooli lasteaiarühm on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse 

omandamist võimaldav õppeasutus. 
 

Eelkooliealiste laste rühm tegutseb individuaalse arenduskava (edaspidi IAK) alusel. Lasteaias 

töötab 1 liitrühm, lapsed vanuses 2-6 aastat. Lasteaia ülesanne on luua tingimused lapse 

igakülgseks arenguks, et ta areneks sotsiaalselt ning emotsionaalselt. Lasteaed toetab lapse 

perekonda, soodustades lapse iseärasustest lähtuvalt tema kasvamist ja arenemist. Oluliseks 

loetakse koduloolist teemaõpet, looduse tunnetamist. 

 

Õpetajate tegevust toetavad erialaspetsialistid – eripedagoog, logopeed, liikumisterapeut, 

füsioterapeut ja psühholoog, kes osalevad õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel. Vajadusel 

toetab õpetaja tegevust õpetaja abi. 

 

Õppetegevuse planeerimisel ja läbiviimisel on kasutusel kaasaegsed eripedagoogilised 

metoodikad, tegevuse analüüs, baasstimulatsioon, sensoorsed meetodid, muusikateraapia 

elemendid, interaktiivsed meetodid, visuaalsed tehnikad.  

 

Kommunikatsioonioskuste toetamisel ja arendamisel on kasutusel lihtsustatud viiped, isiklikud 

kommunikaatorid, kommunikatsioonitahvlid, piltsüsteemid (PCS-pildid) ja esemelised sümbolid. 

Ümbruses orienteerumise toetamiseks on õpilaste füüsiline keskkond tähistatud neile arusaadavate 

sümbolitega (piktogrammid, PCS-pildid). 
 

Tervisearenduseks ja liikumistegevuseks on mitmekesised võimalused nii sise- kui välisruumis, 

kooli õpilased osalevad aktiivselt vabariiklikel liikumispäevadel ja kool on Eesti Eriolümpia 

liikumise liige (toimuvad tantsu- ja spordivõistlused, sügisel jooksupäev). 
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Kooli pedagoogidel on pikaajalised kogemused hariduslike erivajadustega õpilastega töötamisel 

ning nad valdavad metoodikaid laste ja õpilaste arengu toetamiseks ning vajadusel probleemse 

käitumise juhtimisel. 

 

3.3. Põlva Roosi Kooli traditsioonilised sündmused 
 

Traditsioonilised ettevõtmised on kooskõlas rahvuslike tähtpäevade ja traditsioonidega. 

 

Õppetegevust toetavad väljakujunenud traditsioonilised üritused: 

1. Spordipäev 

2. Sügisviljade näitusepäev 
3. Sügisjooks 

4. Kadri- ja mardipäev 
5. Advendihommikud, kuuse ehtimine 

6. Jõulu- ja kevadpidu 

7. Liikumispäevad 

8. Matkad 
9. Vastlapäev 

10. Üritused vanematega 

11. Õpitoad 

 

3.4. Sisehindamissüsteemi ülevaade 
 

Koolis on rakendatud sisehindamissüsteem, mille käigus analüüsitakse viit kooliarenduse 

valdkonda: eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, ressursside juhtimine, koostöö 

huvigruppidega ning õppe- ja kasvatusprotsess. Viimane neist, olles asutuse põhitegevuseks, on 

keskne, teiste valdkondade tegevused toetavad seda. Sisehindamisprotsess koolis on pidev. 

