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Sissejuhatus

Heimtali Pdhikooli (edaspidi kool) arengukava on dokument, milles kirjeldatakse dpetajate,
dpilaste, personali, lastevanemate ja teiste huvigruppidega koost<icitegevusi aastani 2017 .
Arengukava koostamise kiiigus hinnati haridusasutuse hetkeolukorda, toodi viilja kooli tugevused
ja parendamist vajavad kiiljed ning kavandati tegevused arendusprotsessis eesmiirkide
elluviimiseks.
Kooli arengukava elluviijate tilesanne on kindlustada pi.istitatud eesmiirkide saavutamine parema
arengukeskkonna loomisel. Arengukavas siitestatu liihtub pdhikooli- ja giimnaasiumiseadusest ,
kooli pdhim2iiirusest ja P?irsti valla arengukavast 2013 - 2017 ja Piirsti valla hariduse arengukava
aastateks 2012-2016. Arengukava koostamisel on arvestatud ka PGS $ 78 ldikes 3 nimetatud
sisehindamise aruandes miirgitud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

Vfi.rioon

Heimtali P6hikool pakub dpilasele mitmekesiseid isiksuse eripiira ja vajadusi arvestavaid
vdimalusi pdhihariduse omandamiseks kodu liihedal.
Kool loob parima keskkonna, kus areneb iseseisva mdtlemisoskusega isiksus, kes tuleb toime
oma elu ja tti6ga, arendab ennast ja omandab viiiirtushinnanguid, mis aitavad kaasa iihiskonna
arengule, hindab haritust ja viiiirtustab elukestvat 6pet, mtiiiratleb end oma rahva liikme ja
kultuurikandjana.

Visioon

Kool on Piirsti valla (edaspidi vald) ainuke p6hiharidust v6imaldav kool, kus on turvaline ja uuele
avatud, samas traditsioone hoidev ja viiiirtustav dpikeskkond, arendav ja erinevaid vdimalusi
pakkuv huvitegevus, toetatakse iga 6ppijat, viiiirtustatakse kdiki inimesi ja usaldusel pdhinevat
koostocid, viiiirtustatakse kodukohta ja kohaajalugu. Heimtali Pdhikool on m6isakool.

KooLI Ur,nrsnr,ooMUSTUS
1.

ASUKOHT

Kool asub Kesk- ja L6una-Eesti piiril Viljandist 10 km edelas Heimtali ktilas Pdhja- Mulgimaal.
Koolimaja asub Raudna j6e tirgoru kaldal, looduslikult kaunis Heimtali m6isa pargis.
Kooli naabruses asuvad lasteaed, hobusekasvandus, koduloomuuseum, rahvamqa, Kiiiiriku (Anu
Raua) kiisit<idtalu.
3 km kaugusel tegutseb Ramsi Lasteaed-Kool.
Heimtali Pdhikool on Piirsti vallas suurim haridusasutus

ja aastatel2}ll ja2012 ka Viljandimaa

suurim maapdhikool.

2. AJALOOLINE ARENG

Heimtali Pdhikooli eelkiiijaks loetakse Heimtali vallakooli, mis asutati 1821. aastal.
Koolimaja asus vdikeses puumajas Heimtali mdisakeskusest 1,5 km kaugusel, kus alustas
Oppetcicid 20 6pilast. Esimene teadaolev 6petaja-koolijuht oli Villem Roger 1835.aastast.
I864.a. ehitati uus kivist koolihoone, mis on siiilinud ttinaseni ja seal paikneb koduloomuuseum.
1879. aastal sai Heimtali vallakooli juhatajaks Tdnis Veldmann, kes oli ametis 32 aastat.
1918. aastast juhtis kooli tema vennapoeg Jaan Merilai, kes oli ametis 1944. aastani, mil ta
arreteeriti ndukogude v6imu poolt.
1932.a. kolis kool Heimtalisse Siversite mdisa hiirrastemajja. Samal stigisel liideti Heimtali
kooliga Vardi Algkool. Opilasi oli kokku 116.1920.- 3Ondatel aastatel pandi alus rahvusliku
kooli traditsioonidele. Ndudliku dppetci<isse suhtumise kdrval austati koolis riigitegelasi ja
kirjanikke. Pidulike si.indmustega tiihistati riigi tiihtpiievi. Tci<jtasid puhkpilliorkester, laulukoorid,
niiite- ja tantsuring, koolis olid "Kodutritred" ja "Noorkotkad". Kooli internaadis elas 50 - 60
6pilast.
1939.a. aprillis nimetati Heimtali vald Raudna vallaks. Sama aasta l.augustil nimetati kool
Raudna 6-klassiliseks Algkooliks.
Kooli nimede muutused kuni tiinaseni:

l82I
1927
1939
1940
l94l
1944
1951
1959
1989
l99l
20ll

Heimtali Vallakool
Heimtali 6-klassiline Algkool
Raudna 6-klassilline Algkool
Raudna Mittetiiielik Keskkool
Raudna 6-klassiline Algkool
Raudna Mittetaielik Keskkool
Raudna 7-klassiline Kool
Raudna 8-klassiline Kool
Raudna 9-klassiline Kool
RaudnaP6hikool
Heimtali P6hikool
20II.aastal ttihistas Heimtali kool 190. juubelit ning taastas algse asukohajiirgse nime.
2006. aastal valmis kooli vdimla rajamise projekt. Ehitamist alustati septembris 2007 ning
spordihoone avati 2008. aasta augustis mdisa ringtalli ajalooliste mtiiiride vahel.
Alates 01.09. 2008 dpetavad kaks Heimtali kooli pedagoogi SA Viljandi Haigla
Psiihhiaatriakliiniku lasteosakonnas haiglaravil olevaid koolikohustuslikke dpilasi.

Koolis on saanud dpetust mitmed tuntud inimesed. Neist m6ned kuulsamad:
Johannes Vares-Barbarus - arst, luuletaja, poliitik
Mart Raud
- rahvakirjanik
Andres Siirev
- niiitleja, lavastaja
Ants Rulli
- meditsiinidoktor
Silvia Valjal
- kunstnik
Erik-Juhan Truuviili
- poliitik
Aate-Heli 6un
- kunstnik
Siim Kiirner
- kunstnik, luuletaja
Helle Leppik
- endine "Ugala" kirjandusala juhataja/ hetkel tciritab
Paistu Pdhikoolis eesti keele ja kirjanduse dpetajana
Helle Pullmann
-psiihholoogiadoktor

3. OLUKORD AAST

AL 2012

3.1. Opilased
201212013 6/a on riigi poolt eraldatud rahag klassikomplekti dpetamiseks. Lisaraha saame vallalt
pikaptievariihm a(12) ja dpiabi (6) tundide korraldamiseks
Opilaste arv septembis 2012 oli 118. Klassis keskmiselt 13,1 6pilast. Opilaste arv kooliastmeti:
I - 38, II - 38, III - 42.
Koolis 6ppis lapsi rahvastikuregistri andmetel Piirsti vallast 99, Halliste vallast 8, Kdpu vallast 4,
Abja vallast2,ningViljandi linnast 5. Opilasi arvuti kohta 5:1.

3.2. Pedagoogid
201212013 (1.sept. seisuga) tri<itas koolis

1 direktor

2

vanemdpetajat
(sh 2 triiskohaga haigladppe dpetajat ja tiks lapsepuhkusel)
t huvijuht (iiks lapsepuhkusel, teine asendaja)
dppealaj uh atala 0,5 ametikohta
sotsiaalpedagoog 0,5 ametikohta
pikapiievariihma dpetaj a 0,5 ametikohta
Opiabi 6petaja 0,25 ametikohta
Pedagoogi kvalifikatsioon on kdigildpetajatel ning nad omavad diplomit vastava aine
dpetamiseks, vaid ajaloo- ja tihiskonna dpetuse 6petaja jiitkab veel eriala omandamist Tartu
Ulikooli avatud 6ppes.
Keskmine tiiiendkoolituse maht on 61,45 tundi 6petaja kohta (tileriigiline keskmine 49,6).
Opetaj ate vanuseline j aotus :
Kttri29-aastased - l, 30 - 3gaastased - 3, 40 - 4gaastased - 5, 5O-5gaastased - 8, 60aastased ja
vanemad - 3 .
Pedagoogide ja arvutite suhe on 1:1.

