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SISSEJUHATUS 

Krootuse Põhikooli arengukava on koostatud aastateks 2022–2025. Arengukava on koostatud 

hetkeolukorra analüüsimiseks, eesmärkide seadmiseks ning arengusuundade kujundamiseks, 

et tagada kooli püsima jäämine ning luua kaasaegsed õpi- ja arengutingimused.  

Krootuse Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära arengustrateegia põhisuunad ja 

valdkonnad neljaks aastaks ning arengukava uuendamise korra.  

Krootuse Põhikooli arengukava on koostatud lähtuvalt ühisarutelude tulemustest, Krootuse 

Põhikooli põhimäärusest ning Kanepi valla arengukavast. Krootuse Põhikooli hoolekogus, 

õppenõukogus ja õpilasesinduses läbi arutatud arengukava kinnitab Kanepi Vallavolikogu. 

 

1. Visioon, missioon ja põhiväärtused 

VISIOON – Krootuse Põhikool on jätkusuutlik, kvaliteetset põhiharidust andev maakool, kus 

isiksust arendav, koostööd soosiv ja turvaline õpikeskkond kujundab õpilaste 

õpimotivatsiooni ja võimaldab omandada mitmekülgset haridust. 

Eesmärk on õppijakeskne kool, mis on saavutatav iga õpilase arengu toetamise ja 

õpikeskkonna loomisega. 

MISSIOON – Krootuse Põhikool annab võimaluse omandada kodulähedases õppeasutuses 

kvaliteetset põhiharidust ja ette valmistada noori, kes on konkurentsivõimelised 

gümnaasiumi- ja kutseharidussüsteemis. Eluks ette valmistamine toimub õpetades õppima 

läbi uudishimu. 

KOOLI LOGO elemendid kajastavad kooli väärtusi. „Ülikooli sambad“ ja avatud raamat 

sümboliseerivad õppijakesksust. 

 

Õpilassõbralik kool – Kool väärtustab õpilast, arvestab õpilaste vajadusi ja huve õppetööd 

planeerides ja tunniväliseid tegevusi kavandades. Õpilaste vahel on sõbralikud suhted, 
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üksteist hoitakse ja toetatakse. Koolis töötavad kvalifitseeritud, hea tasemega, vastupidavad, 

elurõõmsad, õpilasi toetavad ja oma tööd armastavad õpetajad. 

Traditsioonid ja koostöö – Kooli, paikkonna ajaloo ja riiklike traditsioonide väärtustamine. 

Traditsioonide elus hoidmiseks teeme koostööd huvigruppide vahel: kogu koolipere, 

õpilasesindus, lapsevanemad, hoolekogu, vilistlased, kohalik omavalitsus ja selle allasutused. 

Õpilaste individuaalsuse arvestamine – Kõigil õpilastel on võrdsed võimalused 

võimetekohase hariduse omandamiseks. Mõistame iga õpilase erisust ja arvestame 

individuaalsusega, jõukohastame õppetöö, vajadusel rakendame tugisüsteeme. Iga õpilase 

õpiedu on meile oluline. Leiame üles iga lapse tunnustust väärivad omadused. Kool pakub 

õpilastele eneseteostuseks erinevaid võimalusi huviringide kaudu. Aineõpetajad suunavad 

õpilasi konkurssidest, võistlustest ja aineolümpiaadidest osa võtma.  

Tervislikkus – Kool kuulub tervistedendavate koolide hulka. Väärtustame tervislikku eluviisi 

ja elukestva liikumisharrastuse teket ning loome selleks kõik tingimused. Koolisöökla pakub 

tervislikku toitu, õpilastel on võimalik päeva jooksul süüa puu- ja juurvilju.  

Looduslähedus – Kool asub maal, looduskaunis kohas. Asukoht soosib looduslikku ja 

keskkonnasäästlikku lähenemist õpilase arenguks. Õpilastele on loodud looduslähedane 

õpikeskkond, osaleme õppekäikudel, matkadel, teeme õuesõpet, osaleme metsa- ja 

keskkonnaalastel viktoriinidel, taimekasvatusprojektides, korraldame tunnis katseid. 

 

2. Hetkeolukord 

Krootuse Põhikooli aadress: Kooli 1, Krootuse, Kanepi vald, Põlvamaa 63514,  

registrikood: 75008574, kodulehekülg: www.krootuse.edu.ee 

Õppekeel: eesti  

Kooli pidaja: Kanepi Vallavolikogu 

Õppeasutus töötab põhikoolina, 9-klassikomplektilisena, igas kooliastmes kolm 

klassikomplekti: I kooliaste (1. - 3. kl), II kooliaste (4. - 6. kl), III kooliaste (7. - 9. kl). 

