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ARENGUKAVA EESMÄRK:

Määratleda kooli ja lasteaia tegevuse põhisuunad aastateks 2016 - 2019 lähtuvalt 2012/2013– 
2014/2015.a. toimunud sisehindamise tulemustest.

TUDU KOOLI MISSIOON: 

·Võrdsete võimaluste loomine igakülgseks arenemiseks 1. ja 2. kooliastmes õppivatele Tudu 
koolipiirkonna lastele.

· Turvalise päevahoiu ning kvaliteetse alushariduse võimaldamine Tudu aleviku ja selle 
ümbruskonna eelkooliealistele lastele.

· Arendava tegevuse võimaldamine kohalikule elanikkonnale.

·Oma kodukohta ja maad armastavate ning oma eluga edukalt toimetulevate riigikodanike 
kasvatamine.

VISIOON:

· Tudu Kool on turvaline ja lastesõbralik asutus, kus hoolitakse igast lapsest ja töötajast.

· Kollektiivis väärtustatakse meeskonnatööd ning innovaatilisust. 

· Kool suudab tagada vajalikud tingimused riikliku õppekava rakendamiseks 1. ja 2. 
kooliastmes.

· Ühisasutusel on hea maine, sest siin säilitatakse häid traditsioone ning otsitakse uusi 
arenguvõimalusi.

· Õppetöö liitklassi tingimustes laabub sujuvalt ja tulemuslikult. 

· Õpilaste haritus, väärtushinnangud, sotsiaalne kompetentsus, sallivus ja koostööoskused on 
heal tasemel sisuka ja sihikindla kasvatustegevuse tulemusena nii kodus kui koolis.

· Lasteaias ja koolis on juurdunud oma maa kultuuri tutvustav ja väärtustav tegevus.

· Lasteaias ja koolis on õppe- ja kasvatustegevuses arvestatud kohaliku rikkaliku 
looduskeskkonna võimalustega. 

EESMÄRGID:

     1. Säilitada võimalus laste heatasemeliseks õpetamiseks 1. ja 2. kooliastmes juhul. kui    
õpilaste arv ei ole langenud alla 10.

     2.  Tagada  võimalus eelkooliealiste laste päevahoiuks ja edukaks alushariduse 
omandamiseks Tudus.

     3. Laiendada ja mitmekesistada IT-alast tegevust ja õpetamist ainetundides ning



huvitegevuses.

4. Otsida õpilaste koormuse vähendamise võimalusi,   jätkates ainetevahelise 
integratsiooni ja muutunud õpikäsituse põhimõtete elluviimist.

 5. Kasutada oskuslikult ära väikese kooli võimalusi  lasteaialaste ja õpilaste

     individuaalse eripära märkamiseks ja sellest tuleneva arengu suunamiseks.

 6. Tõhustada liikumisharjumuste ja tervislike eluviiside kujundamist lasteaias ja   
koolis.  

 

I  ASUTUSE ÜLDISELOOMUSTUS

Tudu  Kool  asub  Vinni  valla  territooriumil,  Lääne-  ja  Ida-Virumaa  piiril,  40  km  kaugusel

maakonnakeskusest.  Tudu Kooli eripäraks on tema rahulik ja loodussõbralik õpikekskkond. Koolis

õpib 13 õpilast. Lasteaia nimekirjas on 9 last. 

Alates  01.09.2014  on  kool  6-klassiline.  2014.  ja  2015.  a  2.  kooliastme  lõpetanud  õpilased  on

õppima asunud Avinurme Gümnaasiumi (2014-3; 2015-2), osaliselt   Rakvere gümnaasiumi (2014-

2), Vinni Gümnaasiumi(2014-1) ja Roela Lasteaed-Põhikooli(2014-1, 2016-2). Lasteavanemate ja

endiste  õpilaste  hinnangul  on  üleminek  teise  kooli  toimunud  sujuvalt  ja  edukalt,  ilma  eriliste

raskusteta,  mis  annab  tunnistust  sellest,  et  liitklassides  õpetamine  ei  erine  oma  tulemustelt

tavaklassis õpetamisest. 

Alates 01.09.2014 on kooli tööle jäänud 3 pedagoogi sh direktor. Õppetöö on enamasti korraldatud

kahe  klassikomplekti  põhiselt:  1+2+3.kl  ja  4.+5.+6.  kl.  Vaid  matemaatikat  õpetatakse  kaheses

liitklassis.  Lisaks  on  kahesed  liitklassid  ka  neis  ainetes,  mida  õpetatakse  vaid  5.  ja  6.klassis

(ajalugu,  vene  keel).  Uue  töökorralduse  tõttu  on  õpetajatel  tulnud  tegelda  intensiivse

enesetäiendamisega,  et  tagada  mitme  erineva  aine  heatasemelist  õpetamist.  Ühelt  poolt  on  see

õpetajate töökoormust märgatavalt  suurendanud,  kuid andnud hulgaliselt  huvitavaid väljakutseid

enese  arendamiseks.  Igal  õppeaastal  muutub  õppekorraldus  mingil  määral.  See  sõltub

klassikomplektide arvust ja suurusest. Kollektiiv on olnud kohanemisvõimeline ja uuendusmeelne.

Käesoleva aja võtmesõnaks on olnud koostöö igal tasadil.  Tänu õnnestunud koostööle on olnud

võimalik  saavutada  soovitud  tulemusi  ka  liitklasside  tingimustes.  Kootöö  eesmärgiks  on  olnud

ainetevahelise  ühisosa  leidmine  ja  lõiming,  selle  abil  õpetamise  ja  õppimise  huvitavamaks  ja

lihtsamaks  muutmine.  Selline  töö  nõuab  õpetajatelt  loovat  lähenemist  ja  põhjalikumat  tundide

läbimõtlemist. 

Kolme klassi  koos õpetamine, mis tuli kasutusele võtta meie koolis alates 2014.aasta sügisest, on

mõnes lapsevanemas tekitanud rahulolematust.  Kool on pidanud pidevalt tõestama, et liitklassis on



võimalik omandada korralikku haridust. See ongi tõepoolest võimalik, kui õpetamisel lähtutakse

ainetevahelise lõimingu põhimõtetest ning  nähakse õpetamise sisu enamas kui vaid õpiku selgeks

õpetamises. Tudu kool on lõimimist näinud oma võimalusena. 

