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SISSEJUHATUS 

 

Mõniste Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Tegevuskava 

täitmise analüüs, vajadusel täiendamine, on planeeritud 2018. ja 2020. aastaks. 

 

Mõniste Kooli arengukava lähtematerjal 

 

Mõniste Kooli arengukava lähtub: 

Eesti elukestva õppe strateegiast 2020, 

Põhikooli riiklikust õppekavast, 

Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 

Koolieelse lasteasutuse seadusest, 

Huvikooli seadusest, 

eeltoodud seaduste alamaktidest, 

Võru maakonna arengustrateegiast 2014 – 2025, 

Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegiast 2011 – 2019, 

Mõniste valla arengukavast 2016 – 2026, 

Mõniste Kooli arengukavast 2013 – 2016  ja selle täitmise analüüsist, 

Mõniste Kooli sisehindamise aruandest 2012/13 – 2014/15 ja sisehindamise raames tehtud 

kokkuvõtetest, 

Mõniste Kooli põhimäärusest, 

rühmatööde, arutelude tulemustest. 

 

Arengukava koostades kasutati muuhulgas väärtuskasvatuse koolituse käigus (2016.a 

kevadel) tehtud analüüsi, mis sisaldas hinnangut sellele, kuivõrd senised tegevused toetavad 

kooli põhiväärtuste, missiooni ja visiooni ellurakendamist.  

 

Arengukava koostamisel võeti üheks aluseks õpilaste, lasteaia laste ja huvialaõppes õppijate 

arvu prognoos aastani 2021.  

 

Arengu planeerimisel lähtutakse kooli missioonist, visioonist, kriitilistest edutegurtest ja 

põhiväärtustest.  
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1. KOOLI ARENGU PLANEERIMISE PROTSESS 

1.1. Kooli arengu planeerimise protsessi kirjeldus 

 

Mõniste Koolis lähtutakse pideva parendamise tsüklist: 

 planeerimine (eesmärkide seadmine ja nendest lähtuvate tegevuste kavandamine); 

 plaanitu teostamine (tegevuskavade alusel eesmärkide elluviimine); 

 tulemuste hindamine (eesmärkide saavutatuse, tegevuste tulemuslikkuse hindamine); 

 parendamine (sisehindamise tulemustest lähtuvalt uute eesmärkide seadmine). 

 

Kooli arengu planeerimine, planeeritu elluviimine, sisehindamine ja selle tulemustel põhinev 

parendustöö on pidev protsess.  

 

Arengu planeerimisel on oluliseks lähtematerjaliks sisehindamise tulemused. Arengukava 

tegevuskava koostamisel lähtutakse sisehindamise tulemusena selgunud tugevustest ja 

parendusvaldkondadest. Arengukava võetakse omakorda aluseks sisehindamisel. 

Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse või täiendatakse kooli arengukava, mille põhjal 

omakorda koostatakse igaks õppeaastaks üldtööplaan. Üldtööplaan on tööriistaks kooli 

arengukava ellurakendamisel. Üldtööplaani täitmist analüüsitakse põhjalikumalt iga õppeaasta 

lõpus. Andmed koondatakse sisehindamise aruandesse. Järgmine sisehindamise aruanne 

koostatakse perioodi 2015/16 – 2017/2018 kohta. 

 

Käesolevat arengukava koostati perioodil dets 2016 – mai 2017 ja sellest võttis osa kogu kooli 

kollektiiv. Töökoosolekutel töötati välja ja arutati läbi kooli arenguvajadused ja 

arenguvõimalused ning arengukava uus tegevuskava. Arenguvajadused planeeriti tegevustena 

arengukava tegevuskavva, kuna nende elluviimine on kooli arengu seisukohalt olulise 

tähtsusega. Arenguvõimalused ei ole küll kooli arengu seisukohalt võtmetähtsusega, kuid 

võivad pakkuda innovatiivseid lahendusi, uudset lähenemist koolielu korraldamisel. 

Arenguvõimalused on loetletud peatükis 3. 

 

Arengukava koostades kaasati kooli hoolekogu ja õpilasesindus. Arengukava eelnõu anti 

läbitöötamiseks ja arvamuse avaldamiseks hoolekogu liikmetele. Arengukava eelnõud arutati 

töökoosolekutel ja sellele anti arvamus õppenõukogus.  
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2. OLUKORRA  KIRJELDUS  JA  LÄHTEANDMED 

 

 

2.1. Üldiselt Mõniste Koolist 

 

Mõniste Kool asub Võrumaal Mõniste vallas Kuutsi külas. Esimesed andmed koolihariduse 

võimaldamisest pärinevad 1730. aastast. Mõniste lasteaed on töötanud alates 1962. aastast. 