17 lpetajat

3.3. Teenindav personal seisuga L.september 2012.

1
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1
1
2
1
1
I
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a

majandusjuhataja-sekretiir
IT juht

kokk
koka-abi
koristajat
remonditririline
spordihoone administraator
spordihoonereklaami-jaturunduskoordinaator
spordihoonekoristajat

Ko o li j uhivad direktor, dppeal

aj

uhataj a, huvij uht j a maj andusj uhataj a.

Kooli t<icid reguleerivad Eesti Vabariigi Haridusseadus, pdhikooli- ja giimnaasiumiseadus, Pdrsti
valla ja Heimtali Pdhikooli pdhim?iiirused, kooli arengukava, dppekava, tririsisekorraeeskiri ning
kodukord.

3.4. Huvitegevus
20I2l20l3.dppeaastal on dpilastel vdimalik osaleda l8 erinevas huviringis:
kodu-uurijad ja noorgiidid, erinevad koorid ja solistid, pilli6pe, rahvatantsuringid, kunstiringid,
inglise keele ringid, spordiringid ja treeningriihmad, puut66ring, kodutiitred, raadioring.
Esmaspiievast neljapiievani on peale tunde spordihoone klassid avatud erinevateks tunniv[listeks
tegevusteks.

Opilased v6tavad osa maakonna ja vabariiklikest oliimpiaadidest, konkurssidest,
spordivdistlustest, miilumiingudest, viktoriinidest ning koolinoorte laulu- ja tantsupidudest.
Mudilaskoorile on omistatud II kategooria.
Lisaks veel osalevad dpilased viiljaspool kooli huviringides ja -koolides: Ramsi Vaba Aja
Keskuses, Piiri Spordihoone kergejdustiku ettevalmistusrtihmas, Heimtali Hobusekasvanduses,
Vilj andi linna huvikeskuses, kunstikoolis, spordikoolis ja muusikakoolis.

3.5. 6pi- ja tiiiikeskkond
Kool kuulub mdisakoolide tihendusse ning osalenud tileriigilises kiilastusmiingus,,Unustatud
mdisad" k6ik kaheksa suve. Miing on loonud eelduse oma kooli ajalooga siivitsi tegelemiseks ja
vdimaluse ennast selle kaudu esitlemiseks. Miingus saavad noorgiidid arendada oma oskusi,
innustades eakaaslasi rohkem teada saama kooli/m6isa ajaloost. Renoveeritud mdisahoone
suurendab kiilastusmiingus osalejate huvi ning vdimaldab dpilastel loometegevuse esitlemist,
dppida ja saada kogemusi klienditeeninduses, kohvikut<i<is, toiduvalmistamises, lauakatmises ja
kombe6petuses, lilleseades j mt.

2008. aastal avatud kooli spordihoones on lisaks vdimlale kaasaegselt sisustatud muusika-,
arvuti- ja kunstiklassid ning Heimtali rahvaraamatukogu.
Oppetriri kaasajastamiseks on arvutiklassis 20 6ppekohta ning interaktiivne tahvel.
Muusikakabinet on saanud tiiiendust Orff-instrumentaariumi niiol. Kunstiklassis on ainealaseks
tciciks kohandatavad lauad ning spetsiaalsed riiulid trj<jde hoidmiseks ja kuivatamiseks.
Kdigis kolmes klassis on dataprojektorid, muusika- ja kunstiklassides tolmuvabad tahvlid.
Opetajate toas, klassides ja treeneriruumis on dpetajatele loodud 12 uut t<i<ikohta kaasaegsete
arvutitega, mis on parandanud tingimusi e-kooli kasutamiseks ning tundide ettevalmistamiseks.
Hoone mitmekesised vdimalused ei leia veel piisavat kasutamist elukestva 6ppe ning kogukonnaj a noorteke skuseks kuj unemi se vaj adustest liihtude s.

Kooli peahoone mdisahiiiirberis on renoveeritud. Selles on ainepdhiselt mribleeritud kabinetid,
kuid olulist t?iiendust ja kaasajastamist vajavad bioloogia, geograafia, loodusdpetus, fiitisika ja
keemia dpetamiseks vaj alikud vahendid.
Nendes klassides on ka kaks interaktiivset tahvlit ja v6imalus niiidata filme. Igas klassis on
dpetajate tdcivahendiks arvuti. Kasutusel on kokku neli komrst.
I komrsel asuvad olulised ainekabinetid eesti keele ja kirjanduse, bioloogia-geograafialoodus6petuse, keemia-ftiiisika, matemaatika (ajalugu), v66rkeelte, kasitdo ja kodunduse
dpetamise tarbeks. Lisaks Sppealajuhataja ja direktori kabinet, dpetajate tuba ja puhkenurk,
keemia ja fliiisika 6ppevahendite ruum, saal, muuseumituba, kdcik ja s<icigisaal. Samal komrsel
asuvad ka vajalikud abiruumid.
II komrsel paiknevad klassiruumid 1.- 4. klassile, sotsiaalpedagoogi kabinet, majandusjuhataja
kabinet..
kabinet ja raadiosdlm ning hoiuruum 6ppevahendite jaoks.
Soklikomrsel on poiste t6<i6petuse ruumid.
Opi-ja t<lcikeskkond on tdnu ulatuslikele remonditciridele ja spordihoone rajamisele viidud
vastavusse seadusest tulevate nduetega.

III komrsel on sisustatud huvijuhi

3.6. Kokkuvdte Raudna/Ileimtali P6hikooli arengukav a2010-2012 tiiitmisest

Kooli arengule aitasid kaasa:

I

Koolisisese juhtimise valdkonnas:
Direktori vestlustes kdigi tddtajatega tulid v?ilja nende ootused ja ettepanekud t<i<i parendamiseks,
mis aitavad kavandada jiirgmisi tegevusi ja paranes info liikumine kollektiivi sees ja kahe
dppehoone vahel.

Koolimeeskond osales Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikesksuse poolt liibiviidud
arenduskoolitusel, mille kiiigus tcjotati vllja kooli sisehindamise si.isteem ja koostati esimene
aruanne.

II

Oppekasvatustdcis ja huvitegevuses toimisid h?isti kooli dppekava tiiitmine, dpilaste

tugisiisteemi arendamine, huvitegevuse mitmekesistamine ja pdhjendamata puudumiste arvu
viihendamine miinimumini.

III

Suur positiivne muutus oli kooli peahoone (m6isa hiirrastemaja) remondi l6pp ning sellega
kaasnenud kaasaegsed 6pi- ja tcicitingimused

Arengukava rakendamise perioodil ei dnnestunud:
o Ellu rakendada sobivat siisteemi ja vormi kooli kroonika koostamiseks, mistdttu koolielu
j ?iiidvustamine pole olnud terviklik

o

Saada

trtikivalmis kooli ajaloo raamatut eelkSige t<i<i mahukuse t6ttu

r

Kutsuda ellu kooli vilistlaste kogu, kes oleks vahendaja koolildpetaj ate jakooli vahel ning
esindaks vilistlasi

o

Soetada 6pi- ja tdtikeskonna vajaliku inventari (dataprojektorid igasse klassiruumi,

saalitoolid ja kardinad/rulood, muuseumitoa sisustus) ja 6uerajatiste (staadion,
terviserada, turmnimisvalj ak) ehitamine

o

Kujundada eelkutsedppestisteemi 6pilaste parema karjiiiiriplaneerimise eesmiirgil, kuna
see osutus liiga keerukaksja kulukaks (lisarahastust projekti abil ei saanud)

KOOLI TUGEVUSED (kooli arengut soodustavad tegurid) JA NORKUSED (kooli arengut
pidurdavad tegurid), VOIMALUSED JA OHUD ehk SWOT ANALUUS
4.

