
Kose valla koolid
Koolipidaja: Kose Vallavalitsus

Kinnitamise kp: 2017-05-11 15:04:01(Marek Astrik)

Koolide arv: 5/5

Visioon ja eesmärk

Visioon: Kose valla koolides töötavad kaasaegse  IKT tehnikaga varustatud digipädevad õpetajad ja õpivad innovaatilistele lahendustele motiveeritud õpilased.

Kose valla koolipidaja digiplaani eesmärgid:

võimaldada Kose valla koolides ellu viia  koolide digiplaanides väljatoodud eesmärke

laiendada IKT kasutamist õppeprotsessis, sh tagada elektrooniliste õppematerjalide (tekstis, helis ja pildis) kättesaadavus igale õpilasele, sõltumata
elukohast, koolist või perekonna majanduslikust olukorrast.
läbi IKT võimaluste tõsta valla koolide õpilaste ja õpetajate digipädevusi ning tõsta huvi õppeprotsessi vastu
tagada valla koolides häireteta serveri võrguühendus ja WIFI kättesaadavus õpperuumides.

Koolipidaja ootused valla koolidele on alljärgnevad:

koolil on õppimist ja õpetamist toetav digitaristu
valla koolides kasutatakse õppetöö mitmekesistamiseks IKT vahendeid
koolides töötavad õpetajad on pädevad, et muuta õpe IKT abil  loovaks ja probleemipõhiseks.

Koolipidaja toetab innovaatiliste õppemeetodite rakendamist põhikoolis ning koolide püüdu paista silma omanäolisusega.

Õpikäsitus

Koolipidaja jaoks on oluline valla koolide jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise hariduse tagamine, õpetajatele ja õpilastele infotehnoloogiliste vahendite ja
meetodite kättesaadavuse tagamine. Sellest tulenevalt on alljärgnev meede: investeeringud õpetajate IKT alase tulemuslikkuse parandamiseks.

Tegevusliigi kirjeldus: toetatakse õpetajate IKT tulemuslikkuse parandamist läbi õpetajate koolituste võimaldamise, koolidele haridustehnoloogi toe tagamise.

Toetatakse järgmisi tegevusi:

õpetajate IKT alase koolituse võimaldamine ja vajadusel rahastamine
koolidele haridustehnoloogi toe võimaldamine

Koolipidajal on ülevaade õpetajate koolitusvajadustest ja ta toetab õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamist IKT vahendite soetamise kaudu lähtuvalt
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nende koolide eelarvelistest vahenditest.

Õppekorraldus

Koolipidaja jaoks on oluline digitaalsete õppematerjalide kasutamise soodustamine kõikides valla koolides. Sellest lähtuvalt on alljärgnev meede: investeeringud
koolidele digivõimekuse tõstmiseks õppeprotsessi läbiviimiseks.

Tegevusliigi kirjeldus: toetatakse IKT tulemuslikkuse parandamist õppeprotsessis läbi digitaalsete õppematerjalide kasutamise soodustamisega., digiõpikute jt
õpitarkvarade litsentside rahastamisega.

Toetatakse alljärgnevaid tegevusi:

digiõpikute litsentside ostu rahastamine
õpitarkvara litsentside rahastamine

 

Koolipidaja toetab valla koole nende eelarvelistest vahenditest digitaalse õppevara soetamisel.

Digitaristu

Koolidel on vajalik tõsta võimekust tasemetööde ja eksamite sooritamiseks. Sellest lähtuvalt toetab koolipidaja omapoolse panusega digitaristu täiendamist.

Sellest lähtuvalt on alljärgnev meede:  investeeringud koolidele infotehnoloogiliste vahendite kaasajastamiseks õppeprotsessi läbiviimiseks.

Tegevusliigi kirjeldus: toetatakse IKT tulemuslikkuse parandamist õppeprotsessis läbi koolide varustatuse parendamisega digiseadmetega (sülearvutid,
tahvelarvutid), võrgu korrastamiseks vajaliku kaabelduse uuendamine, wifi seadmete vahetus, võrgujagurite vahetus. Kose Gümnaasiumis üleminek Linux
serverilt Microsoft Serverile ja vajaliku raudvara hankimine ja serveriruumi korrastus (kapid, UPSid, ventilatsioon). 

Toetatakse alljärgnevaid tegevusi:

IKT tulemuslikkuse parandamiseks vajalike sülearvutite ost
IKT tulemuslikkuse parandamiseks vajalike tahvelarvutite ost
IKT tulemuslikkuse parandamiseks vajalike lisavahendite ( näit. hoiustamise, laadimise ja transportimise kohver jt)
IKT tulemuslikkuse parandamiseks WIFI leviala laiendamine koolimajades
IKT tulemuslikkuse parandamiseks domeenikontrolleri vahetus, koolide üleminek valguskaabliühendusele.

