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Sissejuhatus 

 

Kohaliku omavalitsusüksuse üheks peamiseks seadusest tulenevaks kohustuseks on oma 

haldusterritooriumil elavatele isikutele üldhariduse (põhihariduse ja üldkeskhariduse) omandamiseks 

tingimuste loomine. Selleks peab kohalik omavalitsusüksus üleval vajalikul arvul õppeasutusi. 

Seejuures on kohalikule omavalitsusüksusele pandud mitmeid erinevaid ülesandeid võimaluste 

loomisel kohustusliku põhihariduse ja vabatahtliku üldkeskhariduse andmiseks. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 6 punkti 1 kohaselt peab kvaliteetne üldharidus olema 

võrdväärselt kättesaadav kõigile isikutele, sõltumata nende sotsiaalsest ja majanduslikust taustast, 

rahvusest, soost, elukohast või hariduslikust erivajadusest. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 kohaselt tagab vald või linn koolikohustuslikule 

isikule, kelle elukoht asub selle valla või linna haldusterritooriumil, võimaluse omandada 

põhiharidus. Sama seaduse § 7 lõige 3 näeb üldkeskhariduse osas aga ette, et igas maakonnas peab 

olema tagatud üldkeskhariduse omandamise võimalus. 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõikes 1 on sätestatud, et kooli pidamisel tuleb tagada riiklike 

õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisus, tervisekaitse ja 

õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. 

Gümnaasiumi pidamisel tuleb täiendavalt tagada võimekus pakkuda lisaks kohustuslikele 

õppeainetele ka valikõppeaineid ja kujundada mitme õppesuuna arenguvõimalusega gümnaasium. 

Viidatud õigusnormidest nähtuvalt on kohalikele omavalitsusüksustele pandud erinevad ülesanded 

põhihariduse ja üldkeskhariduse tagamisel. Esimesel juhul on kohustus tagada kõikidele 

haldusterritooriumil elavatele isikutele õppekoht põhikoolis ja teisel juhul on kohustus tagada 

üldkeskhariduse omandamise võimalus maakonna tasandil. Mõlema haridustaseme puhul on siiski 

üheselt nõutud, et kvaliteetne üldharidus peab olema võrdväärselt kättesaadav. 

Arengukava on koostatud kaardistamaks Kose valla haridusmaastikku, tuues välja haridusasutuste 

tugevused-nõrkused ja kavandades koolivõrgu arengud demograafilist situatsiooni arvestades.  

Kose valla koolivõrgu korrastamiseks algatas Kose Vallavolikogu koolivõrgu arengukava koostamise 

protsessi. Arengukava eesmärgiks on analüüsida võimalusi Kose valla koolivõrgu optimeerimiseks, 

kvaliteetsema hariduse andmiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks. 

Perioodil 2014-2020 on muutunud ja muutub oluliselt õppekohtade vajadus põhikoolis ja 

gümnaasiumis ning seetõttu vajab optimeerimist praegune munitsipaalkoolide võrk. 

Munitsipaalkoolide võrgu muutmisel tuleb jälgida, et põhiharidus jääks võrdväärselt kättesaadavaks 

ning muudatused aitaksid kaasa põhihariduse kvaliteedi tõstmisele. Põhi- ja gümnaasiumihariduse 

kvaliteedi tagamisel omavad määravat tähtsust 1. septembril 2010 jõustunud uus põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus, 1. septembrist 2011 rakendatav uus põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi 

riiklik õppekava. Viimati nimetatud dokumendis on ette nähtud uued ootused ja lähenemine 

üldkeskharidusele.  
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Kose vallas on palju heal tasemel õpetajaid, kelle mõju ulatub ka väljapoole oma kooli piiridest. 

Samas õpetajate kaader vananeb jätkuvalt, koolides on täitmata ametikohti, õpetajad töötavad pikalt 

ülekoormusega. Arvestada tuleb õpetajate kvalifikatsiooninõudeid ja vajadust neid ühtselt järgida. 

Tallinna lähedus soodustab nii parimate õpilaste kui ka parimate õpetajate äravoolu. 

Vanuseliselt jagunevad Kose valla õpetajad järgmiselt: 01.10.2015 seisuga 48,9% õpetajatest olid 

50–65-aastased, 42,2% õpetajatest 35–49-aastased, 4,4% õpetajatest 30–35-aastased ja 4,4% 

õpetajatest 23–30-aastased. 

Identiteedipõhiselt saab Kose valla jagada piirkondadeks, mida seob tugev sisemine ühtsus. Kose 

valla piirkondade jagunemisest annab ülevaate tabel 1. Täpsuse huvides tuleb öelda, et 129 elanikku 

on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega. Võrreldes varasema aastaga on toimunud elanike 

langus peamiselt Kose piirkonnas. 

Tabel 1. Kose valla piirkondade jaotus ja elanike arv seisuga 01.01.20151 

Nr Piirkonnad Piirkondade asumid Asumid Elanikke
2 

1. Kose  Ahisilla, Karla, Kose, Kuivajõe, Liiva, 

Nõmbra, Sõmeru, Viskla 

8 2549 

2. Kose-Uuemõisa Kolu, Kose-Uuemõisa, Krei, Saula, Tade 5 1298 

3. Oru Kanavere, Kata, Nõrava, Oru, Tammiku, 

Tuhala 

6 852 

4. Ravila Palvere, Raveliku, Ravila, Vardja, Vilama, 

Võlle 

6 727 

5. Ardu  Ardu, Silmsi, Kõrvenurga, Vanamõisa, 

Kukepala, Saarnakõrve, Nõmmeri 

7 605 

6. Habaja  Habaja, Äksi, Alansi, Lutsuküla, Harmi, 

Kirivalla, Ojasoo, Lööra, Uueveski, 

Marguse, Sääsküla, Riidamäe, Kantküla 

13 577 

7. Kõue  Kõue, Virla, Kadja, Triigi, Rava, Nutu, 

Paunaste, Pala, Vahetüki, Katsina, Aela 

11 188 

8. Paunküla  Paunküla, Puusepa, Kiruvere, Rõõsa, Sae, 

Laane, Leistu 

7 171 

 

Lähtudes Kose valla piirkondadest on võimalik teha kokkuvõtteid ka Kose valla haridusmaastiku 

kujunemisest ja valikutest tulevikus. 

                                                           
1
  Rahvastikuregister 

2
  01.01.2015 seisuga on vallas 129 elanikku täpse elukohata 
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Kose valla haridusmaastiku ülevaade 
 

Haridus 

Kose valla arengukavas 2015–2025 toodud valdkonna peaeesmärk on optimaalne haridusvõrk ja 

kvaliteetne haridus ning laste- ja noortesõbralikum elukeskkond. Haridus on kõige suurema rahalise 

mahuga valdkond Kose vallas. Hariduse vallapoolsed kulud olid 2016. aastal 4 725 538 eurot (2013. 

aastal – 2 870 000 eurot), mis moodustab valla eelarve kuludest 59,13%.  

Alusharidus 

Kose vallas võimaldatakse alushariduse omandamist neljas lasteaias ja kahes lasteaed-koolis. Ardu 

Lasteaia teeninduspiirkonnaks on loetud lisaks Ardu piirkonnale ka Paunküla ja Kõue. Teiste osas 

piirkonnad ja lasteaedade teeninduspiirkonnad kattuvad. Kokku on Kose valla lasteaedades 24 

rühma, milles käib 477 last. Suurim laste keskmine arv rühmades on Kose Lasteaias. Lasteaedades 

töötab 124 töötajat, neist 64 õpetajat, 56% õpetajatest on kõrgharidus. 