Õpetamise  tulemus  sõltub  olulisel  määral  õpilaste  motiveeritusest,  ilma  selleta  edu  ei  saavuta.

Kahjuks  pole  motivatsioon  kõigil  õpilastel  kooli  tulles  ühesugune,  mistõttu  on  ka  tulemused

õpilasiti  erinevad.  Ei  ole  õige  järeldada,  et  see  on  vaid  liitklassidega  koolide  mure,  sest

samalaadseid  probleeme  esineb   teisteski  (tavaklassidega)  koolides.  Õpitulemusi  mõjutavad  ka

õpilaste  eeldused ja  võimed.  On üldlevinud ettekujutus,  et  kõik õpilased peaksid oskama kõiki

aineid väga hästi ning selle peab hea kool igal juhul tagama. Kool ja lasteaed loovad vajalikud

tingimused laste arenguks, innustavad lapsi õppima ning aitavad motivatsiooni leida, kuid kui laps

mingil põhjusel õppimist oluliseks ei pea, on teistega võrreldavat tulemust väga raske saavutada.

Lapsed erinevad üksteisest ka temperamenditüübi poolest ning õppimise kiirus võib olla mõjutatud

just sellest asjaolust. Meie kohus on lapsi tundma õppida ja neile sobiv tempo ja meetod leida.

Õppetöö korraldamisel lähtutakse Tudu koolis õppekava nõuetest ning kool töötab selle nimel, et

ettenähtud teadmised ja pädevused oleksid kõigil õpilastel omandatud hiljemalt kooliastme lõpuks.

Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse erinevaid õppematerjale ja -meetodeid.  

On  veel  teinegi  põhjus,  miks  lapsevanemad  on  hakanud  muretsema.  Lapsevanemaid  häirib,  et

koolis ei ole erivajadustega laste abistamiseks suurte koolidega võrdseid tingimusi. Meie koolis ei

ole tõepoolest võimalik hoida tööl eripedagoogi ega logopeedi, meil puudub ka psühholoog. Tegelik

olukord  on  näidanud,  et  teatud  piirini  saab  väikeses  klassis  abistada  erivajadusega  õpilast

aineõpetaja. Seda ka tehakse. Väikeses kollektiivis on abivajajate märkamine varasem ning õpetajal

on võimalik iga õpilasega individuaalselt  tegelda.  Raskusi on sel  juhul,  kui  erivajadus on väga

spetsiifiline ja nõuab õpetajalt erilisi metoodilisi võtteid, millele on õpetajate ettevalmistamisel vähe

tähelepanu pööratud. Sellisel juhul on koolil võimalik vastavat teenust osta teatava perioodi jooksul.

Kui 3-klassilises liitklassis  on abivajajaid mitu,  on õpetajal  keeruline lisaks teema käsitlemisele

tegelda kõigi abivajajatega. Meie koolis seda seni juhtunud ei ole. Aeg-ajalt vajatakse logopeedilist

abi.

Õpilastel on võimalik osaleda viies huviringis. Huviringide juhendamisse on kaasatud üks inimene

väljapoolt kooli. Õpetajate kollektiiv on väike ja sõbralik, püüab anda laste arendamiseks parima.

Teenindav personal on samuti usaldusväärne ja töökas. Koolitoit on tervislik ja maitsev, koolisöökla

vastab tervisekaitsenõuetele. Koolis väärtustatakse tervislikku eluviisi ja rahulikku töökeskkonda.

Õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamiseks on kasutusele võetud vajalikud meetmed. Korra aastas

koostatakse  lasteaia  riskianalüüs  ning  täidetakse  enesekontrolliaruandeid  tuleohutuse  ja

toitlustamise kohta. Õpilastele ja töötajatele tutvustatakse hädaolukorras tegutsemise  plaani ning



viiakse läbi vastavaid õppusi kompetetntsuse ja valmisoleku suurendamiseks. 

Lasteaed asub koolimajas alates 2012./2013.õa algusest. Lasteaias tegutseb liitrühm. Toitlustamine

toimub koolisööklas, mis vastab tervisekaitsenõuetele. Lasteaia rühmaruumiks on kohandatud üks

klassiruum, garderoob on paigutatud endisesse majahoidja tuppa. Kooli tütarlaste WC baaasil on

lasteaiale  ehitatud  sobiv,  nõuetekohane  duširuum ja  WC.  Üritused  toimuvad  lasteaial  ja  koolil

ühiselt, vaid kevadised õppekäigud korraldatakse erladi.

Lasteaia olukord on laste arvu seisukohast pisut lootustandvam kui koolil, sest lasteaia rühmaruum

on mõõtmetelt sobiv 12 lapsele. 2015/2016. õa lisandus kollektiivi 3 uut last, õppeaasta lõpuks oli

laste  arv  9.  Lähiajal  on  tulemas  veel  2  alla  2-aastast  last.  See  tähendab,  et  veel  ühe  lapse

lisandumisel,  mis  on  ka  üsna  tõenäoline,  saab  piirarv  täis.  Viimase  aasta  jooksul  on  kooli

teeninduspiirkonda  kodu  ostnud  2  eelkooliealiste  lastega  perekonda  ning  loodetavasti  soovivad

nemadki lähiajal oma lapsi meie lasteaeda tuua. Siis võib päevakorda tõusta lasteaia ruuminappuse

küsimus, kuid sellele  on võimalik leida lahendus, sest kool ei kasuta aktiivselt kõiki klassiruume.

Lasteaia  ja  kooli  õpetajad  on  kõik  kvalifikatsiooninõuetele  vastava  haridustasemega.  Lasteaias

töötab üks õpetaja,  koolis  on käesoleval ajal  ametis 2 klassiõpetajat  ning lisaks õpetab direktor

inglise  ja  vene  keelt  ning  ajalugu.  Kõik  õpetajad  osalevad  täiendkoolitustel  ning  tegelevad

iseseisvalt enesetäiendamisega. Abiõpetaja osaleb vaid sisekoolitustel, sest tema tervislik seisund ei

võimalda reisimist.