TUGEVUSED
Turvaline asukoht Vilj andi liihiiimbruses
Pdhikooli siiilimiseks on piisav hulk
6pilasi. Samas dpilaste arv klassis
vdimaldab individuaalset tririd.
Kvalifitseeritud pedagoogid j a piisiv
kaader
Kaasaegne 6pi- ja t<irjkeskkond
Tulemuslik pikaaj aline kodu-

uurimistegevus
Ouedpet ja loodussObralikku mdtteviisi
arendamist vdimaldav milj cidviiiirtuslik
park
Kooli avatus uuendustele (toimiv e-kool,
kodulehekiilg intemetis j a huvitegevuse

NORKUSED
Osade dpilaste halb kiiitumine, kooli

viiiirtuste ndrk tunnustamine, viihene
empaatiav6ime ning sellest tulenev
koolikiusamine
Koolipstihholoogi ametikoha puudumine
Kooliviiliste tegevuste sdltuvus
6pilasstranspordi kulukusest
Oppekava toetavate ekskursioonide j a
dppekiiikude sdltuvus rahalistest
v6imalustest
Terviseraj a j a turnimisviiljaku puudumine
Staadioni puudumine
Poistele suunatud huvitegevuse viihesed
vdimalused

blogi)
Opilastele tasuta tervislik koolitoit
Opilaste edukas esinemine vdistlustel,
konkurssidel, oli.impiaadidel
Vdimaluste piires toimiv tugisiisteem
erivaj adustega dpilastele
Triikis ilmunud kaks ajaloolise sisuga
raamatut Heimtali mdisast
Kooli ajaleht,,Heimtali Teataja" (iga
6ppeveerandi l6pul) veebis ja
paberkandjal
Triritav kooliraadio,,Mdisa HAAI"
Pikaajalised haridustraditsioonid ja
koost<iri kogukonna j a lastevanematega
Osalemine ktilastusmiingus,,Unustatud
mdisad" algusest peale
Juurduv karjiiiiridpe
Aktiivne sotsiaalpedagoogiline tegevus
Oppekasvatustritid mitmekesis tav ad,
huviringid ja avatud klassid vahetult
peale tunde kuni busside viiljumiseni
Muuseumituba j a selle arendamine
Hariduselu mitmekesistamine l2ibi
projektit<io
Omaalgatuslikult tegutsev hoolekogu
Kauaaegsed sdprussidemed Petershageni
Pdhikooliga Saksamaal
Koolivormipluusi juurutamine kui
tihtsuse tugevdamise vdimalus

VOIMALUSED

OHUD
8

o

| .
I
o
I o
(Puiatu, Ramsi)
I
o Kooli vilistlaste huvi kooli arengusse, I
kontaktide hoidmine kooliga
I o
o Mdisakompleksi tutvustamise teenuste I
laiendamine, lisatulu toomine:
I o
ja
t'utuskohtade loomine/leidmine dpilastele I o
lalistele, t6iskasvanutele koolituste
I
orraldamine, t<iti- ja puhkelaagrite
I
ine, projektide abil lisaraha toomine I
ndustegevusse)
o Kaunite Kunstide Kooli loomine
o Kooli piirkondliku tiihtsuse ja positiivse
Kohaliku lasteaia liitmine kooliga parem koostci<i, jiirelkasv koolile
Parandada koostdcid valla koolidega

Arendustegevuse s6ltuvus

-ujandusoludest
Tcicitus elanikkonna seas, mis halvendab

opilaste ja perede majandus-

ja sotsiaalset

olukorda
Karistamatuse tunde tekkimist
soodustavad lihiskonna viiiirtushinnangud
Vanemate ajapuudus lastega tegelemisel
Mdnede aastakiiikude puhul on piir, mis ei
vdimalda rohkem opilasi juurde v6tta
,riiit. praegune S.klass (siind.2000.a) 18
Opilasega

maine tdstmine liibi atraktiivse ja
omaniiolise dpikeskkonna, kooli
asukohaeeliste ja traditsioonide parem I '
kasutamine

Jiireldused SWOT analiitisi ndrkuste ja ohtudega toimetulemiseks:
o Tugisiisteemi (eripedagoogi, taiskoht pikapiievariihma kasvataja tririlerakendamine)ia
viiiirtuspdhise kasvatuse (dppekasvatustritis prioriteet) tiiiustamine
o Kasutada hiisti aega japlaneerida stindmusi 6pilastranspordi reaalsetest vdimalustest

o
o
o
o
o
.
o

l?ihtudes

Jiirgnevate aastate eelarves leida v6imalusi dppeekskursioonide ja -kiiikude liibiviimiseks,
turnimisviilj aku j a staadioni raj amiseks
Leida kompromisse poiste soovide ja kooli v6imaluste vahel neile arendavate
vabaajategevuste loomiseks (sportimisvdimalused 6ues: staadion, turnimisviiljak)
Toimetulekuks erivajaduste ja viihese 6pimotivatsiooniga dpilastega t6sta dpetajate
pddevusi tiiiendkoolituste, kollektiivi tihiskoolituste ja iseseisva enesetiiiendamise abil
Majandusoludest sdltub kooli eelarve, mis m6jutab arendustegevust. Oluline kasutada
olemasolevaid ressursse ratsionaalselt
Aidata dpilaste sotsiaalsete ja majanduslike raskustega toimetulekul kasutada nii
moraalset kui materiaalset abistamist ( sotsiaalpedagoogiline tri6, v6rgustikutrid,
annetused, vaj adusel suunata abi saamiseks omavalitsusse)
Opilaste kiiitumismudelite kujundamine liihtuvalt viiSrtuskasvatuse pdhimdtetest koost<icis
lastevanematega
Vanemate ajapuudusest tulenev viihene tegelemine lastega hoida klassijuhatajatel
arenguvestluste ajal olulisel kohal, et ka viihest aega kasutataks kvaliteetselt

5. KOOLIARENDUSE POHISUUNAD JA VALDKONNAD

L?ihtudes kooli visioonist on prioriteetne dppekasvatustorj kvaliteedi tagamine
alusel j a kokkulepitud vaartuste kinnistamine :

riikliku dppekava

l.

Ausus
2. Eestlus
3. Ettevdtlikkus
4. Koostorioskus
5. Seaduskuulekus
6. Siiiistlikkus
7. Toimetulek ja eneseareng
8. Tolerantsus
9. Vastutus
10. Uksteise austamine ja viisakus
Kooliarenduse pdhisuunad:

1) Kooli stiilimine pdhikoolina

2)
3

)

4)
5

)

6)
7)
8)
9)

koos kvalifitseeritud pedagoogidega
Paikkonna ja mdisakooli kultuuri ning ajalugu viiiirtustamine liibi kooli dppekava ja
,,Unustafud mdisate" ktlastusmiingu
Personali tiiiendkoolitamine ltihtuvalt elukestva 6ppe p6himdtetest
Viiiirtuskasvatuse tdhustamine j a riskikiitumise ennetamine
Koolis viilj akuj unenud traditsioonide j iitkamine
Kolmepoolse koostci<i (6pilased-6petajad-lapsevanemad) arendamine, dpilaste vanematele
sobivate enesetiiiendamise vdimaluste leidmine
Kohaliku lasteaia Heimtali Pdhikooliga (kooli nime siiilitamisega) liitmine, lasteaialaste
paremaks kooliks ettevalmistamisel kooli dpikeskkonda kasutamine
Staadioni, terviseraja ja turnimisviiljaku rajamine dpilaste (eriti poiste) tegevusvdimaluste
mitmekesistamiseks
Opilaste ja td<itajate turvalisuse tagamine koolihoonetes ja territooriumil

5.1. OPPE. JA KASVATUSPROTSESS
5.1.1. Opilase areng

Opijdudlu

1.

Tiiiustada 6pilaste motiveerimise ning m6jutamise siisteemi

2. Saavutada v6imalikult maksimaalne koolikohustuse tiiitmine
3. Siivendada koosttjtjd tugivdrgustiku liikmetega dpilaste toetamiseks
Terviseedendus

1.