Tabel 2. Lasteaedade (sh lasteaed-koolide) töötajad 2015/2016 

Asutused  Töötajate 

ametikohti, sh 

õpetajad 

Õpetaja ametikohti Õpetajate arv 

Kose Lasteaed  33 16 lasteaiaõpetajat + 2 

liikumis- ja 

muusikaõpetajat 

18 

Ravila Lasteaed  11 4 4 
Kose-Uuemõisa  

Lasteaed-Kool  

6,4 kooli osas,  

21,4 lasteaia osas 

4,9 õpetajat, 

8 lasteaiaõpetajat + 1 

liikumis- ja 

muusikaõpetaja  

6 kooli osas,  

9 lasteaia osas 

Oru Lasteaed 

„Mesimumm“ 

30 10 lasteaiaõpetajat + 2 

liikumis- ja 

muusikaõpetajat 

12 

Harmi Põhikool 10 kooli osas,  

9,8 lasteaia osas 

3,8 õpetajat 

4 lasteaiaõpetajat + 0,25 

kohaga muusikaõpetajat 

9 kooli osas,  

4,25 lasteaia osas 

Ardu Kool 20 kooli osas,  

13,5 lasteaia osas 

10,5 õpetajat 

6 lasteaiaõpetajat + 0,5 

kohaga muusikaõpetajat 

15 kooli osas,  

6,5 lasteaia osas 

Kokku  155,1 68,95 83,75 
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Tabel 3. Rühmade ja laste arv Kose valla lasteaedades 2015/2016 õppeaastal 

Asutus Rühmade 

arv 

Laste arv Kohalkäimise 

protsent 

Laste keskmine 

arv rühmas 

Kose Lasteaed  8 151 67% 18,9 

Ravila Lasteaed  2 37 61% 18,5 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool  

4 86 64% 21,5 

Oru Lasteaed 

„Mesimumm“ 

6 118 67% 19,7 

Harmi Põhikooli Habaja 

lasteaed 

2 34 59% 17,0 

Ardu Lasteaed 3 51 64% 17,0 

Kokku 25 477 65%
3
 19,08 

Kose valla lasteaedades koha mittesaanud lapse lapsevanematele kompenseeritakse lasteaia kohatasu 

eralasteaias või lastehoius kuni 106 euro ulatuses lapse kohta ühes kalendrikuus. Lasteaiakohtade 

järjekorra vähendamiseks suleti 2015. aasta suvel Oru Vanuritekodu, et kasutuses olnud ruumid 

renoveerida kuuenda rühma jaoks Oru Lasteaias „Mesimumm“. Nimetatud tööd teostati 2015. aasta 

sügisel ja tööde teostamist toetas EAS regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist. 

Tegelik Kose valla lasteaedade kohatasu oli 2015. aastal keskmiselt 242 eurot kuus. Lasteaia 

vanemate poolt kaetav kohatasu oli 2015. aastal 29 eurot (alates 01.01.2016 – 32 eurot kuus), mis 

moodustab tegelikust kohamaksust 11,98%. Õppetasust on vabastatud lapsevanemad, kelle kolm last 

käivad üheaegselt lasteaias. Toidupäeva maksumus on 2015. aastal 1,5 eurot täispäeva eest ja 1,10 

eurot kahe toidukorra eest. 

Lasteaiavanuste laste arv oli 2015. aastal 45 lapse võrra suurem kui 2010. aastal. Kui vaadata 

tendentse, siis perioodil 2005–2014 on lasteaiavanuste laste arv olnud tõusetrendis ja alates 2015. 

aastast on pööranud langusele. Lapsevanem võib lasteaiakohta lapsele vajada juba kaheaastase lapse 

puhul, mistõttu on investeeringute ajaline planeerimise võimalus lasteaiakohtade loomise puhul väga 

lühike. Seetõttu tasuks kaaluda tulevikus ajutist laadi lasteaiakohtade loomise puhul moodul-

lasteaiaruumide renti.  

 

                                                           
3
  Kaalutud keskmine 
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Joonis 1. Kose valla laste arv lasteaia piirkondade järgi4  

Kose vald investeeris 2015. aastal ühe rühmaruumi juurdeehituseks Oru Lasteaeda „Mesimumm“ ca 

100 000 eurot. Lähtudes Oru piirkonna laste arvust ei olnuks lasteaia rühma Orusse vaja, vaid pigem 

Kose-Uuemõisa ja Ardusse. Siiski kuulub Kose-Uuemõisa piirkonda ka mitmeid külasid, mis 

reaalselt on suunaga Oru poole, seda nii lasteaia- kui koolikohtade suhtes, mis suurendavad Oru 

piirkonnas nii lasteaia- kui ka koolikohtade vajadust. Sarnane olukord on ka Ravila piirkonna puhul, 

kus lapsevanemad toovad oma lapse kohtade puuduse tõttu Kosele. 

                                                           
4
  Rahvastikuregister 
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Joonis 2. Kose valla laste arv lasteaia rühma kohta piirkonniti 2007–2017 5  

Kui keskmine rühmasuurus lasteaiarühmade kohta Kose vallas on 20,8 last, siis sellest lähtuvalt oleks 

2015. aastal Kose vallas lasteaiakohti puudu 69,6, võttes samas arvesse ka valminud lasteaiarühma 

Orus. 2016. aastal peaks lasteaiakohtade puudus märgatavalt vähenema, sest paljud lapsed lähevad 

kooli. Samas üle 1 aasta pikkuseid prognoose ei ole võimalik seada ja Kose Vallavalitsusel ei ole 

võimalik prognoosida 2016. aasta sünde, mis vajaksid lasteaiakohti alates 2017. aastast. Siiski 

mõjutavad pere juurdekasvu planeerimist riiklikud meetmed ja elukohavalikut ka lasteaiakohtade 

olemasolu ja renoveeritus. Korralikud renoveeritud lasteaiad toovad lasteaedadesse ka lapsi.  

                                                           
5
  Rahvastikuregister 
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Põhi- ja üldkeskharidus   

Vallas on 5 üldhariduskooli: Kose Gümnaasium, Oru Põhikool, Ardu Kool, Harmi Põhikool ja Kose-

Uuemõisa Lasteaed-Kool. Kuna vald on suhteliselt suur, siis on vallas mitme kooli olemasolu 

paratamatu. Kooli piirkonna andmete puhul on eeldatud, et Ravila ja Kose-Uuemõisa piirkonna 

lapsed liiguvad Kose Gümnaasiumisse.  

Tabelis 4 toodud andmete põhjal võib järeldada, et enim lapsi klassi kohta on Kosel, Kose-

Uuemõisas ja Orus. Harmi Põhikooli 6-klassilises koolis antakse tunde kokku kolmes liitklassis. 

Vastavalt tunnijaotuskavale ja õpilaste arvule klassides moodustatakse enne õppeaasta algust kolm 

liitklassi: I – II; III – IV ja V – VI. 

Kehaline kasvatus, tööõpetus ja kunstiõpetus toimuvad kooliastmeti I – III ja IV – VI klassides. Ardu 

Koolis ei ole põhiaineid nagu eesti keel, kirjandus, matemaatika, keemia, füüsika omavahel liidetud, 

küll aga sarnaselt Harmi Põhikooliga on liidetud mitmeid teisi aineid.  

Tabel 4. Üldhariduskoolide õppetöö 2015/2016 õppeaastal 
6
  

Asutused  Klassi-

komplektide 

arv 

Õpilaste 

arv 

Õpilaste 

keskmine 

arv 

klassis 
Kose Gümnaasium  23 522 22,7 

Oru Põhikool  9 132 14,7 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool  

4 55 13,8 

Harmi Põhikool 3 29 9,66 

Ardu Kool 9 71 7,9 

Kokku 48 810 16,9 

 

Tabel 5. Õpilaste arv klassides 2015/2016 õppeaastal 
7 

 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl 10.kl 11.kl 12.kl 

Kose 

Gümnaasium 

46 51 41 46 49 54 44 45 46 40 31 29 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool 

18 14 10 13 

                

Oru Põhikool 14 11 17 18 16 12 11 17 16       

Ardu Kool 13 9 7 9 8 10 3 5 7       

Harmi Põhikool 6 6 3 6 5 3             

kokku 97 91 78 92 78 79 58 67 69 40 31 29 

 

Joonis 3 näitab Kose valla põhikooliealiste laste arvu kooli piirkonniti ajavahemikul 2006–2022. 

Tegemist on 2015. aasta rahvastikuregistri andmetega, seega andmetesse perioodi 2005–2011 kohta 

tuleb suhtuda kriitiliselt. Küll aga ei ole rännete juures olnud suuri muutusi lastega perede puhul, vaid 

                                                           
6  Seisuga 10. oktoober 2015  
7  Seisuga 10. oktoober 2015 
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pigem vanuses 21–29 noorte ja peamiselt naiste puhul. Andmete põhjal võib väita, et põhikooliealiste 

laste arv kahanes piirkonnas 652 lapseni 2009. aastal. Alates 2009. aastast kuni 2015. aastani on 

põhikooliealiste laste arv kasvanud 741 lapseni ehk pea 89 lapse võrra ja kasv peaks jätkuma kuni 

2018. aastani ja 835 lapseni.  