Kooli  ja  lasteaia  lapsevanemad  ning  kooli   vilistlased   on   toetavad  ja  tunnevad huvi  asutuse

käekäigu vastu.  Iga  viie aasta tagant toimunud vilistlaste kokkutulekud on andnud kollektiivile

meeldivat  tagasisidet  ja  hulga  positiivset  energiat.  See  on  lisanud  töötajatele  ja  õpilastele

motivatsiooni  ning  aidanud  mõista,  et  kollektiiv  on  teinud  vajalikku  tööd  kohaliku  kogukonna

huvides. 

II ASUTUSE HETKESEIS

1. Eestvedamine ja juhtimine 

Lasteaia ja põhikooli  eestvedamises ja juhtimises osalevad direktor,  õppenõukogu ja hoolekogu.

Oluliste laiapõhjaliste otsuste tegemisel kaasatakse otsustusprotsessi ka lastevanemate üldkoosolek

ja  õpilaste  esindajad.  Kooli  ülalpidamise  ja  majandamisega  seotud  otsuste  tegemisel  tehakse

koostööd omavalitsusega. Hariduskorralduslikku abi ja nõu saadakse vajadusel maakonna sotsiaal-

ja haridusosakonna töötajatelt.



Asutuse juhtimise ja arendamise strateegiad kooskõlastab direktor esmalt õppenõukogus, seejärel

hoolekogu ja omavalitsuse esindajatega.

Kool töötab ilma õppejuhita. Sellest tulenevalt on jooksvate otsuste vastuvõtmisse kaasatud kogu

pedagoogiline  personal  juhul,  kui  tegu  on  õppetöö  ja  kasvatuse  valdkonnaga.  Majandusalaste

küsimuste  lahendamine  kuulub  direktori  kompetentsi,  olemasolev  personal  toetab  ja  abistab

vajadusel.  Ürituste  korraldamisel  on  jagatud  ülesanded  klassijuhatajate  ja  aineõpetajate  vahel.

Ürituste korraldamisse on kaasatud vanemate klasside õpilased ja mõnikord ka lapsevanemad.

Ohutuse ja turvalisuse eest vastutab dirktor.

Lasteais ja põhikooli arendustegevuse suunad on määratletud ühise töö tulemusena, seega kõigile

selged  ja  arusaadavad.  Töötatakse  selle  nimel,  et  pidevalt  areneda,  olla  õppimisvõimeline  ja

innovatiivne organisatsioon. Väärtustatakse meeskonnatööd ja iga selle meeskonna liiget.

Asutuse juhtimise alusdokumentideks on riiklik põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, lasteaia ja kooli

õppekava  ning  arengukava.   Iga  õppeaasta  eel  kinnitab  direktor  asutuse  üldtööplaani.  Direktor

esitab  kalendriaasta  eelarvetaotluse  vallavalitsusele  1.oktoobriks.  Eelarve  täitmine  ja  sellest

kinnipidamine on direktori kohustus. Koolis on käivitunud  sisehindamine. Aruandluse läbiviimine

on  olnud  mõnevõrra  raskendatud  reformide  toimumise  ajal  2011-  2014.a.  Sellest  tulenevalt  on

sisehindamiskorda muudetud kahel korral, et kooskõlastada aruandlusperioodid  reorganiseermisest

tulenevate muudatustega.  

Tugevused

 Kooli  juhtimine  arengukava  eesmärkide  ja  õppekava  täitmiseks  toimub  tänu  koostööd

väärtustavale  meeskonnale  järjekindlalt  ja  oma  võimalusi  arvestavalt. Enamik  eelmise

arengukava tegevuskavas loetletud planeeritavatest tegevustest on täidetud. Tegevused olid

planeeritud ajal, mil kool oli 9-klassiline ning reorganiseerimine ei olnud veel päevakorras.

Mõned  planeeritud  tegevused  kaotasid  vajaduse  sel  põhjusel,  et  maja  ja  territooriumiga

seotud inimeste arv vähenes.  Näiteks ei  vaja me enam parkimisplatsi,  mille rajamine oli

planeeritud.  Autosid  on  ürituste  ajal  territooriumil  nüüd  oluliselt  vähem  ning  neid  on

võimalik paigutada olemasoleva tee äärde.

 Lasteaia ja kooli ühinemine on olnud õige otsus ning ühinemisprotsess on kulgenud 

tõrgeteta.

  Kollektiiv on koostöövõimeline ning panustab aktiivselt asutuse maine kujundamisse.

 Lasteaia ja kooli vahel toimub normaalne koostöö, korraldatakse ühiselt arendavaid 



tegevusi. See on asutuse elukorraldusse toonud värskeid ideid ja lahendusi.  

 Koolis toimub pidev koostöö õpetajate vahel ainete ühisosa leidmiseks. 

 Hoolekogu on koostööaldis. 

 Kooli territooriumil läbiviidavate mahukate hooajaliste tööde korraldamisse on kaasatud 

vabatahtlikud lapsevanemad, kellest on olnud palju abi.

 Koolis  ja  lasteaias  otsitakse  pidevalt  võimalusi  õppe-kasvatusprotsessi  paremaks

korraldamiseks ja juhtimiseks. Selleks hangitakse tagasisidet nii õpilastelt,  õpetajatelt kui

lastevanematelt ning osaletakse koolitustel. 

 Asutuses juurutatakse innovaatilisi põhimõtteid õppe- ja kasvatustöö korraldamisel.

 Kooli personal hindab kõrgelt koolis valitsevat sõbralikku atmosfääri. 

 Koolis ja lasteaias on tagatud laste ja täiskasvanute turvalisus. 

 

Parendusvaldkonnad

 Uute strateegiate leidmine õppe-kasvatustöö paremaks korraldamiseks kahaneva laste arvu 

tingimustes. 

 Leida parim viis asutuse juhtimiseks nii, et oleks tagatud kõigi koolielu toimimist ja edasist

arengut  mõjutavate  valdkondade  toimimine  olukorras,  kus  miinimumkoosseisu  on

vähendatud viimase võimaliku piirini. Otsingud kestavad.

 Leida võimalus  koostööks logopeedi,  psühholoogi  ja  eripedagoogiga erivajadustega laste

(kui neid on) sihipäraseks ja asjatundlikuks toetamiseks. 

 Tõhustada  info  edastamist  kohalikule  kogukonnale  ja  ühiskonnale  kaasaegsete

infotehnoloogiliste vahendite abil:

 a) kodulehekülg informatiivsemaks

 b) koolielu aktiivsem kajastamine meedias

2. Personalijuhtimine

Koolis  ja  lasteaias  peetakse  oluliseks  motiveeritud,  arenemisvõimelise  meeskonna  koostööd.

