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Sissejuhatus 

 

Varstu Keskkooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava ning arengukava uuendamise korra. 

Varstu Keskkooli arengukava lähtub kooli hetkeolukorrast, kooli põhimäärusest, Põhikooli ja 

gümnaasiumiseadusest, Varstu valla arengukavast ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.  

Tegevuskava aluseks on edaspidi kooli sisehindamise aruanne ja selle struktuur. 

 

1. Kooli visioon, missioon ja põhiväärtused 

 

Kooli visioon 

Olla silmapaistev kool, kus arendatakse loovust, järgitakse põhiväärtusi kitsamas ja laiemas 

mõttes ning jõutakse sünergiani läbi meie-tunde. 

Olla kool, mille üle on uhked õpilased, töötajad, vilistlased, lapsevanemad. 

 

Kooli missioon 

 

Toetada iga õppija arengut elus hästi hakkamasaamiseks ja elukestvaks õppeks, luues ja 

mõjutades õpikeskkonda, mis toetab iseseisvumist, paindlikku ja loomingulist mõtteviisi ning 

muutuvate oludega kohanemist tööturul. 

 

Kooli põhiväärtused 

 

Väärtustel ja Vastutusel põhinev tegutsemine igal tasandil. 

Avatus – avatus uuele ja huvitavale, avatus eneseteostusele ja -arengule. 

Rahulolu – sisemine motivatsioon eneseanalüüsiks ja meekonna arendamiseks läbi isikliku            

arengu. 

Sünergia – tulemuslik koostöö igal tasandil. 

Töökus – Tööd tuleb teha rõõmuga! 

Usaldus – usaldus kõigi osapoolte vahel. 
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2. Varstu kooli arengu lähtealused  

Varstu Keskkool asub Võrumaal Varstu alevikus Kooli 1 www.varstukk.edu.ee  

Koolil on spordisaal ja staadion, arvutiklass ja ainekabinetid, eraldi sissekäiguga algklasside tiib, 

toitlustamine toimub kultuurikeskuses asuvas sööklas. 

 

Varstu koolihariduse algaastaks loetakse 1863. aastat, mil valmis Krigulis esimene koolimaja. 

1869. aastal rajati selle asemele Miku Algkool. Algul oli kool 3-klassiline, aastast 1940             

6-klassiline. Sõja-aastatel hariduse andmine ajutiselt katkes. Uuesti alustati 1. oktoobril 1944, 

mil kooli nimeks sai Miku 7-klassiline kool. Alates 1954. aasta 1. septembrist muudeti  

kool Varstu Keskkooliks.  

Koolijuhina  alustas tollal Ergav Ennover, seejärel Maimu Pallon, Ilmar Palmet, Valdeko Kond, 

Heino Savi, Maido Mändmets.  

Alates 01.07.2013 on koolijuhiks Ale Sprenk. 

 

Kooli vilistlasel Kristiina Tammel on valminud bakalaureuse töö teemal "Varstu kooli ajalugu". 

Selles on antud põhjalik ülevaade kooli arengust aastatel 1869-1998, samuti on meenutusi 

vilistlastelt, endistelt õpetajatelt.  

 

Kooli ajalukku läheb kindlasti aasta 2006, mil koolimaja renoveerimise käigus valmis igati 

kaasaegne õpikeskkond. Kooli töö organiseerimisel tehakse koostööd kultuurikeskuse ja 

lasteaiaga, mis moodustab kena terviku ürituste korraldamisel õpilastele ja külaelanikele. 

Koostöö naaberkoolidega annab õpilastele laialdase võimaluse kvaliteetseks vaba aja veetmiseks 

ja sõpruskonna kujundamiseks. 

 

Täna töötab Varstu Keskkool õpilaste arvu vähenedes ja üldise hariduspoliitilise surve all 

gümnaasiumiosa sulgemiseks.  

Pedagoogiline personal vastab kvalifikatsiooninõuetele, kogu personal toimib ühtse 

meeskonnana.  Kooli arengu seisukohalt on oluline tulemuslik koostöö hoolekogu ja Varstu 

Vallavalitsusega. 

 

Õppekava elluviimisel on oma kindel ja kandev osa laialdasel huvitegevusel ja projektõppel. 

http://www.varstukk.edu.ee/
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Kasvatustöö ja väärtushinnangute kujundamisel peame oluliseks osaks kooliruumide välisilmet 

ja vastavust kaasaja nõuetele, toetavat õpikeskkonda ning iga töötaja isiklikku eeskuju. 

 

Ringitöö on organiseeritud vastavalt õpilaste vajadustele ja juhendajate olemasolule.   

Osavõtt Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni tegevusest on aktiivne ja tulemuslik nii 

maakonna kui ka vabariigi tasandil. 