 

Kooli arendustegevuse põhisuunad baseeruvad kooli sisehindamise tulemustel, kooli töötajate 

osalusel toimunud 2012-2016 aasta arengukava täitmise analüüsi kokkuvõtetel ja teistelt 

huvigruppidelt saadud tagasisidel ja ettepanekutel. 
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4. SWOT analüüs 
Tugevused Nõrkused 

•Igal õpilasel IÕK 

•Igal lapsel IAK 

•Kaasaegsed ruumid 

•Tasemel vahendid HEV õpilastele 

•Alternatiivsuhtlusvahendid 

•Vajalikud vahendid liikumisteraapiaks 

•Vajalikud vahendid tegevusteraapiaks 

•Suurepärane spordisaal, vahendid 
•Kooli kodulehekülg, meediakajastus 

•Sisustatud kodundusklass 

•Looduslikult kaunis koht 

•Turvaline asukoht 

•Pikaajalise kogemusega kaader 

•Arvutite olemasolu klassides 

•Tervisliku liikumise ring, ujumine 

•Lisaaasta, pikendatud õpe 

• Kooli õppekasvatustöö ja majanduse ja 

haldamise juhtimine ja administreerimine 

ainuisikuliselt 

•Õpilaskodu 

•Lastehoiuteenus vaheaegadel 
•Eesti Eriolümpia liige  

•Osalemine Valga tantsufestivalil 

•Koostöö linna noortega 

•Tugev projektitöö kogemus 

•Rahvusvahelised töökogemused 

•Sõprus- ja koostöösidemed Bad Segebergi 

Hasenweg Schulega 

•Koolibussi olemasolu 

•Personali valmisolek paindlikuks tööks 

vastavalt vajadustele 
•Tegutsemistahteline hoolekogu 

•Meesõpetajate vähesus 

•Kõik õpetajad ei vasta 

kvalifikatsiooninõuetele 

•Õppenõukogu väike osakaal kooli arengu 

sisulises töös 

•Otsuste nõrk analüüs 

•Sisehindamissüsteem ei ole süsteemne 

•Eneseanalüüsi nõrk planeerimine ja analüüs  

•Analüüsil põhineva koolitusplaani 

puudumine 

•Personali tunnustuskorra puudumine 

•Nõrk osalusjuhtimine 

•Õpilaste arvu vähenemine 

•Ressursside nõrk analüüs  

Võimalused Ohud 

•Kooli tunnustamine Põlva valla ja 

maakonna tasandil 

•Meediasõbralikkus kooli vastu  

•Omavalitsuste aktsepteeriv suhtumine kooli 

vajalikkusse 

•Maakonna nõustamiskomisjoni  tunnustus 

•Koostöövõimalus linna teiste koolidega 

•Koostöö Põlvamaa Puuetega Inimeste 

Kojaga 

•Koostöö Maarja Külaga 

•Kogukonna toetav suhtumine 

•Kooli toetavad inimesed 

•Kooli toetavad organisatsioonid (Põlva 

Tarbijate Ühistu) 

•Võimalused osaleda rahvusvahelistes 

koostööprojektides 

•Võimalused praktikabaasides töötamiseks 

•Projektipõhiste rahastamisvõimaluste 

olemasolu 

•Ühiskonnas on vähene informeeritus 

lasteaiarühma olemasolust, kooli 

võimalustest 

 •Vanemate „valehäbi“ oma lapse puude 

pärast 

•Omavalitsuste prioriteedid kodukooli 

valimiseks 

• „PGS“ – i suundumus suunata 

erivajadusega lapsed tavakooli 

•Uus üldhariduskoolide  rahastamismudel 

•Õpilaste arvu vähenemine 

•Ühiskonnas puudub väljund kooli 

lõpetajatele 
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5. Arengukava eesmärgid 2019 – 2023 
 

5.2. Eestvedamine ja juhtimine 
 

Valdkonna üldeesmärk: Kogu organisatsioon osaleb eri tasanditel planeerimises, tegevustes, 

analüüsis ja parendustegevustes. 

 

Lähtepositsioon perioodiks 2019–2023 

 

Kooli juhtimissüsteem on paindlik – demokraatliku otsustamismehhanismi toimimiseks on 

valdkonnajuhtidele antud vabadus ja vastutus oma töö korraldamiseks. Kooli juht peab oluliseks 

valdkonnajuhtide oskuste kasvu koolituste ja enesearenduslike tegevuste tulemusena. 

