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  1. SISSEJUHATUS 

Kuuste Kool on alus- ja põhiharidust andev kool. Kuuste Kooli arengukava on dokument, mis
määrab ära kooli ja lasteaia arengu põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava neljaks aastaks ning
arengukava uuendamise korra.

Kuuste  Kooli  arengukava  lähtub  sisehindamise  tulemustest,  eelmise  arengukava  (2014  –
2017)  analüüsist,  õppetöö  analüüsist,  korraldatud  rahulolu-uuringutest,  Kuuste  Kooli
põhimäärusest ja Kambja   valla  arengukavast. Kuuste Kooli arengukavaga käib kaasas Kuuste
Kooli digiplaan, mis on lisas 1.

  2. ÜLDANDMED

Nimetus                            Kuuste Kool
Aadress                            Vana-Kuuste küla, Kambja vald, 62033 Tartumaa

            Registrinumber                 75009579
            Koolitusluba                      NR4548 HTM 30.05.2007. a  kk. Nr.  463

Õiguslik seisund                munitsipaalasutus
Teeninduspiirkond             Kambja vald
Asjaajamis- ja õppekeel    eesti keel
Kooli telefon                     7418 142; +372 5296570
Lasteaia telefon                 7353 995: +372 53016443
Kooli e-post                       kool@kuuste.ee 
Lasteaia e-post                   lasteaed@kuuste.ee 
Kodulehekülg                    www.kuuste.edu.ee
Lasteaia lahtiolekuaeg       tööpäevadel 7.00 – 18.00, valverühm 18.00 – 19.00

2.1 ASUKOHT

Kuuste Kool asub Tartumaal Kambja valla territooriumil 16 kilomeetri kaugusel Tartu linnast.
Kuuste Koolis ja lasteaias käivad Kambja valla ning ümberkaudsete valdade lapsed.

Kool tegutseb 1800. aastal valminud mõisa härrastemajas alates 1951. aastast. 2001. aastast asub
maja esimesel korrusel raamatukogu ja avalik internetipunkt. 2010. aastal  valmis juurdeehitus
lasteaia  jaoks.  Koolimaja  ümbritseb  7  ha  suurune  vana  mõisapark,  kus  asuvad  spordi-  ja
mänguväljakud.  Kooli  territoorium ja maja ümbrus on avatud ja üldsusele kasutatav, seetõttu
tuleb laste ja õpilaste turvalisuse tagamisele pidevalt tähelepanu pöörata.

Kooliskäimiseks  kasutavad  kaugemal  elavad  lapsed  peamiselt  valla  poolt  organiseeritud
transporti, üksikud õpilased kasutavad maakonna bussiliine.

2.2 AJALUGU, SAAVUTUSED

Koolielu  alguseks  Vana-Kuustes  loetakse  aastat  1765,  mil  Liivimaa  kindralkuberner  G.  von
Browne`i  poolt  välja  antud  koolipatendi  põhjal  avati  Sipel  külakool.  Algaastatel  käidi  koos
koolitööks kohaldatud ruumides, kuid 1896. aasta sügiseks tehti remont ja ehitati mansardkorrus
hoonele, kus hakkas tegutsema Sipe kool. 1951. aastal kolis kool 1800. aastal valminud Vana-
Kuuste mõisa härrastemajja. 1967. a valmis juurdeehitus nelja klassiruumiga. 2001. aastal sai
koolimajja ruumid Kuuste külaraamatukogu, sellega ühendati ka kooliraamatukogu ja samasse
viidi  üle  avalik  internetipunkt.  1.  augustil  2007  avati  Kuuste  Koolis  lasteaia  liitrühm  2-7-
aastastele lastele. Tööd alustati 20 lapsega.  2010. a valmis juurdeehitus veel kahe lasteaiarühma
jaoks.
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2011. aastal avati Vana-Kuuste seltsimaja, kus on võimalik läbi viia käsitöötunde ja koolitusi
ning on eraldi ruum noorte tegevuste jaoks.
2013. aastal liitusime Eesti Mõisakoolide Ühendusega. Samal aastal valiti meid Tartu Ülikooli
innovatsioonikooliks.  Alates 2013. aastast  kuulume tervist  edendavate koolide võrgustikku ja
2014. aastast koolikiusamise  ennetusprogrammi  KIVA.

Au  sees  peetakse  meie  kodukandist  võrsunud  väljapaistvaid  kooli  vilistlasi.  Igal  aastal
tähistatakse luuletaja Kalju Kanguri sünnipäeva etlusvõistlusega. Kirjandustundides tutvutakse
Henrik  Visnapuu  mälestusteraamatuga  „Päike  ja  jõgi“.  Julius  Kuperjanovi  tegevust  kajastab
mälestusstend ajalooklassis ja tema sünnipäeval korraldatakse mitmesuguseid üritusi.

Kuuste koolis on pikka aega töötanud palju häid õpetajaid, kes on pälvinud kodukandi rahva
lugupidamise. Algõpetuse alustalad on olnud Milvi Padjus, Tiiu Sumberg ja Liidia Piir, kelle käe
all on kooliteed alustanud mitme põlvkonna koolijütsid. 39 aastat töötas koolis edukas spordielu
juhendaja, hilisem õppealajuhataja ja direktor Hele Kilg. 27 aastat töötas matemaatikaõpetajana
Richard  Nemvalts,  kes  oli  aastakümneid  ka  Kuuste  muusikaelu  vedaja,  tegutsedes  koori-  ja
orkestrijuhi ning laulu- ja pillimehena nii koolis kui rahvamajas.
 
Oma kooli patriootideks on jäänud vilistlased-õpetajad Kaido Mark, Heli Nemvalts ja Ludmilla
Arujõe.  Meie  õpetajate  tublit  tööd on tunnustatud  ka  väljaspool  kooli.  Loodusainete  õpetaja
Anne  Palumets  valiti  1998.  a  kevadel  õpetaja  Lauri  preemia  laureaadiks.   Tartumaa  Aasta
Õpetaja tiitli on pälvinud eesti keele õpetaja Heli Nemvalts 1999. aastal, algklasside õpetaja Tiiu
Sumberg 2004. aastal,  matemaatika- ja füüsikaõpetaja Marju Orion 2005. aastal, direktor Rein
Härmoja 2007. aastal ning klassiõpetaja Õnne Ints 2014. aastal.
2012. aastal valiti õpetaja Kersti Kivirüüt Eesti parimaks noorsootöötajaks.

2.3 KOOLI PERSONALI, LASTEAIA LASTE JA ÕPILASTE ÜLDISELOOMUSTUS

Koolil  on heatasemeline kaader,  täidetud on järgmised ametikohad: lasteaia ja kooli  direktor,
lasteaia  ja  kooli  õppealajuhataja,  huvijuht,  õpetajad  ja  lasteaiaõpetajad,  õpetaja  abid,  õpiabi
õpetaja, lasteaia liikumis- ja muusikaõpetaja, pikapäevarühma õpetaja, logopeed ja   ringijuhid.
Koolis  töötab  13  ja  lasteaias  6  õpetajat.  Meesõpetajaid  on  koolis  5.  Kõrgem haridus  on  11
õpetajal  ning kaks pedagoogi õpivad kõrgkoolis.  Rohkem kui  15 aastat  staaži  on 6 õpetajal.
Tartu-lähedase koolina oleme käesoleva  ajani õpetajakohad suutnud täita. Õpetajad täiendavad
end pidevalt ning osalevad aktiivselt  õppekava juurutamisel.

