LI SA
Rannu Vallavolikogu
28.06.2016.a mdiirusele nr 5
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SISSEJUHATUS
Arengukava koostamise liihtekohad
Tulenevalt pOhikooli- ja gtimnaasiumiseaduse $ 67 l6ikes I on arengukavas miiiiratud kooli
arengu eesmdrgid ja pdhisuunad aastani 2020, et tagada kooli toimimine ja jtitkusuutlik areng.
Arengukava eesmiirkide ja pdhisuundade kirjeldamisel on liihtutud sisehindamise kiiigus valja
selgitatud kooli parendusvaldkondadest. Arengukava on koostatud nii, et see seaks kooli
tegevusele eesmiirgid ja pOhisuunad, mis tagaksid jtitkusuutliku arengu.

Rannu Kooli arengukava on aluseks kooli tildtddplaanile, milles esitatakse arengukavas
olevate eesmiirkide ja p6hisuundade realiseerumine labi tegevuste. Utdtooplaanis
kavandatakse tiheks 6ppeaastaks tegevused eesmdrkide saavutamiseks.
Arengukava loob ettekujutuse sellest, kuhu kooliorganisatsiooni liikmed tahavad oma arengus
ptirgida. Arengukava vtiljendab seda, millisena niievad kooliorganisatsiooni liikmed enda
kooli tulevikus ning milliseid eesmiirke nad soovivad saavutada selleks, et tagada 6ppe- ja
kasvatusprotsessi kvaliteet. Arengukava on koostatud pdhimdttel, et arengut kavandatakse
endale. Arengukavas esitatud eesmiirkide saavutamise kohustus on ainult kooli t66tajatel.

Arengukava tuleb vaadelda muutuva digusruumi kontekstis ning arvestades, et tulevikus
toimuvad muudatused majanduskeskkonnas ja diguslikus regulatsioonis v6ivad mdjutada .ja
muuta kooli prioriteete eesmiirkide ja p6hisuundade osas.
Arengukava 2016-2020 eesmtirkide ja pdhisuundade s6nastamisel ltihtuti kooli sisehindamise
kokkuv6ttest, Pdhikooli riiklikust dppekavast ning Eesti elukestva 6ppe strateegiast2020.
Eesti elukestva 6ppe strateegi a 2020 eesmeirkides on ptistitatud viis strateegilist eesmiirki:

.
.
o
o
o

Muutunud dpikiisitus
Piidevad ja motiveeritud dpetajad ja koolijuhid
Elukestva 6ppe vdimaluste ja toomaailma vajaduste vastavus
Digip66re elukestvas 6ppes
V6rdsed v6imalused elukestvaks dppeks ja 6ppes osaluse kasv.

Tulenevalt Eesti elukestva 6ppe strateegia eesmdrgist muutunud 6pikiisitluse kohta on
dpikiisitluse muutmiseks kooli esmane i.ilesanne ja eesmiirk luua organisatsioonikultuur, mis
liihtub 6pptja individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, 6pioskusi, loovust ja
ettevdtlikkust arendavast 6pikiisitlusest. EesmZirk on, et kooli ldpetajad ei oleks dppinud ptihe
vaid mitmesuguseid teadmisi, vaid:

o
o
o
.

Oskaksid 6pitut kasutada
Saavad iseendaga hakkamaia suudavad teha teistega koostdod
Suudavad igapiievaelus toime tulla
Saavad hakkama tulevases tdomaailmas

koolilt, et kool aitab kaasa inimeste kujunemisele, kes on ausad, teiste suhtes
lugupidavad, vastutustundlikud, suudavad omavahel teha koostddd, on adekvaatse

LJhiskond ootab

enesehinnanguga, avatud uutele teadmistele, oskavad ennast viiljendada

ja suhelda, suudavad

luua seoseid.ia on v6imelised oma tegevusi organiseerima ja alustatud ldpule viima, kiiivad
sammu kaasaegse infotehnoloogia arenguga.