 

Joonis 3. Kose valla laste arv kooli piirkonniti 2006–20228  

Põhikooliealiste laste arv langes perioodil 2006–2009 ja alates 2009. aastast peaks tõusma kuni 2018. 

aastani. Joonisel 3 on toodud andmed piirkonniti, milles on arvestatud koolide klassikomplektidega. 

Andmed „Kokku 7–15a“ võtab kokku tegeliku laste arvu selles vanusegrupis. Andmete puhul peab 

arvestama, et arvestatud pole võimaliku rändestsenaariumiga. Näitajate põhjal võib öelda, et 

lähiaastatel on põhikooliealiste laste arv oluliselt kasvamas Ardu, Oru ja Kose piirkonnas. Kose-

Uuemõisa piirkonna laste arv tõuseb lähiaastatel suurelt, aga hakkab alates 2019. aastast kiirelt 

langema. Pigem kahanev on olukord ka Habaja piirkonnas. Seega on vähese õpilaste arvu tõttu 

probleemne Harmi Põhikooli püsimajäämine eraldiseisva põhikoolina. Harmi Põhikooli ja Kose 

Gümnaasiumi vahemaa on alla 10 km, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli ja Kose Gümnaasiumi 

vahemaa alla 6 km. Tabel 5 näitab piirkonna kooli laste arvu klassiti võrreldes rahvastikuregistri 

andmetega. See tabel ei näita, kui palju piirkonna lapsi käib piirkonna koolis, vaid näitab arvu 

                                                           
8
  Rahvastikuregister 
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suhtena piirkonna lastest. Näiteks Habaja piirkonna 1. klassi minevaid lapsi 2015/2016 õppeaastal on 

8, kellest piirkonna Harmi Põhikoolis käib vaid 3 ja ülejäänud 3 last käivad Paunküla ja Ravila 

piirkonnast. Täpsemaid andmeid kooli valiku otsuse langetamisel tuleks koolide juhtkonnal uurida 

lastevanemate käest.  

Tabel 6. Elukohajärgse piirkonna koolis käivate laste protsent 2015/2016 õppeaastal
9
  

Elukohajärgses 

koolipiirkonnas 

käivate laste % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Kose Gümnaasium 102% 134% 121% 121% 148% 164% 133% 129% 148% 50% 37% 39% 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool 113% 88% 59% 72%                 

Oru Põhikool 117% 92% 155% 180% 133% 171% 183% 283% 267%       

Ardu Kool 163% 69% 100% 129% 89% 83% 38% 83% 78%       

Harmi Põhikool 86% 150% 30% 100% 150% 43%             

% kohalikus 

koolis 110% 110% 99% 116% 104% 116% 84% 112% 106% 50% 37% 39% 

 

Tabel 6 näitab piirkonna elanike valikuid oma lapsele kooli valimisel. Äärmiselt suur 

piirkonnaväliste laste sissevool on Oru Põhikooli peamiselt Kose-Uuemõisa ja osaliselt Habaja 

piirkonna arvelt. Andmete põhjal võib teha mitmesuguseid järeldusi. Esmalt Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kooli 4. klassi lõpetajatest liigub suur osa Oru suunal. Harmi Põhikooli 6. klassi lõpetajad 

liiguvad Kosele. Sarnane tendents tundub olevat ka Ardus ainsa erinevusega, et Ardus on kolmas 

kooliaste olemas. Koolide konkurents hariduse valdkonnas laste pärast on ühtpidi tervitatav, sest 

parandab koolide huvi hariduse kvaliteedi tõstmisel. Teistpidi tekitab omavalitsusele muresid 

transpordivaldkonna planeerimisel. Omavalitsuse jaoks on erandite tegemine kulukas, aga käesoleval 

ajal ei ole veel välja töötatud uut elukohajärgse kooli määrust, mis aitaks vähendada omavalitsuse 

kohustusi ja suurendada lastevanemate vastutust lapsele kooli valikul. 

Kose Gümnaasiumi õpilaste arv põhikooli ja gümnaasiumi osas on suhteliselt sarnane, aga 

gümnaasiumi osa jaoks on tegemist valla ainsa gümnaasiumiastmega. Seetõttu on Kose valla 

põhikoolide lõpetanute ja Kose Gümnaasiumi edasiõppimiseks valivate õpilaste osakaal 42% 

hinnatav madalaks osakaaluks. Küll on riik seadnud eesmärgiks, et kohalikes gümnaasiumites võiks 

olla 60% elukohajärgsetest õpilastest ja gümnaasiumis peaks kokku olema vähemalt 252 õpilast. 

Joonis 4 põhjal saab järeldada, et 252 last Kose Gümnaasiumis praeguste rahvastikuprognooside 

põhjal ei täitu. See on võimalik üksnes Tallinna väljarände tulemusel lähipiirkondadesse, sh Kose 

valda, ja eeldab mitmete planeeringute realiseerimist. Samuti on võimalik Kose Gümnaasiumi 

gümnaasiumiosa õpilaste arvu kasv lähedalasuvate gümnaasiumite sulgemisel tekkiva koolirände 

tulemusel. Võimalik ja eesmärgiks seatav peaks olema Kose valla põhikoolide lõpetanute ja Kose 

Gümnaasiumi edasiõppimiseks valivate õpilaste arvu kasv (käesoleval ajal 42%). Seatav eesmärk 

peaks olema vähemalt 60%. 2015. aastal oli vastav protsent 10. klassi osas 50. 

                                                           
9  Seisuga 10. september 2015 
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Samuti ilmneb, et viimastel aastatel on Kose-Uuemõisa, Ardu ja Habaja piirkonnast liikunud lapsi 

Kose Gümnaasiumisse. Sellel tendentsil on mitu põhjust.  

 

Joonis 4. Laste arv Kose valla üldhariduskoolides 2015/2016 ja prognoos aastateks 2016-203110  

Eeldusel, et tabelis 6 ja 7 toodud statistika peab paika ka edaspidi, koostati Kose valla 

üldhariduskoolide laste arvu prognoos (joonis 4) põhikoolide osas aastani 2021 ja Kose 

Gümnaasiumi 4. astme osas aastani 2031. Sealjuures on arvestatud võimalikke variante olukorras, 

kus õpilaste arv võrreldes praegusega kasvab 60 ja 80 protsendini elukohajärgsetest õpilastest. 

Põhikoolide osas ilmneb tõus aastani 2019 ja gümnaasiumi osas Kosel alates 2019. aastast kuni 2026. 

aastani. Statistika puhul on arvestatud ainult rahvastikuregistri hetkeseisu ja rännet ei oska ette 

prognoosida. 

2015. aasta septembrikuu seisuga on 32 põhikooliealist last õppimas teiste omavalitsuste ja riigi 

üldhariduskoolides (v.a kutsekoolid). Sama arv gümnaasiumiealiste laste kohta on 46, samas kolme 

klassi kohta on see arv üsna suur. 