Koolis tegutsevad muusika-,  näite-,  arvutiõpetuse- , male-, kabe-, inglise ja vene  keele ning
jalgpalliring.  Ringe  juhendavad  peamiselt  oma  kooli  õpetajad,  jalgpallitreener  ja  näiteringi
juhendaja on  väljastpoolt kooli. Lasteaias tegutsevad  spordi-, jalgpalli- ning loovmänguring. 

Ringe luuakse vastavalt õpilaste huvidele ja kooli võimalustele.

Lisaks õpetajatele töötavad koolis sekretär-asjaajaja, aednik-majahoidja, kokk, koka abi,  kaks 
koristajat ja majandustöötaja-remondimees.
Õpetajate vanuseline koosseis:

                                         Koolis                                                          Lasteaias
                          --------------------------------------------------------------------------------------------       
                                       2013/14             2016/2017           2013/2014 2016/2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alla 25 a                                -                     2                                1 -
25 - 29 a                                 3                    2                                 - -
30 – 39 a                                2                    2                                 - -
40 – 49 a                                3                    2                                 1 1
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50 – 59 a                                4                    6                                 4 3
60 a ja vanemad                     1                    2                                 - 2

Kuuste Kooli teeninduspiirkonnaks on Kambja valla haldusterritoorium. 01.03.2017. a seisuga
õpib koolis 61 õpilast (26 poissi ja  35 tüdrukut) ja on 5  klassikomplekti (1.+2., 3.+4., 5.+6. ja
7.+8. on liitklassid.) Kambja vallast käib koolis 54, Haaslava ja Ülenurme vallast kummastki 2
õpilast, Tartu linnast ja Võrust 1 õpilane. 

Eeldatav õpilaste arv koolis klasside kaupa 2021. aastani.

I II III IV V VI VII VIII IX Kokku
2016/2017 õa 7 10 8 6 4 9 2 8 7 61*

2017/2018 õa 12 7 10 8 6 4 8 2 8 65

2018/2019 õa 6 12 7 10 8 6 4 8 2 63

2019/2020 õa 9 6 12 7 10 8 6 4 8 70

2020/2021 õa 8 9 6 12 7 10 8 6 4 70

*01.03.2017. a seisuga

Kooli  õpilaste  üldarv  on  kasvanud  ning  lähiaastate  prognoos  näitab  kooli  õpilaste  arvu
suurenemist.

Lasteaias  on   sõimerühm (1,5-3  a),  keskmine  liitrühm (4-5  a)  ja   vanem liitrühm (6-7  a).
01.03.2017. a seisuga on lasteaias 45 last. Hea täituvusega on sõimerühm. 2017. aasta sügisel
jätkab  lasteaed  tööd  ligikaudu  sama  laste  arvuga.  Laste  arv  lasteaias  ei  ole  pikalt  ette
prognoositav.

2017. a kevadel lõpetab lasteaia 13 last, neist 11 tuleb õppima Kuuste Kooli. Kooli ja lasteaia
koostöö  on  elav  –  üheskoos  tähistatakse  olulisi  tähtpäevi,  õpilased  valmistavad  lasteaiale
mänguasju ja tarvikuid.

Kooli pedagoogide töö on olnud tulemuslik. Seda iseloomustab õppeedukuse kvaliteet (hinnetele
“4” ja “5” õppijad), tasemetööde tulemused ja õpilaste osalemine olümpiaadidel. Pedagoogide
töö  tulemuslikkust  näitab  ka  see,  et  kõik  kooli  lõpetanud  on  jätkanud  oma haridusteed  kas
keskkoolides või kutsekeskkoolides. 

3. KOOLI  2014 – 2017 ARENGUKAVA TÄITMISE ANALÜÜS

3.1. Õppe- ja kasvatustegevus

Õppe-  ja  kasvatustöö  toimub  kooli  õppekaval  alusel.  Koolis   toetatakse  igakülgselt   laste
arengut. Nii koolis kui lasteaias viiakse läbi  arenguvestlusi vähemalt üks kord aastas. Õpetajad
tegelevad põhjalikult iga lapsega. 

Kasutatakse erinevaid tugisüsteeme. Koolis töötab logopeed ja õpilastele võimaldatakse õpiabi.
Oleme  pöördunud  abi  saamiseks  Tartumaa  Rajaleidja  Keskusesse,  kes  on  suunanud  õpilasi
eriarsti  konsultatsioonidele  ja  on  rakendatud  individuaalseid  õppekavasid.  Õpilaste
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koolikohustuse mittetäitmise korral on vesteldud lapsevanematega ja on pöördutud omavalitsuse
sotsiaaltöötaja poole abi saamiseks.

Laste õpimotivatsiooni toetab nende saavutuste tunnustamine. Heade ja väga heade õpitulemuste
eest  avaldatakse kiitust direktori käskkirjaga trimestri lõpul ja III kooliastme õpilased saavad
Kambja vallalt rahalise stipendiumi 27 eurot. Õppeaasta lõpul tänatakse edukaid ja aktiivseid
õpilasi  kiituskirja  või  tänukirja  ja  raamatuga  ning  nad  on  kutsutud   koos  vanematega
vallavanema pidulikule vastuvõtule.

Kuuste  kooli  õpilased  on  aktiivselt  osalenud  aineolümpiaadidel,  võistlustel  ja  konkurssidel.
Parimate  saavutustena  võiks  märkida  2.  kohta  ajalooalaste  uurimistööde  võistlusel  Vabariigi
Presidendi auhindadele,  2015. ja 2016. aastal saavutas kooli näitering maakonnas esikoha ja
osales  kooliteatrite  riigifestivalil.  Samuti  on  saavutatud  häid  kohti  Tartumaa  Lasteraamatu-
päevade  kunstivõistlustel  (I  koht),  jutuvõistlustel  (III  koht),  luulevõistlusel  (I  ja  III  koht).
Lasteaialapsed on käinud esinemas Aarikese ja Kodijärve hooldekodus ja 2016. aastal Tartumaa
võimlemispeol.

Klassiväline  tegevus  on  järjepidev  ja  plaanipärane.  Traditsiooniks  on  saanud  vilistlaste
kokkutulek  iga  viie  aasta  tagant,  sügisnäitus  lasteaias,  jõulupeod,  isadepäeva  ühisüritus,
emadepäeva  kontsert,  õpilastööde  näitus  ja  palju  muud.  Aastaid  on  toimunud  kogu  kooli
ekskursioonid.  Osaleme  projektis  “Tere,  kevad!”,  RMK  õppekäikudel  ja  KIK-i  poolt
pakutatavates projektides. 2015. ja 2016. aastal osalesime üle-eestilises Mõisakoolide projektis
„Unustatud Mõisad“, mis oli meile edukas. Tutvustasime kõigile huvilistele Vana-Kuuste mõisa
ajalugu ning saime ka ise oma kodukoha kohta teada palju huvitavat.