 

5.2.1. Tugevused 
 

1. Koolis on toimiv sisehindamise süsteem. 

2. Juhtkonna liikmed on avatud muutustele, tegutsevad kooli põhiväärtustest, sisehindamise 

põhimõtetest lähtuvalt, soosides ühiseid arutelusid, meeskonnatööd, erinevaid üritusi 

ühtekuuluvustunde suurendamiseks. 

3. Juhtkond lähtub meeskonnatöö põhimõtetest, on koostöövõimeline, innovatiivne, kooli 

arengule suunatud ja kättesaadav. 

4. Juhtimissüsteem läbi alaliste ja ajutiste töögruppide kaudu annab kõigile võimaluse osaleda 

otsustusprotsessides ja seeläbi ka kooli juhtimises. 

5. Juhtkond ja kollektiiv on valmis enesearenduseks. 

 

5.2.2. Parendusvaldkonnad 
 

1. Uuendada vajaduspõhiselt koolikorralduslikke dokumente, tagada nende kättesaadavus 

huvigruppidele. 

2. Sisehindamise paremaks toimimiseks vaadata üle ja täpsustada võtmenäitajad ja mõõdikud. 

3. Arengukava täitmise järjepidev analüüs, vajadusel uuendamine/täiendamine ette nähes 

erinevaid arengustsenaariume, võttes arvesse muutuvat väliskeskkonna mõju. 

4. Jätkata juhtkonna kompetentside arendamist (sh iseseisev enesetäiendamine), heade 

kogemuste jagamine. 

5. Tööaruannetes esitada võrdlusandmeid eelmise paari aasta perioodiga. 

 

5.3. Personalijuhtimine 
 

Valdkonna üldeesmärk: Koolis on kompetentne ja motiveeritud personal tagamaks iga õpilase 

võimetekohase arengu, vajaliku rehabilitatsiooni ja õpilaste ühiskonda kaasatuse ning kooli 

missiooni ning eesmärkide elluviimise. 

 

Lähtepositsioon perioodiks 2019-2023 

 

Personali arendamine lähtub õppiva organisatsiooni põhimõtetest. Kooli töötajaskond on püsiv, 

motiveeritud ning orienteeritud kooli arengule ja meeskonnatööle. Kõik ametikohad on täidetud. 

Kõik pedagoogid on kaasatud kooli arendustegevusse ja töökorralduslike küsimuste arutamisse 

töörühmade ja/või õppesuunapõhiste aineühenduste kaudu. Koolil on toimiv väliskoolituskava. 

 

5.3.1. Tugevused 
 

1. Kvalifitseeritud ja püsiv töötajaskond. 

2. Üksikute kvalifikatsioonita töötajate puhul soodustab juhtkond vajaliku hariduse omandamist. 

3. Koolituste puhul arvestatakse võimalusel töötaja soovidega. 
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4. Toimivad rahulolu-uuringud. 

5. Võimekus ellu viia mahukaid valdkonnaspetsiifilisi ettevõtmisi. 

 

5.3.2. Parendusvaldkonnad 
 

1. Täiendada personali tunnustussüsteemi. 

2. Pedagoogilise personali ja tugispetsialistide eneseanalüüsi vormi uuendamine ja täitmine. 

3. Juhil viia läbi koostöövestlus iga töötajaga. 

4. Parandada tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, analüüsimist ja tagasiside andmist personalile. 

5. Soodustada kogemusõppe võimalusi. 

6. Uutele/lapsepuhkuselt naasvatele töötajatele mentorsüsteemi loomine ja rakendamine. 

7. Sisekoolituse muutmine regulaarseks ja laiahaardelisemaks. 

8. Reguleerida töötajate töökoormust. 

 

5.4. Ressursside juhtimine 
 

Valdkonna üldeesmärk: Kasutada tõhusalt ja säästlikult eelarvelisi ressursse turvalise ja 

võimalikult kaasaaegse õpi- ja töökeskkonna loomiseks, leida ka lisaressursse koolikeskkonna 

parendamiseks. 

 

Lähtepositsioon perioodiks 2019-2023 

 

Ressursside kavandamine toimub eelmise aasta eelarvest ja kooli pidaja võimalustest lähtuvalt. 