Tabel 7. Kose valla elanikud lasteaedades ja üldhariduskoolides väljaspool Kose valda 2015/2016 

õppeaastal 

  lasteaed põhikool gümnaasium 

sh tava 

gümnaasiumid 

kuni 19-

aastased 

sh täiskasvanute 

gümnaasium 

kuni 19-aastased 

sh 

täiskasvanute 

gümnaasium 

vanemad erikoolid 

Kose valla 

elanikud 

mujal 8 32 74 46 14 14 10 

                                                           
10

  Rahvastikuregister 
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Tabel 8. Teiste omavalitsuste lapsed Kose valla lasteaedades ja üldhariduskoolides 2015/2016 

õppeaastal 

  lasteaed põhikool gümnaasium 

Teiste omavalitsuste 

lapsed Kose vallas 13 24 11 

 

Tabel 9. Peamised Kose valla elanike koolivalikud väljaspool Kose valda ja teiste omavalitsuste laste 

valikud Kose valla õppeasutustes  2015/2016 õppeaastal 

Kose valla lapsed mujal Teiste omavalitsuste lapsed meil 

Tallinna Vanalinna Täiskasvanute 

Gümnaasium 16 Kose Gümnaasium 24 

Jüri Gümnaasium 7 Ardu Kool 6 

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 6 Ardu Lastead 5 

Gustav Adolfi Gümnaasium 5 Harmi Põhikool 5 

Noarootsi Gümnaasium 4 Kose Lasteaed 2 

Vanalinna Hariduskolleegium 4 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-

Algkool 1 

Tallinna 32. Keskkool 4 Oru Põhikool 3 

Tallinna Prantsuse Lütseum 3 Ravila Lasteaed 2 

 

Huviharidus 

Huvihariduse taset Kose vallas võib hinnata heaks, vallas tegutsevad 2 munitsipaalhuvikooli: Kose 

Muusikakool ja Kose Spordikool. Seisuga 30.09.2015 õppis Kose Muusikakoolis 115 õpilast ja Kose 

Spordikoolis 135 õpilast  

Muusikakoolis on järgmised erialad: klaver, akordion, viiul, puhkpill. Kooli juures tegutseb akordioni 

orkester. Lisaks tegutsevad meil regulaarselt akordionistide ansamblid (algajad, vanemad, vilistlased) 

ja keelpilliansamblid (algajad, edasijõudnud). Juriidiliselt pole MTÜ Kose Pasunakoor küll 

huviharidusega seotud, kuid sisuliselt on nad õppetöö osa, sest seal mängivad regulaarselt kaasa 

paljud meie õpilased oma erialaõpetaja juhatusel. Puhkpilliorkestri noortekoosseis on otseselt 

muusikakooli õppeorkester, kus on küll alati olnud ka mõni üksik mängija väljastpoolt muusikakooli. 

Paljud Kose puhkpilliõpilased osalevad regulaarselt Harjumaa koondorkestri töös. 

Spordikoolis on järgmised erialad: kergejõustik, korvpall, ujumine. 

Lisaks on on veel mitmeid võimalusi huvitegevuseks erahuvikoolides. Kose vallas tegutsevad 

järgmised erahuvikoolid: 

1. Kose Kunstikool, õpilasi 125. 

2. Kose Tennisekool, õpilasi 50. 

3. Spordiklubi Daigo, õpilasi 60. 
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Veel tegutsevad vallas spordiklubid (jalgpall, korvpall, võrkpall, karate) ja koolide juures huviringid 

(rahvatants, mudilaskoorid, lauluringid, robootika jne). 

 

Riiklik suundumus ja EÕS koolivõrgu programm 

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski allkirjastas 30. märtsil 2015 käskkirja nr 132 „Eesti 

elukestva õppe strateegia 2020 koolivõrgu programmi kinnitamine“ (edaspidi tekstis ka EÕS). Selle 

põhjal on koostatud üldine kokkuvõte Kose valda oluliselt puudutavatest küsimustest. 

- Keskmiselt on üldharidust omandaval õpilasel koolis kasutada 14,5 m² üldpinda, ligi pooltes 

õppeasutustes on õpilase kohta kasutusel rohkem kui 20 m² üldpinda. Kui jätta arvestamata 

sporditaristu, õpilaskodude ja abihoonete pind, on vastav näitaja alla 15 m² õpilase kohta. 

Üldhariduskoolide pinnakasutuse optimeerimise eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind 

õpilase kohta ilma õpilaskodu ning spordipaikadeta võimalikult 10 m² lähedale. 

- Haridusliku erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste õppe korraldamisel lähtutakse kaasava 

hariduse põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib HEV õpilane elukohajärgse kooli 

tavaklassis. Vajadusel võimaldatakse õppida väikeklassis. Kaasava õppe põhimõtete 

rakendamise toetuseks tavakoolides kavandatakse toetada koolipidajaid väiksemahuliste 

investeeringutega taristusse ja sisustusse, mis kohandavad õppekeskkonna õpilase erivajadust 

arvestades. 

- Euroopa Liidu tõukefondide 2014–2020 vahenditest finantseeritakse investeeringuid, mis 

panustavad üldhariduskoolide taristu nüüdisajastamisse ja optimeerimisse (EÕS p 5.2). 

Eelistatakse investeeringuid, mille suhteline panus muutusesse on suurim, sh võetakse arvesse 

koolivõrgus tehtavate muudatuste ulatus ja mõju, investeeringu ja hoone ülalpidamiskulu 

maksumus, taotleja omaosalus, pinnakasutus ja teised asjakohased kriteeriumid. 

- Koolihoonete projekteerimisel ning rekonstrueerimise või ehituse rahastamisel lähtutakse 

Haridus- ja Teadusministeeriumis välja töötatud pinnanormatiividest. 

- Põhikoolide õpikeskkonna nüüdisajastamiseks saavad investeerimisettepaneku esitada 

sealhulgas kohalikud omavalitsused, kui: 

 kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega on alates 1. jaanuarist 2011 lõpetatud või 

lõpetatakse hiljemalt 2020. aastaks õppe andmine ühes või mitmes põhikooli astmes 

(Märkus: Harmi Põhikoolis on septembrist 2011 üks kooliaste vähem). 

- Investeerimisettepanekute esitaja minimaalne omaosalus on 15% projekti maksumusest. 

Projektide hindamisel võidakse arvestada ettepaneku tegija poolset valmisolekut omaosalust 

suurendada. 

- Õppest väljalangemise vähendamiseks tõhustatakse tugispetsialistide ning kutse- ja 

karjäärinõustamise kättesaadavust ja tagatakse karjääriõpe.  
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- Töötatakse välja ja rakendatakse rahastamismudelid, mis tagavad juurdepääsu kvaliteetsele 

kodulähedasele põhikoolile ning mitmeid valikuvõimalusi pakkuvale kodumaakonnas asuvale 

gümnaasiumile, kutseõppeasutusele ja täiskasvanute gümnaasiumile. 

- Põhikooli- ja gümnaasiumiastmete lahutamist ei eeldata koolidelt, kus toimub õpe 

Rahvusvahelise Bakalaureuseõppe Organisatsiooni õppekava, Euroopa koolide põhikirja 

konventsiooni alusel väljatöötatud õppekava kohaselt või gümnaasiumitelt, kus on põhikooli 

klassid ja toimub üksnes mittestatsionaarne õpe. 

Lähtuvalt eeltoodust võib teha järgmiseid järeldusi: 

1. Keskmiselt on Kose valla koolides õppimise suletud netopinda õpilase kohta 2015/2016 

õppeaastal (ilma Kosejõe Koolita) 16 m² (tabel 10). Sellest tulenevalt oleme suhteliselt 

lähedal Eesti keskmisele. Pinnanormatiivide vähendamiseks ei piisa õppeastmete sulgemisest, 

vaid tuleb sulgeda õppeasutusi, et number väheneks. See läheb vastuollu aga kodulähedase 

põhikooli kontseptsiooniga, mille sisu ministri ülalviidatud käskkirjas ei ole käsitletud. 

Samuti ei saa arvestamata jätta, et valla pindala on küllaltki suur radikaalseks koolivõrgu 

optimeerimiseks.  