Õppetöö toimub päevases vormis. Kõigi klasside kasutuses on koduklassid. Lisaks on 

järgmised ainekabinetid: keemia-füüsika, muusika, kodundus ja käsitöö, tehnoloogiaõpetus, 

informaatika, avatud meelte tuba, võimla, jõusaalid. 

http://www.krootuse.edu.ee/


 5 

Kirjalike allikatega on tõestatud, et Krootuse kooli eelkäijas Karaski koolis hakati 

kooliharidust andma 1767. aastal, mis seisnes lugema õpetamises ja kirjutamise algete 

omandamises. 1. septembril 1989. aastal kolis koolipere Karaskist uude koolimajja Krootuses.  

Krootuse kool on paistnud silma hea ning tulemusliku õppe- ja kasvatustööga. Edukalt on 

esinetud aineolümpiaadidel, spordivõistlustel, taidluses. Tähelepanu pööratakse esteetilisele 

kasvatusele. Huvitegevus koolis toetab õppekava eesmärgistatud tegevust, mille sisuks on 

õpilaste teadmiste ja oskuste täiendamine: mitmesugused ainealased üritused, võistlused, 

külalisesinejad, väljasõidud, õppeekskursioonid, viktoriinid, laagrid, projektid jt õppetööd 

toetavad tegevused. Kool pakub õpilastele võimalusi õppeväliseks arendamiseks 

huviharidusringides. Kooli võimlat ja spordiväljakut kasutavad aktiivselt nii valla kui ka 

maakonna elanikkond. Koolimaja ja võimla on osaliselt renoveeritud, koolimaja ühes tiivas I 

korrusel asub Krootuse Lasteaed. 

Iga õpilase erisusega arvestamiseks peame oluliseks õppimist soodustava kaasaegse 

õpikeskkonna loomist. Arengukava eelmise perioodi jooksul oleme lahendanud mitu kooli 

jaoks olulist probleemi. Täidetud on järgmised arengukava eesmärgid: vahetatud on koolimaja 

katus, lihvitud ja lakitud koridoride põrandad, vahetatud II korruse uksed, paigaldatud 

termostaadid radiaatoritele, renoveeritud aula, paigaldatud uued valgustid aulasse ja õpetajate 

tööruumidesse, tehtud sanitaarremonti õppeklassides ja õpetajate tööruumides, paigaldatud 

kõikidesse õpperuumidesse projektorid, rajatud õuepaviljon. Kooli raamatukogusse on 

võimaluste piires muretsetud õppe- ja ilukirjandust. Kooli õppe- ja üldotstarbelised ruumid on 

puhtad ning kooli maa-ala on heakorrastatud.  

Kool kuulub 2001. aastast riiklikusse Tervist Edendavate Koolide võrgustikku. Kool on 

liitunud e-kooliga 2007. aastast ja infohaldustarkvaraga AMPHORA 2010. aastast, kooli on 

tunnustatud „Hea kooli rajaleidja“ tiitliga 2013. aastal. 

 

3. Õppeasutust mõjutavad peamised tegurid lähiajal 

Arengukavale eelnes riskihindamine, mille tulemusi oleme arvestanud arengukava 

koostamisel. 

Oluliseks väliskeskkonna teguriks, mis lähiaastatel võib mõjutada õppeasutuse tegevust, on: 

- hariduskorralduse ajakohastamine riiklikul ja kooli pidaja tasandil; 

- piirkonna majandustegevuse vähenemine, töökohtade ja eluasemete vähesus kohapeal; 

- laste arvu vähenemine piirkonnas; 
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- ühistranspordi ümberkorraldused. 

Oluliseks sisekeskkonna teguriks, mis võib mõjutada õppeasutuse tegevust, on: 

- kvalifitseeritud pedagoogilise kaadri olemasolu; 

- tugisüsteemide võrgustiku toimimine; 

- kooli töötajate senisest suurem kaasamine kooli tegevusse; 

- säästev käitumine; 

- protsessi- ja tulemuskeskne tööaja kasutamine; 

- kaasaegne ja turvaline töö- ja õpikeskkond. 

 

4. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad 

4.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Eesmärk:  

Avatud, väärtusi hindav, uuenduslik, eesmärgiteadlik, paindlik, empaatiline, koostööd tegev, 

hea mainega kool. Eesmärgiks on kogu organisatsiooniga kooli visiooni suunas liikumine. 

Põhisuunad:  

- Kooli personal on lojaalne oma koolile ja teeb koostööd ühiste eesmärkide 

saavutamiseks. Olulist rõhku pööratakse meeskonnatööle. 