2005. aasta septembril liideti Mõniste Põhikooliga Mõniste lasteaed ja kool nimetati ümber 

Mõniste Kooliks. Kool on pikaajaliste traditsioonidega valla hariduselu keskus. Kooli 

omanäolisus kajastub põhiväärtustes.  

 

Mõniste Kooli teeninduspiirkond on Mõniste valla territoorium. Praegune Mõniste Kool asub 

kahes omavahel ühendatud hoones, millest vanem on ehitatud 1898. aastal ja uuem hoone 

2000. aastal. Kooliga samas majas asub külaraamatukogu. Õpilastele ja õpetajatele on 

kasutamiseks kooli lugemissaal ja seal asuv õppekirjandus. Kokku on koolimajas kasulikku 

pinda 2569.3 m
2
 (millest hoone vanemas osas on 695 m

2
). Kooli vahetus läheduses asub ka nn 

poiste tööõpetuse maja (kasulikku pinda 107,8 m
2
), mis rekonstrueeriti EAS abiga 2007/2008. 

õppeaastaks. Täiendatud on mänguvahenditega lasteaia õueala. Karisöödil asub kooli õueõppe 

klass. Koolimaja vastas teisel pool teed asub Mõniste Kooli spordi- ja huvitegevuse hoone (nn 

rahvamaja), mille rekonstrueerimine 2008. aastal parendas oluliselt kooli õpilaste sportimise 

ja huvitöö tingimusi. 2008. aasta kevadel valmis Mõniste Kooli rekonstrueerimise 

eskiisprojekt, mis hõlmab koolimaja vanemat osa. 2009. aasta septembriks rekonstrueeriti 

EAS toel kooli staadion. 2013. aastal rekonstrueeriti EAS toel koolimaja vanemas osas asuv 

söögisaal. 2016. rajati EAS toel kunstmurukattega multifunktsionaalne spordiväljak. 

2016/2017 õppeaastal alustas tegevust nn Mõniste Kooli muusikapesa. Mõniste Koolis hakati 

andma huvialaharidust Huvikooli seaduse tähenduses. Muusika valdkonna huvialahariduse 

andmiseks rekonstrueeriti kolm ruumi koolimaja vanemas osas ning korraldati vastavalt kooli 

töö. Soetati pille erinevate projektivõimaluste toel. 

 

Kool teeb aktiivselt koostööd erinevate huvigruppidega. Kooli arengu seisukohalt on  oluline, 

millist lisandväärtust
1
 huvigruppidega koostöös saadud. Saadud lisandväärtusest annab 

ülevaate Mõniste Kooli sisehindamise aruande 2012/13 – 2014/15 tabel 5 (lk 14).  

 

 

2.2. Täpsem olukorra kirjeldus 
 

Täpsema kirjelduse olukorrast, ülevaate kooli arengust ja tulemuslikkusest annab Mõniste 

Kooli sisehindamise aruanne 2012/13 – 2014/15, mis on kättesaadav Mõniste Kooli 

koduleheküljel www.kuutsi.edu.ee/veeb ja paberkandjal koos lisadega koolimajas. Seepärast 

käesolevas dokumendis olukorda kirjeldavaid andmeid uuesti ei esitata.  

 

Sisehindamise aruanne kajastab andmeid, mis on kooli arengu seisukohalt olulised. 

Sisehindamise aruanne sisaldab tegevus- ja tulemusnäitajaid eestvedamise ja juhtimise, 

personalijuhtimise, huvigruppidega koostöö, ressursside juhtimise ning õppe- ja kasvatustöö 

valdkonnas. Tegevus- ja tulemusnäitajate valikul on aluseks võetud õppeasutuste 

hindamiskriteeriumeid, mis on kehtestatud haridus- ja teadusministri 13. augusti 2009 

määruses nr 62 ning kriteeriumeid, mis olid sätestatud aruande koostamise ajal töös olnud 

                                                           
1
 Lisandväärtus - erinevate asutuste, institutsioonidega koostöö tulemusena saadud lisavõimalused, sh 

lisaressursid õppekava ellurakendamiseks nii kooli kui lasteaia osas. 

http://www.kuutsi.edu.ee/veeb
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vastavas eelnõus. Aruande koostamisel kasutatati ka erinevaid kriteeriume iseloomustavaid 

fakte, mõõdikuid ja tegevusnäitajaid erinevatest andmebaasidest nagu Eesti Hariduse 

Infosüsteem (EHIS), Lasteaedade Infosüsteem (LIS), andmebaasis Haridussilm. Lisaks sellele 

kasutati tegevusnäitajaid, mis on olulised kooli missiooni, visiooni ja põhiväärtuste 

kontekstis. Sisehindamise aruanne kajastab ka välishindamise, usaldusväärsete (nt Tartu 

Ülikooli teadlaste) uuringute tulemusi ja SA Innove avaldatud kokkuvõtteid.  

