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otsustab:

1 . Kiffritada Kostivere Kooli arengukava aastateks 2014-2017 vastavalt otsuse lisale nr 1.

2. Kiiesoleva otsuse peale v6ib esitada vaide J6eliihtme Vallavolikogule (Postijaama tee 7,

J6eliihtme kiila, J6el2ihtme vald Harjumaa) haldusmenetluse seaduses siitestatud korras 30
piieva jooksul, arvates paevast, millal isik vaidlustatavast otsusest teada sai vdi oleks
pidanud teada saama, v6i esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule (Piimu mnt 7, Tallinn)
halduskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30 piieva jooksul, arvates otsuse

teatavakstesemisest.
3. Otsus j6ustub teatavakstegemisest.
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SISSEJUHATUS

Kostivere Kooli arengukava on dokument, mis miiiirab kooli arenduse p6hisuunad.
valdkonnad ja tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Arengukava liihtub Eesti Vabariigi haridust puudutavatest 6igusaktidest nagu Pdhikooli ja
gtimnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri mzi?irusest nr 49 ,,Koolieelsete
lasteasutuste, p6hikoolide, giimnaasiumite ja kutse6ppe6ppeasutuste tegerusniiitajad,., kooli
p6himii.Zirusest, Jdeliihtme valla hariduse arengukavast.

Arengukava I osa sisaldab kooli iildiseloomustust.

Arengukava II osas kirjeldatakse kooli arengu kavandamist viie erineva valdkonna kaupa:
l) Eestvedamine ja juhtimine
2) Personalijuhtimine
3) Koostdd huvigruppidega
4) Ressursside iuhtimine
5) Oppe-kasvatusprotsess

Arengukava tildiseks eesmzirgiks on tagada Kostivere Kooli 6ppetaseme vastat'us riiklikus
dppekavas kehtestatud nduetele

I ARENGUKAVA TJLDOSA
I. ASUTUSE ASEND JA ISELOOMUSTUS

Jdel2ihtme piirkonnas on ajalooliselt viiga pikad hariduslikud traditsioonid. Esimene
eestikeelne nci Forseliuse kool alustas J6eliihtmes tegevust juba 1687. aastal. seega juba 327
aastal tagasi. Esimese dpetajana asus t66le Forseliuse 6pilane Marten. Kaasaegne
koolihariduse andmine ulatub 1921. aastasse, mil J6eliihtme vald ostis s6javiielaste baraki,
kus 6ppetddd alustati 1923. aastal. Praegu asub selles hoones J6eliihtm e rahvamaja. 1927.
aastal kasvas kool 6-klassisliseks algkooliks. 1945. aastal kehtestati 7-klassiline kooliharidus.
Kooli kasutusse saadi ruumid Jdel2ihtme koguduse- ja leerimajas. 1. septembrist 1984 asub
kool Kostiveres ja kanaab nime Kostivere Kool. 199912000 dppeaastal 6ppis Kostivere
P6hikoolis 171 6pilast. 2070. aasta siigisel alustas kooliaastat ainult 87 6pilast. seega
viihenes kiimne aastaga 6pilaste arv peaaegu poole v6rra. Antud juhui ei olnud tegemist
elanikkorura viihenemisega. Kostivere elukeskkonna hii?ibumisega. Tallinnast paarikiimne
kilomeetri kaugusel ei ole seda otseselt karta.

KZiesoleval dppeaastal on koolis 97 6pilast. Jiirgmisel 2014/2015 6ppeaastal riletab dpilaste
arv tile pika ajajiille saja 6pilase piiri. Seda tegevust kajastavad m6ned numbrid:
2010. aastal l6petas lasteaia 21 last neist 7 asus 6ppima Kostivere Koolis.
2011. a 17 -st lasteaialapsest astus meie kooli esimesse klassi 1l 6pilast
2012. a 29-st lasteaia vaaema riihma lapsest astus Kostivere kooli 26 6pilast
2013. a 19-st meie kooli 11 last; iilejiiiinud laste elukoht oli vtiljaspool Kostivere kooli
oiirkonda.
2014. a alustab kooliteed 20 6pilast.

Kooli arendust66s oleme seadnud eesmiirgiks kujundada Kostivere Koolist
sajandi vajadustele vastav 6ppeasutus. Uhiskonna ja tehnoloogia areng on \61\o
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kiireks, et keegi ei tea, mida vajavad praegused 6pilased 10 v6i 20 aasta pzirast elus toime
tulemiseks. Sellest tulenevalt peab kooli l6petaja olema kriitiliselt m6tlev, elus valikuid teha
oskav isiksus. Tal peab olema viilja kujunenud tciciharjumus ja oskus oludega kohaneda.
Nende mdtete ja eesm&kide elluviimiseks on viiga oluline tddtajate valik ja nende
kvalifikatsioon. 2014. aasta seisuga on personali olukord hea. Ainuke probleem on, et noortel
dpetajatel on veel vfie kogemusi, aga need tulevad aastatega. Tugevuseks v6ib lugeda
tciritajate oskus ja vilumus kasutada 6ppetdds IKT-vahendeid. Ka dpilased saavad tiinu
mobiilsele anutiklassile IKT-vahendeid 6ppet66s piisavalt kasutada.

vii?irtustame dpilaste ja kdigi kooli tridtajate tervist ja tervislikku eluviisi. p66rame
tiihelepanu kooli s6<ikla meniiiile ja pakume kdigile regulaarselt juurvilju. Teeme tihedat
koost66d Kostivere tervisekeskuse perearsti ja pere6ega. Toimub bpilaste regulaame
tervisekontroll ja vaktsineerimine.