Kooli direktori poolt toimub eelarve täitmise pidev jälgimine ja kulude analüüs. Koolis 

analüüsitakse igakuiseid kütte-, vee- ja elektrikulusid ning sellest lähtuvalt planeeritakse 

kokkuhoidu soodustavaid tegevusi – personali ja õpilaste säästlike käitumisharjumuste 

kujundamine, vee-, elektri- ja küttesüsteemi seadmete korrashoid ja esinevate rikete kohene 

kõrvaldamine jne. Lisaks eelarvelistele ressurssidele on kool hankinud täiendavaid vahendeid 

erinevatest projektidest. 

 

5.4.1. Tugevused 
 

1. Täiendavate vahendite hankimine erinevatest projektidest. 

2. PRIA poolt toetatud koolipuuvilja programmis ja koolipiima programmis osalemine. 

3. Korras ja hooldatud ruumid. 

4. Hea varustatus IKT vahenditega õppetöö tarbeks. 

 

5.4.2. Parendusvaldkonnad 
 

1. Õppeotstarbelise inventari uuendamine. 

2. Digitaalsete õppematerjalide laialdasem kasutamine erinevates õppeainetes. 

3. Hindamine toimub kaks korda aastas. 

 

5.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

Valdkonna üldeesmärk: Õpilased omandavad kvaliteetse õpetamise ning seda toetavate 

tugisüsteemide ja tegevustega kooli õppekavas sätestatud pädevused ja juhinduvad oma 

igapäevaelus ühiskonnas tunnustatud väärtustest. 

 

Lähtepositsioon perioodiks 2019-2023 

 

Õppekorraldus ja -meetodid toetavad õpilase õpimotivatsiooni ja koolirõõmu püsimist ja 

õpilassõbralikku õpikeskkonda. Õppe- ja kasvatustöö kaudu arendatakse õpilastes oskusi oma 
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igapäevaelus võimalikult iseseisvaks toimetulekuks, õpetatakse arvestama ühiskonnaelu reegleid ja 

õigeid väärtushinnanguid. 

 

5.5.1. Tugevused 
 

1. Õppe- ja kasvatusprotsessis arvestatakse õpilaste hariduslike erivajadustega. Õppimine on 

mitmekesine ja huvitav. 

2. Kooli õppe- ja kasvatustöö korraldus arvestab õpilaste erisusi ja rakendatavate tugiprotsesside 

toel on tagatud õpilaste võimetekohane toimetulek. Paranenud on õpetajate oskus õppematerjale 

jõukohastada ja muuta õppimine huvitavamaks. Õpetajad kasutavad erinevaid tegevusele 

suunatud õppemeetodeid (projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe), toimib ainetevaheline 

integratsioon ja õppimine väljaspool klassiruumi/kooli (õuesõpe, õppekäigud). 

Toimetulekuõppes rakendatakse temaatilist planeerimist ja üldõpetust. 

3. Õpilaste arengu jälgimiseks ja hindamiseks korraldatakse arenguvestlusi, õpilaste toetamiseks 

toimuvad ümarlauad tugigruppide osalusel. 

4. Aktiivselt tegeletakse kooli traditsioonide säilitamise ja arendamisega: õpilased osalesid 

erinevatel koolisisestel, piirkondlikel üritustel. 

5. Õpilaste osalemine huvitegevuses on olnud aktiivne ning lapsed on huvitatud erinevatest 

tunnivälistest tegevustest. Selleks, et võimalikult paljud lapsed neis osaleda saaksid, on kool 

püüdnud olemasolevaid ressursse kasutada võimalikult otstarbekalt.  

 

5.5.2. Parendusvaldkonnad 
 

1. Lähtudes õpilaste individuaalsetest eripäradest nende suunamine järgima üldtunnustatud 

käitumis- ja kõlblusnorme, täitma kooli kodukorra nõudeid ning motiveerida õpilasi täitma 

õppeülesandeid. 
2. Tähelepanu pööramine koolipere sihipärasele väärtusarendusele ja väärtuskasvatusele. 