3.2. Eestvedamine ja juhtimine

Kooli  arendustöö  põhineb  arengukaval,  mis  omakorda  on  koostatud  sisehindamise  tulemusi
arvestades. Eesmärkide täitmist  on analüüsitud.  Igaks õppeaastaks on koostatud arengukavast
lähtuv üldtööplaan, mille täitmist on õppeaasta lõpus analüüsitud. Peamised ülesanded juhtimise
valdkonnas  on  täidetud.  Kooli  arengu  planeerimisse  ja  sisehindamisse  on  kaasatud  kooli
töötajad, lapsevanemad ja hoolekogu.

3.3. Personalijuhtimine ja koostöö

Koolis  suheldakse  avatult,  meil  on  hea  mikrokliima  ja  õpetajate  vahel  valitsevad sõbralikud
suhted.  Töötajate  hulgas  on  läbi  viidud  rahuoluküsitlus,  mille  tulemused  on  esitatud
sisehindamise aruandes. Kõik õpetajad viisid läbi  eneseanalüüsi.

Personali  koolitus  on  toimunud  vastavalt  vajadusele  ja  võimalustele.  Õpetajad  käivad   TÜ
innovatsioonikoolidele korraldatud tasuta täiendkoolitustel. Samuti on Tartu Ülikool korraldanud
tasuta  pikaajalisi  koolitusi  aineõpetajatele  (eesti  keel,  inglise  keel,  matemaatika,  algõpetus,
õpiabi, säästlik tarbimine), milles mitmed Kuuste Kooli õpetajad osalevad. Eesti Lastekaitse Liit
korraldab õpetajatele KIVA koolitusi,  kus oleme pidevad osalejad ja samuti on õpetajate seas
populaarsed   HITSA poolt  pakutavad  tasuta  koolitused.  Töötajate  motivatsiooni  hoidmiseks
korraldatakse  mitu  korda  aastas  ühisüritusi  (õpetajate  päev,  jõuluüritus,  vabariigi  aastapäev,
õppeaasta lõpupidu jne).

3.4. Õpikeskkonna turvalisus

Koolis on kujundatud  vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond. Koolimaja, sealhulgas köök
vastab kõigile tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Kõikjale on paigaldatud automaatne tuletõrje
häiresignalisatsioon. Perioodiliselt on läbi viidud tuletõrjeõppusi ja esmaabikoolitusi. Koostatud
on Kuuste Kooli tuleohutusjuhend ja riskianalüüsid nii kooli kui lasteaia osas. Lasteaia õueala
vastavust turvareeglitele jälgitakse pidevalt.
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Igal aastal kontrollivad meie tööd Veterinaar- ja Toiduamet ning Terviseamet, kelle  poolt tehtud
ettepanekuid  ja  soovitusi  on  arvestatud.  Terviseamet  on  kontrollinud   lasteaeda  ja  kooli  nii
toitlustamise  kui  üldiste  tervisekaitsenõuete  täitmise  osas.  On  tehtud  märkusi,  mida  koolis
edasiste  tegevuste  planeerimisel  on  arvestatud.  Rahule  on  jäädud  menüüde  koostamise  ja
kaloraaži arvestamisega.

3.5. Koostöö huvigruppidega

Toimub erinevaid huvigruppe – lapsevanemad, raamatukogu, naisselts, kohalikud ettevõtjad ja
naaberkoolid – kaasav koostöö.
Kuuste  Raamatukogu  korraldab  pidevalt  raamatukogutunde  ja  üritusi  kooliõpilastele  ja
lasteaialastele. Koostöös raamatukoguga toimuvad Kalju Kanguri etlusvõistlus, ettelugemispäev
ja emakeelepäev, osaletakse Tartumaa Lasteraamatupäeval.
 
Lasteaed  on käinud tutvumas  kohaliku  hambaarsti  tööga,  lapsevanemate  juures   loomade  ja
maaeluga. Lasteaed käib Kambja lasteaiaga koos teatris.

Nii  kool  kui  ka  lasteaed  osalevad   KIK-i  projektides  (Jääaja  Keskuse  külastus,   õpperetk
Valgesoo rabas). Lasteaed ja kool on osalenud Tartumaa omaloomingu- ja taidluskonkurssidel,
kunsti- ja spordivõistlustel. Koostöös Vana-Kuuste Naisseltsiga on läbi viidud advendiüritusi ja
perepäevi.

Oleme  osalenud  Kambja  valla  koolide  spordipäevadel  ja  olümpiamängudel,  jõulukontserdil
Kambja  kirikus.  Koos  Võnnu,  Sillaotsa  ja  Melliste  kooliga  on  läbi  viidud  poiste  töö-  ja
tehnoloogiaõpetuse  võistluspäevi. 

Kool  arendab  tihedat  koostööd  lapsevanematega  (koosolekud,  lahtised  tunnid,  ühisüritused,
kontserdid).  Lastevanemate  seas  on  viidud  läbi  rahuloluküsitlused,  mille  tulemused on välja
toodud sisehindamise aruandes. 

Meie kooli õpilased on liitunud Kaitseliidu Tartu Maleva juures tegutsevate Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde  organisatsioonidega.  Koostöös  Kaitseliiduga  on  korraldatud  sõjalis-sportlikke
üritusi, kuhu on kutsutud ka naaberkoolid. 

Kool osaleb ülevabariigilistes projektides „Unustatud mõisad“ (2015 ja 2016) ja „Tegus ja nägus
mõisakool“ (2016 ja 2017). 

3.6. Ressursside juhtimine

Kambja Vallavalitsus on leidnud eelarvelisi vahendeid kooli- ja lasteaia töö läbiviimiseks ning
võimalusi  õppimis-  ja  töötingimuste  parandamiseks.  Ostetud  on  õppetööks  ja
majandustegevuseks vajalikku inventari ja töövahendeid. Omavalitsus toetab huvitegevust, tööd
erivajadustega lastega, ekskursioonide ja õppekäikude läbiviimist.

Planeeritud  tegevustest  on  jäänud  täitmata  tööõpetuse  klassi,  kehalise  kasvatuse  ruumi,
pargipoolse trepi ja maja vundamendi remont ning elektrisüsteemi väljavahetamine. Nimetatud
tööd on teostamata seetõttu,  et need on  suuremahulised ja neid ei  olnud võimalik teha, sest
puudus  projekt.  2015.  a  valmisid  kogu  koolimaja  renoveerimise  ja  pargi  rekonstrueerimise
projektid.  Renoveerimise  käigus  on  kavas  vahetada  katus,  paigaldada  härrastemaja
vundamendile niiskustõke, uuendada välisfassaad, sealhulgas trepid, terviklikult remontida kõik
siseruumid ja kelder, välja vahetada kogu maja elektrisüsteem ja 1967. a valminud juurdeehitusel
soojustada seinad ja vahetada aknad.

2015. aastal  renoveeriti koolimaja saali  lava, lagi ja põrand ning keldrikorrusel asuv õpilaste
riietusruum. Seoses gaasiküttele üleminekuga muudeti küttesüsteemi.
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2016.  a  restaureeriti  saali  ja  lava  karniisid  ning  rosetid,  remonditi  saali  põrand  (põrandalt
eemaldati vana värv, põrand lihviti ja lakiti), alustati peasissekäigu sammaste renoveerimist.