1.1 Logistika. Koolide mdjupiirkonnad

Toetudes J6eliihtme valla arengukavale saame Kostivere ja valla teistest piirkondadest
riiiikida jzirgmist, vaadeldes, milliste piirkondade lapsed va.lla koolides kiiivad.

Rahvastikuregishi (RR) andmetel oli J6eliihtme vallas 2010. aasta 1. oktoobri seisusa 719
kooliealist (7 ... l8-aastast) last.

Eesti Hariduse Infosiisteemi (EHIS) kohaselt 6ppis lastest, kelle elukoht RR kohaselt oli
J6elZihtme vald, erinevates iildhariduskoolides kokku 676 last ehk kokku ca 94%o vastavast
eariihmast.

Lapsi 7 ... 18a kokku 719
sh iildhariduskoolides 676 94o/o

sh J6eliihtne valla koolides 355 53i,h
sh tiiiskasvanute siimtaasiumites 5%
sh vene dppekeelega koolides 46 7%
sh HEV koolides l t%
sh viiljaspool valda "tavakoolides'! 236 35.h

Kooliastmeti erineb viiljaspool valda dppijate osakaal oluliselt, olles oodatult kdige suurem
giimnaasiumiosas (62%o) rung veikseim I kooliastmes (25%o):

Kooliastmes
6pilasi

Opivad
J6eliihtmes

Opivad mujal

I kooliaste 157 118 75% 39 25%
II kooliaste 181 122 67% 59 33%
III kooliaste (ilma tiii skasvanute
giimnaasiumita) 165 77 47% 88 53%

giimnaasiumiaste (ilma
tiiiskasvanute giirnnaasiumiteta) 142 54 38% 88 62%

Uldhariduskoolides 6ppijad jagunesid erinevate omavalitsuste vahel jiirgmiselt:



Jdelflhtme vald 355 530/a,
Tallinn 179 26{)
sh vene dppekeelega 18
sh eesti dppekeelega 161
sh teiislasvanute
giimnaasiumites 51

Maardu linn 47 7o/o
sh vene dppekeelega 29
sh eesti dppekeelega I8
Kuusalu vald 52 8Y.
Raasiku vald 20 3.,h
Anija vald 6 lo/o
Teised omavalitsused 18 3V"

omavalitsuste ldikes jagunevad viiljaspool valda 6ppijad kooliastmeti jzirgmisett:



On oluline tahele panna, et kui I ja II kooliastmes 6pib koduvalla koolides valdav osa (tile
213) vallas elavast eariihmast, siis kahes vanemas kooliastmes on valla koolide ,,t6mme" 6pi-
lastele oluliselt viiiksem, ulatudes III kooliastmes vaevu pooleni (45%).

Kostivere Kool

Kostivere koolis Spib I kooliastmes 33 dpilast ehk 22% vastavast eanihmast - kool on valla
mastaabis tervikuna ndrgaks hariduskeskus.

Asulati on Kostivere kooli I kooliastme m6ju jiirgmine:

ASULA KOKKU Kostivere
PARASN{,AE KiilA 1 2 200%
KOSTIVERE alevik 11 25 93%
HALJAVA kiila 6 3 s0%
JAGALA kiila 4 2 50%
JOELAHTME Kiila 5 1 20%

KOKKU 152 33 22Yr

Kostivere kooli I kooliaste on peamiseks hariduskeskuseks ParasmZie ktila ja Kostivere
aleviku vastavaealistele lastele. Haljava ja J'dgala ktilade lastele on kool keskmise tuge\usega
hariduskeskuseks, teiste asulate lastele on Kostivere kooli m6ju juhuslikum vdi puudub
sootuks.

Kostivere pdhikoolis 6pib II kooliastmes 31 6pilast ehk lTYo vastavast eariihmast. Ka selle
vanuseriihma iaoks on kool valla mastaabis n6rsaks hariduskeskuseks.

ASULA KOKKU Kostivere
KOSTIVERE alevik 26 20 1704

JAGALA kiila 5 3 60%
REBALAkiila 10 5 50%
KOOGI ktila 2 40%
HALJAVA kiila 3 I 33%
KOKKUVALLAS 186 31 17"

Kostivere p6hikooli II kooliaste ei ole peamiseks hariduskeskuseks iihelegi valla asulale ning
kooli m6ju on tugev ainult Kostivere alevikus elavatele peredele! Keskmise tugevusega
m6ju avaldab kool JZigala, Rebala ja Koogi kiilades elavatele lastele, Haljava ktila lastele on
kooli m6ju ndrk. Teiste kiilade lastele mdju puudub.

Kostivere p6hikoolis 6pib III kooliastmes 21 dpilast ehk 13% vastavast eariihmast - seega on
vastav kooliaste valla mastaabis vdrreldes nooremate astmetega vdneldes kdige
hariduskeskus.