3. Õpilaste õpitegevuse toetamiseks on koolis tugispetsialistide - logopeed, eripedagoog, 

psühholoog, õpetaja abid,  füsioterapeut, muusikaõpetaja – olemasolu tagamine. 

4. Koostöö parendamine teiste HEV koolidega. 

 

5.6. Koostöö huvigruppidega 
 

Valdkonna üldeesmärk: Huvigrupid on erinevate koostöövormide kaudu kaasatud kooli õppe- ja 

kasvatustöö toetamisse ja teistesse arendustegevustesse. 

 

Lähtepositsioon perioodiks 2019-2023 

 

Huvigruppidega koostöö on eesmärgistatud arengukavas ja kooli üldtööplaanis. Toimiv 

koostöövõrgustik on toetanud juhtimise, personali-, ressursijuhtimise protsessi, kõige laialdasemalt 

õppekasvatusprotsessi. Kooli eestvedamisel toimub: 

1. koostöö Maarja Küla, Juhani Puukool ja Põlvamaa Puuetega Inimeste Kojaga – õpilaste 

väljund tulevikuks 
2. koostöö kodu- ja välismaiste partneritega (HEV koolid Eestis ja välismaal); 

3. erimetoodika- ja õppevaraalane koostöö TÜ eripedagoogika osakonna – üliõpilaste praktika 

juhendamine, lõputööde juhendamine ja retsenseerimine; 

4. õppevaraalane koostöö SA-ga Innove - õppevara koostamine, katsetamine ja retsenseerimine; 

5. ennetusalane koostöö politsei, päästeameti ning lastekaitsetöötajatega; 
6. spordialane koostöö EO Eesti Ühendusega; 

 

5.6.1. Tugevused 
 

1. Aktiivne uute võimaluste otsimine kaasaegse õpikeskkonna loomiseks. 
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2. Väikese kooli kohta palju koostööpartnereid, osaletakse mitmetes projektides, toimib koostöö 

kohaliku omavalitsusega. 

3. Operatiivne infovahetus lastevanematega. 

4. Koostööpartnerid tunnustavad positiivselt kooli tegevusi. 

 

5.6.2. Parendusvaldkonnad 
 

1. Senisest tõhusam teavitustöö kooli spetsiifikast ja õpilast toetavast õpikeskkonnast erinevatele 

sihtrühmadele. 

2. Õpilaste laialdasem kaasamine kooli tegevustesse. 

3. Uute koostööpartnerite leidmine (tavakoolid, lasteaiad). 

4. Parendada õpetajate oskust nõustada lapsevanemaid õppe- ja kasvatustöö küsimustes. 

5. Lastevanemate suurem kaasamine kooliellu (sh üritustel osalemine). 

6. Koostöö tavanoortega ja huvikoolidega. 

7. Koostöö meediaga – kooli hea ja tuntud maine loob jätkusuutlikkust. 

 

 

6. Tegevuskava aastatel 2019 – 2023 
 

6.1. Tegevuskava eesmärk 
 

Roosi Kooli tegevus  on suunatud lapse ja õppija arenguks võimalikult heade tingimuste 

loomisele. 

Kooli personal ja hoolekogu ning lastevanemad kaasatud arendustegevusse. Koolis arvestatakse 

lastevanemate soovide ja ettepanekutega, sest  koostöö huvigruppidega toetab laste ja õpilaste 

arengut. 

Kooli õpi- ja kasvukeskkond on turvaline, esteetiline, laste ja õpilaste arengut toetav. Koolis on 

kaasaegsed õppevahendid, mänguasjad ja tehnilised vahendid. Koolis on tervist ja tervislikke 

eluviise soodustav keskkond. Lapsed, õpilased, õpetajad ja vanemad väärtustavad tervise hoidmist 

ning tervislikku eluviisi. 