 

 

2.3. Õpilaste arv ja prognoos lähiaastateks 

 

Kooli arengu planeerimisel on lähtutud õpilaste, lasteaia laste ja huvialaõppes õppijate 

prognoosist lähiaastateks. Õpilaste arvu prognoosi klasside kaupa näitab tabel 1. Õpilaste, 

lasteaia laste ja huvialaõppes õppijate arvu prognoosi õppeaastateks 2017/18 – 2020/21 näitab 

Tabel 2. 

 

Tabel 1. Õpilaste arv klasside kaupa õppeaastate lõikes ja prognoos lähimateks aastateks. 

õppeaasta I kl II kl III kl IV kl V kl VI kl VII 

kl 

VIII 

kl 

IX  kl  kokku 

2015/2016 10 6 9 4 8 6 7 9 8 67 

2016/2017 2 10 6 9 4 8 6 8 8 61 

2017/2018 8 2 10 6 9 4 8 6 8 61 

2018/2019 5 8 2 10 6 9 4 8 6 58 

2019/2020 6 5 8 2 10 6 9 4 8 58 

2020/2021 4 6 5 8 2 10 6 9 4 54 

2021/2022 5 4 6 5 8 2 10 6 9 55 

2022/2023 8 5 4 6 5 8 2 10 6 54 

 

Põhikooli osas arvestatakse klasse eraldi, kuigi koolis kasutatakse nn liittundide süsteemi. 

Liitklasse ei moodustata, vaid liidetakse erinevate klasside tunde vastavalt aineõpetajate 

ettepanekule ja eelarvele. Lasteaias on kaks liitrühma. Huvialaõppes on kolm õpperühma: 

täiskasvanud õppijate rühm, kooli ja lasteaialaste õpperühm ning hariduslike erivajadustega 

õpilaste ja laste õpperühm. 
 

Tabel 2. Õpilaste, lasteaia laste ja huvialaõppes õppijate arvu prognoos 2016/2017 

õppeaastaks ja tegelik arv ning prognoos õppeaastateks 2017/18 – 2020/21. 

 Õppijate arv 

prognoos 

2016/17  

tegelik 

2016/17 

prognoos 

2017/18 

prognoos 

2018/19 

prognoos 

2019/20 

 prognoos 

2020/21 

õpilaste arv 

koolis 

61 61 61 58 58 54 

laste arv 

lasteaias 

24 27 28 25 26 -  

huvialaõppes 

õppijate arv 

25 38 35 35 35 35 

kokku 110 126 124 118 119 - 
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3. KOOLI TUGEVUSED JA ARENDUSVALDKONNAD  

Mõniste Kooli 2012/13 – 2014/15 sisehindamise tulemusena on toodi välja valdkondade 

lõikes tugevused ja vajalikud arendustegevused. Tegevuste planeerimisel on lähtutud nii kooli 

tugevustest kui vajalikest arendustegevustest.  

 
 

3.1. Mõniste Kooli tugevused 

 

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas: 

 toimib strateegilise juhtimise põhimõtteid järgiv kooliarendustöö; 

 kooliarendustöös on kasutatud nii kooli tugevusi kui nõrkusi, võimalikke ohte, 

arenguvajadusi, samuti arenguvõimalusi; 

 arengustrateegiate väljatöötamisse ja sisehindamisse on kaasatud kõik töötajad, 

õpilaskond ja huvigrupid. 

 

Personalijuhtimise valdkonnas: 

 personali osalemine kooliarendustöös ja olulistes otsustusprotsessides;  

 meeskonnatöö õpetajate vahel ja hea mikrokliima; 

 meeskonnatöö kooli administratiivpoole töötajate vahel; 

 töökeskkond. 

 

Huvigruppidega koostöö valdkonnas: 

 koostööpartnerite mitmekesisus; 

 huvigruppidega koostöös saadav lisandväärtus, mis aitab õppekasvatustööd oluliselt 

rikastada. 