 

Kool pakub kohalikule elanikkonnale võimalust arvutite jms tehnika kasutamiseks, ruume 

täiskasvanute ringitööks jne. Samuti üürime aastaringselt spordisaali, suveperioodil kõiki 

kooliruume vastavalt kokkuleppele. 
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3. Prioriteetsed valdkonnad ja sihid arendustegevuses  

Üldeesmärk 

Eestvedamisel ja juhtimisel ning tegevuste arengueesmärkide seadmisel lähtume õppiva 

organisatsiooni põhimõtetest, mille kaudu suurendame oma võimet luua ise endale tulevikku ehk 

siis pidevalt ja kõigi vahenditega: 

 soodustame kõigi oma liikmete õppimist; 

 arvestame oma sise- ja välisklientidega; 

 oleme teadlikud oma pädevustest ja omame igakülgset informatsiooni 

arenguvõimalustest. 

3.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk 

Kogu meeskonna kaasamine juhtimisse ja eestvedamisse, mis eeldab kõigi vastutuse võtmist 

kogu õppe- ja kasvatustöö eest tervikuna. 

 

Arendustegevus Teostamise aeg Tulemus Vastutaja 

Arengukava pidev 

seire ja 

korrigeerimine 

Igal aastal enne uue 

õppeaasta algust 

Arengukava on 

alusdokumendiks 

kooli arengule 

Direktor 

Kooli tegevuse 

ümberkorraldamine 

1.sept 2015-1.sept 

2017 

1.sept 2017 jätkab 

Varstu kool 

põhikoolina 

Direktor 

Sisehindamise 

süsteemi loomine ja 

läbiviimine 

2015-2020 Tugevused ja 

arendusvaldkonnad 

on arendustegevuste 

aluseks 

Õppealajuhataja 

Rahulolu uuringute 

läbiviimine 

2015-2020 Tulemus on 

arendusteveuse 

aluseks 

Direktor 

Tööplaanide Pidev Tegevused on Õppealajuhataja 
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koostamine ja analüüs 

lähtuvalt 

arengukavast 

planeeritud ja 

võiamldavad 

põhjalikku analüüsi 

 

Tulemus: Varstu koolis toimib kaasav juhtimine, mis töötajate tugevustele toetudes kutsub ellu 

pidevaid muutusi ja loob arengule suunatud sünergia.  

3.2. Personalijuhtimine 

Eesmärk 

Organistatsiooni areng läbi üksikisiku arengu.  

 

Arendustegevus Teostamise aeg Tulemus Vastutaja 

Kogu personali pidev 

informeerimine kooli 

tegevuse 

ümberkorraldamisest 

2015-2017 Hea mikrokliima ja 

koostöö 

ümberkorraldusteks 

Direktor 

Personalipoliitika 

väljatöötamine  

2015-2017 Kindluse andmine 

personalile seoses 

ümberkorraldustega 

koolis 

Direktor 

Tunnustussüsteemi 

väljatöötamine 

2015 Tunnustamine tõstab 

töömotivatsiooni 

Direktor 

Koolituspoliitika 

väljatöötamine 

2015  Direktor 

Arenguvestlused iga 

töötajaga 

2015-2020 Usalduse kasv läbi 

info vahetamise 

Direktor 

Aruandlus  Pidev Eneseanalüüs on 

pideva arengu aluseks 

Õppealajuhataja 

 

Tulemus: Varstu kooli personal vastab kvalifikatsiooninõuetele ja on motiveeritud  igapäevaselt 

ellu viima väärtuspõhist kasvatust ja õpilase individuaalsetest vajadustest lähtuvat õpet. 
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3.3. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk 

Iga huvigrupi tugevused toetavad organisatsiooni üldist arengut. 

 

Arendustegevus Teostamise aeg Tulemus Vastutaja 

Huvigruppide 

kaasatus kooli 

arendustegevusse 

2015-2020 Otsuste tegemiseks 

omatakse laiapõhjalist 

infot 

Direktor 

Koostöö hoolekoguga 2015-2020 Pidev info 

vahetamine 

lastevanemate 

esindajatega 

Hoolekogu esimees 

Koostöö kooli 

pidajaga 

2015-2020 Tegevuse juhtimine 

vastavalt pidaja 

ootustele 

Direktor 

 

Igakülgne info 

liikumine erinevate 

huvigruppide vahel 

2015-2020 Miski ei jää tegemata 

teadmatusest, pigem 

teeme rohkem, sest 

valdame infot. 