Personali  valikul  peetakse  esmaseks  kvalifikatsioononõuetele  vastavust,  isiksuse  omadusi  ning

pühendumist.  Reaalne  olukord  alevikus  ja  koolis  on  seda  mõnevõrra  küll  raskendanud  (sobiva



elamispinna puudumine, väike tunnikoormus koolis), kuid kooli vajadused lähtuvalt õpppekavast on

rahuldatud.  Pedagoogiline  ja  teenindav  personal  teevad  koostööd  nii  lasteaias  kui  koolis.

Töökeskkond on sõbralik ja meeldiv, kõik töötajad osalevad asutuse arendustegevuses. 

Koolis  ja  lasteaias  peetakse  oluliseks  enesetäiendamist.  Sellega  tegeldakse  nii  kooli  poolt

pakutavatel koolitustel kui leitakse erinevaid silmaringi ja oskusi avardavaid tegevusi ka väljapool

kooli ja lasteaeda. Kooliõpetajate  ja lasteaiaõpetajate vanuseline koosseis 2015.a.seisuga: 

25-30 a 31-40 a 41-50 a Üle 50

0 0 2 1

0 1 0 1

Tugevused 

 Kooli õppekava kohustuslike õppeainete õpetamine on toimunud plaanipäraselt vaatamata

aset leidnud koondamistele ja personali vähenemisele.

 Koolis ja lasteaias töötavad kvalifitseeritud õpetajad, kes on valmis koostööks, uuendusteks

ning ühiseks vastutuseks kogu asutuses toimuva eest. 

 Täiendkoolituse  raames  on  peatähelepanu  suunatud  õppekava  rakendamisega  seotud

uuenduste  tundmaõppimisele  ning  käitumisraskustega  õpilaste  abistamiseks  vajaminevate

oskuste omandamisele.

 Arvutikasutuse osakaal ainetundides on suurenenud. Eksisteerib õpetajate valmisolek uute

tehnoloogiliste vahendite kasutamiseks.

 Kogu personal  töötab kohusetundlikult  selle  nimel,  et  laste  mängu-ja  õpikeskkond oleks

meeldiv ja arendav.

 Personalivajaduse  prognoosi  hetkel  teha  ei  ole  vaja.  Seni  on  tulnud  tegevuste  mahtu,

sealhulgas ka õpetajate töökoormust, ümber korraldada, vähendada. Olemasolevad töötajad

rahuldavad lasteaia ja kooli vajadused.

 Personal on heatahtlik ja koostööaldis.

Parendusvaldkonnad



 Täiendkoolituse vajadus: 

         Käitumisprobleemide ennetamine ja probleemse käitumisega laste abistamine. 

         Emotsionaalse   intelligentsuse arendamine. 

         Sotsiaalsete oskuste arendamine. 

         Erivajadustega laste toetamine ja õpetöö korraldamine.

 Õpetajate läbipõlemise ennetamiseks võimalike vajaminevate strateegiate väljatöötamine.

3. Koostöö huvigruppidega

Tudu Kooli olulisemad koostööpartnerid on: Vinni Vallavalitsus, Vinni Vallavolikogu, Lääne-Viru

noorsoopolitsei, Lääne-Virumaa haridus- ja sotsiaalosakond, Tudu rahvamaja, Tudu raamatukogu,

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi kooliõde, Ida-Eesti Päästekeskuse Ennetusbüroo, Tervisekaitsetalitus,

Roela  Lasteaed-Põhikool,  Vinni-Pajusti  Gümnaasium,  Aldar  kauplus  Tudus,  Tender  Ehitus  OÜ,

Kulina Mõis, Kaisteliidu Alutaguse malev, kooli vilistlased. Pidev koostöö toimub lastevanematega

igal tasandil, hoolekogu (lateaed+kool+vallavalitsus) on 6-liikmeline. 

Koostöö huvigruppidega on laabunud hästi, see on olnud kooli ja lasteaia elu korraldamisel väga

vajalik. 

Tugevused

 Koostöö  lastevanematega  toimib  enamasti  hästi.  Lapsevanemad  on  informeeritud  laste

edasijõudmisest koolis. Iga kuu lõpus saadetakse koju hinnetelehed jooksvate hinnetega ja

lisatakse  vajadusel  klassijuhataja-poolsed  kommentaarid  ja  hinnangud.  Lapsevanemad

pöörduvad õpetajate ja direktori poole,  kui esineb probleeme või kui on tekkinud hea idee

koolielu korraldamiseks. 

 Lasteaias toimub koostöö lastevanematega. Õpetajad informeerivad lapsevanemaid lasteaia 

tegevusest ja laste arengust. Lapsevanemad annavad tagasisidet ja hinnanguid lasteaia 

tegevuse kohta. 

 Klassijuhatajad viivad vastavalt vajadusele läbi arenguvestlusi, milles osalevad nii laps kui 

lapsevanem. See on avaldanud soodsat mõju laste õpimotivatsioonile ja enesehinnangule 

ning kaasanud lapsevanemad kooli õppe-kasvatusprotsessi. 

 Hoolekogu on koostöövõimeline ning valmis vajadusel juhtima tähelepanu parendamist 



vajavatele teemadele. On konstruktiivne kaasamõtleja ja abiline

 Lapsevanemad  osalevad   asutuse  sisekoolitustel  koos  kooli  ja  lasteaia  pedagoogilise

personaliga. See lihtsustab koostööd, aitab üheselt mõista olukordi ning motiveerib ühiseid

eesmärke seadma.

 Vilistlased jälgivad kooli käekäiku, osalevad aktiivselt kokkutulekutel iga 5 aasta järel.

Hoiavad kooliga sidet ka kokkutulekute vahelisel ajal.

 Lapsevanemad kutsustakse kooli õppetunde läbi viima (õpetajate päev, Tagasi kooli) ja kooli

üritustel osalema. Lapsevanemad osalevad meeleldi.

Parendusvaldkonnad

 Organiseerida lastevanematele tervislikke eluviise propageerivaid üritusi ja koolitusi, et nad

oskaksid toetada kooli püüdlusi laste harjumuste ja hoiakute kujundamisel. 