Tabel 10. Kose valla koolide pinnaarvutused 2015/2016 ja prognoos 2018/2019 õppeaastal 

Kooli nimi 

Kasutuses 

olev 

suletud 

netopind 

kokku (m²) 

Õppimise 

netopind (ilma 

võimla ja 

õpilaskoduta)  

Stats. 

laste 

arv 

2015/ 

2016 

Õppimi-

seks m² 

lapse 

kohta  

Suletud 

netopind 

m² lapse 

kohta   

Stats. 

laste 

arv 

2018/ 

2019 

Õppimi

-seks m² 

lapse 

kohta 

Suletud 

netopind 

m² lapse 

kohta  

Ardu Kool 3 773 3 128  71 44,1 53,1  87 35,9 43,4 

Harmi Põhikool 1 463 1 148  30 38,3 48,8  29 39,9 50,8 

Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Kool 440 353  55 6,4 8,0  68 5,2 6,5 

Kose Gümnaasium 8 824 7 097  522 13,6 16,9  542 13,1 16,3 

Kosejõe Kool 6 454 4 113  46 89,4 140,3  46 89,4 140,3 

Oru Põhikool 3 712 1 474  132 11,2 28,1  159 9,3 23,3 

kokku ilma Kosejõe 

Koolita 18 211 13 200  810 114 155  885 103 140 

keskmine ilma 

Kosejõe Koolita 3 642 2 640  162 16 22  177 15 21 

           

Sulgeda Harmi ja 

Kose-Uuemõisa + 

Ardu Kooli 

raamatukogu 16 008 11 399  810 14,1 19,8  886 12,9 18,1 

Sulgeda Harmi + 

Ardu Kooli 

raamatukogu 16 448 11 752  810 15 20  886 13 19 

Jääks ainult Kose 

Gümnaasium ja Oru 

Põhikool 12 536 8 571  810 11 15  886 10 14 
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2. HEV õpilaste integreerimine tavakooli nõuab täiendavaid investeeringuid. Vallal tuleks HEV 

õpilaste jaoks valida üks või kaks kooli, kus HEV võimalusi õpilastele pakkuda, sest 

rohkemates koolides tuleb investeeringuvajadus ja hiljem õpetaja palgaraha vajadus õpilase 

kohta märgatavalt suurem. 

3. Kose vallas tehtud muudatused haridusvõrgus alates 01.01.2011 on piisavad (Harmi Põhikooli 

3. kooliastme kaotamine alates 01.09.2011), et esitada investeeringute taotlus. See ei ole aga 

tõenäoliselt piisav hindamiskriteeriumite ulatuse ja mõju järgi investeeringuraha saamiseks. 

4.  Haridus- ja Teadusministeerium ei ole avaldanud pinnanormatiive, millest peaksid 

koolipidajad lähtuma üldhariduskoolide võrgu optimeerimise puhul. 

Tabel 11. Kose valla üldhariduskoolide õpilaste, õpetajate ja palgaraha arvud 2015. aastal 

  õpilasi 

õpetaja 

ameti-

kohti  direktor töötajaid   juht õpetaja  

kokku 

töötasu 

(bruto)  

õpilasi 

õpetaja 

kohta 

õpetaja 

palgaraha 

kulu 

õpilase 

kohta 
Kose 

Gümnaasium 522 41,93 2,5 48   39 910 503 438 543 348  12,4 964 
Kose-

Uuemõisa 

Lasteaed-

Kool 55 4,9 0,25 7   8 773 52 864 61 637  11,2 961 

Oru Põhikool 132 14,42 1 18   18 072 139 140 157 212  9,2 1054 

Ardu Kool 71 10,45 1 16   11 820 128 880 140 700  6,8 1815 
Harmi 

Põhikool 30 3,77 0,25 9   2 955 42 725 45 680  8,0 1424 

  810 75 5 98   81 530 867 047 948 577  10,7 1070 
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Kose valla koolivõrgu arengukava 2015–2020 eesmärgid 

Kose valla koolivõrgu korrastamiseks algatas Kose Vallavolikogu koolivõrgu arengukava koostamise 

protsessi. Arengukava eesmärgiks on analüüsida võimalusi Kose valla koolivõrgu optimeerimiseks, 

kvaliteetsema hariduse andmiseks ja jätkusuutliku arengu tagamiseks. 

Kose valla koolivõrk vajab optimeerimist praeguse munitsipaalkoolide võrgu osas. 

Munitsipaalkoolide võrgu muutmisel tuleb jälgida, et põhiharidus jääks võrdväärselt kättesaadavaks 

ning muudatused aitaksid kaasa põhihariduse kvaliteedi tõstmisele. Põhi- ja gümnaasiumihariduse 

kvaliteedi tagamisel omavad määravat tähtsust 1. septembril 2010 jõustunud uus põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadus, 1. septembrist 2011 rakendatav uus põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi 

riiklik õppekava. Viimati nimetatud dokumendis on ette nähtud uued ootused ja lähenemine 

üldkeskharidusele.  

Eesmärgid ja põhisuunad: 

1. Kindlustada ühtlane ja kõrge hariduse kvaliteet. Tagada, et Kose valla koolivõrk vastab piirkonna 

vajadustele (arvestada ka õpilastega Paide vallast, Kaiu vallast, Anija vallast). 

2. Tagada terviklik haridusvõimalus vallas lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni. 

3. Arendada koolide eripära (muinsus, keskkond, kultuur jne) nende asukohast ja kogukondlikust 

huvist lähtudes. Eesmärgiks, et lapsed ja noored tunnevad kodukoha (koduvalla) elukeskkonda ja 

vaatamisväärsusi, pärimuskultuuri, oskavad seostada õppetööd tegeliku eluga. 

4. Arendada välja erinevad õpperajad ja õppekeskkonnad (õuesõpe, temaatilised õpperajad, Kose 

Gümnaasiumi algklasside mänguväljak jne). 

5. Toetada noorte ettevõtlikkust, luua koostöövõrgustikke ettevõtluse arendamiseks 

(majandusõpetaja, vald ja ettevõtjad). Alustada majandusõpet põhikoolis. 

6. Populariseerida tehnoloogiaaineid ja insenerierialasid. Luua ja laiendada koostööprojekte ja 

erinevaid õppimisvõimalusi (nt koostöö kutse- ja kõrgharidusasutustega). 

7. Osaleda valla koolide vahelises teaduse populariseerimise projektis Teadus+. 

8. Arendada gümnaasiumi õppesuundi. Saavutada suurem vaba- ja valikainete võimalus ja 

kutsealase eelkoolitusega seotud ainete võimalus. Kaasata kõrg- ja kutsekoole, huvikoole, 

ettevõtjaid. 

9. Kaasajastada ja mitmekesistada õpikeskkonda. Tagada, et haridusasutuste õppehooned vastavad 

kaasaja nõuetele ja vajadustele. 

10. Tagada õpilastele piisav ettevalmistus jätkamaks õpinguid kõrgkoolis.  

11. Ühtlustada valla põhikoolide ainekavad, sh ka ettevõtluse, robootika valikainetes ja reaalainetes. 
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12. Võimaldada õppijal taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumi õppe 

osana (nn teaduskool kui valikkursus). 

13. Tagada haridusasutustes professionaalsed, kvalifikatsioonile vastavad õpetajad. 

14. Luua võimalused õpetajate vahetamiseks valla koolide vahel. 

15. Luua Kose valla hallatav asutus tugiteenuste osutamiseks koolieelsetele lasteasutustele ja teistele 

haridusasutustele, tagades toimiva ja efektiivse tugispetsialistide üksuse. 

16. Tegeleda õpetajate järelkasvuga, eesmärgiks noorte õpetajate tööleasumine Kose valla koolides. 

Õpetajaameti väärtustamiseks tegeleda teadliku mainekujundusega. Kindlustada õppetöö 

järjepidevus, kaasates noori spetsialiste. 

17. Kaardistada õpetajate koolitusvajadus ning korraldada valla koolide õpetajate ühiskoolitusi (sh 

sisekoolitusi). 

18. Kindlustada koolikeskkond, mis toetab iga õpilase ja koolitöötaja individuaalset arengut. 

19. Tagada riigi- ja valla eelarvest Kose valla haridusasutustele eraldatud rahaliste vahendite 

sihipärane kasutamine. 

20. Arendada IKT-d haridusvaldkonnas. 

21. Säilitada kodulähedane õpe lasteaias ja kooli algastmes (kuni 4. klassini). 

22. Tagada õpilaste mitmekülgne ettevalmistus, toetades üldharidusõpet huviharidusega. 

23. Arendada valla haridusasutuste koostööd. 

24. Välja töötada uus valla elukohajärgse kooli määramise kord.  

25. Hinnata õpilase motiveeritust gümnaasiumisse sisseastumisel ja gümnaasiumis õppimise jooksul. 

26. Vahetada valla koolide vahel õpiväljundeid mõõtvaid kontrolltöid ning viia neid läbi klassides, 

kus ei viida läbi riiklikke tasemetöid. 

27. Viia läbi õppepäevad nii õppijatele kui ka õpetajatele (sh õpilaste konverentsid, ettevõtlusnädal 

jne) õppetaseme ühtlustamiseks valla koolide vahel. 

28. Korraldada katsed gümnaasiumisse astumisel õppima asuvate õpilaste teadmiste 

väljaselgitamiseks. 