Koolihoone  ja  pargi  renoveerimise  korral  saaks  Vana-Kuustest  kaasaegsete  tingimustega
kogukonna keskus, kus haridus- ja kultuurielu edendamine toimuvad käsikäes. 

4. KOOLI MISSIOON

Kuuste Kooli missioon on pakkuda kõigile lastele kaasaegseid võimalusi nende võimetekohaseks
arenguks turvalises kodulähedases lasteaias ja koolis, kujundamaks neist koostöövõimelisi ning
isiklikus, töö- ja avalikus elus toimetulevad ühiskonna liikmeid.

5. KOOLI VISIOON

Oleme kõigile avatud lasteaed-põhikool,  kuhu laps tahab tulla, kuhu lapsevanem tahab oma last 
tuua, kus õpetajad ja töötajad tahavad töötada.

6. KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

● Avastame õppides maailma.  Huvist  maailma vastu saavad alguse töökus ja õpiõhin.
Need on vahendid eesmärkide saavutamiseks. Töökus on järjepidev õppimine.

● Märkame igaühte.  Arvestame õpilase individuaalsusega. Meil on toimiv tugisüsteem.
Tunnustame väärilisi saavutusi.

● Peame lugu endast ja teistest.  Meie suhtluspõhimõtted on sõbralikkus, abivalmidus ja
avatus.  Peame  kinni  kokkulepitud  reeglitest,  nii  on  tagatud  turvalisus  ning  Moras  ja
esteetiline õpikeskkond. Oleme oma koolile lojaalsed.

● Tunneme  rõõmu  koos  tegemisest.  Koostöös  anname  igaühele  võimaluse  loovalt
mõelda, julgelt algatada, arukalt tegutseda, vastutada ja hoolida.

● Väärtustame  kodupaika.  Meie  jaoks  on  oluline  jätkata  traditsioone,  teha  koostööd
kogukonnaga, pidada meeles kooli ja kodukoha ajalugu, hoida keskkonda ja loodust. 

 7. ARENDUSVALDKONNAD AASTATEKS  2017-2021

7.1. Strateegiline juhtimine
1. missiooni, visiooni ja põhiväärtuste teadvustamine, ellurakendamine 
2. organisatsioonikultuuri arendamine – arengukava, üldtööplaan, sisehindamine

 7.2. Personali juhtimine ja koostöö
1. toimiva meeskonn arendamine
2. iga inimese märkamine
3. enesetäiendamine, koolitused
4. ühise eesmärgi nimel tegutsemine

7.3. Õpikeskkonna turvalisus
1.  sõbraliku õhkkonna ja tervisekaitsenõuetele vastavate tingimuste tagamine

7.4. Õppe- ja kasvatustegevus
1.  kõigile lastele võimetekohase hariduse tagamine
2. õpioskuste kujundamine ja laste õpimotivatsiooni tõstmine
3. aktiivõppemeetodite järjest tõhusam kasutamine
4. huvitegevuse arendamine
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     7.5.  Huvigrupid ja koostööpartnerid
1. lapsevanemad ja kool
2. hoolekogu
3. kohalikud ettevõtted
4. erinevad organisatsioonid
5. vilistlased
6. kohalik omavalitsus
7. teised haridusasutused

            7.6. Ressursside juhtimine
1. lapsesõbraliku arengut toetava kaasaegse õpikeskkonna loomine
2. WC-de ja duširuumide kohene renoveerimine
3. spordihoone ehitus 

8. TEGEVUSVALDKONNAD AASTATEKS 2017-2021

  

8.1. Strateegiline juhtimine
Jrk 

nr

Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja

1. Arengukava 
jälgimine

Jälgimisest lähtuvalt 
kavandatakse parandusi.

2 x aastas Direktor

2. Arengukava 
uuendamine

Täiustatud arengukava Vajadusel Direktor

3. Üldtööplaani 
koostamine ja 
kinnitamine koostöös 
personaliga

Personal on kaasatud 
otsustusprotsessidesse. 
Kinnitatud üldtööplaan, 
mida täidetakse.

Igal aastal 
augustis

Direktor, 
õppealajuhataja, 
huvijuht

4. Töötajate kaasamine 
juhtimisprotsessi:
sisehindamine,
arengukava 

Personal on kaasatud 
otsustusprotsessidesse.

Vastavalt 
vajadusele

Direktor, 
õppealajuhataja, 
huvijuht

5. Kooli ja lasteaia 
raamdokumentide 
korrastamine 
(põhimäärus, 
ametijuhendid jne)

Tänu seadustega 
vastavusse viidud 
raamdokumentidele on 
kooli töö tõhusam.

Vastavalt 
seaduste 
muudatuste
le

Direktor, 
õppealajuhataja

6. Juhtimise 
parendamine läbi 
sisehindamise 
tulemuste

Sisehindamise tulemusel 
on paranenud asutuse 
juhtimine tervikuna.

2017 –
2021

Direktor, 
õppealajuhataja

8.2 Personali juhtimine ja koostöö
Jrk 

nr

Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja

1. Infotunnid Personal on kaasatud 
otsustusprotsessidesse.

Vastavalt 
vajadusele

Direktor, 
õppealajuhataja, 
huvijuht
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2. Juhtkonna 
nõupidamised

Juhtkond on kavandanud 
arendustegevusi 
meeskonnatöös, toimib 
infovahetus ja 
tööülesannete 
delegeerimine.

1 x kuus Direktor

3. Arenguvestluste 
läbiviimine

Probleemide õigeaegne 
märkamine

1 x aastas Direktor

4. Kodukorra 
uuendamine ja 
täiendamine

Koolielu toimib paremini. Vastavalt 
vajadusele

Direktor

5. Koolitusplaani 
uuendamine

Asutuses on olemas 
koolitusplaan, kutsealaselt 
pädev personal.

1 x aastas Direktor

6. Tunnustussüsteemi 
loomine

On välja töötatud personali
tunnustamise kord.

2021 Direktor

7. Personali rahulolu-
uuringu läbiviimine

Hetkeolukorra kirjeldus 2017 – 2021 Direktor

8. Personali vajaduse 
hindamine, uute 
ametikohtade 
loomine 

Vajalike tugispetsialistide 
olemasolu

Vastavalt 
vajadusele

Direktor

9. Ühisürituste 
organiseerimine

Motiveeritud personal Hetke 
olukorrast 
lähtuvalt 
(vähemalt 2 
x aastas)

Direktor, 
õppealajuhataja, 
huvijuht

10.  Osalemine 
maakonna 
ainesektsioonide töös

Personali silmaringi 
laiendamine ning 
kogemuste vahetamine

Vastavalt 
ainesektsioo
ni 
tööplaanile

Õppealajuhataja

11. Riskianalüüsi 
läbiviimine

Riskid on ennetatud ja 
kõrvaldatud.