 Organiseerida  lastevanematele  ja  õpetajatele  laste  psühholoogiat  ja  kasvatusprobleeme

käsitlevaid koolitusi.

 Töötada välja  lastevanematele  laste  arengut  ja igapäevategevusi  kajastava informatsiooni

edastamise parim viis nii koolis kui lasteaias. Tagasiside näitab, et siin esineb puudujääke.

 Leida paremaid võimalusi lastevanematega avatud suhtlemiseks  nende tegelike soovide ja

murede  välja selgitamiseks. Seni pole see alati õnnestunud.  

 Tõhustada  koostööd  Tudu  raamatukoguga,  organiseerida  ühisüritusi,  kaasates  kohalikku

elanikkonda. Koostöö on soikunud pärast 3. kooliastme likvideerimist.

4. Ressursside juhtimine

Tudu Kool korraldab oma majanduslikku tegevust eelarvepõhiselt. Eelarve on jagatud kahe suure 

valdkonna vahel: töötasud ja majandamiskulud. Eelarve sisaldab riigieelarvelisi ja valla poolt 

eraldatud rahalisi vahendeid. 

Kõiki valdkondi juhitakse eelarvest kinni pidades. See eeldab kulutuste arukat planeerimist eelarve

ulatuses.  Kool  lähtub  oma  tegevuses  säästlikkuse  põhimõttest.  Koolimaja  on  soe  ja  hubane,

esmased vajalikud töövahendid on olemas nii lasteaial kui koolil. Tagasihoidlikud ressursid ei ole

takistanud planeeritud arendustegevust,  kuid on sundinud kollektiivi  olemasolevaid võimalusi ja

ressursse arukalt ja leidlikult kasutama. Juhtkonnal koos töötajatega on tulnud hoolikalt  jälgida



eelarve  seisu,  kuid  kokkuhoid  on  toimunud  pigem  ruumide  ja  territooriumi  korrastamise,  kui

õppevahendite, arendavate tegevuste või koolitoidu arvelt. Lähtutakse põhimõttest, et esmavajalik

oleks tagatud, suuremad ja kulukamad tööd on paremat aega ootama jäänud. Nii on edasi lükkunud

fassaadi  remont,  mis  on  väga  kulukas.  Staadioni  äärepalgid  on  suhteliselt  lühikese  aja  jooksul

lagunenud,  kuid  praeguses  olukorras  tuleb  kaaluda  ja  otsustada,  mis  on  õigem  lahendus,  sest

staadioni kasutajate arv on tagasihoidlik, äärepalkide vahetus aga küllalt kallis töö.  Üldiselt on

staadion sellegi poolest hetkel hoolitsetud ja korras.  Kõik, mis on sõltunud inimeste tööst, on tehtud

hoolikalt.  Kulukas on ka  vislistlaspargi hooldamine. Selle puudealune osa on küllalt suur ning

nõuab pidevat trimmerdamist. Park mõjub pigem padrikuna.  Park on oluline kõigi vilistlaste jaoks,

sellel  on  emotsionaalne  tähendus.  Kahjuks  pole  algusest  peale  olnud  korralikku  plaani  selle

kujundamiseks. Praegu ei suudaks kool kujundamist ette võtta, ehkki see on olnud kõne all. 

Laste  ja  töötajate  arv  on  vähenenud,  kuid  kooli  territoorium  on  suur  ning  nõuab  endiselt

hooldamist.  Ka koolihoone vajab pidevat korrastamist, selle ehitamisest möödub peagi 60 aastat. 

Tugevused

 Eelarve hoitakse tasakaalus. 

 Kooli ja lasteaia tegevus on säästlikult korraldatud, kuid tagab sellegi poolest tõhususe. 

 Koolis on arvutiklass, kus on loodud rahuldavad võimalused kaasaegsete infotehnoloogiliste

vahendite kasutamiseks nii õppetöös kui huvihariduses (robootika), tahvelarvutid. Tundides

on  võimalik  kasutada  tahvelarvutit  informatsiooni  leidmiseks  ning  erinevate  õpiveebide

kasutamisks.

 Kooli koridoridesse on paigaldatud korrustevahelised tuletõkkeuksed, mis tagavad tuleohu

korral suurema turvalisuse seal, kus tulekollet ei ole.

 Lasteaia õueala on saanud piirdeaia ja korralikud trepikäsipuud.

 Kooliaed hoitakse korras nii suvel kui talvel hoolimata töökäte vähesusest.

 Koolitoit on maitsev ja isuäratav.

 Klassides on nõuetekohane valgustus. 

 Lasteaias on hubane mängu-ja õppimiskeskkond.

 Kooli küttesüsteem töötab suurepäraselt.  

 Kool on varustatud kaasagsete õppevahenditega.



 

Parendusvaldkonnad

 Koolimaja koridoride põrandate remont.

 Klassipõrandate lihvimine, remont. 

 Koolimaja  seinte krohvimine ja värvimine. 

 Koolisöökla koridori seinte lihvimine ja värvimine. 

 Direktori kabineti ja spordiinventariruumi remont. 

 Lasteaia mänguväljaku edasiarendamine kaasaegsete mänguvahendite abil.  

 Staadioni äärepalkide väljavahetamine.

5. Õppe- ja kasvatusprotsess

Nii lasteaias kui koolis püüeldakse parema võimaliku haridustaseme poole. Uue riikliku õppekava

rakendumisega kaasnes vajadus õpikekskkonna täiustamiseks ja muutmiseks. On otsitud võimalusi

õppimisele soodsalt mõjuva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpi-ja arengukeskkonna loomiseks nii

koolis  kui  lasteaias,  olemasolevate  ressursside  piires.  Õpetajad  on  osalenud  õppekava-alastel

koolitustel,  on  võimelised  ellu  viima  õppekava  eesmärke  ja  rakendama  muutunud  õpikäsituse

põhimõtteid.  Koolisiseselt  toimub  aineõpetajate  vaheline  koostöö  kooli  õppekava  koostamisel.