 

6.2. Eestvedamine ja juhtimine 
Eestvedamine ja 

juhtimine 
 2019 2020 2021 2022 2023  

ARENGUKAVA 

Läbivaatamine, 

muutmine 2019 

jaanuar, 2020, 2021 

august 

* * *  
* uue 

koostamine 
* direktor 

ÜLDTÖÖPLAAN 
Üldtööplaani 

koostamine 
* * * * * direktor 

SISEHINDA-

MINE 

Sisehindamisaruande 

koostamine  
  *   direktor 

ÕPPETUNDIDE 

KÜLASTAMINE 

Iga õpetaja tunni 

vaatlemine vähemalt 

kord õppeaastas 

* * * * * direktor 
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6.3. Personali juhtimine 

Personali juhtimine  2019 2020 2021 2022 2023  

VAJADUSE 

HINDAMINE 
 * * * * * 

direktor, 

ÕN, 

hoolekogu 

PERSONALI 

VÄRBAMINE 

Komplekteerida 

kvalifitseeritud 

pedagoogiline 

kaader, 

koolitöötajad 

* * * * * direktor 

ARENGU-  

VESTLUSTE 

LÄBIVIIMINE 

PERSONALIGA JA  

RAHUOLU- 

KÜSIMUSTIKUD 

 *  *  * direktor 

TUNNUSTUS-

SÜSTEEMI  

KOOSTAMINE 

Personali 

tunnustussüstee-

mi 

väljatöötamine 

*     direktor, 

ÕN 

PERSONALI 

KOOSSEISU 

MUUTMINE 

Meditsiinitöötaja 

ametikoha 

taotlemine 

*     direktor 

Juhiabi 0,5 

ametikoha 

taotlemine 

 *    direktor 

KOOLITUSPLAAN 

Pedagoogide 

enesetäiendamine 

ühiskoolitused  

* * * * * direktor 

TÖÖANALÜÜS 
Õppeaasta 

tööanalüüs 

Juuni/ 

august 

Juuni/ 

august 

Juuni/ 

august  

Juuni/ 

august 

Juuni/ 

august 

Õpetajad, 

direktor 

 

6.4. Koostöö huvigruppidega 
Koostöö 

huvigruppidega 
 2019 2020 2021 2022 2023  

HOOLEKOGU Koosolekud  * * * * * 
hoolekogu 

esimees 

LASTEVANEMATE 

ÜLDKOOSOLEKUD 
1 kord aastas * * * * * direktor 

RÜHMA 

VESTLUSRINGID 

Vähemalt 2 

korda aastas 
* * * * * 

lasteaia 

õpetajad 

KLASSI 

LASTEVANEMATE 

KOOSOLEKUD 

Vähemalt 1 kord 

aastas 
* * * * * 

klassi-

juhatajad 

ARENGUVESTLU-

SED (lapsevanemaga) 

Vähemalt 1 kord 

aastas 
* * * * * 

Klassi-

juhatajad 

RAHVUSVAHELINE 

KOOSTÖÖ 

Sõpruskoolidega 

suhtlemine, 

projektides 

osalemine 

* *    

koolipoolne 

koordinaator, 

õpetajad 

OMAVALITSUS 

Koostöö 

erinevates 

valdkondades 

* * * * * 

õpetajad, 

direktor, 

hoolekogu 
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esimees 

KOGU KOOLI 

ÜHISÜRITUSED 

VANEMATEGA 

Vähemalt kaks 

üritust aastas 
* * * * * õpetajad 

 

6.5. Õppe - ja kasvatusprotsess 

Õppe- ja 

kasvatusprotsess 
 2019 2020 2021 2022 2023  

ÕPILASE 

(LAPSE) ARENG 

Arengu 

jälgimine, 

vaatlus, 

arenguvestlus. 