ASULA KOKKU Kostivere
JAGALA Kiila 4 3 75%
REBALA kiila o 4 67%
KOSTIVERE
alevik 17 11 65%
KOOGI kiila 12 2 17%

SAMBU kiila 6 I 17%
KOKKU 167 2l 13"

Ka III kooliastmes pole Kostivere kool peamiseks hariduskeskuseks tihelegi valla asulale.
Kool on tugevaks hariduskeskuseks Jiigala ja Rebala kiilade ning Kostivere aleviku
lastele. Koogi ja Sambu kiila vastavaealistele lastele on kool ndrgaks hariduskeskuseks, m6ju
iilej 2i?inud valla asulatele puudub.

Viiljaspool valda 6ppijad

EHIS-e andmete kohaselt 6ppis seisuga 1. september 2010.a viiljaspool J6el2ihtme valda 322

!p!!49! so 48o% 7 . . . l8-aastaste eariihma kuuiuvatest lastest.

Kdige populaarsem viiljaspool vaida asuv kool on Kuusalu Keskkool, kus 6pib kokku 52
J6el2ihtme valla last. Sealhulgas on ka Kostiveres elavaid p6hikooli klassides Oppivaid lapsr.

Palusime dpilastel/nende vanematel p6hjendada oma praeguse kooli valikut. Vastuste
(v6imalik oli valida mitu erinevat pdhjustpdhjendust) jaotus on niihajiirgnevas tabelis:

Miks olete valinud just selle kooli kus laps praegu dpib?

Vastusevariandid oA Vastuseid

sellel koolil on hea maine 64,7% 44
lapsel on v6imalik paremini tegeleda oma hobiga 51J% 35
soovin oma lapsele paremat haridust kui koduvalla koolid pakkuda
suudavad

39,7% 27

soovin oma lapsele paremat 6pikeskkonda kui koduvalla koolides 38,2% 26
koolisdiduks on v6imalik kasutada iihistransoorti 38,2% 26
laos sooritas edukalt koolikatsed 29,4% 20
naabrilapsed/tuttavad lapsed 6pivad samas koolis 27,9% 19

kool asub isa,/ema t6dkoha liiheduses 20,6% 14

kool asus meie eelmise elukoha lfieduses t7,6% 1a

lapse vanemad 6ed/vennad dpivad samas koolis 14.7% 10

kool asub vanavalemate/susulaste elukoha liiheduses 14.7% 10

lapse isa/ema on 6ppinud samas koolis r0.3% 7

muul p6hiusel, palun tiipsustage millisel 7

tuttavad soovitasid last sinna kooli oarma 7,4%
lapsel on hariduslikud eriva'iadused 59% 4
koduvallas pole vene dppekeelega kooli 15% I
Kokku 6
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Palusime hirurata ka kooli, kus laps hetkel 6pib.

Mida peate oma lapse praeguse kooli juures k6ige paremaks? (kuni 5 valikut)

Vastusevariandid "A Vastuseid

head 6pitingimused, head dpetajad 70,6% 48
k6rge (hea, usaldusvZiiime jms) tase 61,8% 42
hea asukoht 60,3% 41
vdimalus tegeleda hobidega (muusika, tants, sport jne) 50,0% 34
6petajate heataltlik (hoolitsev jne) suhtumine 45,6% 31
oma kooli tunne 39,7% 27
klass on iiksmeelne 33,8% z)
kooliviigivalla puudumine, turvatunne 309% 21
kodule (ka endiselet Iiihim kool 29,4% 20
kool 6petab lapsi 6ppima 29,4% 20
siivendatud 6pe 22,1% 15
hiiid tulemusi riisieksamitel 20,6% t4
tugev distsipliin 19,r% l-t
pikaai alised traditsioonid t9.l% IJ
kool on lapsevanema (ema, isa) tdcikoha liihedal 17,6% 12
laps saab siin koolis paremini hakkama 13.2% 9
prestiiZne kool 1t,8% 8
eliitklass, valitud 6pilased s,9% 4
ainus kool (teatava puudega) lastele t,5% 1

Kokku 68

Kahest ktisimusest kokku saame jiireldada, et eelk6ige otsivad viiljaspool valda dppijad
kdrsemat kooli nainet, lapsekesksemat liihenemist (,,haid 6petajaid'), head (hfuti ligi
piiiisetavat) asukohta, v6imalusi tegeleda erinevate hobidega ning turvalisemat
koolikeskkonda.

Sellest jiireldub, et Kostivere Kooli mainet peab jiitkuvalt parandama- tilevalpool toodud
kiisimustes toetusin 2010 aastal Jdeliihtme vallavalitsuse poolt tellitud ja Eesti
lastevanemate liidu koostatud uuringule. Uuemaid andmeid ei ole.

Kuidas siis edasi?! Seni oleme p66ranud koolis viiga suurt tiihelepanu kooli t66tajate
koolitamisele. P6hiliselt toimuvad sisekoolitused, kus k6ik kollektiivi liikmed saavad samast
informatsiooni. Selle abil piiiiame jduda iihtsemate arusaamadeni hariduse olemusest.
Koolitajate kutsumisel olen leihtunud nii iseenda nagemusest kui ka kuulanud kolleegide
soovitusi. Kdige rohkel on meid koolitamas kZiinud Tuuli Vellama.