Ainevaldkonnapädevuste  arendamise  kõrval  pööratakse  varasemast  enam  tähelepanu

üldpädevustele nagu: 

 väärtuspädevus; 

 sotsiaalne pädevus; 

 enesemääratluspädevus; 

 õpipädevus; 

 suhtluspädevus; 

 matemaatikapädevus  

Suuremat  tähelepanu  on  tarvis  pöörata  laste  liikumisharjumuste  kujundamisele,  sest  arvuti-  ja

nutikeskkonnas  viibimine  ohustab  Tudu  kooli  ja  lasteaia  laste  tervist.  Tänapäevane  eluviis

soodustab  laste  vähest  liikumist  -  nt  autoga  kooli  toomine  ka  lähedal  elades.  Ehkki  võrdluses

linnalastega  veedavad  Tudu  lapsed  siiski  rohkem aega  värskes  õhus  mängides  ja  liikudes,  on



viimastel  aastatel  ka  meie  õpilaste  (nagu  kogu  Eestis)  sportlik  vastupidavus  vähenenud.  Tuleb

otsida  lahendusi  lasteaias  ja  koolis  olukorra  muutmiseks.  Koolis  on  tegutsenud  spordiring

noorematele (sh lasteaialapsed) ja vanematele lastele. Selles osaletakse meelsasti, osalevad ka meie

endised  õpilased,  kes  on  II  kooliastme  lõpetanud.   2016/2017.  õa  on  juhendaja  leidmisega

probleeme, sest endine, nüüdseks koondatud kehalise kasvatuse õpetaja, ei saa juhendajana jätkata. 

Vastvalminud kõnnitee aleviku keskel annab hea võimaluse laste liikumisharjumuste kujundamiseks

ja  propageerimiseks.  Ehkki  see  lõik  ei  ole  pikk,  kutsub  see  siiski  lapsi  kõndima  ning

jalgrattagarattaga ja rulluiskudel sõitma. Lasteaialaste igapäevased jalutuskäigud saavad toimuda

turvalisemalt kui varem.  

Viimaste aastatel on üha rohkem märgata sallimatrust ja tigedust teiste laste suhtes nii lasteaias kui

koolis. Selle probleemiga on koolis aktiivselt tegeldud. Olukord on küll paremaks muutunud,  kuid

paremate lahenduste nimel tuleb edasi töötada. 

Enamik õpilasi on motiveeritud õppijad, täidavad ülesandeid hoolikalt ning saavutavad õppetöös

häid tulemusi. Edukalt edasijõudvate osakaal on olnud 40-50 %, ühe rahuldava hindega õpilasi on

ka mitu. On aga mõned õpilased, kes ei jõua teistega sammu pidada ning vajavad õpetajate või

lastevanemate  abi.  Enamasti  on  põhjuseks  keskendumisraskused,  harvemini  mõni  spetsiifiline

erivajadus.  Praegu  õpib  koolis  üks  autismispektri  häirega  õpilane,  kelle  areng  oli  algklassides

aeglasem kui teistel.  Nüüdseks on ta õppetöös saavutanud täiesti korralikud tulemused, osaliselt

tänu  sellele,  et  klassid  on  olnud  väikesed  ja  on  olnud  võimalik  tempot  valida.  Lapsevanema

hinnangul on Tudu kool olnud lapsele parim keskkond. Mõne erivajaduse puhul aitavadki rahulik

tempo ja  õpetajate kannatlikkus rohkem kui aktiivne sekkumine.

Eesti keeles õppimisel toimub mõnel lapsel õigekirja omandamine pisut aeglasema tempoga kui

teistel.   See  on  põhjustanud   lapsevanemate  mure  ja  vahel  ka  rahulolematuse  3-klassiliste

liitklasside suhtes. Kool üritab siingi lahendust leida. 2016/2016. õppeaastal on planeeritud 3.klassis

õigekirjaoskuse  parandamiseks  üks  üksiktund  õigekirja  parandamiseks.  Plaanime  kasutada  ka

logopeedilist  abi,  mida koolis on võimalik palgata 0,1 koormuse ulatuses st mitte pidevalt  vaid

periooditi. 

Liitklassiõppele on omane, et mõne õpilase areng I kooliastmes on veidi aeglasem, kuid kooliastme

lõpuks  on  nad  enamasti  saavutanud  vajalikud  oskused  ja  pädevused.  Liitklassis  omandatud

teadmised on üldjuhul isegi põhjalikumad, sest õpilastel  on võimalik kuulata ühte teemat vähemalt

2 korda. (Kordamise ja kinnistumise võimalus.)   

Viimastel  aastatel  on  esinenud  ebaõnnestumisi  matemaatika  tasemetöö  sooritamisel  nii  3.  kui

6.klassis. Arvatavasti on see seotud õpilaste  keskendumisvõime vähenemise ja vastumeelsusega



matemaatika  suhtes.   Õpetajad  otsivad  võimalusi  matemaatika  populariseermiseks,  loogilise

mõtlemise  arendamiseks.  2015/2016.õa  taastati  ülekoolilise  kabevõistluse  traditsioon,  innustati

õpilasi  osalema  vabariiklikul  matemaatikavõistlusel  „Känguru“.  Plaanis  on  korraldada

matemaatikanädal,  igal  õppeveerandi  viimasel  päeval  ülekooliline  peastarvutamise  võistlus.

Robootikaring  on   kahel  korral  osalenud  variiklikul  robootikavõistlusel.  Üritame seda  edaspidi

jätkata pisut tugevamal tasemel, kui vaid huvilisi leidub. 

Loodusainete  õpetamine  on  koolis  heal  tasemel  tänu  ümbritsevale  looduskeskkonnale  ja

pühendunud õpetajale. Oleme õppetöös ära kasutanud võimaluse õues targaks saada, On olemas

õuesõppe paviljon,  kooliaed ja park ning lähiümbruse metsad ja sood.  Õppäevad toimuvad kas

kogu kooliga või klassiti. Paralleelselt looduse tundmaõppimisega on õues toimunud eesti keele,

võõrkeele, kunstiõpetuse, ajaloo ja muusika õppimine. Õpetajad kasutavad õppetöö tõhustamiseks

erinevaid  õppemeetodeid  sh  liikumis-ja  seiklusmänge,  sageli  kaasatakse  õppesse  nutiseadmete

kasutamine. Õpilased on edukalt osalenud RMK metsaviktoriinis ning võistlusel“Tere, kevad!“

Võõrkeeltest õpetatakse koolis A-keelena inglise keelt, B-keelena vene keelt. Võõrkeele õpetamisel

liitklassis on tulnud leida erinevaid meetodeid töö lihtsustamiseks. Liitklassides on võimaluse korral

kasutatud ka laste määramist gruppidesse taseme järgi, et lihtsustada mitme klassi koos õpetamist.