 

Ressursside juhtimise valdkonnas: 

 planeeritud, eesmärgipärane ja efektiivne ressursside kasutamine; 

 õpilase arengut toetav koolikeskkond. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas: 

 haridusliku erivajadustega õpilaste toetamine; 

 koolikohustuse täitmise tagamine (koolist väljalangenuid ei ole); 

 kõigi õpilaste põhikooli lõpetamine; 

 põhikooli lõpueksamite tulemused;  

 aktiivne tunniväline tegevus; 

 andekuse märkamine ja andekate toetamine; 

 õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamine. 
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3.2. Mõniste Kooli arendustegevused 

 

Eestvedamise ja juhtimise valdkonnas: 

 huvikooli töölerakendamine. 

 

Personalijuhtimise valdkonnas: 

 personali rahuloluküsitluse läbiviimine. 

 

Huvigruppidega koostöö valdkonnas: 

 lastevanemate küsitluse läbiviimine. 

 

Ressursside juhtimise valdkonnas: 

 koolimaja vanema osa rekonstrueerimine; 

 IKT- vahendite võimaldamine klassides kasutamiseks. 

 

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnas: 

 õpilaste loovuse arendamine; 

 pikapäevarühma töö ümberkorraldamine;  

 lasteaia õuepaviljoni rajamine; 

 uurimusliku õppe arendamine; 

 koolieelikute eelkooli korraldamine. 

 

 

 

3.3. Mõniste Kooli arenguvõimalused 
 

Mõniste Kooli arenguvõimalused aastaks 2021 on: 

 keraamikakoda (keraamikaahju soetamine ja keraamikaringi töö käivitamine), 

 kooliaia (juur- ja puuviljad) taastamine, 

 väärikate (väärikas vanuses olijate) koolipäevade korraldamine, 

 ümberõpe täiskasvanuile koostöös erasektoriga (üldoskuste õpe), 

 muusikateraapia tundide pakkumine väljapoole kooli, 

 pilvesüsteemi kasutamine igapäevatöös, 

 loobumine koolikellast, 

 loobumine traditsioonilisest  tunniplaanist,  

 Hea Alguse põhimõtete rakendamine I kooliastmes (koos abiõpetajaga, kusjuures 

kindlat tunniplaani ei oleks), 

 õpilaste õpetamine tasemerühmades, mitte klassides, 

 tahvelarvutite soetamine tundides kasutamiseks. 

 

Eeltoodud arenguvõimaluste planeerimine tegevustena eeldab nende laiapõhjalisemat 

koolisisest arutelu. Arutellu kaasatakse hoolekogu ja vajadusel koolipidaja. 
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4. ARENGU PÕHISUUNAD 

 

4.1. Visioon, missioon, põhiväärtused ja edutegurid 

 

Kooli visioon, missioon ja põhiväärtused annavad sihiseade. Neist lähtutakse 

otsustusprotsessides, koolielu igapäevasel korraldamisel ja omavahelisel suhtlemisel. 

Kriitilised edutegurid on kooli arengu seisukohalt eriti olulise tähtsusega tegurid. Neisse 

panustamist on alalüüsitud sisehindamise käigus.  

 

Visioon  – parim kool piirkonnas  

- kool kõigile  

 

Missioon – Mõniste Kool on konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi 

arendav kool, kus on hea õppida ja töötada.  
 

 

Põhiväärtused: 

 

Lapsekesksus 

Toetame iga lapse isikupärast arengut läbi tugisüsteemide:  märkame eripära,  teeme 

individuaalset tööd tugevamatega (andekate, töökate õpilastega) ja järeleaitamist vajavate 

õpilastega. Arvestame iga õpilase huvide, vajaduste, võimete ja isiksuseomadustega tema 

arengu suunamisel. Kaasaegsed õpitingimused ja õpetajate pühendumus toetavad lapsekeskset 

õppekasvatustööd. 

 

Turvalisus  

Panustame järjepidevalt turvalise õpikeskkonna tagamisse. Teame iga õpilase isikupära ja 

arvestatame sellega. Väärtustame sportlikkust ja tervislikke eluviise. Kasvatame õpilastes 

märkamist, hoolivust, sõbralikkust, sallivust, osavõtlikkust, vastutustunnet. Pidev koostöö 

õpetajate vahel ja kodudega aitab kaasa koolikohustuse täitmisele, õpilaste mõistmisele ja 

turvalise koolikeskkonna tagamisele. Peame võrdselt oluliseks nii füüsilist kui vaimset 

turvalisust. 

 

Traditsioonid  
Hoiame ja väärtustame traditsioonilisi üritusi ja tegevusi: nt solistide konkurss Mehkamaa 

Ööbik, igasügisene Ümber Kooli Jooks, kodu-uurimistöö; kooli ajalootoa täiendamine ja selle 

võimaluste kasutamine õppekasvatustöös; omakultuuri õpe (näitemängupäevad, võru keele 

tund tunniplaanis), preemiaekskursioon tublidele õppuritele, lasteaia sügismatk ja lasteaia 

lõpetamise reis Suurele Munamäele. Austame ja peame meeles endisi õpetajaid, 

koolitöötajaid (tähtpäevadel õnnitlemine, kaasamine kooli tegemistesse). 