Arengukava koostamise protsess
Arenguvaka koostamisele eelnes sisehindamine. 2014115 6ppeaastal viidi labi ktisitlused
lastevanematele ja dpilastele. Arengukava koostamise etapis analiitisiti koolitootajatega
hetkeolukorda ning sdnastati eesmiirgid ja p6hisuunad 2016-2020 aastaks. Arengukava
koostamise protsessi kaasati kooli pidaja ja hoolekogu. Rannu vallavolikogule ja kooli
hoolekogule anti koostamise kiiigus tilevaade arengukava koostamise kiiigust, sisehindamise
tulemustest ning muutustest mida j iirgmise arenguk av aga taotletakse.
Kooliarenduse valdkonnad

Arengukavas luuakse kooli tasandil tulevikuvisioon ja sdnastatakse eesmiirgid ning
p6hisuunad 2020 aastani. Arengukava annab suunised jdtkusuutliku arengu saavutamiseks
viies tegevusvaldkonnas. Tegevusvaldkonnad on p6hifunktsioonide kogum, mille ldikes
seatakse strateegilised eesmiirgid ja pdhisuunad. Kooli tegevusvaldkonnad h6lmavad
kokkuv6etult kogu kooli tegevust. Eristatud on viis tegevusvaldkonda:
o

eestvedamine ja juhtimine,

a

personalijuhtimine,
koostiiii huvigruppidega,
ressursside j uhtimine ning
6ppe- ja kasvatusprotsess.

o
o
o

Nendele viiele omavahel seotud tegevusvaldkondadele tugineb kiiesolev arengukava.
Tegemist ei ole sdltumatute tegevusvaldkondadega ja nende valdkondade iseseisva arengu
kavandamisega, vaid arengu kavandamine valdkondade kaudu vdimaldab ldimida kaks olulist
pdhitegevust- 6ppe ja kasvatustegevus ning seda toetavad tegevused.
Arengukava koostamise aluseks olev liihenemisviis
Strateegiline juhtimine koolis pdhineb protsessikesksel ltihenemisviisil st KavandamineTeostamine-Hindamine-Parendamine meetodil. Kavandamine kajastub arengukavas,
teostamine kooli rildt66plaanis, hindamine 6ppeaasta kokkuvdttes, parendamine
sisehindamises. Sisehindamine on omakorda sisendiks arensukavale.
Lfl bi kf,esoleva arengukava elluviimise soovitakse saavutada:

ja otsuste vastuvdtmine koolis liihtub kehtivast digusest

o

Igapiievategevus

o

Kooli strateegiliste dokumentide vahel on sidusus
Koolis t66tavad kompetentsed ja motiveeritud t66tajad, kdigile on loodud vdimalus

o

enesearenduseks

0ppet6o ltibiviimisel rakendatakse riikliku dppekava p6him6tteid, dpetamist
o
o

kiisitatakse vdlj undip6hi selt
Opetamisel liihtutakse iga 6pilase individuaalsusest
Opp. - ja kasvatustoo lZibiviimisel kasutatakse erinevaid digilahendusi

o

Hariduslike erivajadustega Opilaste 6ppe korraldamine on tagatud opetajate ja
tugispetsialistide omavaheline koost66 on suunatud dpilase arengu toetamiseks
0ppet6o katkestamist III kooliastmes ei esine
KarjiiiirinOustamine on stisteemne ja toetab 6pilaste 6pitee jtitkamist
Edasi6pprjate osakaal pdhikooli l6petanutest on k6rge
usaldusviiiirus ja korge rahulolu lapsevanemate hulgas

o
.
o
o

Kooli missioon ja visioon
Missiooni all mdistame oma olemasolu tildist eesmiirki, miks ja kelle jaoks me eksisteerime.
Visioon annab meile soovitava olukorra kirjelduse- millised me tulevikus oleme, kuidas ja
kelle jaoks tocitame.
Missioon
Rannu Kooli k6igi todtajate missioonis on luua tingimused k6igi dpilaste arenguks ja toetada
iga Opilase arengut, s6ltumata tema vOimekusest, ealisest iseiirasusest. kodustest tinsimustest.
ftisioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist.

Visioon
Oleme usaldusvlitirsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike
tingimuste loomisel. Meid hindavad kdrgelt dpilased, nende vanemad ja kooli pidaja.