2.
3.
4.
5.

Luua 6uetundide toimiv siisteem
Leida koos dpilasesindusega uusi vdimalusi dpilaste m6jutamiseks suitsetamisest
loobumisel ning osaleda Suitsuprii klassi konkursil
Opetaj atel j atkata 6pilaste hiigieeniharj umuste kuj undamist
Innustada 6pilasi tervislikult toituma ja liikuma
Juurutada tervistedendava kooli tegevusp6himdtteid
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Hariduslike erivajadustega dpilaste toetamine

1.

2.
3.
4.

Tiiiustada HEV tugististeemi ja analiiiisida selle toimimist
Hoida tci<is dpiabi riihmad I ja II kooliastmes
Teha koosttirid Viljandimaa 6piabi- ja ndustamiskeskusega
Arendada dpilastes nende tugevaid kiilgi ja toetada eriandekaid dpilasi

Huvitegevus

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Arendada tunniviiliseid tegevusi ning leida selleks suuremaid ressursse, pakkuda
eesmiirgistatud ringitegevust igale huvi-j a vanusegrupile
Informeerida 6pilasi v6imalustest ja soodustada osalemist huvikoolides ning kooliviilistel
siindmustel
Korraldada vdimaluste piires dpilastele arendavaid viiljasdite
Anda viilja kooliajalehte ja hoida tcicis kooliraadio
Toetada 6pilasesinduse tti6d ja kaasata neid siindmuste ettevalmistamisel ja liibiviimisel
Jiitkata koost<icid teiste haridus- ja noorsootd<i asutustega

5.1.2. Oppekava

1. Viia kooli dppekava vastavusse

uue Pdhikooli

riikliku

dppekavaga hiljemalt 1.

septembriks 2013

2. Fikseerida dpetajate ainekavades
3.
4.
5.
6.
7.

dppeainest tulenevad n6uded ja hindamine

v6imalikult iiksikasj ali selt
Juurutada III kooliastmes dpilaste loovtcici koostamine
Viia labi karjiiriridppetunnid III kooliastmes ja testida dpilaste kutsesobivus ja -voimekus
Tutvustada edasidppimisvdimalusi, suunata Spilasi info leidmisel
Tutvustada dpilastele Piirsti valla ja Viljandimaa asutuste/ettev6tete ameteid ja elukutseid
Teha koost<ici Viljandi Rajaleidja Keskusega

5.1.3. Oppekorraldus ja -meetodid

1.

Rakendada kujundava hindamise p6him6tteid

ja fikseerida kooli hindamisjuhendis

diferentseeritud t<irl tunnis
aine- ja tdcikavasid dppeaasta algul vastavalt dppeprotsessi
muutustele j a vaj adustele
Analtiiisida 6ppetdri (sh eksami-ja tasemetcicide) tulemusi ja teha kokkuvdtteid
6ppendukogus
Korraldada erinevaid ainealaseid klassiViiliseid tiritusi
Korraldada dppetci<ld ka v?iljaspool klassiruumi: 6ues, muuseumis, 6ppereisidel, projekti

2. T?iiendada 6petajate
3.

4.
5.

raames

jm

5.2. EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE

1.

2.
3.
4.
5.

Areneda meeskonnatcidd valdavaks kollektiiviks
Arendada kooli sisehindamise siisteemi ja 6petajate, 6pilaste ning koolipersonali
motivatsiooni siisteemi
Viia l[bi iihinemine Heimtali lasteaiaga
Luua siisteem kooli tegevuse dokumenteerimiseks (kroonika) s6nas ja pildis
Kaasta dpilasesindus kooli arendustegevusse, toetada dpilasi nende ettevdtmiste
konaldamisel, viiiirtustada Opilastepoolseid algatusi
l1

6.
7.
8.

Korraldada lahtiste uste piievi
Osaleda kiilastusmiingus,,Unustatud mdisad"
Tagada dpilaste ja personali vaimne ning fi.iiisiline turvalisus ja tervise kaitse
koolimaj ades ning -territooriumil

5.3. TO6 PERSONALIGA

1.

2.

Tagada pedagoogide vastavus kvalifikatsioonile
Vdtta ttidle sobivaimad kandidaadid liihtudes vabade ametikohtade tiiimise konkursi

liibiviimise korrast

3. Tagada tcicitajate informeeritus ja kaasatus kooli arendustegevusse
4. Innustada tocitajad tridtama tulemuslikult ja end tiiiendama, pidada nendega
5.

regulaarseid
arenguvestlusi
Liibi personali tunnustamise ja m6jutamise motiveerida neid mitmektlgselt panustama
kooli arendamisse ja positiivse maine kujundamisse

5.4. TOO HUVIGRUPPIDEGA

1.

Teha koostci<id miiiiratletud huvigruppidega nende tegevusega seotud valdkondades:
dpilasesindus, lapsevanemad, hoolekogu, kooli vilistlased, Vilj andi N6ustamis- j a

Opiabikeskus 6NOf;, Viljandimaa Rajaleidja Keskus, Piirsti vallavalitsus, Piirsti valla

2.

haridusasutused (Ramsi ja Puiatu Lasteaed-koolid, Heimtali ja Piiri lasteaiad),
Petershageni PK Saksamaal, MTU M6isakooli Selts, Heimtali muuseum, Heimtali
Hobusekasvandus j a Heimtali rahvaraamatukogu.
Viia liibi rahulolu-uuringud dpilaste, koolipersonali ja lastevanemate seas ning sellest
tulenevalt planeerida parenduste elluviimine

5.5. RESSURSSIDE JUHTIMINE

1.

2.
3.
4.
5.

Varustada k6ik kabinetid kaasaegse esitlustehnika ja vajalike dppevahenditega
Hoida kooliruumid ja hooned vastavuses tervisekaitse ning pliisteameti
n6uetele
Algatada staadioni, terviseraja ja turnimisvaljaku ehitus
Varustada m6isamaja vajaliku mricibli ja kardinate/ruloodega.
Hoida korras kooli liihiiimbrus

t2

ARENGUKAVA KOOSTAMINE JA KINNITAMINE
Heimtali Pdhikooli arengukava koostatakse ja muudetakse vastalrrses P?irsti vallavolikogu
miiiirusega (20. aprill20Il nr 33) Arengukava koostamise ja kinnitamise kord.
Arengukava koostamine
Arengukava koostatakse v2ihemalt viieks kalendriaastaks vastuvdtmisele jiirgnevast aastast
arvates.
Arengukavas miiiiratakse :
1
) haridusasutuse arenduse pdhisuunad j a -valdkonnad;
2) koolides turvalisuse tagamise - ja dpetajate tiiienduskoolituskava;
3) tegevuskava kolmeks kalendriaastaks .
Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes mtirgitud tegevuse tugevuste ja
parendusvaldkondade ga.

Arengukava uuendamine
Arengukava taitmist anali.iiisitakse vtihemalt kord aastas.
Arengukava tegevuskava kuulub uuendamisele iga aasta l.novembriks tiipsustades tegel'usi
j iirgneval kalendriaastal.

Arengukava muudatused kinnitatakse arengukava koostamise ja kinnitamisega samas korras.

Arengukava kinnitamine
Arengukava esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks hoolekogule, dppendukogule ja
dpilasesindusele.
Arengukava kinnitab Piirsti vallavalitsus.