Rahvuskultuuri  tundaõppimisel  on  tehtud  samm  paremusele.  2015/2017.  õppeaastal  külastati

õppeesmärgil KUMU väljapanekuid ja Eesti Vabaõhumuuseumi. 

Tugevused

  Töötatakse pidevalt selle nimel, et olemasolevat õpetamise taset säilitada ja tõsta. 

 Õpetajad on osalenud täiendkoolitustel.et saavutada vajalik tase uutes õppeainetes, mida on

tulnud õpetada pärast pedagoogilise koosseisu vähenemist.

 Õpetajad on hakanud paremini märkama erivajadusi, õppinud neid annalüüsima ja  õppetöös

arvestama..

 Suhtemisprobleemide  ennetamiseks  korraldatakse  suhtlemistreeninguid  ja  nõustamist  abi

vajavatele õpetajatele ja õpilastele ja lasteaialastele. 

 Õppetöös  kasutatakse  arvutit  teksti  töötlemiseks,  esitlusteks  ja  ainealase  informatsiooni

leidmiseks. 

 Õuesõpe on koolis tunnustatud õpiviis.  

 On loodud võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks. Tegutseb 5 huviringi.



 Koolis tegutseb Alutaguse Maleva noorkotkaste rühm, seda juhivad kohalikud kaitseliitlased

 Suurt  tähelepanu  pööratakse  kooli  traditsioonide  jätkamisele.  Kõik  õpetajad  osalevad

aktiivselt ürituste korraldamisel.

 Spordiringi tegevuses on osalenud suur osa kooliperest. Spordis tähtsustatakse liikumis-ja

mängurõõmu. 

 Näite-ja muusikaringis osaleb enamus õpilasi.

 Mudilaste  meisterdamisring  aitab  kaasa  lasteaialaste  ja  algklasside  õpilaste  loovuse

arendamisele.

 Robootikaringis  õpivad  lapsed  kaasaegsete  info-tehnoloogiliste  vahendite  abil

programmeerimist  ja muid vajalikke IKT-alaseid oskusi.  Õpivad tegutsema meeskonnana

ning võtma vastutust esinadades kooli üleriigilistel võistlustel. 

 Lasteaia õpetajad viivad läbi eesmärgistatud ja sisukat õppe-kasvatustegevust. 

 Lasteaed on teinud koostööd kooli huviringidega ning osalenud ühisüritustel. 

 Lasteaia ja kooli õpetajad teevad metoodika-alast koostööd. 

 Lasteaias ja koolis tähtsustatakse väärtuskasvatust. Kujundatakse heakskiidetud hoiakuid ja

otsitakse võimalusi sallivuse kujundamiseks. 

Parendusvaldkonnad

KOOLIS

 Aidata kõigil õpilastel leida õpimotivatsiooni ja äratada huvi õppimise vastu neil, kellel see

puudub või on madal.

 Toetada  lapsevanemaid kasvatustegevuse analüüsimisel ja läbiviimisel. 

 Õpetada  õpilasi  tähtsustama  korrektseid  tööharjumusi,  kasvatada  kohusetunnet ja

vastutustunnet.

 Leida võimalusi laste kõnepruugi ja väljendusoskuse parandamiseks.

 Innustada õpilasi osalema üleriigilistes arendavates projektides ja võistlustel senisest enam. 

 Tutvustada aktiivsemalt erinevate rahvaste loomingut ja  kultuure.

 Korraldada sagedamini ühiskülastusi kunstinäitustele ja teatrietendustele.



 Kaasata eripedagoogilist, logopeedilist ja psühholoogilist abi laste erivajaduste ilmnemisel

nii lasteaias kui koolis.

 Otsida ja leida paremaid meetodeid sallivuse ja ligimesearmastuse kasvatamiseks.

LASTEAIAS

 Leida rohkem võimalusi laste liikumisharjumuste ja koostööoskuse kujundamiseks.

 Õppematerjalide  valimisel  eelistada  agressiivsust  ja  ebatervet  konkurentsi  välistavaid

õpikuid ja raamatuid. 

 Kasutada senisest  rohkem ära ümbritsevat  loodust  lasteaia  laste  keskkonnateadlikkuse ja

liikumisharjumuste kujundamisel.  

 Kasutada logopeedi abi laste kõne arengu hindamiseks ja toetamiseks

ÜHINE

 Õpetada lastele ja personalile toimetulekut häda- ja kriisiolukordades. 

 Propageerida  senisest  enam  tervislikke  eluviise,  liikumisharjumuse  kujundamist,

individuaalsete eesmärkide seadmist.

 Leida spordiringile uus juhendaja 



III  SWOT ANALÜÜS

TUGEVUSED

Motiveeritud kaader

Hea meeskonnatöö

Iga kollektiivi liige nähtav

Meeldiv keskkond

Traditsioonid

Enesehindamine, analüüsivõime

Turavlisus

NÕRKUSED

Kahanev laste, õpilaste arv

Ressursside vähesus(pearahakeskne)