Kooli arengu eesmflrgid ja pdhisuunad
1.3.1. Eesfvedamine

ja juhtimine

Valdkonna tildine eesmdrk on ltibi eestvedamise ja juhtimise luua organisatsioonikultuur, mis
ldhtub iga 6pprja individuaalset ja sotsiaalset arengut toetavast, 6pioskusi, loovust ja
ettevdtlikkust arendavat dpiktisitlust.

Kooliarenduse valdkonnas,,Eestvedamine
eesmflrgid ja p6hisuunad

o
'
o
o
o

ja juhtimine" on miiiiratletud jiirgmised

Luua sidusus kooli strateegiliste dokumentide vahel
Kooli tegevust reguleerivate dokumentide ajakohastamine, kirjapandu on vastavuses
tegeliku olukorraga, reegleid ja ndudeid kollektiivis tiiidetakse, organisatsioonis on
selgus eesmiirkide ja tegutsemisp6him6tete osas
S6nastada tihiselt eesmiirgid, milleni soovitakse arengukava perioodil jduda ning
arvestada eesmdrkidega to6 planeerimisel

Tootajad on teadlikud arengukava eesmtirkidest ning iseenda rollist selles ltibi 6ppe- ja
kasvatustd6

Opetajate omavahelise koostcio suunamine, tihised ettevdtmised, probleemidele
lahenduste otsimine

1.3.2. Personalij

uhtimine

Valdkonna rildine eesmrirk on toetada dpetaja arengut, et tagada stabiilne organisatsiooni
toimimine.

Kooliarenduse valdkonnas ,,Personalijuhtimine" on miiiiratletud jiirgmised eesmiirgid

ja pdhisuunad

o
o
.
.
o
o

Opetajatele on loodud vdimalused enesearenduseks,dpetaja t66 tulemuslikkuse
hindamine toimub kompetentsusmudeli alusel
Opetajate arendamise pdhimdtted liihtuvad riiklikus dppekavas esitatud eesmiirkidest
Opetajate dppeaasta kokkuvdte muuta enam analtii.itiliseks, kus p6hirdhk on senise
tegevuse analiitisimisel ning uute eesmiirkide piistitamisel
Opetajate tookoormuse jaotus 6ppe- ja kasvatustegevuse ja muude tilesannete vahel on
optimaalne
Opetajate IKT- alaste kompetentside arendamine

Teiste koolide heade praktikate kasutamine, vastavalt kooli eesmtirkidele ja
vajadustele

1.3.3.

Koostiiii huvigruppidega

Valdkonna Uldine eesmiirk koostoo lapsevanematega, valla asutustega Opilaste arengu
toetamiseks.

Kooliarenduse valdkonnas ,,Koostiiii huvigruppidega"
eesmflrgid ja pdhisuunad

on miiiiratletud jiirgmised

o Kasutada erinevate asutuste keskkonda ja kompetentsi Oppetod liibiviimisel
o Tihendada koostodd Raj aleidj a keskusega, T66tukassaga,
o
.
o

Tartu
Kutsehariduskeskusega ning kohalike Rannu ettev6tjatega, karjtitiridpetuse raames
Arendada koostodd ltihemal asuvate koolidega tihiste dppekdikude korraldamiseks
Tugevdada koost66d kogukonnaga, sealhulgas kohalike ettevdtete ja asutustega 6ppeja kasvatust66 l2ibiviimisel ja organiseerimisel
Hoolekogu kaasamine 6ppe- ja kasvatustood toetavate tegevuste planeerimisse ja
Itibiviimisse
Rahuloluktisitluste ltibiviimine lapsevanematele ja dpilastele
Kooli pdhitegevuste pidev kajastamine
Koost66 laiendamine s6pruskoolidega

o
o
.
o Kooli
o
o

Opilasesinduse koolitamine 6pilaskonna aktiivsuse

ja

teadlikkuse

suurendamiseks

Koost66 arendamine Eesti Opilasesinduse Liiduga
Opilasesinduse kaudu dpilaskonna kaasamine koolielu korraldamisse ning stindmuste
liibiviimisse

1.3.4. Ressursside j uhtimine

Valdkonna tildine eesmtirk on fliiisilise dpikeskkonna kaasajastamine vastavalt riikliku
Oppekava ftitisilise dpikeskkonna n6uetele j a tervisekaitse nduetele.