Koolipidaja toetab valla koole digitaalse õppevara soetamisel lähtuvalt nende koolide eelarvelistest vahenditest.

Koolipidaja kinnitus

Kose valla haridusvaldkonna digiplaani aluseks on Kose valla koolide Ardu Kooli, Kose Gümnaasiumi, Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkooli ja Oru Põhikooli
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digiplaanid.

Koolipidaja omab ülevaadet koolides olemasolevatest ja taotletavatest arendusmeetmetest ja IKT vahenditest.

Koolipidaja kinnitab, et Kose valla haridusasutuste poolt koostatud digipeeglid on kooskõlas Kose valla haldusaktidega ja koolipidaja kinnitab Kose valla
haridusvaldkonna digiplaani rahastamise ja teostamise.
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Ardu Kool

Eesmärgid

Õpikäsitus

A

B

C

D

E

Muutuste juhtimine

A

B

C

D

E

Digitaristu

A

B

C

D

E

Digiplaani nimetus: Ardu Kooli digiplaan (Kinnitamise kp: 17.04.2017 09:48:51)

Alusraport: Ardu Kool (kinnitatud 10.01.2017 12:17:31)

Plaani täideviimise periood: 01.2017 - 08.2019

Autorid: Egle Tänav ( sekretär);Ülle Pässa (direktor)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Eesmärgid:

Koolisisese infosüsteemi arendamine ja rakendamine.
Luua võimalused kaasaegse esitlustehnoloogia kasutuselevõtuks klassides.
Infotehnoloogia võimaluste integreerimine igapäevasesse õppetöösse.
Nutiseadmete kasutamine õppetöö mitmekesistamiseks arvestades iga õppija vajadusi ja võimeid.
Uute õppemeetodite toomine õppetöösse kasutades nutiseadmeid: projekti- ja õuesõpe, koostöö ettevõtete ja kogukonnaga.
Läbi IT võimaluste tõsta õpilaste ja õpetajate digipädevusi ning tõsta huvi õppeprotsessi vastu.
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Arendusmeetmed koolipidaja rahastusega

Arendustegevus Algus Lõpp Rahastajad Eelarve
Koolipidaja
summa Toetus

Koolitusvajadus
Õpetajate koolitusvajaduste kaardistamine.

09.2017 06.2019 Kooli oma vahendid muudest
allikatest; Koolipidaja rahastus

(määramata) 0 Osaline
Kose Vallavalitsus
võtab enda kanda
osa kuludest.

Haridustehnoloogi tugi
Haridustehnoloogilise toe võimaldamine
koolis; osalise tööajaga haridustehnoloogi
tööle võtmine

01.2018 06.2019 Kooli oma vahendid kinnitatud
aastaeelarvest; Koolipidaja
rahastus

(määramata) 0 Täielik
Vallavalitsus toetab
haridustehnoloogi
ametikoha loomist.

Digitaristu
Koolil on õppimist ja õpetamist toetav
digitaristu

09.2017 06.2019 Koolipidaja rahastus;
Projektitoetused; Riiklikud
olemasolevad toetusprogrammid

(määramata) 0 Osaline
Vallavalitsus toetab
haridustehnoloogi
ametikoha loomist ja
projektide
kaasrahastust.

Teised arendusmeetmed

arendustegevus Algus Lõpp Eelarve Rahastajad

Muutuste juhtimine 09.2017 06.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Õpetajate koolitamine 11.2017 06.2019 (määramata) HITSA
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Kose Gümnaasium

Eesmärgid

Õpikäsitus

A

B

C

D

E

Muutuste juhtimine

A

B

C

D

E

Digitaristu

A

B

C

D

E

Digiplaani nimetus: Kose Gümnaasiumi digiplaan 2020 (Kinnitamise kp: 04.05.2017 11:10:51)

Alusraport: Kose Gümnaasiumi digiraport (kinnitatud 04.05.2017 10:44:55)

Plaani täideviimise periood: 01.2017 - 01.2020

Autorid: Astrid Sildnik (Kooli administraator);Martin Medar (Koolijuht);Astrid Sildnik (Digiarengu töörühma juht)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Kose Gümnaasiumi infotehnoloogilise infrastruktuuri jätkusuutlik areng eelkõige e-õppe vajadustest lähtudes ning muuta e-õpe igapäevase koolitöö loomulikuks
osaks, kujundades õpetajates positiivset suhtumist.