Kiiesolev arengukava on liibi arutatud dppenSukogu koosolekul 18. oktoobril 2012. aastal ja
hoolekogu koosolekul 24. oktoobil 2012.a.
Kooliarenduse p6hisuundi ja-valdkondi on tutvustatud lastevanemate iildkoosolekul ja
6pilasesinduse koosolekul.
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TEGEVUSKAVA aastani 2015
Teeevused(1)

Tfrhtaes?l

Vastutaia(3)

Pidev

Ainedpetajad

Miirkused(4)

fegevuse mdiu

I.OPPE- JA
KASVATUSPROTSESS

I.I.OPILASE ARENG

0prrOuorus
Valmistada ette ja
suunata Spilasi osalema
erinevatel
oliimpiaadidel,

Iga 6petaja
viihemalt kord

)pilaste vdimalus

6ppeaastas

ring mitmekesistada
ippetririd. Andekate
rendamise v6imalus

(vdimalusel)

v6istlustel ja
konkurssidel
Korraldada koolis
dpioskustel pShinevaid
ettevdtmisi ning osaleda
maakondlikel
oltimpiaadidel
Koostada individuaalse
ndustamise kava
dpilaStele, kes on
j iitinud klassi-kursust
kordama, saanud
puudulikke
kokkuvdtvaid hindeid

Igal 6ppeveerandil,
Uleminekueksamid,
loovt66d
Vastavalt

Luua siisteem, kus on
iilevaatlikult v6imalik
kajastada kdikide
dpilaste tulemusi kooli
esindamisel
TERVISEEDENDUS
Luua duetundide toimiv
siisteem

riiidata teadmisi ja
:nnast tiiiendada

jad
Aine6petaiad
Ainedpetajad

Ka juhul, kui

6pilane tuleb meie

vajadusele

kooli

Spilastel vdimaldatud
5ppida vastavalt oma
ydimetele

klassikursusekordajana v6i on
dpilane mingil
pdhjusel miiiiratud
kodudppele
Pidev

Sotsiaalpedagoog,
Klassijuhatajad

Pidev

IT-spetsialist

Iga klass
viihemalt
l tund
niidalas

juhataja
Aine6petajad

Oppeala-

6ue6ppes

MSjutada dpilasi
loobuma kahjulikest
hariumustest

)pilastel v6imalus

Oppealajuhataja,
Klassijuhata-

v6i on jiiiinud
hindamata
Jiirgida pdhjendamata
puudumiste korral
viilj atcicitatud siisteemi
tagamaks
koolikohustuse tiiitmine

:nnast vdrrelda teistega

Pidev

K6ik
dpetajad

Huviiuht

Koostcjri juhtkonna, Koolikohustuse

klassijuhatajate,
lastevanemate,
valla lastekaitse- ja
noorsoospetsialistiea
Niiit. Moodle
keskonnas, mille
alusel saab
korraldada
tunnustamist

;iiitmine tagatud

Kasutada kogu
dppeaasta v[ltel

Vlitmekesistada
ippeprotsessi

Jiisteemi loomisel
:unnustamine lihtsam
ring ka siiilib
:elnevate tulemuste
nfo

kooli liihiiimbrust
duedppeks (lisaks
kehalise kasvatuse
tundidele)
lgal 6la kavandada
konkreetsed
tegevused

ferviseedendus
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(suitsetamine,
ebatervislik toitumine,
viihene liikumine, liigne
arvutikasutus ims)
Kooli k66gis juhinduda

Opilasesindus

feadlikus ja
:erviseedendus

Pidev

Juhtkond
Opetajad

Reg.

Direktor

(ollektiivi

oktoobris

Klassijuhataiad
K6ik tciritajad

ihtsustunde kasvatus
rins tervislikkus
{arjumuste
rujundamine

tervisliku koolitoidu
ideedest ning liibi selle

Klassijuhatajad ka
klassijuhatajatundides

dpetada lapsi tegema

6ieeid valikuid
Osaleda Suitsuprii
klassi iileriigilisel
konkursil

Jiitkata

'

Pidev

hiigieeniharjumuste
juurutamist dpilastes

N6ustada dpilasi ja
vanemaid, et ei satuks
kiusamise ohvriks

Kiite pesemine
enne s<i<iki
DuSi all kiiimine
peale keh.
kasvatuse tundi ims

Pidev

Sotsiaalpedagoog
Klassijuhataiad

Vajadusel kutsuda
spetsialiste
viiljastpoolt

Kooliviigivalla

Juhtkond

Vajadusel taotleda
eelarvesse lisaraha

IEV dpilased on

:nnetamine

HARIDUSLIKE
ERIVAJADUSTEGA

6prrasrp
TOETAMINE
Hoida tcids
6piabiriihmad k6ikides
kooliastmes
Eripedagoogi ja
6piabi6petaja tdcile
rakendamine

Leida uute dpilaste
kohanemisraskustest
i.ilesaamiseks uudseid
mdjutusvahendeid ja
-vOimalusi

Igal
6ppeaastal

;aanud individuaalset

rbi
Esimesel
v6imalusel

Pidev

Direktor

Sotsiaalpedagoog

Klassijuhata-

jad

Vastavalt PGS
tuleb kooli pidajal
kindlustada
hariduslike
erivajadustega
6pilaste
eripedagoogiline,
psiihholoogiline ja
sotsiaalpedagoogili
ne teenus.
Pdhiliselt 4.-9.
klassi teistest
koolidest tulnud
dpilaste suhtes

lEV 6pilased on
iaanud individuaalset
rbi

Spilased on kohanenud
<ooligaja suudavad
:iiita kodukorda.
funnisegajaid ja
<oolikiusajaid on
rdhem

HUVITEGEVUS
Rakendada t<i<ile

huviringid kooskSlas
ndudlusele ia

September

Huvijuht

K6ik huvilised
ringijuhid esitavad

funnivtilise tegevuse
nitmekesistamine

t66kava

l5

pakkumisele

Huvijuht

E-N alates kell
14.20 kuni
koolibussi
viiliumiseni
V6imalusel
triikkida tiks leht
triikikojas
viirviliselt

rlaba aja sisustamine

Klassijuhataiad

y'dimalus 6pilastel
:nda loomingut
utvustada. Info
iikumine.
funnustamine
Koost<i<is
V6imaluste kasutamine
6pilasesindusega,
ring huviliste
luua raadioring
:akendamine kooli
irituste labi viimisel.
.nfo liikumine
Valla, maakonna ja Vdimalus vdrrelda
iileriigiline tasand
)pilasi ning kokku
roida materiaalseid
rahendeid tirituste
lrganiseerimisel
Vastavalt
Karj iiAridppe tegevus,
projektide
nis tutvustab erinevaid
ja
edukusele
meteid. Samuti
kampaaniate
;otsiaalse arengu
pakkumistele
:egevus

Iga 6la
l6pul

Huvijuht

Analiitisi tulemusel

Saada teada

kavandada
jtirgmise 6/a
teqevus

ruvitegel'use
<itsaskohad

Viia kooli dppekava

K6ik

Juhtkond

Meeskonnat<idna

fiiklik

vastavusse POhikooii
riikliku dppekavaga

klassid

K6ik

:akendatud

hiljemalt

ainedpetajad

valmib kooli
dppekava,
ainekavad koostab
vastav ainedpetaja
Vastavalt uuele
dppekavale ning
tehniliste
6ppevahendite
lisandumisele

f<irikavad liihtuvad
{iklikust dppekavast ja
rdimaldavad Opetajal

Eesmiirk hoida
dpimotivatsiooni ja
suurendada dpilaste
vastutust

)pilasi hinnatakse

Rakendada trirlle avatud
klass esmaspiievast

Oppeaasta

nelj apiievani erinevate

tegevustega
Jatkata koolilehe

Iga veerandi
l6pul

Huvijuht

Kutsuda ellu
kooliraadio,
moodustada meeskond
ja leida vahendid

Esimesel
vdimalusel

Huvijuht
IT-spetsialist

J[tkata koostdr]d
valdkonna haridus- ja

Pidev

Juhtkond

Pidev

Huvijuht

viiljaandmist

noorsoot<i<i asutustega

Korraldada 6pilastele
arendavaid viilj asdite j a
karjiiiiriOppe reise

Viia labi rahulolu
ktisitlus

Sotsiaalpedagoog

ring vdimaluste
;ihipiirane kasutamine

T.2.OPPEKAVA

1.

Kaasajastada
dppeainete tci<ikavad

septembriks
2013. a.
Enne 6ppeaasta algust
(erandina I
6ppeveeran

K6ik

.

aine6petajad

di2.