1 x aastas Direktor

  

8.3 Õpikeskkonna turvalisus
Jrk 

nr

Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja

1. Tähelepanu pööramine
õpilaste vaimse 
keskkonna 
turvalisusele: KIVA 
programmi tegevused 
nii koolis kui ka 
lasteaias

Kiusamise ennetamine Pidev Direktor, 
õppealajuhataja, 
klassijuhatajad, 
õpetajad

2. Tervisekaitse nõuete 
täitmine

Õpikeskkonna tingimused 
vastavad nõuetele.

Pidev Direktor

3. Laste tervisliku 
seisundi  märkamine 

Haige laps ei viibi koolis 
ega lasteaias.

Vastavalt 
hetkeolukor
rale

Kogu kooli personal

4. Erinevate mänguliste 
tegevuste 
võimaldamine 
tunnivälisel ajal

Aktiivse tegevuse käigus 
parenevad õpilaste 
suhtlemisoskused.

Vastavalt 
päevakavale
ja 
tunniplaanil
e

Lasteaiaõpetajad
Huvijuht
Ringijuhid
Pikapäevarühma 
kasvatajad
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5. Liivakastis liiva 
vahetamine ja kasti 
katmine kaanega

Hügieeniline 
mängukeskkond

2017-2021 Direktor

8.4 Õppe- ja kasvatustegevus

Jrk nr Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja
1. Kooli õppekava täiendamine 

ja analüüs
Toimiv kooli õppekava 1 kord  

aastas
Õppealajuhataja

2. Koolitustelt saadud uute 
õpimeetodite kasutamine 

Õpilased on 
motiveeritumad.

Vastavalt 
koolitustele

Õppealajuhataja, 
õpetajad

3. Õuesõppe rakendamine Laste igakülgne areng Vastavalt 
töökavale

Õppealajuhataja, 
lasteaiaõpetajad
õpetajad

4. Kodukandi ajaloo teema 
käsitlemine ainetundides, 
uurimistööd

Kodukandi ajaloo 
tundmaõppimine ja 
väärtustamine

Vastavalt 
töökavale

Ajalooõpetaja

5. Vilistlased ja lapsevanemad 
annavad tunde

Tunnid on huvitavad ja 
mitmekesised.

Jooksvalt 
õppeaasta 
vältel

Õppealajuhataja

6. Infominutid Õpilaste ja õpetajate  
parem infovahetus ja 
tunnustamine

Vastavalt 
vajadusele

Õppealajuhataja, 
huvijuht

7. Karjäärivalikute toetamine 
(testimine, õppekäigud 
ettevõtetesse, elukutsete 
tutvustamine)

Lasteaialaste ja õpilaste 
parem arusaam enda 
isiksuseomadustest ja 
töömaailmast

pidev Klassijuhatajad,
huvijuht
õpetajad
lasteaiaõpetajad

8. Lasteaialaste ja õpilaste 
võimete arendamine

Laste erivajaduste 
väljaselgitamine ja 
toetamine nende arengu 
jälgimise käigus 

pidev Õppealajuhataja, 
lasteaiaõpetajad,
õpetajad

9. Koolis on loodud 
tugisüsteemid ( nõustamisele 
suunamine,logopeediline abi, 
õpiabi, individuaalne 
õppekava ja hindamine, 
pikapäeva rühm ja võimalus 
avada väikeklass, võimekate 
õpilaste ettevalmistamine 
olümpiaadideks jms.)

Õpilase igakülgne ja 
individuaalne areng

Pidev Kogu kooli 
pedagoogiline 
personal

10. Väljakujunenud 
traditsioonide (ürituste) 
järjepidevus

Lastele pakutakse 
mitmekülgset õppe-
kasvatustegevust.

Vastavalt 
ürituste 
plaanile

Õpetajad 
huvijuht

11. Arenguvestluste läbiviimine Laste huvide ja võimete 
väljaselgitamine

Kord 
õppeaastas

Klassijuhatajad, 
lasteaiaõpetajad

12. Rahuloluküsitlused 
lapsevanematele ja õpilastele

Hetkeolukorra 
kaardistamine

1 kord 
sisehindam
isperioodi 
jooksul

Õppealajuhataja

13. Kujundava hindamise 
põhimõtete rakendamine

Suurem huvi õppimise 
vastu

pidev Kõik õpetajad

14. Õpilasesinduse aktiivsuse 
toetamine

Õpilaste initsiatiivi tõus pidev Huvijuht, 
klassijuhatajad 

15. Aiatööd suvel, koristustööd Looduse Kevad, Kõik õpetajad
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kevadel ja sügisel kooli pargis tundmaõppimine, 
tööharjumuse ja 
vastutustunde kujunemine

suvi sügis

16. Tervislike eluviiside 
propageerimine ja osalemine 
tervise- ja 
ohutusprogrammides

Tervislik eluviis Vastavalt 
plaanile

Õppealajuhataja, 
kõik õpetajad

17. Huviringides osalemine Võimete igakülgne 
arendamine ja vaba aja 
sisustamine 

Vastavalt 
päevakaval
e

Huvijuht, 
ringijuhid

8.5 Huvigrupid ja koostööpartnerid

Jrk 

nr

Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja

1. Kooli tegemiste kajastamine 
kodulehel

Huvigrupid ja avalikkus on 
informeeritud.

pidev Õppealajuhataja,
huvijuht

2. Suhtlemine kohalike 
ettevõtjatega, õppekäikude 
korraldamine (Kadastiku 
küüslaugutalu, Marjamaa talu, 
Rebase pood, Andre Farm OÜ, 
OÜ Sakkose puidutsehh, Kaspri 
talu lambafarm)

Õpilased on teadlikud 
erinevatest elukutsetest.
Koostöö kohaliku 
erasektoriga

Vastavalt 
õppekavale

Huvijuht, 
klassijuhatajad,
lasteaiaõpetajad

3. Koostöö Vana-Kuuste 
naisseltsiga, Kuuste 
raamatukoguga, Kuperjanovi 
pataljoniga, Kaitseliiduga 

Õpilased väärtustavad  
kodukanti, kohalikku 
kultuuri ja 
kodanikuaktiivsust.

Vastavalt 
ürituste 
plaanile

Huvijuht, 
klassijuhatajad,
lasteaiaõpetajad

4. Koostöö Eesti Mõisakoolide 
Ühendusega

Saame uusi kogemusi ja 
teadmisi. Leiame 
rahastusvõimalusi.

Vastavalt 
plaanile

Direktor

5. Hoolekogu kaasamine kooli 
probleemide lahendamisse

Suureneb 
lahendusvõimaluste 
leidmine.

1 kord 
kvartalis

Direktor

6. Lapsevanemate kutsumine 
erinevatele üritustele ja kaasamine
nende korraldamisse

Laste, nende vanemate ja 
kooli suhted on head.

Vastavalt 
ürituste 
plaanile

Direktor, 
õppealajuhataja, 
lasteaiaõpetajad,
huvijuht, 
klassijuhatajad

7. Lastevanemate üldkoosolek ja 
klasside koosolekud

Lapsevanemad on teadlikud 
lasteasutuse olemusest ja 
eesmärkidest.