Lisaks sellele oleme mitmel korral korraldanud vanematele huvitavaid loenguid kaasaegse
pedagoogika suundumustest (Tuuli Vellam4 Meedi Neeme jt). Mr;6dunud kolme aasta ja
kaheksa kuu jooksul oleme jdudnud veendumusele, et lapsevanemate informeerimisele ja
harimisele on vaja veelgi rohkem tZihelepanu pd6rata. Samuti tuleb leida toetus ja
kohalikust kosukonnast.



Meie jaoks on k6ige suurem ja raskem kiisimus hariduse paradigma muutus. Ehk siis
lflhidalt liikumine dpetamiskeskselt koolilt 6ppijakeskse kooli poole. Tihti on nii vanematel
kui ka Spetajatel kdige selgem piltja miilestus ajast, mil nad ise koolis kiiisid ja ootavad niiiid
endiselt tuttava pildi jatkumist.

Retoorika tasandil 6petajad aktsepteerivad muudatuste vajalikkust, aga ei oska ise praktikas
seda ellu viia. Ometi nduab ka uus dppekava uutmoodi liihenemist. Niieme viiljapZi;su nii
staaZikate dpetajate iirnber6ppes kui uue p6lvkonna pealekasvamises. Kostivere kooli on
kolme viimase dppeaasta jooksul tridle tulnud 20 uut inimest. Sealhulgas 10 noort dpetajat.
Loodame selliste muudatuste kaudu protsesse kiirendada. Samas tcidtab koolis veel ka kolm
vanema p6lvkonna dpetajat, kes hoiavad koolis teatavat jZirjepidevust ja tasakaalustavad
noorte kogenematust ja entusiasmi. Jiirgnevalt, toetudes kooli uue dppekava flldosale, meie
eesmiirgid ja p6himdtted. Hindamisel kasutame 1 .-3. klassis 6ppimist toetavat sOnalist
hirmangut, jzirgmisest aastast ka neljandas klassis.

Pdhiprotsess Kostivere Koolis on lapse areng ja selle professionaalne toetamine

1.2 Kostivere Kooli l?ihtealus

Kostivere Koolil on nii hariv, kasvatav kui ka 6pilase arengut toetav iilesanne.
1. Toetame 6pilase eakohast fiiiisilist, vaimset, k6lbelist ja sotsiaalset arengut ning tervikliku
maailmapildi kujunemist.
2. Toetame turvalises, s6bralikus, arendavas dppekeskkonnas dpilase kultuurilise identiteedi,
kriitilise m6tlemisv6ime, loova eneseviiljenduse ning huviteger,use kujunemist, arvestades
tema eripiira, s.h nii rahluslikku kui religioosset.
3. Kujundame p6hilisi viiiirtushinnanguid, vastutustunnet ja sallivust avatud maailma
mitmekesisuses.
4. Valmistame Kostivere Kooli dpilasi ette dpingute jiitkamiseks j2irgmises kooliastmes,
liihtudes nende v6imetest ja huvidest ning loome aluse enese mdiiratlemisele iihiskonna
liikmena elukestvaks dppeks.
5. Toetume 6ppekasvatustdds kodu, kooli ja kohaliku kogukonna koostddle ning
soodustame dpilaste omavahelist tihistegelust.
6. Viiiirtustame multikultuurses maailmas eesti rahlust, keelt ja kultuuri eesti keele ning
rahvusliku temaatika l6imingute kaudu.
7. Hoiame elus ning arendame i.ihiselt ajaloolise Jdeliihtme kihelkonna ning tile 300 aasta
vanuse kooli traditsioone.

1.3 Kostivere Kooli pdhiviiSrtused

hoolivus, lugupidamine ja tolerantsus;
traditsioonid ja koostdd;
loorus jajulgus;
vastutus;
t66kus;
keskkond ja tervislikud eluviisid

1.

2.

3.
A

5.

o.



1.4 Kostivere Kooli 6ppe ja kasvatuse p6himdtted

1. Loome tingimused iga 6pilase arengu toetamiseks;
2. TZihtsustame 6pilase 6pihuvi hoidmist ja toetamist;
3. Pakume 6ppe- ja kasvatusprotsessis mitmekesiseid dpikogemusi, 6petus on siisteemne

jg terviklik, 6petuslik ja kasvatuslik aspekt on tasakaalus;
4. oppimisel ja dpetamisel peame keskseks probleemide t6statamist ja lahendamist,

kiisimuste esitamist ja neile vastuste leidmist, dppetegevuse seostamist igapiievaeluga.

1.5 6ppekeskkond

1. Oppekeskkonnana mdistame dpilasi iimbritseva vaimse, sotsiaalse ja ffiiisilise
keskkonna kooslust, milles dpilased arenevad ja 6pivad. 6ppekeskkond toetab dpilase
arenemist iseseisvaks ja aktiivseks 6ppijaks, kannab p6hihariduse alusviiiirtusi ja oma
kooli vaimsust ning sAilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone, mis
toetuvad kooli alusvii.iirtusteie. Peame oluliseks kooli traditsioonide (kodulugu, 6ues
6pe, iihisiiritused, vilistlased ) ja siimbolite (lipp, laul, miirk ja logo) siiilimist ja
arendamist.

2. Sool korraldab 6pet, mis kaitseb ning edendab 6pilaste tervist ja tervislikku eluviisi.
Oppekoormus on dpilasele jdukohane.

3. Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujrurdamisel:
l)osaleb kogu koolipere, kaasates lapsevanemaid ja kogukonda; viiiirtustame
koolipere liikmeid;
2) loome vastastikusel lugupidamisel ja iiksteise seisukohtade arvestamisel
p6hinevaid konkreetseid kokkuleppeid, mis kujundavad austavaid suhted dpilaste,
vanemate, 6petajate, kooli juhtkonna ning teiste 6petuse ja kasvatusega seotud
osapoolte vahel;
3) koheldakse k6iki 6pilasi ja kooli tcidtajaid eelarvamusteta, diglaselt ja
vdrd6iguslikult, austades nende eneseviiiirikust ning isikupiira;
4) jagame asj akohaselt ja selgelt otsustus6igust ja vastutust;
5) miirkame ja tururustame k6igi dpilaste pingutusi ja Spiedu; hoidume dpilaste
sildistamisest ja nende eneseusu viihendamisest;
6) ennetame 6pilastevahelist vtigivalda ja kiusamist;
7) oleme avatud vabale arvamusvahetusele, sealhulgas pdhjendatud ja edasiviivale
kriitikalel
8) loome dpilastele vdimalusi naidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda
nii iiksi kui ka koos kaaslastega;
9) loome Shkkonna, mida iseloomustab abivalmidus ning iiksteise koduvalla tegemisi
ja teeme koostdcid kohalike asutustega (muuseum, rahvamaja, kirik, lasteaed,
raamatukogu, naaberkoolid, vallavalitsus, kohalik kogukond). Toetame 6pi- ja
eluraskuste puhul;
10) loome dhkkonn4 mis rajaneb inimeste usalduslikel suhetel, sdbralikkusel ja
heatahtlikkusel;
I l) konaldame koolielu inim6igusi ja demokraatiat austava flhiskoma
mida iseloomustavad kooliperes jagatud ja piisivad alusvii?irtused ning
positiivsete uuenduste toetamine, elluviimine ja tunnustamine;
12) konaldame koolielu lfitudes rahvusliku, rassilise ia soolise
o6him6tetest:

w



13) vii?irtustame ja toetame dpilaste tervisliku eluviisi kujunemist liibi tervisedpetuse
ja -kasvatuse erinevates valdkondades.

4. Ftiiisilist keskkonda kujundades jiilgib kool, et:
1) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus ning kujundus on 6ppe seisukohast
otstarbekas;
2) 6ppes on vdimalused kasutada intemetiiihendusega arvutit ja esitlustehnikat ning
6pilastel on v6imalus kasutada kooliraamatukogu; WIFI katab k6ik kooli ruumid.
3) kasutatavate rajatiste ja ruumide sisustus on huvaline ning vastab tervisekaitse- ja
ohutusn6uetele;
4) ruumid, sisseseadeja 6ppevata on esteetilise viiljaniigemisega;
5) kasutatakse eakohast ning individuaalsele eripdrale kohandatavat 6ppevara,
sealhulgas niiiidisaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatel pdhinevaid
6ppematerj ale j a -vahendeid;
6) on olemas kehalise tegevuse ning tervislike eluviiside edendamise vdimalused nii
koolitundides kui ka tunniviiliselt;
7) 6pet v6ib konaldada ka viiljaspool kooli ruume (sealhulgas kooliSues, looduses,
muuseumides, arhiivides, keskkonnahariduskeskustes, ettev6tetes ja asutustes) ning
virhraalses 6ppekeskkonnas.

1.6 Kooli 6petajaskond

Kooli dpetajaskond moodustub avaliku konkursi abil. Koolis tddtab 13 6petajat,
6ppealajuhataja, direktor, huvijuht ja eripedagoog. Lisaks veel kooli teenindav personal. Kdik
pedagoogilised ametikohad on tiiidetud erialainimestega. K6igil ei ole veel kiill
magistrikraadi, aga see on omandamisel. Arvestades 6petajatd6 madalat prestiiZi ja
ebapiisavat tasustamist, on see piiris hea tulemus.

1.7 Kooli Spilasesindus

Kooli 6pilasesindus osaleb erinevates kooli tegevustes. Annab omapoolset n6u ja teeb
ettepanekuid koolielu konaldamisel. See on demokraatiakool noortele inimestele. Kooli
6pilasesindusse kuulumist peetakse koolis oluliseks.

Opilasesindus on 8-liikmeline. Osalevad 6.-9. klassi Spitased. dpilasesinduse president
osaleb hoolekogu koosolekutel, 6petajate ja hoolekogu liikmete tihistel koolitustel ja esindab
kooli erinevatel iiritustel ja konverentsidel viiljaspool kooli.

1.8 Materiaalne baas. finantseerimine

Kooli materiaalne baas on hea. Seoses kooli renoveerimisesa oleme saanud Kostivere laste
kAsutusse kaasaegse 6ppekeskkonna. Koolis on uus m65bel. Eriti teeb r66mu
koridorimddbel, tiinu millele on vahetundidel olukord palju rahulikum kui varem. K6igis
klassides on piisiiihendusega kohtarvuti, projektor, ekaan ja dokumendikaamera. Paljudel
6petajatel on lisaks ka siilearr,uti. Koolis ei ole eraldi arvutiklassi. Uhes klassiruumis on kuus
lauaarvutit. Oleme ostnud kaasaegse mobiilse arvutiklassi, mis koosneb 15-st tahvelarvutist ia
spetsiaalsest arvutiprogrammist, mis v6imaldab 6petajatel arvutikasutamist tunni
ja kontrollida.