Kaasajastada kooli
hindamisjuhend
l?ihtudes kujundava
hindamise pdhimdtetest

niidalaks,
kui vastav
6ppevara
pole
ilmunud)
Enne 6/a
algust

Oppeala-

juhataja

,eha

dppekava on

tulemuslikku t66d

rujundava
rindamise
r6himdtete iiirsi
T6

Jiitkata inglise keele
eelkursust 2. klassis'
alustada saksa keel
eelkursust 5. klassis
Jatkata valikainena
karj iiiiridpet 8. klassis.
Teha koost<i<id Innove
ja Viljandi Rajaleidja
Keskusega
Arendada viilja
Heimtali Kaunite
Kunstide Kooli (KKK)
dppekavaja kavandada
rakendus

lgal Sla

Juhtkond
Ainedpetajad

Igal

Karjiiiirikoor-

6ppeaastal

dinaator

2014-2015

Juhtkond

Fikseerida
diferentseeritud tc;c;
hindamine tunnis
Eesm?irk tagada
)pilastel v6imalus
parem
;aada eelteadmisi
ettevalmistus
'z66rkeeles
v66rkeele dppeks
T<i<ikavas ja
)pilased on valmis
tildtririplaanis
:egema valikuid
kajastada
fhikooli ldpetamisel
karjiiiiristindmused
koolis ja viiljaspool

kooli
Viia labi
ajurtinnakuid
arutelukoosolekuid

ja

1.3.

6pparonnar,DUS

JA _MEETODID

Kasutada iira
maksimaalselt
ainekabinettide
v6imalused 6ppet6<i
innovaatilisemaks ja
mitmekesisemaks
muutmisel
Soetadajuurde
dataprojektoreid

Pidev

K6ik
ainedpetajad

Vastavalt
eelarvele

Juhtkond

Fiitisika-keemia
Bioloogia
Muuseumituba
Spordihoone
klassid +
raamatukogu

Vastavate ainete 6ppe-

Igas klassis
statsionaarne

)ppetundide
nitmekesistamine

;egevus mitmekesistub

aparatuur
(proiektid)
Oppet<i6 sidumine
erinevate projektide,
6uesdppe,
6ppereisidesa
Osalemine Comeniuse
proj ektis j a partnerite
vastuvdtt
Rakendada t<irile

2013

20ts

Heimtali KKK

Viia lAbi Heimtali

Veebruar
2015
Juhtkond
Huvigrupid

fastavalt riiklikule
ippekavale

Juhtkond
Opilasesindus

\rendada silmaringi,

Valla hariduse
arengukava
Leida projektijuht

ilukestva 6ppe
rdhimdtete
'akendumine. Kasutada

idee KKK
rakendamiseks

ira

20t3

Juhtkond
Vallavalitsus

Valla hariduse
arengukava

Pidev

Oooeiuht

Arutada labi nins

lasteaia iihinemine
pdhikooliga

Muuta klassiiuhatai ate

=2015

Suhted
Petershageniga

rafJaanope

rikkalikku

nateriaalne baas
)iirsti valla
raridusarengukavast
iihtuvalt. Sailiks
asteaed Heimtalis
(oostri6 eri

t7

koo st<i<i j iirj epidevaks

T6husamalt t6sta esile
6pilasliidreid j a kaasata
neid eestvedamisse
Aidata kaasa hoolekogu
kompetentsi t6stmisele
ja kaasata strateegilisse
juhtimisse

Pidev

Klassijuhatajad
Huviiuht
Huvijuht

Pidev

Juhtkond

Heimtali.PK

3l.august
2013

sisehindamise aruande
esitamine
Jii5dvustada kooli
tegevus kroonikasse
Kasutada kooli maine
kujundamisel senisest
erurm vallalehe, Sakala

im meedia vdimalusi
Hoida kooli
kodulehekiilg aktiivne
ja uuenduslik
Algatada koolistaadioni
ehitus

leppida kokku
iihtsed
kiiitumisiuhised

Umarlauad
Verandakohvikud
Osalemine
koosolekutel
Info iasamine

)pilasesindusest
rsavdtt aktiivsem

(oolitatud
apsevanemad

ja

:sindusorgan on
<ompetentsem

(ogu kooli tegevus on
rraltiiisitud

Juhtkond

Leppida kokku
vorm ja vastutajad

Pidev

<ooliastmeti on
;6husam

Pidev

Huvijuht

lga kuu iiks lugu
vallalehte

3rganisatsiooni
?itkusuutlikkuse
:agamine
Positiivse maine
<ujundamine

Pidev

IT spetsialist

Oluline allikas
infovahetusel ja

?ositiivse maine
<ujundamine ning info

tegevuse

iikumine

2013-2014

direktor

kaiastamisel
Projekteerimine

Uikliku dppekava j rirgi
rajalike tundide liibi
,'iimiseks

TOO
PERSONALIGA
3.

Viia labi regulaarselt

I x niidalas

Direktor

Teisip?ieviti

nfo liikumine

Juhtkond

infominutid,
MEMO sellest
e-kiriasa k6isile
Liihtudes kooli

rldudluse

6ppejuht

vajadustest,

ielgitamine

infovahetust

Luua iilevaatlik silsteem
tiiiendkoolitustes /
iimberdppes osalemisest

20r3

ja vajaduse

millistes
valdkondades
dpetajad end

Leida sobivaid
v6imalusi personali
koolitamiseks, et tagada
kdigi professionaalne
osalus kooli toimimises
Parandada huvieruppide

Pidev

Direktor

Pidev

Sotsiaal-

tiiiendavad / iimber
6pivad
(Arengukava
lisa nr 5 )
Kollektiivis on
igaiihel oma
pSdevusedja
vastutus
Vastavalt

Kooli t<i<is vajalike
ilesannete tAitmine

-iibi ennetustegevuse
18

vdrgustikut<i6d

pedagoog

viiljat66tatud
tegevuskavale

<ooliviigivald viiheneb

Direktor

Vdimaluste
muutudes vaadata
iile

foimiv siisteem

Kaasata erinevate

laada selgust erinevate
ruvigruppide ootustest
a koostada
egevuskava

kooliviigivalla
ennetamiseks ja sellega
tegelemiseks
Tiiiustada personali
motiveerimise ning
mdiutamise siisteemi
4.

1

x aastas

,'6imaldab motiveerida
:rititaiaid

roo

HUVIGRUPPIDEGA
Kaardistada v6imalikud
koostri<ipartnerid ja
huvigrupid ning
maarata kindlaks
valdkonnad ja
vdimalused
Uurida huvigruppide
rahulolu

Aasta
alguses

1

x aastas

Juhtkond

valdkondade
ettevdtmistesse

Juhtkond

viilja
ja
siisteem
vorn
T<i<itada

(ka
internetipdhine),
mis vdimaldaks
saadud tulemusi
vdrrelda ja
kasutada
parendustegevuses

iaada selgust erinevate
ruvigruppide ootustest
a koostada
egevuskava

5. RESSURSSIDE

JUHTIMINE
Kirjutada projekte
lisavahendite
leidmiseks koolielu

Pidev

Juhtkond
Opetajad
IT spetsialist

20t3-2017

Direktor

edendamiseks,
ideede teostamiseks

Luua 6ues sportimise
tingimused

Lisavahendid
eelarvelistele
vahenditele
dataprojektorite
jms ostmiseks,
6ppereiside
korraldamiseks

?araneb

Koostci<is

funniviilise tegevuse

vallavalitsusega
staadioni,
terviseraja ning

rarandamine

6ppeja
ruvit66 kvaliteet

ja

ippet<ici kvaliteedi
:Sstmine

turnimisviiljaku
raiamine
Suurendada dpetajate

piidevust IT vahendite
kasutamisel ja
6ppeainete
integreerimisel
Rakendada siiiistva
majandamise ja
keskkonnahoiu
pdhimdtteid nine

Pidev

Juhtkond
Opetajad

Ldimitud aine- ja
keeledpe

Arvuti algdppe

Pidev

Koik t66tajad

integreerimine
aine6ooesse
OK liibiv teema,
viiiirtushoiakute
kujundamine,
oroiektit<lcl

Vlitmekesistab
)ppetridd ja suurendab
)petaja pddevust

Vlateriaalse baasi

larandamine seoses
,aaskasutus materj alide
<asutamisega.