1 kord 
aastas ja 
vastavalt 
vajadusele

Direktor

8. Lahtiste uste päeva läbiviimine Vanematel on võimalus 
jälgida oma last 
koolikeskkonnas. 

1 kord 
aastas

Direktor, 
huvijuht

9. Vilistlased ja lapsevanemad 
annavad tunde

Kogukond on kaasatud. 
Õpilased on 
motiveeritumad.

Vastavalt 
õppekavale

Õppealajuhataja

10. Sündmuste kajastamine valla 
ajalehes 

Huvigrupid ja avalikkus on 
kooli tegemistest 
informeeritud.

Vastavalt 
sündmuse 
toimumisele

Huvijuht, 
sündmuse 
läbiviija

11. Võimalusel osalemine 
rahvusvahelistes projektides 

Laste maailmapildi 
avardumine, võõrkeelte ja 
suhtlusoskuse arenemine

Projektide 
avanemisel

Kõik õpetajad

12. Sidusgruppide rahuloluuuringute
läbiviimine (lastevanemad, 

Info kooli töö paremaks 
korraldamiseks

2020 Direktor, 
õppealajuhataja
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hoolekogu)
13. Koostöö kohaliku omavalitsusega Kooli töö parem toimimine pidev Direktor

14. Koostöö teiste haridusasutustega Kogemuste vahetamine pidev Direktor, 
õppealajuhataja,
õpetajad,
lasteaiaõpetajad

8.6 Ressursside juhtimine

Jrk 

nr

Tegevused Tulemused Aeg Vastutaja

1. Eelarve planeerimine 
koostöös KOV-i,  personali ja 
huvigruppidega

On planeeritud kooli 
toimimiseks vajalikud vahendid. 

Igal aastal Direktor

2. Lisavahendite taotlemine 
õpikeskkonna parendamiseks 
projektide kaudu

Eelarvesse on saadud raha 
õpikeskkonna parendamiseks ja 
õppekasvatustöö eesmärkide 
saavutamiseks.

Vastavalt 
sobivate 
projektide 
leidmisele

Direktor

3. Töötasude planeerimine ja 
läbirääkimine KOV-i 
esindajatega

Töötasu muutub vastavalt 
kohaliku omavalitsuse 
võimalustele.

Vastavalt 
võimalustel
e

Direktor

4. Rahaliste vahendite 
taotlemine koolimaja 
renoveerimisprojekti 
elluviimiseks  

Renoveeritud kaasaegne 
koolihoone

2017 - 2021 KOV, direktor

5. Koolihoone renoveerimine 
vastavalt ARC projekt OÜ 
poolt koostatud projektile

Renoveeritud hoones on meeldiv
atmosfäär, mis motiveerib 
õpetajaid ja õpilasi 
tulemuslikumaks tööks. 
Kogukond osaleb hea meelega 
ühistes ettevõtmistes.

2017-2021 KOV, direktor 

6. Spordihoone ehitamine 
koolimaja juurde

Paranenud kaasaegsed 
sportimisvõimalused,  
kaasaegsed riietus- ja 
duširuumid, rajatud on töö- ja 
tehnoloogiaõpetuse klass ja 
kodunduse klass

2018- 2021 KOV, direktor

7. Klassiruumi väljaehitamine 
2017. a septembris kooli 
tulevatele 1. klassi õpilastele  
ja müratõkke paigaldamine 
klassi ja lasteaiarühma ruumi 
vahele

On loodud tingimused klassi 
avamiseks.

2017 KOV, direktor

8. Tualettruumide remont Nõuetele vastavad tualettruumid 2018 KOV, direktor

9. 1967. a juurdeehituse 
soojustamine, akende  ja 
katuse vahetus

Ruumid on soojad ja kütmine 
ökonoomne.

2017 KOV, direktor

10. Lasteaiarühmadele   
mänguväljaku laiendamine

Paremad õues viibimise 
tingimused 

2017 Direktor
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11. Kooliruumide iga-aastane 
jooksev remont

Kooliruumid on  puhtad ja 
kenad.

pidev Direktor

12. Kooli  ja lasteaia köögi 
inventari uuendamine

Nõuetele vastav inventar Vajadusel Direktor

13. Kodunduse klassi rajamine On paremad tingimused  
kodunduse tundide 
läbiviimiseks.

2017-2018 KOV, direktor

14. IKT vahendite täiustamine Töö on efektiivsem. Pidevalt, 
vastavalt 
eelarvele

Direktor

15. Õppekirjanduse täiendamine 
vastavalt RÕK-le 

Raamatukogus on olemas vajalik
õppekirjandus.

Pidevalt, 
vastavalt 
eelarvele

Õppealajuhata
ja 
raamatukogu 
juhataja

16. Õppematerjalide ja –vahendite
uuendamine

Õppetundides on olemas 
vajalikud  vahendid.

Pidevalt, 
vastavalt 
eelarvele

Õppealajuhata
ja

17. Õppekäikude ja 
ekskursioonide korraldamine 
vastavalt kooli õppekavale

Õpilased tunnevad 
paremini oma kodumaad ja 
koduümbrust.

Pidevalt, 
vastavalt 
eelarvele

Õppealajuhata
ja

18. Töö- ja tehnoloogiaõpetuse 
klassile tööpinkide ja –
vahendite uuendamine

Nõuetele ja ohutusele vastavad 
töövahendid  

Vastavalt 
eelarvele

KOV, direktor
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9. Arengukava uuendamise kord 

Arengukava  täitmist  analüüsitakse  igal  aastal  ja  kava  muudetakse  vastavalt  vajadusele.
Arengukava korrigeerimisel lähtuvad kool ja lasteaed sisehindamise tulemustest. Arengukavas
planeeritakse tegevused järjepidevalt neljaks aastaks. Arengukava arutatakse läbi  õppenõukogus
ja  hoolekogus  ning  esitakse  Kambja  Vallavalitsusele.  Arengukava  kinnitab  Kambja
Vallavolikogu.
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LISA 1

KUUSTE KOOLI DIGIPLAAN 2017 – 2021 

1. SISSEJUHATUS

Oskus  kasutada  tänapäevaseid  sidevahendeid  (IKT)  on  järjest  olulisem  igapäevaelus
toimetulemiseks.  Üldhariduses  on  õpilaste  digipädevus  väga  oluline,  võimaldades  lastel
omandada juba varakult eluks vajalikke oskusi.

Selleks,  et  õpikeskkond oleks kaasaegne,  peavad omama väga häid digipädevusi nii  kooli  ja
lasteaia  õpetajad,  töötajad  kui  ka  lapsed.  Et  olla  digipädev,  peab  olema  võimalik  kasutada
kaasaegset   digitaristut,  sh  kooli  digiseadmeid,   isiklikke  digiseadmeid,  ülikiiret
internetiühendust, pilvelahendusi, andmeservereid ning metoodikat kogu süsteemi kasutamiseks.
Digitaalne õppevara  arendab silmaringi,  toetab õpetajat,  aitab lapsel valida oma tempo ning
avardab elukestva õppe võimalusi.