Ebakindel tulevik

VÕIMALUSED

Koostöö erinevte organisatsioonidega

Vallavalitsuse toetav, alalhoidev suhtumine

Lastevanemate usaldus

Taseme säilitamine ja tõstmine 

Haridusstrateegia  soosib  alus-ja

põhihariduse  omandamist  kodulähedases

koolis

Lapsevanemad  valivad  kooli  turvalise  ja

rahuliku õpikekskkonna pärast

OHUD

Piirkonna taandareng 

Elanikkonna madal elatustase

Sotsiaalprobleemid kodudes

Lastevanemate eemalolek töö tõttu

Perekondade  lahkumine  linnadesse,

välismaale

Õpetamise  taseme  langus,  sest  on  3-

klassilised liitklassid ja õpetajatel on raske

õpetada heal tasemel mitut erinevat ainet

Tegevuse lõpetamine laste arvu vähenemise



tõttu

IV TEGEVUSKAVA

Eestvedamine ja juhtimine

Tegevus Aeg Maksumus Finantsallikas Vastutaja

1. Arengukava 
analüüs

2. Ametijuhendite 
ja kodukorra 
läbivaatamine

3. Sisehindamise 
aruanne

4. Turvalisus: 
a) riskianalüüs
b) tuleohutuse 
enesek.aruanne
c) evakuatsiooni-
õppus

1 x aastas

1 x aastas

sept. 2016; 
sept 2019

1 x aastas
1 x 
aastas(31.märts)
1 x aastas

-

-

-

-

-
150-200 eurot (kui
kutsuda läbiviijad 
väljast); ise 
korraldatud-tasuta

-

-

-

-

-

Direktor, personal

Direktor

Direktor

Direktor

Direktor
Direktor

Personalijuhtimine

Tegevus Aeg Maksumus Finantsallikas Vastutaja

1. Leida 
spordiringi 
juhendaja

2. Sõlmida 
töölepingud 
logopeediga 
kaheks 
perioodiks:

oktoober-
november 2016

märts-aprill 2017

 sept 2016

sept 2016

Kuupalk 45 eurot

Töötasu käidud 
kordade pealt ( 45 
eurot tund)

20 tundi

20 tundi

Eelarve

Eelarve

Direktor

Direktor



3. Töötajate 
rahulolu 
hindamine, 
arenguvestlus

4. Personali 
tunnustamisüritus

5. Õpetajate 
koolitused

1 x aastas

2 x aastas

a) 
Käitumisproblee-
mide ennetamine. 
Probleemese lapse
toetamine- 2016

b) emotsionaalse 
intelligentsuse 
arendamine koolis
(sisekoolitus)-
2018

c) erivajadustega 
laste toetamine ja 
õppetöö 
korraldamine 2017

d) töö 
korraldamine 
liitklassis 2016

e) õppeainete 
integreerimine 
(2016; 2017)

-

300 eurot

200 eurot

500-600 eurot

100 eurot

100 eurot

200 eurot

-

eelarve

eelarve

eelarve

eelarve

eelarve

eelarve

Direktor

Direktor

Õpetajad

Direktor

Õpetajad

Õpetajad

Õpetajad

Koostöö huvigruppidega

Tegevus Aeg Maksumus Finantsallikas Vastutaja

1. Koostöö 
lapsevanemate ja 
hoolekoguga

2. tegevuste 
planeerimine Tudu
raamatukoguga

3. Lastevanemate 

Üldkoosolek 2 x 
aastas;
hoolekogu 
koosolek 2 x 
aastas, vajadusel 
tihemini

okt 2016

märts 2017

-

-

Koolitaja poolt 

Direktor,
hoolekogu 
esimees

Eesti keele 
õpetajad



ja õpetajate ühine 
koolitus

4.Koostöö 
lasteavnematega 
territooriumi 
korrast. 

5.Lugemistoa 
rajamine, 
sisustamine ja 
kujundamine tühja
klassiruumi

6. Lasteaia 
mänguväljakule 
puidust veoauto 
ehitamine

7. Kooli 
juubelipeo 
ettevalmistus

Liikumine-tervise 
pant; tervislik toit

Vähemalt 1 x 
aastas

2017

2019

2019

kehtest. Hind 
( kuni 500 eurot)
 
-

200 eurot

400 eurot

200 eurot

Eelarve

-

Eelarve

Eelarve, 
sponsorlus

Eelarv, sponsorlus

Direktor

Hoolekogu

Õpetajad, 
lapsevanemad

Hoolekogu, 
direktor

Õpetajad, 
vilistlased

Ressursside juhtimine

Tegevus Aeg Maksumus Finantsallikas Vastutaja

1. Staadioni 
äärepalgid

2. Fassaadi remont
ja värvimine 
( juhul, kui kool 
jätkab tegevust)

3. Uue lipumasti 
paigaldamine

4. Mänguväljakule
puidust veoauto 
ehitaine

5. Vilistlaspargi 
hooldus

Juuni-august 2017
(võimalusel)

Juuni-august 2019

2017

2019

Igal suvel

500-700 eurot

Hinnapakkumine
firmadelt

100 eurot

400 eurot

300 eurot aastas

Eelarve, sponsorid

Eelarve

Eelarve

Eelarve, 
sponsorlus

Eelarve

Direktor, 
hoolekogu, MTÜ 
Tudu Haridus-ja 
Spordiselts
Direktor

Direktor

Hoolekogu, 
direktor

Direktor



Õppe-ja kasvatusprotsess

Tegevus Aeg Maksumus Finantsallikas Vastutaja

1. uued lauarvutid
arvutiklassis 
(3 tk )

2.Robootikaringi 
osalemine 
võistlustel 

3.Jalgrattakooli-
tuse läbiviimine, 
sõidueksami 
läbiviimine

4.Matemaatikat 
propageerivad 
üritused

5. Erinevate 
elukutsete 
tutvustamine, 
väljasõidud 
töökohtadesse

6. Õppepäev 
loomaaias.

7.Liikumisharju-
muste 
kujundamine, 
üritused

2016-2019

1-2 korda igal 
aastal

2017; 2018; 2019

2017 – 2019

pidev

aprill 2017

2017, 2018, 2019

2000

100 eurot igal 
aastal (kooli 
sümboolika, 
sõidukulud)
 a x 50 eurot

50 eurot 
õppeaastas

sõidukulu 

-

-

Eelarve, projektid

Eelarve, projektid

Eelarve

Eelarve

Eelarve

KIK

Direktor, IT-juht

IT-juht

3.klassi õpetaja

Matemaatikaõpeta
jad

Õpetajad

Õpetajad

Õpetajad

V ARENGUKAVA MUUTMISE KORD

1. Arengukava on koostatud 2016.aastal 3-aastase perspektiiviga ning kuulub läbivaatamisele  

üks kord aastas.

2. Arengukava täitmist ja haridusasutuse tegevust analüüsitakse üks kord õppeaasta lõpus. 

Analüüs ja muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ja hoolekogus.

3. Muudatuste tegemisel lähtutakse käeolevast dokumendist ja sisehindamise tulemustest, 

vabariiklikust seadusandlusest ja Vinni valla haridusasutuste arengukava koostamise korrast.

4. Arengukava täitmise ja uuendamise korra eest vastutab Tudu Kooli direktor.

5. Arengukava kinnitamine toimub Vinni Vallavolikogu poolt sätestatud korras.