- Kooli väärtusi (õpilassõbralik, traditsioonid ja koostöö, õpilaste individuaalsuse 

arvestamine, tervislikkus, looduslähedus) hindav koolipere. 

- Kooli stabiilse arengu tagamine ning õppimise ja õpetamise väärtustamise toetamine 

koolis ja ühiskonnas üldiselt. 

- Kaasaegne ja õppijakeskne kool. Kool säilib põhikoolina, 9 klassikomplektiga. 

- Õppekava, arengukava, üldtööplaani, sisehindamise, eelarve ja tagasiside vahel on 

sidusus. 

- Digipädevuste arendamiseks on koostatud digiplaan. 

- Kooli dokumentatsioon on korras ning vajadusel uuenev. 

- Kiire ja efektiivse infovahetuse toimimine, kasutades tänapäevaseid võimalusi (Google 

kalender, e-kool, blogid, suhtlusvõrgustikud jne). 

- Informatiivse ja ülevaatliku kodulehe uuendamine. 
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- Kooli tegevuste suurem kajastamine meedia kaudu. 

 

4.2. Personalijuhtimine 

Eesmärk:  

Motiveeritus, kõigi töötajate  rahulolu, koostöö, ühised väärtused, toetatus ja haritus. 

Põhisuunad:  

- Motiveeritud ja ühtse meeskonnana tegutsev personal. 

- Koostöise õpetamise jätkamine – aineõpetajate ja tugispetsialistide omavaheline koostöö. 

- Töötaja panus kooli arengusse. 

- Kvalifitseeritud ja digipädev personal, kes lähtub õpilaste arenguvajadustest. 

- Missioon, visioon ja põhiväärtused on aluseks arendava töökeskkonna loomisel. 

- Töötajatele koolituste ja enesearengu võimaldamine. 

- Saadud tagasiside (arenguvestlused, eneseanalüüsid, rahulolu-uuringud) põhjal 

muudatuste elluviimine. 

- Koolis on motiveeriv personali tunnustamissüsteem. 

- Kooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks 

korraldatakse konkurss. 

- Vastuvõetud otsused on kaalutletud ja ellu viidud. 

 

4.3. Koostöö huvigruppidega 

Eesmärk:  

Erinevate huvigruppide (kooli pidaja, hoolekogu, lapsevanemad, õpilasesindus, vilistlased 

jne) aktiivne kaasamine tegutsemisse ja otsustusprotsessidesse. 

Põhisuunad:  

- Toimiv infovahetus huvigruppidega, sh huvigruppide rahulolu ja tagasiside kogumine. 

- Rahvusvahelistes ja kodumaistes koostööprojektides osalemine õpetajate ja õpilaste 

silmaringi laiendamiseks ning õpetajate professionaalse arengu toetamiseks. 
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- Kanepi valla kolme kooli vahel koostöövõimaluste leidmine. 

- Koostöö tihendamine valla kultuuriseltsidega, ettevõtjatega, naaberkoolidega. 

- Koostöö Rajaleidja ning laste ja noorukite vaimse tervise keskustega. 

- Kooli tegemiste kajastamine kogukonnas, meedias. 

 

4.4. Ressursside juhtimine 

Eesmärk:  

Kaasaegne, õppekava täitmist tagav, tervisenõuetele vastav, turvaline ja esteetiline 

õpikeskkond. Hästitöötav, õppijakeskne kool. 

Põhisuunad:  

- Õpikeskkonna kaasajastamine ja mitmekesistamine. Õppijat toetava õpikeskkonna 

loomine. 

- Koolimaja tehnosüsteemide kaasajastamine ja sanitaarremondi teostamine. 

- Kooli inventari heaperemehelik kasutamine, uuendamine. 

- IT-alase riist- ja tarkvara kaasajastamine. 

- Sportimis- ja puhkepaikade kaasajastamine. 

- Tugiteenuste parema kättesaadavuse tagamine. 

- Elektrienergia, kütte ja vee kasutamise analüüsimine ja säästlikkuse kava koostamine. 

- Keskkonnasäästlik lähenemine ressursside kasutamisele. 

- Säästlik ja põhjendatud eelarve kasutamine. 

- Lisarahastamine erinevatest projektidest. 

 

4.5. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Eesmärk:  

Kõigile õpilastele mitmekülgsete võimaluste loomine individuaalsust arvestavaks 

võimetekohaseks õppeks ja arengu toetamiseks. Tulemuseks on õnnelik, rahulolev, loov, 

ennastjuhtiv, positiivse ellusuhtumisega õppija, kes tuleb hästi toime järgmisel haridusastmel. 
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Põhisuunad:  

- Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava õpikäsituse rakendamine. 