Koolil on oma eelarve. Kooli finantseerib kooli pidaja J6eliihtme Vallavalitsus. Seni on kooli
omatulud olnud minimaalsed,. 2013/2014 6ppeaastal ja edaspidi on plaanis kooli vdimlat ja
jdusaali hakata viilja rentima, et sellega koolile m6ningast omatulu teenida.

II ARENGU KAVANDAMINE
2. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD

2.1, Eestvedamine ja juhtimine
Eesmiirgid:

o kooli t6dtajad ja hoolekogu on kaasataud kooli juhtimis- ja arendusprotsessi
o kooli visuaalne identiteet on uuendatud
o kooli koduleht on uuendatud
o tiiielikult on iile mindud digitaalsele dokumendihaldusele (EKIS)

Tegevus Tulemus 2014 2015 2016 2017 Finants-
allikas

Vastutaja

Arengukava
koostamine ja
rege\.uste
planeerimine

Arengukava ja selle
tegel'uskava on
viilja td<itatud

Direktor

Arengukava
tegevuskava on ellu
viidud

X X Direktor

Tegevused
hinnatud
analtiiisitud

on
ja

X Direktor

Parendustegevused
on planeeritud ja
arengukava on
konigeeritud

x X x Direktor

On koostatud
arengukava
aastateks 2017-
2020

Direktor

Hoolekogu t6d
efektiivseks
muutmine

Valitud on uus
hoolekogu

X Direktor

Hoolekogu
t66plaal on
koostatud

x X x Hoolekog
u eslmees

Hoolekogu
koosolekud
toimuvad viihemalt
4 korda aastas

X x Hoolekog
u esimees

Oppen6ukogu
td5

Oppendukogu tildst
vdtavad osa k6ik
6petaiad

X X Direktor

,,'-..-. "Oppendukogu X X

o

k/.

I
\- ' r asll



tddplaan on
koostatud ja vastu
v6etud dppeaasta
alguses
OppenSukogu
otsused on ellu
viidud

X X X Direktor

Kooli
visuaalse
identiteedi
uuendamine

Kooli visuaalne
identiteet on
uuendatud

Direktor
IT.
spetsialist

Koolisisese
infosiisteemi
tiiiustamine

Koolil on toimiv
infosiisteem
(server, WIFI,
meililistid,
koduleht)

X x Direktor
IT-
spetsialist

Koduleht on
tiiielikult
uuendafud

x Direktor
IT-
spetsialist

Tiiielikult on iile
mindud digitaalsele
dokumendihalduse-
le (EKIS)

Direktor
IT-
spetsialist

Sisehindamis-
siisteemi
tiiiustamine

Koolil on toimiv
sisehindamissiistee
m

x Direktor
uppeala-
iuhataia

Sisehindamine
labiviidud
tulemused
analiii.isitud

on
ja

Direktor
6ppeala-
j uhataj a

Oppeeasta
iildtddplaan on
koostatud ja vastu
voetud Sppeaasta
alguses

X X Direktor
Oppeala-
juhataja

Oppeaasta
kokkuvdte ja
analiiiis on tehtud

X Direktor
Oppeala-
iuhataia

2,2. Personalij uhtimine
Eesmiirgid:

o koolist66tavadkvalifitseeritud spetsialistid
. kool on Sppiv ja arenev organisatsioon, suur r6hk sisekoolitustel
o loodud on meeskonnatddd toetav keskkond

Tegevus Tulemus 2014 2015 2016 2017 Finants-
allikas

Vastutaja

Kvalifikatsiooni- Personal vastab X X



nduete Hitmine kvalifikatsiooni-
n6uetele

Personalipoliitika
koostamine

Loodud on toimiv
personalipoliitika
(personalivaja-
duse hindamine,
personali
viirbamine j a

motiveerimine)

X X X Direktor
6ppeala-
juhataja
Juhiabi-
personali-
spetsialist

Personali
kaasamine
planeerimisse ja
otsustamisse

Oppen6ukogu
tddplaan on
tiiidetud ja
tddrtihmade
koosolekud
labiviidud

X X Direktor
Oppeala-
juhataja

Siisteemse
tiiiendkoolituse
konaldamine

Igal aastal on
koostatud ja ellu
viidud
koolitusplaan
vastavalt
koolitusvajadus-
tele ja hinnatud
on koolituste
efektiivsust

X X X Direktor
Oppeala-
juhataja

Igal aastal
toimuvad
sisekoolitused
6petaiatele

x X Eelarve Direktor
0ppeala-
juhataja

Noortele
Spetajatele on
tagatud
pedagoogiline
juhendamine, on
koolitatud
mentoreid

X Oppeala-
juhataja

Tdd- ja
tervisekaitse
korraldamine

T6Skeskkond
vastab
tcicitervishoiu ja
t66ohutuse
n6uetele

Eeiarve Direktor
Majandus-
juhataja

Labi on viidud
riskianaliiiis,
riskide haldamise
kava on labi
vaadatud iiks kord
aastas

X X X x Direktor
Majandus-
juhataja

Meeskonnatcici Opetajad on
kaasatud
6ppekava
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arendust6dsse,
eelarve
planeerimisse,
asutuse
arendust6cisse