 

Seega on kohalikul omavalitsusüksusel vaja lähtuda peamiselt kolmest tegurist: 

 

1. Kättesaadavus, mis põhihariduse tasandil tähendab õppekoha tagamist igale koolikohustuslikule 

õpilasele võimalikult elukoha lähedal ja võimalust omandada põhiharidust soovi korral 

mittestatsionaarses õppes. Üldkeskhariduse tasandil tähendab see õppekoha võimaldamist 
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gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused täitnud põhikooli lõpetajatele edasiõppimiseks 

gümnaasiumis. 

 

2. Võrdväärsus üldhariduse kättesaadavusel, mis tähendab eelkõige seda, et põhikooli ja 

gümnaasiumisse astumisel on isikud võrdväärsetes tingimustes. 

 

3. Kvaliteet, mis tähendab seda, et pakutav üldharidus on konkurentsivõimeline ja annab õpilastele 

hea aluse edaspidi elus hakkama saamiseks ja haridustee jätkamiseks ning vastab riiklikus õppekavas 

ettenähtud nõuetele ja eesmärkidele. Selle alla kuulub riikliku õppekava täitmine, samuti kohustus 

tagada gümnaasiumis võimekus pakkuda lisaks kohustuslikele õppeainetele ka valikõppeaineid, 

arvestades kooli finantseerimisvõimalusi. 

 

Oodatavad tulemused aastaks 2020 
1. Mitmekülgsed õppimisvõimalused aitavad õpilasel avastada oma andeid ja leida eneseteostust 

(seire-uuringud aastatel 2015–2016 ja haridusasutuste iga-aastane tagasiside). 

2. Õppeasutuse õppekava võimalusi ja koolikultuuri on rikastatud välislektorite, -õpilaste ja 

koostööettevõtmiste ning projektide kaudu (hinnang õppeasutuste iga-aastaste ülevaadete 

põhjal). 

3. Õpilasele on tagatud sujuv üleminek ühelt haridustasemelt teisele (seire/haridusasutuste 

tagasiside). 

4. Kose haridusasutustes korraldatud rahulolu-uuringu põhjal on haridustöötaja õpilastele 

eeskujuks, väärtustab ennast ja oma ametit ning tunneb ennast kogukonnas hinnatuna. 

5. Õppeasutused kasutavad e-õppekeskkondi ja loovad erinevaid e-kursusi (seire-uuringud, mis 

tuleb korraldada aastatel 2016, 2018, 2020). 

6. Karjääri- ja õppenõustamissüsteem vastab monitooringu põhjal sihtgruppide vajadustele.  

7. Koostöövõrgustike kaudu on tekkinud uued võimalused elukestvaks õppimiseks ja 

enesearenguks. 

8. Uuringute tulemuste alusel on Kose valla koolides mitmekesine ja kvaliteetne õppesüsteem.  

9. Elukohajärgsete koolide õpilaste arv kasvab ja suureneb piirkondliku kooli tähtsus nii õpilaste 

kui ka lapsevanemate jaoks. 

Kvaliteedinäitajad 

Koolide kohustus on toetada üksteist ja levitada häid praktikaid. Koolide edenemist ja taset hinnatakse 

kokkulepitud kvaliteedikriteeriumide alusel:  

1. kooliga seotud inimeste ja kogukonna kõrge rahulolu koolide tegevusega; 

2. iga-aastased küsitlused valla koolilõpetajate hulgas; 
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3. põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate hulgas seire korraldamine; 

4. head tulemused erinevates kooliuuringutes; 

5. madal väljalangevus gümnaasiumist ja kõrge lõpetajate arv; 

6. õpilase kõrge õpimotivatsioon koolis õppimise jooksul; 

7.  edukas osalemine olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel; 

8. õpilaste valmisolek elukestvaks õppeks, õpingute jätkamine; 

9. avatud ja üksteist toetav koostöö oma koolis ja oma valla koolide vahel. 

 

IKT ja tehnilise suuna arendamine haridusasutustes 

 

Paljud ühiskonna ees seisvad väljakutsed – rahvastiku vähenemine ja väljaränne, globaliseerumine ja 

mitmekultuurilisuse kasv, vajadus loovuse ja innovatiivse mõtlemise järele jms – peegelduvad ka 

hariduses ning mõningaid neist saab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abil lahendada. 

Koolivõrgu arengukava eesmärkide saavutamiseks on vajalik IKT-d hariduses paremini kasutada 

eeskätt järgmiste meetmete abil: 

1. „Kose valla haridusvaldkonna digiplaani 2016-2020“ koostamine. 

2. Käivitada tahvelarvutite kasutamine õppevahendina valla koolides. 

3. Arendada robootika huviringe Kose Kunstikooli baasil Oru Põhikoolis, Kose-Uuemõisa 

Lasteaed-Koolis, Ardu Koolis ja Kose Gümnaasiumis (2 rühma). 

4. Valmistada ette kursus „Tehniline akadeemia“ Ardu Koolis koostöös Tallinna 

Tehnikaülikooliga, eesmärgiga toetada ja arendada tehnilist õppesuunda. 

5. Arvestada õpilaste individuaalseid huvisid ja vajadusi, aidates parandada õpihuvi, vähendada 

väljalangemist ja tõsta õpilaste kooliga rahulolu. 

6. Arendada õpetajate oskusi ja valmisolekut muuta IKT abil õpet loovaks ja probleemipõhiseks 

ning kujundada selleks vajalikud tugisüsteemid. 

7. Laiendada IKT kasutamist õppeprotsessis, mh tagada elektrooniliste õppematerjalide (tekstis, 

helis ja pildis) kättesaadavus igale õpilasele, sõltumata elukohast, koolist või perekonna 

majanduslikust olukorrast. 

8. Arendada ühiskonna ja majanduse vajadustega seostuvat loodus-, täppisteaduste ja 

tehnoloogiaõpet. 
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IKT annab lisaväärtuse ja toetab õppe- ja kasvatusprotsessi arengut. Tehnikaga tegelemine võimaldab 

õpilastel paremini mõista neid ümbritsevat ning annab õpilastele parema ettevalmistuse 

tegutsemiseks tehnika erialadel. 

 

Hallatava asutuse Kose Tugikeskus loomine 

I valik: Kose Vallavolikogu otsusega luuakse hallatav asutus Kose Tugikeskus. See on piirkonna 

haridusasutusi  teenindav tugikeskus, mis korraldab laste arenguliste erivajaduste varajaseks 

märkamiseks ja individuaalse arengu toetamiseks metoodilist nõustamist ja psühholoogilise, 

eripedagoogilise, logopeedilise ja sotsiaalnõustamise alase teenuse osutamist lastele, noortele, 

lastevanematele, õppeasutuste pedagoogidele, spetsialistidele ja kohaliku omavalitsuse ametnikele. 

Kõik tugispetsialistid, kes on praegu tööl lasteaedades ja koolides, viiakse hallatava asutuse Kose 

Tugikeskus alla. Tugiteenuse all mõistame, et see on tugispetsialisti poolt osutatav teenus õpilase 

koolikohustuse täitmise ja võimetekohase õppimise /õppekava omandamise toetamiseks (nt õpiabi, 

psühholoogi nõustamine ja abi, sotsiaalpedagoogiline nõustamine ja abi, käitumise tugikava jms). 

Tugikeskuse üheks eesmärgiks on laste, laste seaduslike esindajate ja lastega töötavate isikute 

nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega 

seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.  

II valik: Kose Avatud Noorekeskuse ümberkorraldamine Kose Avatud Noorte- ja Tugikeskuseks. 

Selle valiku puhul muudetakse Kose Avatud Noortekeskuse põhimäärust, koostatakse uus 

arengukava jne.  

Kose Avatud Noorte- ja Tugikeskuse tugevused:  

 Tugikeskuse soodne asukoht, juhul kui spetsialistid hakkavad asuma Kose Avatud 

Noortekeskuse või Kose Gümnaasiumi ruumides. 

• Meeskonna olemasolu – erinevate koolide tugispetsialistid saavad jagada oma kompetentse 

jne. 

 Tugikeskus saab pakkuda mitmekülgseid tegevusi nõustamis- ja haridusvaldkonnas. 