Käesoleva arengukava koostamisel on aluseks võetud
 haridusvaldkonna areng nii tänavu kui järgnevatel õppeaastatel, lähtudes Elukestva õppe 

strateegiast aastateks 2014 – 2020; 
 noortevaldkonna järgmiste aastate eesmärgid, lähtudes Eesti noortevaldkonna arenguka-

vast 2014 – 2020;
 teadusvaldkonna areng ja tegevused, lähtudes strateegiast „Teadmistepõhine Eesti 2014 

– 2020“.

IT arengukava aastateks 2017 – 2021 on koostatud koostöös Kuuste Kooli juhtkonna, õpetajate
ja Kambja valla IT spetsialistidega. IT arengukava on Kuuste Kooli arengukava osa ja selles
arvestatakse  põhikooli-  ja  gümnaasiumiseadust,  isikuandmete  kaitse  seadust,  avaliku  teabe
seadust, infoühiskonna teenuse seadust, autoriõiguse seadust, karistusseadustikku ja põhikooli ja
koolieelse  lasteasutuse  riiklikku  õppekava.  Eriti  pannakse  rõhku  õppeprotsessi
mitmekesistamisele.

2. KOOLI HETKESEIS

Kool  kasutab  Telia  püsiühendust  kiirusega  20 Mbps.  Lokaarvõrgu  kaudu  on  kõik  arvutid
ühendatud internetti. Traadita internett levib teisel korrusel. Kooli kodulehekülg asub aadressil
www.kuuste.edu.ee majutusega  Kuuste  Kooli  serveris.  I-II  klass,  III  –  IV klass,  VI  klass  ja
käsitööhuvilised tüdrukud peavad oma blogisid.  Kooli  serveris  paiknevat  infot  saavad muuta
parooliga ligipääsu saanud töötajad.  Õpilaste individuaalse jälgimise kaardid asuvad aadressil
kuuste@gmail.com  draivis. 

Kool  kasutab   Gmail’i  põhist  e-maili  ja  Google  Drive’i  dokumentide  hoidmiseks  ning
ühiskasutuseks.  Kooli  e-posti  üldaadress  on  kool@kuuste.ee ja  lasteaial  lasteaed@kuuste.ee.
Õpetajad ja töötajad omavad e-maili aadressi kujul eesnimi@kuuste.ee , tulevikus on plaanis üle
minna aadressi kujule perekonnanimi.eesnimi@kuuste.ee 
Kooli töötajad osalevad erinevates listides:

 õpetajad ja lasteaiaõpetajad opetaja@kuuste.ee
 õpetajad kooliopetaja@kuuste.ee

TEHNILINE BAAS
Puutetahvlid:  puuduvad
Videoprojektorid: Koolis on   6  videoprojektorit.
Dokumendikaamerad:  puuduvad
Printerid: Koolis on kokku 4 printerit, kõik omavad lokaalvõrgust trükkimise võimalust.  
Lasteaias on  2 printerit. 
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Arvutid:  Koolis  on  26 arvutit,  neist  4  sülearvutit.  Arvuteid  kasutatakse  järgnevalt:  9
arvutiklassis,  9  ainekabinettides  õpetajate  kasutuses,  3  lasteaia  rühmades  ja  1  metoodilises
kabinetis, 2 õpetajate toas, 1 direktori kasutuses, 1 sekretäri kasutuses. 

3. KOOLI IT VAJADUSED

Üldised vajadused
1. Asjaajamine, dokumendihaldus, arhiivindus.
2. Õpilaste, õpetajate ja kooli andmete haldus ning aruandlus.
3. Koolipidaja informeerimine.
4. Hoolekogu kaasamine.
5. Personalitöö.
6. Avalikud suhted ja avalikkuse informeerimine.
7. Huvitöö planeerimine.
8. Koolisisene suhtlus. Klassiväliste sündmuste läbiviimine ja dokumenteerimine.
9. Ressursside haldus.
10. Infoturve.
11. Tugisüsteemide juhtimine.

Õpilaste vajadused
1. Kasutada arvutit õppetöös.
2. Kasutada arvutit suhtlemiseks:
 saada koolilt infot;
 suhelda õpetajate ja kooliga;
 suhelda kaasõpilastega.
3. Olla kursis õppeülesannetega ja oma tulemustega:
 vaadata hindeid;
 vaadata koduseid töid;
 jälgida õppeedukust.
4. Osaleda huviringides.
5. Saada tuge tehniliste vahendite või programmide rikete kõrvaldamisel.
6. Omandada infoühiskonna jaoks vajalikke oskusi ja teadmisi:
 saada teadmisi autorikaitsest, turvalisusest;
 arendada üldisi tehnoloogia kasutamise oskusi;
 õppida digitaalsetes keskkondades korrektselt ja eetiliselt käituma.

Õpetaja vajadused
1. Valmistada ette ainetunnid:
 koostada töölehti ja esitlusi;
 luua kontrolltöid ja tunnikontrolle.
2. Tagada õpilastele tunnis vajalikud materjalid:
 trükkida materjale;
 paljundada materjale.
3. Viia ainetunnid läbi:
 näidata esitlusi ja katseid;
 kaasata õpilasi õpetamisse;
 teha teste;
 kasutada õpetamisel tehnilisi abivahendeid.
4. Dokumenteerida tunde:
 kanda e-kooli tunniinfo;
 kanda e-kooli hinded;
 märkida puudumisi;
 määrata koduseid töid.
5. Olla informeeritud:
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 leppida kokku asendusi;
 olla informeeritud koolis toimuvast;
 olla teadlik nõuetest.
6. Suhelda õpilaste ja lastevanematega:

 teavitada sündmustest;
 arutada probleeme;
 anda positiivset tagasisidet.

7. Teha koostööd kolleegidega:
 jagada kogemusi ja teadmisi kolleegidega (nii koolis kui väljaspool kooli).

8. Hallata dokumente:
 hoida ametlikke dokumente kindlas kohas;
 tagada teistele isikutele kontrollitud ligipääs dokumentidele;
 salvestada tunni läbiviimiseks loodud materjale;
 hallata pilte ja videoid.

9. Jagada õpilastega elektroonilisi õppevahendeid ja lisamaterjale.
10. Saada tuge tehniliste vahendite või programmide rikete kõrvaldamisel.
11. Olla koolitatud lahendusi kasutama:
 saada koolitust uute vahendite efektiivsemaks kasutamiseks;
 saada koolitust olemasolevate vahendite paremaks kasutamiseks.

12. Suhelda kolleegide ja õpilastega teistest koolidest nii Eestis kui ka välisriikides:
 suhelda teiste koolide või riikide õpetajatega;
 osaleda rahvusvahelistes projektides.

Lastevanemate vajadused
1. Olla kursis laste õppeülesannete ja tulemustega.
2. Olla informeeritud koolis toimuvast.
3. Suhelda õpetajate ja kooliga.
4. Omandada uusi teadmisi, et toetada oma lapsi.