Motivatsiooni- ja
tunnustamissiiste
emi loomine

Triritaj ate
tunnustamiskord
on viilja t66tatud
ja t66tajaid
tunnustatakse
selle iiirgi

Eelarve
piires
palga-
fondist

Direktor
6ppeala-
juhataja

Viilja on tddtatud
Spetaja
eneseanaliiiisi

iuhend ia vorm

X X X Direktor
uppeala-
juhataja

Iga tciritajaga on
iiks kord aastas
Iebi viidud
arenguvestlus
eneseanaliiiisi
p6hial

X X Direktor
Oppeala-
juhataja

2.3. Koostiiii huvigruppidega
Eesmiirgid:

o Kool on tuntud ja hea mainega
. Tagasiside huvigruppide ootustest ja vajadustest on analiiiisitud
. Koostd6 kohaliku kogukonnaga on tdhus

Tegevus Tulemus 2014 2015 20r6 2017 Finants-
allikas

Vastutaja

Koostd6
huvigruppidega
(6pilased,
dpetajad,
vanemad)

Igal aastal on 12ibi

viidud ja
analiiiisitud
rahulolu-uuringud
6pilastele,
vanematele ja
personalile

X x X Direktor
6ppeala-
juhataja

Hoolekogu on
kaasatud kooli
arendustegewsse

X Direktor

Koostrid valla ja
valla hallatavate
asutustega

Toimunud on
iihisiiritused
Kostivere lasteai4
Loo ja Neeme
koolide,
noortekeskuse ja
Kostivere
Kultuurim6isaga

X X X Direktor
0ppeala-
juhataja
Huvijuht

'{g} 4r)
Lasteaia vanema X X X



riihma lapsed on
saanud
ettevalmistuse
eelkoolis

Oppeala-
juhataja
Eelkooli
6petaia

T6hus koostdd
kooli ja kodu
vahel

Viihemalt kord
aastas on toimunud
lastevanemate
iildkoosolek

X Direktor
uppeara-
juhataja

Toimunud
koolitused
iimarlauad
vanematele

on
ja

X X Direktor
6ppeala-
juhataja

Toimunud on
iihisiiritused
vanematega

X X Direktor
6ppeala-
juhataja
Huviiuht

Koostdd kohaliku
kogukonnaga

Koolil ja
kogukonnal on
iihine amsaam
kooli rollist
kogukonnas

X Direktor
6ppeala-
j"hataja
Huvijuht

Kool on tuntud ja
hea mainega

Kooli tegemsi ja
saa!'utusi on
kajastatud kooli
kodulehel, valla
ajalehes,
iileriigilistes
aialehtedes

x Direktor
6ppeala-
juhataja
Huvijuht

2.4. Ressursside juhtinine
Eesmiirgid:

. Kool on renoveeritud
Koolis on

Koolihoone
renoveerimine

Kool on
renoveeritud

Klassid on
sisustatud uue
mddbli ja vajalike

Koolil on n6uetele
vastav staadion



teenng
IKT vahendite
baasi uuendamine

Igale dpetajale on
loodud arvutiga
tit6'koht

X Eelarve Direktor
IT.
spetsialist

Igas klassis on
lisaks lauaarvutile
projektor ja
dokumendikaamera

Eelarve Direktor
IT.
spetsialist

Koolil on mobiilne
arvutiklass
(tahvelannrtid)

X Eelarve Direklor
IT-
spetsialist

lga 6petaja on
varustatud
stlearvuti v6i
tahvelarvutiga

X Eelarve Direktor
IT-
spetsialist

Kooli
territooriumi
kujundamine
6uesdppe ja
pfaktiliste t6dde
l2ibiviimiseks

Ouesdppe v?iliklass
(paviljon) ja
dpperada on rajatud

X x Projektid
Koost6d
hoole-
koguga

Direktor
Majandus-
juhataj a

Kooli hoovile on
rajatud
miinguviiljak

X Proj ektid
Koostdo
hoole-
kozuga

Direktor
Majandus-
juhataja

Projektikonkurssi
del osalemine

Esitatud projektid
on rahastatud

x Direktor
Oppeala-
juhataja
Huviiuht

2.5. Oppe- ja kasYatusprotsess
Eesmiirgid:

o Kostivere Kooli ldpetaja on omaadanud vajalikud teadmised, oskused, vilumused,
hoiakud ja vziiirtushinnangud, et tulla toime igap?ievaelus

o on loodud tingimused iga dpilase arengu toetamiseks
o 6pioskuste kujundamine ja dpitulemuste saalutamine toimub ainetevahelise ldimingu

abil



Tegevus Tulemus 2014 2015 2016 2017 Finants
-allikas

Vastutaja

2\\
\.f\
l:

Kooli Sppekava
arendamine

Uus 6ppekava on
vtilja t66tatud

Direktor
6ppeala-
iuhataja

Ainekavad on
uuendatud, suur
r6hk on
ainetevahelisel
l6imingul

Oppeala-
juhataja

Opetajad on
koostanud
t<i6kavad

X X Oppeala-
juhataja

Oppimine-
dpetamine

K6ik 6pilased
lSpetavad
p6hikooli

X X Direktor
Oppeala-
juhataja

VZilja on tddtatud
kujundava
hindamise
p6him6tted ja neid
rakendatakse I ja II
kooliastmes