• Koolideülene tegevus võimaldab tugikeskuse töötajatel omada ülevaadet kogu valla 

koolide/lasteaedade õpetajate, spetsialistide, lastevanemate ootustest ja vajadustest. 

 

Soodustavad tegutid:  

• KOV-poolne tugi;  

• Ühiskonna suurenenud positiivne tähelepanu tugikeskuse nõustamisteenustele. 
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• Suurenenud nõudmised meeskondliku nõustamise järele väljaspool keskust. 

• Koolide ja lastevanemate suurenenud teadlikkus keskuse olemasolust. 

 

Takistavad tegurid ja ohud: 

• Spetsialistide madalad palgad. 

• HEV-koordineerija puudumine loodavas või ümberkorraldatavas tugikeskuses – oluline on 

see ülesanne koolides täita. 

• Lastevanemate ja haridusasutuste töötajate kõrged ootused kiireks muutuseks. 

 

Võimalikud strateegiad asutuste arenguks 

 

Harmi Põhikool 

Harmi Põhikooli 2016. aasta eelarve on 169 023 eurot, millest personalikulud moodustavad 126 885 

eurot ja majanduskulud 42 138 eurot. Õpetajaid on 9, majandustöötajaid 6 inimest. Õpetaja 

minimaalne palk täiskoormusega on 958 eurot ja lasteaiaõpetaja palgaks on 730 eurot 

Harmi Põhikooli edaspidiseks arenguks võib välja tuua 2 valikut: 

1. Harmi Põhikool jääb iseseisvaks humanitaar- ja kunstikallakuga mõisakooliks. 

Lapsesõbralikul väikekoolil on muinsuskaitseline suundumus, põhiväärtusteks on looduslähedus, 

käsitöö ja rahvakultuur. 

2. Harmi Põhikool ja Kose Gümnaasium liidetakse ja lõpetatakse Harmi Põhikooli tegevus. 

Harmi õpipaigas jääb 6 klassi.  

Harmis õpipaiga eripäraks on väiksed klassid, Kosel suuremad klassid. Lapsevanematel on alternatiiv 

valida algkooli osas lapsele sobilikum kool. Piirkonna vanematel on mugavam lapsed algkooli tuua 

Harmi, jääb ära sõltuvus bussitranspordist Kosel. Väärtusteks on kodulähedus, turvalisus, kogukonna 

jaoks olulise koolihoone olemasolu kultuuri- ja vabaajakeskusena. 

Arvestades Harmi Põhikooli õpilaste arvu on otstarbekas kooli tegevus ümber korraldada. Seetõttu on 

ettepanek liita Harmi Põhikool Kose Gümnaasiumiga ja lõpetada Harmi Põhikooli tegevus iseseisva 

haridusasutusena, kuid korraldada edaspidi õppetööd kahe koolihoone ruumides – nii Kose alevikus 

kui ka Harmi külas.  

Harmi koolihoones õppetegevuse säilitamine annab kohalikule kogukonnale võimaluse koolitada 

oma lapsi kodulähedases ja harjumuspärases keskkonnas ning tugevdada sidet oma juurtega. 

Haridusasutuste liitmine aitab kokkuvõttes optimeerida üld-, haldus- ja juhtimiskulusid, vähendada 

bürokraatiat ning kasvatada huvitegevuste võimalusi Kose vallas. 
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Vähetähtis ei ole nimetatud haridusasutuste liitmise puhul ka hariduse kvaliteedi, eriti 

haridusvõimaluste mitmekesistumise kasv – nii saab tulevikus näiteks suuremaid kollektiive 

pelgavaid lapsi suunata kooliellu parema sisseelamise nimel mõneks ajaks Harmi koolihoonesse 

õppima. Harmi kooli lastel paranevad aga õppevälise aja kasutamisvõimalused mitmete lisategevuste 

ja huvialaringide näol – on ju märgatavalt mõistlikum lasta Koselt Harmi sõita ühel ringijuhil 

(piisava huvi korral) kui sõidutada kümneid lapsi Harmist Kosele. Sama kehtib ka seniste Kose 

Gümnaasiumi tugiteenuste (psühholoog, sotsiaalpedagoog, logopeed) kohta – ühe asutuse siseselt 

saab vajalike teenuste osutamist senisest märgatavalt paremini ja optimaalsemalt korraldada. 

Samas saavad Kose Gümnaasiumi Kose koolihoones õppivad lapsed tulevikus lihtsamini osa Harmi 

kooli senistest tugevatest külgedest – omanäolistest huviringidest (näiteks loodushoid, muinasajalugu 

ja -käsitöö) ning õpikeskkonnast (näiteks õuesõpe), mis mitmekesistab Kose õpilaste 

haridusvõimalusi. 

Õppetegevuse säilitamine Harmi koolihoones annab aga Kose Gümnaasiumile võimaluse osaleda 

„Mõisakoolide programmis“ ning tuua Tallinna (ja kogu Eesti) õpilasi Harmi ekskursioonile ning 

parendada seeläbi kuvandit Kose hariduselu headusest kogu riigi elanikkonna silmis. (Mõisakoolide 

programmi eesmärgiks on endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja laste hoolekandeasutuste 

arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, 

tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise ja eksponeerimise. 

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumi kaudu rahastatavas programmis kombineeritakse kaht 

valdkonda – kultuuriväärtuslike hoonetega seotud tegevusi ja arendustegevusi. Nende toetamine ja 

tasakaalustamine loob eeldused kultuuripärandi multifunktsionaalseks kasutamiseks.) 

Lisaks võiks tähelepanu pöörata Harmi õpipaiga hoonetele lisaväärtuse leidmisele, korraldades 

erinevaid kultuuriüritusi ja kaasates nende organiseerimisse õpetajaid. Samuti on vajalik 

lapsevanemaid enam innustada koostööle ja enesetäiendamisele. Harmi õpipaigas piisava õueala 

olemasolu võimaldab korraldada pikapäeva tegevusi õues. Vajalik on Harmi õpipaiga tutvustamine 

tulevastele lastevanematele. 

 

Ardu Kool 

Ardu Kooli 2016. aasta eelarve on 373 516 eurot, millest personalikulud moodustavad 280 617 eurot 

ja majanduskulud 92 899 eurot. Õpetajaid on 15, majandustöötajaid 8 inimest. Õpetaja minimaalne 

palk täiskoormusega töötades on 958 eurot. 

1. Ardu Kool jätkab põhikoolina. Lisaväärtuseks on lapsesõbralik keskkond, tehniline suund 

koostöös „Tehnilise akadeemiaga“ Tallinna Tehnikaülikoolist. Tegemist on omanäolise 

kodulähedase maakooliga hajaasustuse piirkonnale. Ardu koolihoones tegutseb selle piirkonna 

tervikliku kultuuri- ja hariduskeskusena kool, raamatukogu ja huvikeskus. 

2. Ardu koolihoone alakoormatuse vähendamiseks on kavas Kose Raamatukogu Ardu 

haruraamatukogu viia endisest Kõue vallamajast Ardu koolihoonesse. Kasutusele võetakse 
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raamatukoguna 222,8 m² pinda. Samuti on soov ühendada Kose Raamatukogu, Ardu 

haruraamatukogu ja Ardu Kooli raamatukogu. 

3. Ardu Kooli uus ainekava osa on ühtlustatud (aastaks 2017) Kose Gümnaasiumi õppekavaga, 

mis on kinnitatud 27.08.2015.  

4. Õpikeskkonna kaasajastamine; avatud klassiruum. 

5. Koolihoone kui haridus- ja kultuurikeskuse aktiivne kasutamine: Ardu Huvikeskuse poolt 

korraldatakse huviringe täiskasvanutele (savikoda, kangakoda jt võimalused käsitööoskuste 

arendamiseks) ja lastele, ruumide kasutamine seltskondlikuks tegevuseks, võimla ja 

renoveeritud staadion on elanike kasutuses.  

6. Koolide omavahelise suhtlemise tõhustamine (ühisüritused, õpetajate koolitused, võistlused, 

olümpiaadid). 

 

Kose Gümnaasium 

Kose Gümnaasiumi 2016. aasta eelarve on 1 525 694 eurot, millest personalikulud moodustavad 

1 162 414 eurot ja majanduskulud 343 280 eurot. Õpetajaid on 51, majandustöötajaid 25 inimest. 