Kaartide 

täitmine  

* * * * * õpetajad 

 

Erivajadustega 

arvestamine 

koostöös 

vanematega 

* * * * * 

õpetajad 

logopeed, 

tugispetsialist

id 

ÕPPEKAVA 
Analüüsimine, 

uuendamine 
* * * * * 

direktor, 

õpetajad 

LASTEGA 

SEOTUD 

TULEMUSED 

Kooli-

valmiduse 

hindamine, 

arengumapid, 

eriolümpiast 

osavõtt  

aprill aprill aprill aprill aprill 

logopeed, 

lasteaia- 

õpetajad, 

tugi- 

spetsialistid 

ÕPILASTE, 

LASTEVANE-

MATE 

RAHULOLU JA 

TAGASISIDE 

Rahulolu- 

küsimustikud 
*  *  * 

klassi 

juhatajad, 

lasteaia 

õpetajad 

HUVITEGEVUS 
Traditsioonilis

ed üritused 
* * * * * 

õpetajad, 

tugi-

spetsialistid 

TERVISEDENDUS 

Matkapäevad 2 

korda 

aastas 

2 

korda 

aastas 

2 

korda 

aastas 

2 

korda 

aastas 

2 

korda 

aastas 

keh. kasv 

õpetaja Spordipäevad 

Tervisliku 

toidu 

pakkumine 

sööklas, oote 

võimaldamine 

õpilastele 

pidev pidev pidev pidev pidev kokk 

Õpilaste 

tervisekontroll, 

vaktsineeri-

mine 

vajadu

sel 

vajadu

sel 

vajadu

sel 

vajadu

sel 

vajadu

sel 
kooliõde 
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6.6. Ressursside juhtimine 
Ressursside 

juhtimine 
 2019 2020 2021 2022 2023  

MAJAS  
Vastavalt 

vajadusele 

planeeritakse 

eelarvesse 

summad 

järgnevaks 

aastaks. 

 

* * * * * direktor 

ÕUES  *  * * * direktor 

ÕUEALA 

KORRASTA-

MINE 

* * * * * direktor 

INVENTAR 
* 

nõudepesumasin 

* 

külm-

kapp 

* * * direktor 

ÕPILASTRANS-

PORT 

Kooli- 

transpordi  

korraldamine 

vastavalt 

vajadusele 

* * * * * direktor 

Õpikeskkond  2019 2020 2021 2022 2023  

ÕPPEVAHEN-

DID 

Soetame 

vastavalt 

tekkinud 

vajadusele 

* * * * * 
direktor 

 

Arvutipargi 

uuendamine  
 *    direktor 

Videokaamera   *   direktor 

Arvutimängud  *   * direktor 

ÕPPEKÄIGUD 

Õppekäikude 

korraldamine 

õpilastele 

1 kord aastas 

1 

kord 

aastas 

1 

kord 

aastas 

1 

kord 

aastas 

1 

kord 

aastas 

õpetaja, 

ringi-

juht 
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7. Arengukava ülevaatamise ja uuendamise kord 
 

Arengukava kinnitatakse koolipidaja kehtestatud korras. 

Arengukava kui koolijuhtimise töödokument on avatud täiendus -ja muudatusettepanekuteks 

pidevalt, kusjuures ettepanekuid võivad esitada kõik kooli õpetajad ja kooli hoolekogu. 

Arengukava kuulub läbivaatamisele igal aastal augusti lõpus enne uut õppeaastat toimuvas 

õppenõukogus ja septembris toimuval lapsevanemate hoolekogu koosolekul. 

 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses: 

 

1) hariduslase seadusandluse muudatustega; 

2) muudatustega riiklikus õppekavas; 

3) muudatustega haridusnõudluses; 

4) muudatustega kooli investeeringutes; 

5) kooli õppenõukogu või lapsevanemate hoolekogu ettepanekutega; 

6) kooli haldaja prioriteetide muutumisega; 

7) kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

 

Arengukava kinnitab Põlva Vallavalitsus. 
 

Roosi Kooli arengukava projekt on kinnitatud õppenõukogu poolt augustis 2018 ning esitatud 

kooli hoolekogule. Hoolekogu kiitis kooli arengukava projekti aastateks 2019–2023 heaks 

21.09.2018 toimunud hoolekogu koosolekul. 
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