X X Oppeala-
juhataja

Opilased oskavad
seada endale
6pieesm2irke,
oskavad emast
araltiiisida, anda
tagasisidet enda ja
kaaslaste t66dele

X X X X Oppeala-
juhataja

Labi on viidud
6ppekava toetavad
6ppekeigud ja
ekskursioonid

X X Eelarve Aine-
6petaj ad

Puudumiste
pdhjused on
operatiivselt viilja
selgitatud
p6hjuseta puudutud
tunde ei esine

X X Oppeala-
juhataja
Klassi-
juhatajad

V2ilja on t6dtatud
6pilaste tunnus-
tamissiisteem ja
6pilasi
tunnustatakse selle

iZirei

Direktor
6ppeala-
juhataja

Kord aastas on l2ibi

viidud
arenguvestlus
dpilase ia tema

X X

e
tL,
/c

/ *J,

Y



vanematega
Huvitegevus ja
iihisiiritused

Opilaste andekuse
arendamiseks on
loodud huviringid

X Eelarwe Direktor
Huvijuht
Ringiiuhid

On konaldatud
aine- ja
teemapaevi/
niidalaid

X X Aine-
6petajad
Huvijuht

Opilased on
esinenud
oliimpiaadidel,
konkurssidel,
vdistlustel ja
esinenud iiritustel

x X Aine-
6petajad
Ringijuhid

Koolis toimuvad
iihisiiritused ja
tiihtpiievade
tfiistamised

X Huvijuht
Klassi-
juhatajad

Rineiiuhid
Oppekeskkonna
loomine

Kooli pZievakava

on vasta\uses
tervisekaitsen6ue-
TePa

X X Direktor
uppeala-
juhataja

Oppekava
t?iitmiseks
vaj alikud
6ppevahendid ja
oppevara on
kasutuses

X Direktor
6ppeala-
juhataja

Turvalisuse
tagamiseks
kasutatakse
ennetavaid
meetmeid

X X Direktor
Klassi-
juhatajad

Tugispetsialistide
toole
rakendamine
(psiihholoog,
logopeed,
sotsiaalpedagoog)

Kdik HEV 6pilased
on kaasafud
tavaklassidesse, on
olemas viiikeklassi
valmidus

X Eelarve Direktor
6ppeala-
j uhataj a

Tugisiisteemi
tiiiustamine

Tugisiisteemi on
tutvustatud kooli
pedagoogilisele
personalile

X Oppeala-
juhataja

Tugisiisteemi
kasutatakse
struktuurselt
vastavalt
tugisiisteemi
skeemile

q.)

f

r\)ry
l)e
6y/t-



HEV dpilaste
kaardistamine on
p6hjalikumalt
fikseeritud

X Oppeala-
juhataja

HEV dpilaste
kinnitamine toimub
2x aastas
(novembri alguses

ia 6ppeaasta l6pus)

X x X x Oppeala-
juhataja

Individuaalse
(IOK) oppe- ja
ainekava (IAK)
blanketi/ vormi
uuendamine

Tugisiisteemi tdd
on efektiivsem

X Oppeala-
juhataja

Karjiiiirin6ustami
ne

Lebi on viidud
6ppekaigud
erinevate ametite
tutvustamiseks
alates l.klassist

Oppeala-
juhataja
Klassi-
juhatajad

8. ja 9.klassi
bpilastele on
konaldatud
kari ii?iriSpe

x X Oppeala-
juhataja
Klassi-
iuhataiad

III OPETAJATE TAIENDKOOLITUSKAVA

Kostivere Koolis arvestatakse koolituse konaldamisel asutuse kui terviku ning t66tajate
individuaalseid vajadusi. T66tajate koolitusvajadused selguvad arenguvestluste kZiigus
eneseanaliiiisi p6hj al.

Koolitustel saadud teadmisi jagatakse kolleegidega. TZiiendkoolituse arvestust peetakse iga
t66taja kohta eraldi EHIS-es.

Aastatel 2014-2017 on prioriteetsemad koolitusvaldkonnad:
o kujundav/dppimisttoetavhindamine
o kaasaegsete dppemeetodite (nt aktiivdpe, 6ues6pe jne) kasutamine dppeprotsessis
. IKT vahendite kasutamine Sppet6ds
o vdiirtuskasvatus
r hariduslike erivajadustegadpilaste dpetaminetavakoolis
o erialasedtiiiendkoolitused

Koolitusvormidest eelistatakse sisekoolitusi.

IV ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

Kostivere Kooli arensukava koostatakse kolmeks aastaks. Arensukava hinnatakse
uuendatakse vajadusel iiks kord aastas. Arengukava parandus- ja
v6ivad esitada kdik lapsevanemad, 6ppendukogu liikmed, hoolekogu
vallavalitsuse- ja vallavolikogu liikmed kirjalikult I Sppeveerandi jooksul kooli



Parandused ja muudatused viiakse sisse I Oppeveerandi l6pus peale dppen6ukogus liibi
arutamist. Hoolekogu avaldab uuenenud arengukava projekti kohta arvamust novembrikuu
jooksul ning direktor esitab uuendatud arengukava projekti vallavalitsusele kinnitamiseks
hiljemalt iga aasta l.detsembriks.

Arengukava uuendamise korra tiiitmise eest vastutab direktor.