I9

kujundada kogu
koolipere vastavaid
hariumusi
6. TURVALISUS JA
KOOLIHOONES JA
TERRITOORIUMIL

Ruumide kasutamisel
liihtutakse tervisekaitse
eeskirjadest

Pidev

K6ik

Opilase turvalisuse
6ppetunnis tagab
ainedpetaj a, vahetunnis
korrapidaiad Spetaiad
Kui 6pilane tahtlikult
rikub, l6hub vdi kaotab
kooli vara, peavad
vanemad materiaalse
kahiu hiivitama
Mistahes ohuolukorras
liihtutakse kriisiplaanist

Pidev

K6ik

Opilaste

ja

koolitricitajate
turvalisust ohustava
olukorra ennetamiseks
ning olukorrale
reageerimiseks on
kasutusel
jtilgimisseadmestik,
mille salvestuste
niigemise Siguse annab
direktor

t<i<itajad

dpetajad

Vastavalt
vajadusele

K6ik

Pidev

Direktor

Aluseks
Sotsiaalministri
miiiirus

)pilastel j a tricitaj atel
:ervislikud tingimised

Aluseks kooli
kodukord

furvaline dpikeskkond

Aluseks kooli
kodukord

)pilase vastutuse
;uurendamine

kriisiplaan

Jhutus

asjaosalised
Vajadusel vdimalusel
;aada tiiiendavat

infot

:aasesitamisel
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LISA

1

Eelarve tegevuskav ale 2013-2015
Tegevusvaldkond

Vahendid

Aeg

250 EUR kuus

Alates
september

50 EUR

Iga
6ppeveerandi
l6pul

Miirkused

HUVITEGEVUS
Rakendada tocile huviringid
koosk6las ndudlusele ja

pakkumisele
J atkata ko olilehe viilj aandmist

2OO

Kutsuda ellu kooliraadio,
moodustada meeskond ja leida
vahendid
Korraldada 6pilastele arendavaid
viili asdite i a kari iiiiridppe reise

OPPEKAVA
Viia kooli dppekava vastavusse
Pdhikooli riikliku dppekavaga

EUR

50 EUR

I x Sppeaastas viirviline
leht triikikoj as triikitult
2OOEUR

20l2l13.6la
algus

2055 EUR

9

OOO

EUR

20t2l13

I5EUR dppeaastas iga
6pilase kohta

01.09.20t3

Iga uuele dppekavale
iilemineva klassi
(3.,6.,9.k1)dpilase kohta
2OOEUR

Arendada vlilja Heimtali Kaunite
Kunstide Kooli (KKK) 6ppekava ja
kavandada rakendus
Soetada juurde dataproj ektoreid
Uute ainekabinettide sisustamine
Bioloogia
Geograafia
Keemia
Kodundus
Muusika
Kunstitarbed (paber, raamatud)
Petershageni kooli delegatsiooni
vastuvdtt
Heimtali kooli delegatsiooni s6it
Petershagenisse

EESTVEDAMINE JA
STRATEEGILINE JUHTIMINE
Algatada koolistaadioni ehitus
Staadioni viili aehitamine
Terviserada ia turnimisv?iliak
Osta haliastustraktor
Osta vSikebuss

Puuduolev mri<ibel ia kardinad

2013 siigis

Rakendada tririle
proj ektijuht j a -meeskond

3 600 EUR

2013

Igasse klassiruumi
statsionaarne aparaat

20r2l13
12900EUR
1030
2500
865
575
400
I5OO EUR

2014

mikroskoobid koos
mikro skoobikaameraga,
dhukindla kaanega
klaaspurgid,
prepareerimi skomplektid,
mobiilne andmete
kogumise komplekt ims
Juhtkond

5OOOEUR

2015

Juhtkond

20 000 EUR
500 000 EUR

2013-t4
2016
20t5
2014

Proiekteerimine
Valla arengukavas

60000
8020

71 890

2013

Lisa 8
Bussiliising,
kiiigushoidmise kulud
tulevad olemasoleva
dpilastranspordi kuludest.
LisaT

20r3
21

Ettevalmistused kooli 1 95.
aastapiieva t?ihistamiseks 20 1 6
TOO PERSONALIGA
Tiiiustada personali motiveerimise
nine mdiutamise siisteemi

2OO

EUR

aastas

2015

Juhtkond
Toimkond

2013-14

Juubelid, tcidj uubelid,
muud tunnustused

22
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2

Kooli kauaaegsete traditsioonide loetelu

Tarkusepiiev
Siigislaat
Spordipiievad siigisel, talvel ja kevadel
Mart Raua stinniaastapiieva tiihistamine Kiiiiriku talus
Opetajate piiev
Kooli si.innipiiev
Mardipiiev/ kadripiiev
Advendiaeg
J6ulupidu, -t6<itoad ja -niiidend
Vastlapiiev
Eesti Vabariigi aastap?iev
Uleriigiline noorteiiritus Proloog
Kevadkontsert
Osalemine Heimtali kiisitocllaadal
Kooli l6puaktus
Oppeekskursioonid kultuuriloolistesse j a looduskaunitesse paikadesse
Preemiaekskursioon tublimatele
Maastikumiingud
Valla koolide suusapiiev
Heakorratalgud kevadel j a si.igisel
Vilistlaste kokkutulekud kooli juubeliaastatel

ZJ

Lisa

3

Heimtali Pdhikooli I klassi 6pilaste prognoos
(rahvastikuregistri 13.09.2012 alusel Piirsti vallas) ning v6rdlus eelnevate aastatega
2013

2014

2015

2016

2017

I7

8

10

I2

l5

Eelnevad 5 aasat
aastat I Klassl
klassi astui

arv

2008

2009

2010

20tl

2012

l6

T2

15

13

l0

OPILASTE ARV 2OI3 .2017
KLASS/
2013
AASTA
T
t7

2014

2015

2016

2017

T2

15

8

10

10

t7

8

10

t2

ru
IV
V
VI
VII

13

10

t7

8

10

t4

13

l0

I7

8

9

l4

13

l0
13

t7
l0

I

18

9

l4

10

18

9

t4

VIII

10

18

9

t3
t4

IX
KOKKU

13

l0
l0

10

18

9

ll4+

109+

110+

111+

108+

Eelnevate aastate kogemus niiitab, et dpilaste arvu aitavad hoida vdi kasvatada ka dpilased, kes
tulevad 4.-9. klassi teistest koolidest (+).
Enamus aastatel on lisaks Piirsti valla registris olevatele lastele lisandunud ka Halliste, Kdpu vm
omavalitsuse 6pilasi, mis annab eelduse Opilaste arvu ptisimisele 110-120, st et kevadel ldpetajate
asemele tuleb umbes sama arv lapsi siigisel I klassi. Naabervaldade mdju on viihenenud seoses
laste arvu tildise viihenemise trendis. Kindlasti tulevad need, kellel vanem 6de vdi vend on juba
Heimtali koolis.

LISA 4
Prognoos Heimtali pdhikooli tulude ja kulude kohta

Kooli tulud koosnevad valla poolt eraldatud eelarveosast, omatulust (teenuste mtiilk spordihoones
ja mdisamajas) ning projektidega (LEADER, KIK, KOP, KULKA, jt erinevad sihtotstarbelised
fondid) taotletud summadest.
Kulud tehakse vastavalt kooli eelarvesse laekuvatele summadele.
Otsuste tegemise aluseks on kooli arengukava ja selle lisas tegevuskava.

24
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5

Opetaj ate tiiienduskoolituskava

Aluseks on 6petajate kvalifikatsiooni tiiitmise ndue 160 tundi tiiiendkoolitust 5 aasta jooksul, sh
iseseisev dppimine.
Vajadused on viilja selgitatud direktori arenguvestluste kiiigus dpetajatega.