1. Õpetajate digipädevused võimaldavad anda õpilastele edasi oskusi ja teadmisi digitaalses maailmas toimetulekuks - õpetajad suudavad orienteeruda
digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomisel ja kasutamisel; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid

2. Õpetajad oskavad suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades sh. on teadlikud digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust,
isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Kose Gümnaasiumi IKT arendamise eesmärgid 2017-2020:
Kose Gümnaasiumi digitaristu on kaasaegne, igapäevases õppetöös kasutatakse digiseadmeid, multimeediavahendeid.
Koolil on 2 tipptehnoloogial põhinevat nutiklassi+robootika- ja tehnoloogiaklass.
Erinevate õppevormide (e-õpe, õppekäigud, uurimuslik õpe, veebinarid jne) rakendamiseks vajalike ressursside planeerimine ainekavades ja kooli
eelarves
Rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat ja parandada õpetajate, kooli töötajate ja õpilaste digioskusi ning tagada ligipääs
kaasaegsele digitaristule.
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Arendusmeetmed koolipidaja rahastusega

Arendustegevus Algus Lõpp Rahastajad Eelarve
Koolipidaja
summa Toetus

Amortiseerunud arvutid ja
võrguseadmedon välja vahetatud uute
vastu
Gümnaasiumi arvutid on valdavas enamuses
amortiseerunud ning sõltuvalt kasutusest,
inimeste eelistustest ning vajadusest
vajaksid need väljavahetamist, kas uute
sülearvutite vastu või ka lauaarvutite vastu.
Arvutiklassis olevad arvutid on tänapäevased
ja vastavad tarkvara nõuetele. Küll aga oleks
tarvis hankida juurde mõned
videokaardivõimekusega arvutid
modelleerimistarkvara kasutamise
võimaldamiseks. Serveritest on oma eluea
ületanud kõik 3 kasutusel olevat masinat.
Riistvara amortiseerumise tõttu võivad nende
rikked põhjustada pikemaid katkestusi
teenuste töös. Serverite riistvara tuleks välja
vahetada, osad teenused (näiteks varundus)
tuleks üle viia pilvelahendustele või tekitada
riistvaraline tõrkekindlus virtualiseerimise
näol. Domeenikontroller tuleks välja
vahetada Windows serveri variandi vastu,
sest praegune Samba kontroller ei tööta
Windows 10 masinaid. Kooli serveriruum ei
vasta seda tüüpi ruumidele esitatavatele
standarditele: vee- ja tulekindluse osas pole
lahendusi kasutusel.

09.2017 09.2020 Koolipidaja
rahastus

45 000 45 000 Osaline
Vallavalitsus toetab arvutivõrgu ja serveri
uuendamist 2017 - 2020.
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Sisevõrgu korrastamine ja korraliku Wifi
võimekuse ja võrgu välja arendamine
Koolil puudub traadita võrk. Koolile oleks
vaja teha korralik Wifi võimekuse kaardistus
ning täielik võrgu välja arendamine, et kool
traadita võrguga katta. Praegune
raamatukogu wifi, mis kõigile kättesaadav,
on aeglane, halva leviga ning jookseb ühe
ainsa üle 10 aastase masina peal. Wifi
võimekuse loomine eeldab ka põhjalikku
sisevõrgu korrastamist. Kooli vana osa
sisevõrk koos kaabeldusega tuleb ümber
teha. Soovituslikult näiteks 1 suur switch ühe
kooli tiiva kohta, millest hargneks kõikidesse
antud tiiva klassiruumidesse vajalik
kaabeldus. Lisaks sellele tuleks luua ka
korralikud ühendused antud switchide ja
keldris paikneva peaswitchi vahel, et
vähendada kiiruse kõikumist ja võimalikke
katkestusi. Kaabeldus peamaja vanas osas
viia vastavaks tänapäevastele standarditele
koos mõõtmise ja markeerimisega.

05.2018 08.2019 Koolipidaja
rahastus

37 000 37 000 Osaline
Wifi korrastamist on alustatud ja toetame
2017 - 2020.

Arendustegevus Algus Lõpp Rahastajad Eelarve
Koolipidaja
summa Toetus

Teised arendusmeetmed

arendustegevus Algus Lõpp Eelarve Rahastajad

  Kooli digiplaanil puuduvad teised arendusmeetmed
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Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool

Eesmärgid

Õpikäsitus

A

B

C

D

E

Muutuste juhtimine

A

B

C

D

E

Digitaristu

A

B

C

D

E

Digiplaani nimetus: Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli digiplaan (Kinnitamise kp: 13.04.2017 12:24:16)

Alusraport: Raport 1 (kinnitatud 15.12.2016 12:08:55)

Plaani täideviimise periood: 01.2017 - 12.2019

Autorid: Piret Jaagu (Õpetaja);Signe Sirel (Kooli administraator);Signe Sirel (Direktor);Sirje Lepik (Õppealajuhataja)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Tagatud on järjepidev õpetajakoolitus. Õpetajate teadmised ja oskused võimaldavad igapäevaselt õppetöös kasutada veebipõhiseid keskkondi ja
digivahendeid. 