- Õppekava rakendamisel nüüdisaegsete haridussuundumustega arvestamine, eelkõige  

õpi-, digi- ja sotsiaalsete oskuste ja väärtushinnangute kujundamine. 

- Õpilaste ainealase võimekuse arendamine ning elus toimetuleva inimese kasvatamine. 

- Tugiteenuste (pikapäevarühm, abiõpetaja, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, 

koolipsühholoogi abi, HEV-õpilaste toetamine) pakkumine ja spetsialistide omavaheline 

koostöö. 

- Õppija pingutuste, arengu ja saavutuste märkamine ja tunnustamine. 

- Õppekava sidumine ettevõtlusõppega ning innovaatiliste lahenduste integreerimine. 

- Õppija suunamine enesejuhtimisele ja eneseanalüüsile - vajaduste, eesmärkide, tulemuste 

ja valikute eest vastutamine. 

- Õpilaste keskkonna- ja terviseteadlikkuse kujundamine. 

- Õpilaste kaasamine kooli juhtimisse ja nende algatuste toetamine. 

- Motiveeriva, turvalise ja järjepidevat arengut toetava õpikeskkonna loomine. 

- Andekatele õpilastele arendamise võimaluste loomine (osalemine olümpiaadidel ja 

konkurssidel). 

- Õpilaste karjäärinõustamine teadlike valikute tegemiseks tulevikus. 

- Liikluses toimetuleku ja käitumise õpetamine. 

 

5. Kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad tervisealastes küsimustes 

Tulenevalt sotsiaalministri 13. augusti 2010. a määrusest nr 54 „Koolitervishoiuteenust 

osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale“ 

§ 2 lõike 2 punktist 7 on seatud järgmised kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad: 

- Kooliõe teenuse parem kättesaadavuse kooliruumides. 

- Õpilaste arengu jälgimine ning lapsevanemate nõustamine. 

- Immuniseerimise korraldamine.  

- Õpilaste tervishoid. Õpilaste tervisekäitumise muutmine ja teadlikkuse suurendamine. 

- Füüsilise õpikeskkonna viimine vastavusse kehtiva õigusega. 
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6. Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 

Arengukava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused 

saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning õppeasutuse areng tagatakse 

igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise kaudu. Arengukava elluviimiseks 

vajalikud rahalised vahendid planeeritakse kooli eelarves igal aastal eelarve koostamise 

käigus tulenevalt kooli üldtööplaanist. 

 

7. Arengukava uuendamine 

Arengukava elluviimiseks kavandatakse iga õppeaasta alguseks detailne arengukava 

rakendusplaan kooli üldtööplaanis. Iga õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava elluviimist 

ning koostatakse õppeaasta kokkuvõte, mis kajastab arengukava elluviimise hetkeseisu. 

Õppeaasta kokkuvõte arutatakse läbi kooli õppenõukogus ning õppenõukogu esitab 

ettepanekud arengukava uuendamiseks. Uuendatud arengukava kinnitab kooli pidaja, olles 

eelnevalt saanud arvamused kooli hoolekogult, õpilasesinduselt ja õppenõukogult. Järgmise 

sisehindamise käigus selgitatakse välja kooli tugevused ja parendusvaldkonnad, mis on 

aluseks eesmärkide ja põhisuundade kavandamisel uues arengukavas. 
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LISA 1. 

Suuremad investeeringud aastatel 2022 - 2025 (eurodes): 

Eestvedamine ja juhtimine 

Investeering 2022 2023 2024 2025 Finantseerija 

Avatud meelte tuba 8 000    projekt 

Kiire internet  10 000   KOV, projekt 

Sportimis- ja puhkepaikade 

kaasajastamine 

 25 000 

ronimislinnak 

350 000 

Staadion 

 KOV, 

projektid 

Võimla valgustus 25 000    KOV 

Võimlasse kardinad/liikuvad 

vaheseinad 

   15 000 KOV 

Heli- ja valgustehnika  5 000 5 000 5 000 KOV 

Keldri remont (drenaažid 

vihmavete väljumiseks, 

staadionipoolne keldrisein) 

71 000    KOV 

Keldri keskosa remont  3 000   KOV 

Kunstiklass keldrisse  3 000   KOV 

Fuajee disainimine ja remont  20 000   KOV 

Aula rõdu kinni ehitamine 

talveaiaks 

   25 000 KOV 

Klassidesse ventilatsiooni 

ehitamine 

 60 000 40 000  KOV, 

projektid 

Elektrisüsteemi 

renoveerimine 

  5 000 85 000 KOV 

KOKKU: 104 000 126 000 400 000 130 000  

 

 

 