Valdkonnad:
1. Ainealane

2. Pedagoo gilis-psiihholoogiline
3. Eripedagoogiline

4. Klassijuhataj a triri
5. ITK valdkonna vdimaluste ldimimine ainedppesse

Riigi poolt eraldatavad summad dpetajate tiiiendkoolituseks ei vdimalda enamus vajadusi
rahuldada. Sellest tulenevalt on rdhuasetus dpetaja jaoks tasuta koolitused, mis on enamasti
Euroopa fondide toel ja mida pole v6imalik ette planeerida. Lisaks kasutatakse iira maakonna ja
vabariiklike aineiihenduste poolt pakutavad vdimalused. Oluline roll jii?ib ka iseseisvaks
dppimiseks, mille fikseerimiseks on koolis vtilja tdcitatud vastav kord.
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Lisa 6

lleimtali Lasteaia ja Pdhikooli iihendamisel arvestuslikud tiiOkohad
Teenindav:
Momendiseis-

LASTE.
AED
majandus

0'25x479,32=l

POHI.
KOOL
Majandus

19"83

Remondi-

0r3x110,76:33,

mees

kokk

05,0x447,38=22

Majandus

1,0x479,32

Remondi-

1,0x332,30

3,69

1,0x278,02

23

Remondimees

1,1x358,77:39

kokk

1,0x290,80
1,0x278,02

kokk

2,0x358,77=717
,54
1.0x278.02

KOKKU

3.5 = 1070.53

KOKKU

5.0 = 1807.18

4,65

majahoidja

PLANEERING

mees

0,5x278,02:13
9,01

KOKKU

2.15 = 686.72

Kokkuhoid-0,65 kohta , palgas lisandub 49,93 eurot kuus

0,5x858 :429,03

1,0x728,59

0,5x447,38=223,69

Kokku

728,59

652,72

Oppealajuhataja

1,0x858,06

0,5x447,38=
223,69
1081,75

Kokkuhoid 0,5 kohta, palgas 299,56 eurot kuus.

+

KOik Kokku 1415,31
1723,25 =3138,56
2 888,93
Tiiiihdive viiheneb L,L5 kohta, tiiiitasud 249,63 x 12 = 2 995,56 eurot aastas
Juhtimiskuludeks arvestuslikult 10 7o kooli direktori palgaastmest
Kokkuhoid- Kokkuhoid sekretiiri ja 6ppealajuhataja madalamalt palgaastmelt. Arvamus-T<j<i
kvaliteedi t6us, kuna konkreetset ametit peab tiks tcicitaja, mitte ei ole mitmete ametite t<ici
konaldatud liibi tihe inimese.
Lugupidamisega
Eero Metsvahi

Heimtali Pdhikool
Direktor
Mdr kus e d : Arvutused niiitavad t<i<ih6ive viihenemist 1,15 kohtaja palgafondi kokkuhoidu 2995 +
1018 :4013 eurot aastas.

Ellu Roosioja
pearaamatupidaja
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LisaT
Bussi kulud 60 kuuks
Rendimaksete tasumise graalik rendilepingu le nr

KLIENT:
VABA:

H€ll;tTAL! POHIKOOI

ldgvlTo

113COl

VALUUTA:
SOETU9MAK9UMU$:

EUR
32033

tr;tAKSEPEHIOOD KUUDEST
ESIMENE BENDIMAKSE

60

0.0ei
0,00
250;; I 008,25

Jaak
TAFNIJAL€ TASUMiSE KUUPAEV
JABGM|SE FENDTMAKSE KuupiEv

4.12.2$12
29.12.2&:1?

32 033,0C
32 033,00

c.00
460.24

se,${

460.24

82,00
82.00

46il,44

82,0!

460,24
46$,24

8?.00
s2.00
82.00
82,00
88,00
82.00
82.00
82.00

25.01.29t3
29_03.2813
29"04.?013
29"05.?013
29.06.2013
2S.S7,2813
29.$&,2$13
29"0S.?0 t3
29.1 0.20 t3
29"'11.2013

31 2S?,79
30 928,58
30 558,29
30 186,S3
29 814,4S
?9 44t,96
?9 066,35
?8 090,65
28 313,86

23.1?.2C13
29.01.20r 4

27

27 556,98
170.89

+eo-aa

2S"04.20r 4
2S_05.2014

26 795J0
?6 413,39
2A 029.98
25 645,44

460.24
4S0.?4

29.06_2014

?( ?<o

?G

4ffi,24

29.07.20r4

?4 873,02
24 485.13
24 eS6.t0

460,24
460.24
460.24

s2,00
82,00

49t,24

A?M
82,00
82,00

e9_10.2C14

23 314,66

22522.23

46e.?4
460.24

29.0r.2015

22 526.66

4$*.24

9?m

t?

133,S4

21
21
20
20
2S
19

798.08
341.07
942,e0
&43,57
1{3,0S
741,43

4S0.24
460.24

82,00
82.00
8?,00
82.00
82.00
8?.00
82,00
82,00
82.00

29"04,2G1 5

29.05.20r 5
2S.0+.2015
?9.07.2015
2S.08.2015
2S_S9.2015
29.1 0_201 5

2S.14.2015
29_02.2014
29.03"24r€

'r8 934.62
18 52S,45
18 '123,1 1
t7 715.5S
17 306,87

46S.24
480.24
460.24
46r).24
460.24

6 8S6.S7

46*.24

16 485.87
16 $73.59

48*,24
48S.24

1

29.05,2015

29.e6.2016
29.0?.2016
29.C8.20r6
29.0S.2016

15 660.10
t5 245,41
t4 82S,51
14 412,41

29_'10.2016
29.1 1.2016

r3 994-89
13 5/4.55
it tAa?o

*.41.wj7

12 731.81
l? 308.61

1_03.?017

1

29.U.20t7
e9.c5.2017
29.C6.2017
29.87.?017
29.08.2017
29.0S.?017
2S.10.?017
29.1 1.2017

aeo,e+
460.?4
460,24
4S0,24

19 338,61

29.11.20r5

56

464_24

82.00
82,00
82,00
82.00
82,00
82,00
82.00
9? nn

29.11.2014
?9.1?,2G14

29.03.2G{5

54

4S0.a4
460.24
460.24
460,24

{0t}.24

29-08.2014
29.09"2014

E'

29.deis.12

2g.ders.l2

t

468.24
460.?4

617.3e

75,3$

6''7.5S

75,54

61?.81

75,80

0r8.03

618.25
7&.24
51s,70

76,68
6JC,14

619,81

77,80
78,03
?q 2a
78,49
78.71
78,94
7S,1 7

79.40
7S.63
7S.87

8$.r0
80,59
80,80
81.03
&1,27
91,51

81,74
s1,98
42.22

83,9r
84.15
84,40

458,24
46C,44

48t.24
460,t4

s sr r,so

460.24
48C.?4

82.00

623,50
623.74
M2 00
924,22
624.45
624,69

525, l7
625,41

625,64

83,q

tuil

84.49

626,14
626,3s
626.8S
627.12

85,1 3

85,38
85,63
65.88

627,62
627,87
628,1 t

86,r3

82.00

s2.00
s?.o0

620.04
620,27
620,49
620,72
620.9s
621,1&
521,41
521.64
621,87
642, tG
622,33
622,57
022,80
5?3.83

82,70

s2.0s

46*.24

616.72

75,14

82.00
82.00
s2.00
E2,00
82,00
82.00
8e,00
82.00
R9 nn

884,17

878,34
443.93

s16,94

460.24
460.24
460,24

Jo.ut

74,V

4&.24

460,t4
480,24

I 458,50

I
I

6!6.51

74,7Q

82.e4
83,18
83,42

03J,59
1 0 s03,44
10 174,04
1

b

74,27
74,49

*2.00
82.00

0,00
615,55
$15,86

73.84
74.04

82.00
82.00
8?.00
s2.00

l

I

82.00
82,00
8?,00
82,00
82,00

73,41
73,S3

6?8,S1

86,63
86,88
87.14

6e8,87

629,r2
g?s,37

Bussi soetamisega ei kaasne palgakulusid. Sditma hakkab bussiga Heimtali Pdhikooli
remonditddline j a maj andusj uhataj a.
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