Kooliarenduse valdkonnas ,,Ressursside juhtimine6'
eesmiirgid ja pdhisuunad

on miiiiratletud jiirgmised

o
.
o

Koolimajarenoveerimine
Kooli Opikeskkonna ning tookeskkonna vastavusse viimine tervisekaitsenduetele
Opikeskkonna, sh. dppevahendid, inventar, vastavusse viimine riikliku dppekava
fritisilise 6pikeskkonna nduetele
Ouesdppe v6imaluste loomine
Siitistlik majandamine ja keskkonnahoid

o
o
1.3.5.

6pp.- ja kasvatusprotsess

Valdkonna iildine eesmiirk on luua tingimused kdigi dpilaste arenguks ja toetada rga dpilase
arengut, s6ltumata tema vdimekusest, ealisest iseiirasusest, kodustest tingimustest,
fiisioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. Oluline on siinjuures 6ppija arengu
mitmektilgne toetamine, et iga dpilane saaks p6hikoolis tema vdimetele ja arengule vastava
6ppe, mis kindlustab pdhikooli ldpetamisel jtitkamise jdrgmises kooliastmes vdi
kutsedppeasutuses.

Kooliarenduse valdkonnas,,Opp.eesmiirgid ja pdhisuunad

.
o
o
o
.
a
o

o
o

ja

kasvatusprotsess"

on miiiiratletud jiirgmised

Luua sidusus riikliku Oppekava, kooli 6ppekava ja dpetaja tdokava vahel
Opetamine toimub vtiljundip6hiselt, milles olulisemaks viiljundiks on i.ildptidevuste
kujundamine
Opilaste digipiidevuste arendamine liibi 6ppe- j a kasvatusprotsessi
Opilaste individuaalsete v6imete arvestamine, pakkudes vtiljakutseid vOimekamatele
ning tuge ndrgematele
Tugististeemide rakendamine hariduslike erivajadustega dpilaste toetamiseks toimib
jarlepidevalt, laste arengut jiilgitakse ning vastavalt vajadustele kohandatakse
tugimeetmeid
Opetajate ja tugispetsialistide omavaheline koost66 on regulaarne ning on suunatud
laste arengu toetamiseks
Opilaste koolist viiljalangevust, klassikursust kordama jiiZimist ei esine
Uhtsed sekkumisviisid dpetajate poolt antisotsiaalse ja kiusamiskiiitumise sekkumise
puhul, kodukorra ttiimise jalgimisel ning tugi- ja mdjutusvahendite rakendamisel
Opp.- ja kasvatustddd toetavad tegevused on liibiviidud koordineeritult ja on suunatud
til dpddevuste arendami seks
Kasutada kohalikke looduslikke vdimalusi ning kultuuri- ja ajaloovii2irtusi dppetdd ja
dppetodd toetavate tegevuste liibiviimisel
2017 ll8 Oppeaastal I kooliastmes Uleminek kirj eldavale tagasisidele hindamisel,
vastavalt dppekavas ndutavatele dpitulemustele ilma numbriliste ekvivalentideta

Arengukava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine
Arengukava on koostatud eeldusel, et kdik tegevused oleksid teostatavad ning tulemused
saavutatavad olemasolevate eelarveliste vahenditega ning dppeasutuse areng tagatakse
igapiievase senisest tdhusama tootilesannete tiiitmise kaudu. Arengukava elluviimiseks
vajalike rahaliste vahendite kavandamine toimub kooli eelarves igal aastal eelarve koostamise
kriigus.

Arengukava uuendamine
Arengukava elluviimiseks'kavandatakse iga 6ppeaasta alguses tegevused kooli tildtddplaanis.
Iga dppeaasta l6pus analiitisitakse arengukava tegevuskava elluviimist ning koostatakse
6ppeaasta kokkuvdte, mis kajastab arengukava tegevuskava elluviimise hetkeseisu. Oppeaasta
kokkuv6te arutatakse liibi kooli Oppen6ukogus . 2019. aastal viiakse l6bi sisehindamine, mille
kiiigus viilja selgitatud kooli tugevused ja parendusvaldkonnad on aluseks uute eesmdrkide ja
p6hisuundade kavandamisel arengukavas.