Direktor 

Õppelajuhataja 

Huvijuht, 

klassijuhtajad 

Rahuloluküsitluste 

korraldamine ja 

tagasisidestamine 

2015-2020 Parendustegevused 

otsesest allikast 

Dirktor 

Lastevanemate 

koosolekud ja 

ühisüritused 

2015-2020 Usaldus kõige 

olulisema huvigrupi 

ja kooli vahel 

Klassijuhatajad 

Koostöö 

kultuurikeskuse ja 

lasteaiaga, 

kogukonnaga 

2015-2020 Ühisüritused ja ühtse 

hardisuruumi loomine 

Huvijuht 

 

Tulemus: Varstu kool on usaldusväärne ja innovatiivne partner kogukonnas. 
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 3.4. Ressursside juhtimine 

Eesmärk 

Ressursside juhtimine teenib säästva majandamise põhimõtteid järgides eelkõige õppekava 

elluviimist. 

 

Arendustegevus Teostamise aeg Tulemus Vastutaja 

Eelarve koostamine ja 

täitmine 

2015-2020 Tasakaalustatud ja 

planeeritav 

arendustöö 

Direktor 

 

Info liikumise 

tagamine veebilehel 

2015-2020 Kool on nähtav! Rita Riisenberg 

Vajaliku inventari ja 

õppevahendite 

soetamine 

2015-2020 Kaasaegsete 

õpitingimuste 

tagamine 

Direktor 

Majandusjuhataja 

Oskusainete korralda- 

miseks vajalike õppe- 

ja töövahendite 

tagamine 

2015-2020 Kaasaegsete 

õpitingimuste 

tagamine 

Direktor 

 

Tervisekaitse ja 

tuleohutusnõuete 

täitmine 

2015-2020 Turvaline 

koolikeskkond 

Majandusjuhataja 

Kooli territooriumi 

korrashoid ja pidev 

täiustamine 

2015-2020 Turvaline 

koolikeskkond 

Majandusjuhataja 

Lisavahendite 

leidmine projektitöö 

kaudu (õppekäigud, 

ekskursioonid jne) 

2015-2020 Kaasaegsete 

arengutingimuste 

tagamine 

Huvijuht 

 

Tulemus: On loodud turvaline õpi- ja töökeskkond, mis vastab kaasaja nõuetele ja tagab võrdsed 

arenguvõimalused kõigile. 



10 

 

   3.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk 

Iga õpilase arengu igakülgne toetamine. 

 

Arendustegevus Teostamise aeg Tulemus Vastutaja 

Kooli õppekava seire 

ja uuendamine  

2015-2020 Nõetele vastav ja töös 

aluseks olev 

õppekava 

Õppealajuhataja 

Aineõpetajad 

Lähtuda õppekava 

elluviimsiel 

väärtuskasvatuse 

põhimõtetest 

2015-2020 Põhiväärtused on 

igapäevase käitumise 

aluseks 

Õppealajuhataja 

Aineõpetajad 

Õppekorralduse ja –

sisu kujundamisel 

õpilase 

individuaalsete 

vajaduste arvestamine 

2015-2020 Andeka õpilase 

toetamise kava, 

järeleaitamist vajava 

õpilase toetamise 

kava 

Õppealajuhataja 

HEV-koordinaator 

Õppeprotsesside 

pidev kaasajastamine, 

digitaalsete vahendite 

osa suurenemine 

õppe- ja kasvatustöös 

2015-2020 Digipöörde 

rakendumine igal 

tasandil 

Direktor 

Haridustehnoloog 

 

Planeerida ja teostada 

loova isiksuse 

kujundamine kõigis 

õppeainetes 

2015-2020 Tõusvas trendis 

õpitulemused 

Õppealajuhataja 

Aineõpetajad 

Huvitegevus on 

õppekava täitmise 

lahutamatu osa 

2015-2020 Mitmekesised 

võimlaused õppekava 

täitmiseks 

Õppealajuhataja 

Huvijuht 

Õpilastööde pidev 2015-2020 Tõstetud õpi- ja Õppealajuhataja 
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eksponeerimine ja 

konkurssidel-näitustel 

osalemine  

töömotivatsioon Aineõpetajad 

Projektõppe 

rakendamine õppe- ja 

kasvatustöös 

2015-2020 Mitmekesised 

võimlaused õppekava 

täitmiseks 

Õppealajuhataja 

Aineõpetajad 

Huvijuht 

Kujundava hindamise 

rakendamine 

2015-2020 Arengut toetav 

hindamissüsteem 

Õppealajuhataja 

 

 

Tulemus: Varstu kooli lõpetaja läheb enesekindlalt üle järgmisele haridustasemele, on valmis 

elukestvaks õppeks täisväärtuslik ja õnnelik ühiskonna liige. 
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4. Arengukava täitmise ja uuendamise kord 

 

Arengukava täitmist analüüsitakse sisehindamise kaudu ja tegevuskava täiendatakse igal aastal.  

Arengukava on aluseks kõigi valdkondade plaanide koostamisele õppekava täitmiseks. 

Arengukava kinnitab Varstu Vallavolikogu. 

 

 