Õpetaja minimaalne palk täiskoormusega töötades on 958 eurot. 

Olulised on järgmised tegevused ja arengud: 

1. Kose Gümnaasiumi gümnaasiumiosa säilitatakse ja Kose vald peab munitsipaalgümnaasiumi 

ka edaspidi. Vajalik on uurida põhikoolilõpetajate edasisi õppimissoove, st kui palju läheb 

pärast põhikooli õpilasi kutsekoolidesse, kui palju jätkab õppimist Kose Gümnaasiumis ja kui 

palju õpilasi läheb linna ja naabervaldadesse gümnaasiumisse (vt tabel 10). Riigi suund on 

suurendada põhikoolijärgselt kutsehariduses edasiõppijate protsenti järk-järgult kuni 40 %-ni.  

2. Harmi Põhikool ja Kose Gümnaasium liidetakse ning korraldatakse edaspidi õppetööd kahe 

koolihoone ruumides – nii Kosel kui ka Harmis. Harmi õpipaika jääb 6 klassi.  

3. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tellitud Harjumaa koolivõrgu analüüsis 

riigigümnaasiumite rajamiseks perioodil 2015-2023 (töö teostaja OÜ Geomedia) on välja 

toodud 2 stsenaariumi: 

3.1. Esimene stsenaarium arvestab hariduse tulemuslikkuse ja tõhususe, kvaliteedi ja majandusliku 

efektiivsuse argumente. Kavandatavad riigigümnaasiumid peaksid olema vähemalt 540 

õpilasega. Selle stsenaariumi järgi on väljaspool Tallinna potentsiaali riigigümnaasiumite 

rajamiseks Saue vallal Laagris, Harku vallal Tabasalus ja Rae vallal Jüris. 

3.2. Teine stsenaarium arvestab lisaks eelnimetatule ka regionaalpoliitiliste argumentidega, sh 

piirkondlik areng, liigse liiklusvajaduse ja -koormuse vältimine. Kavandatavad 

riigigümnaasiumid väljaspool Tallinna on vähemalt 250 õpilasega. Riigigümnaasiumite 
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rajamiseks on potentsiaali Keila linnal ja Saku vallal ning kriitiliste eeltingimuste täitmisel 

Kuusalu vallal. 

4. Koostöö arendamine Sisekaitseakadeemiaga, TTÜ-ga, Tallinna Tehnikakõrgkooliga, 

ettevõtjatega, loomaks gümnaasiumi lõpetajatele paremaid võimalusi kõrghariduse 

omandamiseks tehnika-, loodus- ja täppisteaduslikel ning sotsiaalteaduslikel erialadel. 

5. HEV õpilaste jaoks põhikool (väikeklassid), kus on toimiv tugispetsialistide võrgustik koostöös 

Kose Tugikeskusega. 

6. Võtta tööle kooli arendusjuht ja haridustehnoloog (tuleb lähtuda digipööre kontseptsioonist ja 

digipädevuste vajadustest). 

7. Kaaluda täiskasvanute osakonna avamist, arvestades olemasolevaid ning kogutavaid andmeid 

täiskasvanute õppimisvajaduse kohta ja valla eelarvelisi võimalusi. 

8. Oma tegemiste ja õnnestumiste kajastamine meedias. 

9. Kooli tutvustamine tulevastele lastevanematele.  

10. Reklaamida ennast varem ja paremini põhikooli õpilastele, kasutades selleks erinevaid 

võimalusi, sealhulgas õpilaste poolt oma kooli väärtustamist ning soovitamist 

sõpradele/tuttavatele.  

11. Vajalik on koolide omavahelise suhtlemise tõhustamine. 

 

Oru Põhikool 

Oru Põhikooli 2016. aasta eelarve on 487 266 eurot, millest personalikulud moodustavad 363 722 

eurot ja majanduskulud 103 544 eurot. Õpetajaid on 19, majandustöötajaid on 7 inimest. Õpetaja 

minimaalne palk täiskoormusega 958 eurot. 

1. Oru Põhikool jätkab iseseisva asutusena (01.09.2015 seisuga läheb 1. klassi 14 õpilast ja õpilasi 

on koolis 134). 

2. Oru Põhikooli õppekava on ühtlustatud ainekavade osas (aastaks 2017) Kose Gümnaasiumi 

õppekavaga, mis on kinnitatud 27.08.2015. 

3. Oru Põhikooli lisaväärtusteks on robootika ringi töö, looduskeskkond (Tuhala lähedus), 

kaasaaegsed sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused ning kultuuriline mitmekesistamine ja 

keelekümblus. 

4. Vajalik on koolide omavahelise suhtlemise tõhustamine.  
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Kose-Uuemõisa Lastead-Kool 

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2016. aasta eelarve on 426 371 eurot, millest personalikulud on 

325 463 eurot ja majanduskulud 100 908 eurot. Õpetajaid on 19, majandustöötajaid on 12 inimest. 

Õpetaja minimaalne palk täiskoormusega töötades on 958 eurot ja lasteaiaõpetaja palgaks on 730 

eurot. 

1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool jätkab iseseisva asutusena (01.09.2015 seisuga läheb 1. klassi 

18 õpilast, õpilasi on koolis kokku 55 ja koos lasteaia osaga 135). 

2. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lisaväärtusteks on robootika ringi töö ja loodusharidus, 

matkarajad, turvaline keskkond. 

3. Vajalik on koolide omavahelise suhtlemise tõhustamine 

 

 

Munitsipaalhuvikoolid 

1. Kose Kunstikool jätkab erakoolina ja vald eraldab koolile jätkuvalt toetust vallaeelarvest (nt 

2015. aastal 28 000 eurot, 2016. aastal on planeeritud 30 000 eurot). 

2. Kose Spordikool korraldatakse ümber. Kose Spordikooli ümberkorraldamisel arvestatakse 

Kose Vallavalitsuse poolt 24. augustil 2016 korraldatud sporditeemalise arutelu kokkuvõtet, 

mis on lisatud arengukavale. Kose Spordikooli kohta koostatud SWOT analüüsis on erinevaid 

lahendusvariante ja nende põhjendusi vaagides jõutud järeldusele, et pakutud variantidest on 

käesoleval ajal kõige realistlikum ja teostatavam pearahasüsteemile üleminek. Seda lahendust 

toetab asjaolu, et Kose vallas on täna tegutsevate spordiklubide näol olemas toimiv alternatiiv 

Kose Spordikoolile. 

Seoses pearahasüsteemile üleminekuga saavad spordiklubid võimaluse täismahus kasutada 

treeneritele ettenähtud toetusi vastavalt kultuuriministri 26.11.2014 määrusele nr 9 „Treeneri 

tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja 

spordikoolile ning selle omaosaluse, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, 

jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“. Nimetatud määruse § 3 kohaselt on 

treeneri tööjõukulu toetus ette nähtud spordiklubile ja spordikoolile ja kuni 24-aastaseid (kaasa 

arvatud) noori ettevalmistavas astmes, treeningastmes ja meisterlikkuse astmes töölepingu, 

käsundus- või töövõtulepingu alusel juhendava 5. ja kõrgema kutseastmega treeneri tööjõukulu 

katmiseks. Olemasolevad või loodavad spordiklubid katavad spordihariduse vajaduse Kose 

vallas. 

3. Kose Muusikakool jätkab iseseisva asutusena. Toimub õppekava kaasajastamine ja 

mitmekesistamine, sh lisanduvate erialade osas. 
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Haridusvõrgu ümberkorraldamise võimalikud täiendavad projektid: 

1. Ravila Lasteaia liitmine Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooliga või Kose Lasteaiaga. Liitmine 

võimaldab vähendada juhtimiskulusid. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli direktori või Kose 

Lasteaia direktori töötasu suurendatakse seoses töökoormuse kasvuga 25% võrra. 

Juhtimiskulude kokkuhoid aastas on 13 860 eurot. 

2. Harmi Põhikooli Habaja lasteaia liitmine Kose Lasteaiaga. Tulemuseks ühtne juhtimine ja 

juhtimiskulude vähenemine. Kose Lasteaia direktori töötasu suurendatakse seoses 

töökoormuse kasvuga 20% võrra. Juhtimiskulude kokkuhoid aastas on 12 984 eurot. 
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