4. EESMÄRGID JA TEGEVUSED

IT  tegevusplaani  on  vaja  selleks,  et  tagada  Kuuste  Kooli  infotehnoloogilise  infrastruktuuri
jätkusuutlik areng eelkõige e-õppe vajadustest lähtudes. Põhikooli riiklikust õppekavast võime
lugeda,  et  õpilane  peab  suutma  kasutada  uuenevat  digitehnoloogiat  toimetulekuks  kiiresti
muutuvas ühiskonnas nii õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida
ja säilitada digivahendite abil infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda
digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada
probleemilahenduseks sobivaid  digivahendeid  ja  võtteid,  suhelda  ja  teha koostööd erinevates
digikeskkondades,  olla  teadlik  digikeskkonna  ohtudest  ning  osata  kaitsta  oma  privaatsust,
isikuandmeid  ja  digitaalset  identiteeti;  järgida  digikeskkonnas  samu  moraali-  ja
väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus. Selleks, et edukalt täita õppekavaga seatud ülesanded, on
esmalt vaja välja arendada digitaristu, mida õpetaja saab igapäevases õppetöös kasutada.

EESMÄRGID
Kuuste Kooli IT arendamise eesmärgid 2017 – 2021:

 Kuuste Kooli digitaristu on kaasaegne, igapäevases õppetöös kasutatakse digiseadmeid, 
multimeediavahendeid.

 Koolil on tipptehnoloogial põhinev nutiklass.
 Erinevate  õppevormide   (e-õpe,  õppekäigud,  uurimuslik  õpe  jne  )  rakendamiseks

planeeritakse ainekavades ja kooli eelarves vajalikud ressursid.
 Õppimisel ja õpetamisel rakendatakse kaasaegset digitehnoloogiat, parandatakse õpeta-

jate, kooli töötajate ja õpilaste digioskusi ning tagatakse ligipääs kaasaegsele digitaristu-
le. 
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Alategevused
E-õppe rakendamisega alustamine:

 Viiakse  läbi  õpetajate  digipädevuste  kaardistamine  ning  kooli  digiküpsuse  hindamine
(digipeegel).

 Korraldatakse koolisiseseid e-õppe koolitusi.
 Õpetajatele tutvustatakse õpetajate digipädevuste hindamise standardit ja enesehindamis-

maatriksit.
 Õpetajatele  tutvustatakse õppijate digipädevuste standardit ja hindamismudelit.
 Meeskonnatööna töötatakse välja digipädevuse kui üldpädevuse õpetamise plaan  põhi-

koolile (õpetajad lepivad kokku, kes milliseid digioskusi õpetab).
 Soetatakse kaasaegne ning uuenduslik õppevara.
 Toetatakse uuenduslikke tegevusi digilahenduste lõimimiseks õppesse ja õppekavasse.
 Arendatakse õpetajate digipädevusi ja tagatakse haridustehnoloogiline tugi.
 Täiendatakse ja uuendatakse kogu kooli olemasolevat digitaristut.
 Koolis õpetatakse programmeerimist. 
 Koolis õpetatakse robootikat.

Õpetaja  töökoht  võiks  olla  varustatud  eelistatult  mobiilsust  võimaldava  arvutiga,  mida  on
võimalik  kasutada  õppematerjalide  ettevalmistamisel  ka  väljaspool  kooli.  Õpetaja  töö  on
üldjuhul  liikuva  iseloomuga.  Kasutusel  on  erinevad  metoodikad,  mis  nõuavad  tehnoloogia
kasutamist paindlikul moel. Arvestama peab, et õpetaja teeb olulise osa oma tööst väljaspool
õppetunde, tegeledes ainetundide ettevalmistamisega.

Statsionaarsete õpetajatöökohtade korral on mõistlik kasutada kaabeldatud võrguühendust, mis
tagab stabiilsema ühenduse ja võimsusvaru mahukate multimeediafailide mängimisel. Arvutites
peaks kasutama Windows 10 ja MS Office 2013  tarkvara. Kõik arvutid peavad olema ühendatud
kooli sisevõrku, mille kaudu on kättesaadavad Internet ja failiserveri teenused.
Kuna  igapäevane  pidev  internetiühendus  on  kooli  toimimiseks  väga  oluline,  siis  tuleb  üle
vaadata üksikute võrguseadmete töökindlus ja välja vahetada vanemat tüüpi riistvara.

Riistvara
Projektorid.  Kõikidesse aineklassidesse projektorite ja ekraanide muretsemine võimaldamaks
kõikidel  õpetajatel  kaasaegsete  tehniliste  vahendite  kasutamise  kaudu  tundide  läbiviimist
mitmekesistada.  Tänaseks  on klassiruumides  enamjaolt  projektorid ja ekraanid olemas.  Mõni
vanem projektor on vaja välja vahetada.
Mobiilsed tahvelarvutid
Koolile  on vaja  vähemalt  14 tahvelarvutit,  mida  õpilased  saavad digiõppes  ja  õpetajad  oma
tundides kasutada. Tahvelarvutid asuvad õpetajate toas, kus on ka nende laadimisseadmed. 
Targad tahvlid – interaktiivsed SMART tahvlid

Tarkvara
Hetkel kasutab kool operatsioonisüsteemi Windows.  Kuna kaasaegse õpikäsitluse tingimustes on
vaja tagada õpilastele ja õpetajatele uus digitaristu, kusjuures igapäevases õppetöös kasutatakse
ka isiklikke digiseadmeid, nt nutitelefone, siis on oluline kasutada Office programme.

WIFI võrk koolis
Koolis  on  teisel  korrusel  osaliselt  toimiv  WIFI  võrk.  Esimese  korruse  WIFI  võrk  vajaks
parendamist.

IT alased koolitused õpetajatele
IT alastel koolitustel peaks saama käia aastas kõik õpetajad. Suurem rõhk oleks sisekoolitustel, 
kus õpetajad teevad ise koolitusi/õppepäevi ja tutvustavad neid programme ja vahendeid, mida 
nad juba kasutavad. Esmalt on vaja läbi viia küsitlus, milliseid IT õpikeskkondi, õpitarkvara ja 
elektroonseid õppematerjale kasutatakse aineõppes ning millist täiendkoolitust vajatakse. 
Järgnevatel aastatel on eesmärgiks õpetajate IT metoodiliste oskuste paranemine. 
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IT INVENTARI NIMEKIRI JA SOETUSTE PLAAN

Seade 2016 2017 2018-2021
Arvutid 22 (LA 4) 10 10
Monitorid 22(LA 4) 10 10
Sülearvutid 4 1 1
Tahvelarvutid 0 14 18
Tahvelarvutite laadimise seade 0 1 0
Printerid 4 (LA 2) 0 1
Projektorid 6 3 2
Videokaamera 1 0 0
Server 1 1 1
Serverikapp 1
Koopiamasin 2 (LA 1) 0 1
DVD lugeja 1 0 0
Televiisor 4 (LA 3) 0 0
Võrgujagur 0 1 1
Interaktiivne tahvel 0 0 1
Skänner 1 0 1
Robootilised seadmed/robotid 8

On vajalik tõsta internetiühenduse kiirust 100 Mbps-ni. Aastaks 2020 tuleks ehitada välja täielik 
WIFI võrk, mis kataks tervet maja.

Tahvelarvutite ostu eelarve 2017. aastal 
Kavas on osta tahvelarvutid valla osalusel HITSA toel.
 Koolis on 60 õpilast. Soovime 14 tahvelarvutit hinnaga 270 EUR.
Kogusumma 3780 EUR.
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