Asutuse digitaristu on kaasaegne, tehnilised vahendid võimaldavad õpilaste digipädevuste kujundamist. Asutuse haldusinfosüsteem on ühtlustatud, infolevi ja
aruandlus toimuvad elektroonilisel teel. Asutuses töötav IT/haridustehnoloog tagab digitaristu igapäevase toimimise ja toetab õpetajaid digivahendite
kasutamisel. 

Õpetajad ja asutuse hoolekogu liikmed on teadlikud asutuse digivaldkonna eesmärkidest ja tegevustest. Huvigrupid ja kohalik omavalitsus toetavad asutuse
digitaristu arendamist. 
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Arendusmeetmed koolipidaja rahastusega

Arendustegevus Algus Lõpp Rahastajad Eelarve
Koolipidaja
summa Toetus

IT/haridustehnoloogi ametikoht
Luua IT/haridustehnoloogi osaajaline
ametikoht kooli juurde, kes pakub IT ja
haridustehnoloogilist tuge. Ametikoht võib
olla ka vallapõhine, kus spetsialist teenindab
mitut haridusasutust.

01.2018 12.2019 Koolipidaja rahastus; Riiklikud
olemasolevad toetusprogrammid

(määramata) 0 Täielik
Vallavalitsus toetab
haridustehnoloogi
ametikoha loomist.

Teised arendusmeetmed

arendustegevus Algus Lõpp Eelarve Rahastajad

Õpetajakoolitus 04.2017 08.2019 (määramata) HITSA; Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Digiõppevara soetamine 05.2017 08.2019 (määramata) Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid; Kooli oma vahendid
kinnitatud aastaeelarvest

Ühtne tarkvara ja pilvesüsteem 09.2017 08.2018 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest; Riiklikud olemasolevad
toetusprogrammid

Koostöö ja meeskonnatöö 08.2017 12.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest; Projektitoetused

Tehniline valmisolek 05.2017 12.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest; Riiklikud olemasolevad
toetusprogrammid
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Oru Põhikool

Eesmärgid

Õpikäsitus

A

B

C

D

E

Muutuste juhtimine

A

B

C

D

E

Digitaristu

A

B

C

D

E

Digiplaani nimetus: Oru Põhikooli digiplaan (Kinnitamise kp: 08.05.2017 09:02:49)

Alusraport: Raport 28.10.2016 (kinnitatud 05.05.2017 15:42:38)

Plaani täideviimise periood: 08.2017 - 12.2018

Autorid: (õppealajuhataja);Aino Saava (Direktor);Tõnis Reinik (Haridustehnoloog)

Plaani kokkuvõte, eesmärk ja visioon

Plaani eesmärgid:

õppekava arendustegevus: eesmärkide sõnastamine muutuvas ajas, kohustuslike ja valikkursuste väljatöötamine, muutuva õpikäsituse rakendamine ja
huvitegevuse kirjeldamine õppekava täitmist toetava tegevusena;
vaimse ja füüsilise õpikeskkonna arendamine;
uusimate infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine õppeprotsessis;
õpetaja järjepidev areng: kvalifitseeritud kaadrile vajaduspõhise täiendkoolituse tagamine ning valmisolek elukestvaks õppeks;
hariduslike erivajadustega, sh andekate, õppekeelest erineva koduse keelega ja tervisest tingitud erivajadustega õpilaste toetamine ning vajaduspõhiselt
individuaalse õppekava rakendamine (sh infotehnoloogilisi vahendeid kasutades.

Soovime arvutiklassi 20 õpilase ja 2 õpetaja töökohta; näeme, et koolis peab olemas olema nn liikuv arvutiklass (tahvelarvutite baasil).
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Arendusmeetmed koolipidaja rahastusega

Arendustegevus Algus Lõpp Rahastajad Eelarve Koolipidaja summa Toetus

  Kooli digiplaanil puuduvad koolipidaja rahastusega arendusmeetmed

Teised arendusmeetmed

arendustegevus Algus Lõpp Eelarve Rahastajad

Uue muutuva õpikäsituse elluviimine 08.2017 12.2019 (määramata) Kooli oma vahendid kinnitatud aastaeelarvest

Digisuhtluskanalite laialdane rakendamine 08.2017 12.2019 (määramata) Projektitoetused

1 - 2 mobiilse arvutiklassi tööle rakendamine
kahes etapis

08.2017 09.2018 (määramata) Riiklikud olemasolevad toetusprogrammid
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