 

Koostöö  
Õppekasvatustööd rikastame läbi koostöö erinevate asutuste ja institutsioonidega: Mõniste 

Muuseum (teemapäevad ja muuseumitunnid), Kaitseliit (Noorkotkaste ja Kodutütarde 

tegevus, väärtuskasvatus), Murtud Rukkilille Ühing (piirkonna ajaloo õpetamine, 

väärtuskasvatus), Mõniste Avatud Noortekeskus (üritused, huvitöö korraldamine), rahvamaja 

(huvitöö, ürituste korraldamine), B.G. Forseliuse Selts (uurimustööde koostamine jm 

ühistegevused), vald (koostöö erinevates valdkondades), Alaveski Loomapark (õppekäigud), 

Võru Instituut (omakultuuri ja võru keele õpe), Päästeameti Mõniste tugikomando 
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(ennetusalane koostöö, lasteaia õppekäigud, väärtuskasvatus), küla raamatukogud (kirjanduse 

tellimine arvestades kooli vajadusi, ühisüritused), Varstu Lasteaed (õppekavaarendustöö, 

ühised üritused), Eesti Koolispordi Liit (üritused), Rajaleidja keskus (õpilaste toetamine, 

nõustamine), Tartu Ülikool (tagaside saamine, uuringutel osalemine), Keskkonnaamet 

(loodushariduse võimaldamine) jt. Täiendavate vahendite taotlemisel on kolmel viimasel 

aastal olnud olulisemateks koostööpartneriteks EAS, KIK, MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, 

SA Archimedes, MTÜ Võru Veri. 

 

Looduslähedus  
Õpikeskkond asub looduses: õueõppe klass; matka- ja suusarajad algavad kooliõuest. Teeme 

koostööd Karula rahvuspargi, Alaveski loomapargi ja Pähni Looduskeskusega.  Igapäevasel 

toidulaual on lähipiirkonnas kasvatatud aiasaadused. Propageerime loodushoidlikku eluviisi, 

säästvat looduskasutust. 
 

 

Kriitilised edutegurid (tegurid, millesse peaks edu tagamiseks panustama) lähtuvalt 

visioonist ja missioonist on:  

 motiveeritud ja kvalifitseeritud personal, 

 mitmekesised huvitegevuse ja kogemusliku õppe võimalused, 

 kaasaegsed ja turvalised õpi- ja töötingimused, 

 hea mikrokliima ja vaimne turvalisus nii töötajate kui õpilaste tasandil. 
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5. PRIORITEETSED KOOLIARENDUSE VALDKONNAD 

Arengukava tegevuskava koostades lähtuti viiest kooliarenduse valdkonnast. Need viis 

valdkonda on aluseks ka sisehindamisel. Viis kooliarenduse valdkonda on: 

 Eestvedamine ja juhtimine 

 Personalijuhtimine 

 Koostöö huvigruppidega 

 Ressursside juhtimine 

 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

 

5.1 Strateegilised eesmärgid valdkonniti, mida soovime saavutada aastaks 2021: 

 

Eestvedamine ja juhtimine 

1. Mõniste Kool on elujõuline põhikool-lasteaed.  

2. Mõniste Koolis antakse huvialaharidust Huvikooli seaduse tähenduses.  

3. Toimib kompleksne sisehindamise tulemustel ja arengukaval põhinev kooliarendustöö.  

4. Mõniste Koolil on hea maine. 

 

Personalijuhtimine 

1. Olla iga töötaja arengut ja eneseteostust toetav, loov ja innovaatiline hästi toimiv 

meeskond. 

 

Koostöö huvigruppidega 

1. Võrreldes eelmise perioodiga on aktiivsem koostöö lapsevanematega.  

2. Koostöös huvigruppidega on kool saanud lisandväärtust
1 

.  

3. On saadud lisandväärtust rahvusvahelisest koostööst.  

 

Ressursside juhtimine 

1. Infotehnoloogilised vahendid on kõikides klassides ja neid kasutatakse aktiivselt 

õppetöös.  

2. Info- ja kommunikatsioonivahendid ning  –taristu toetab õppekasvatustööd.  

3. Koolimaja uuem osa on soojustatud.  

4. Koolimaja vanem osa on osaliselt rekonstrueeritud. 

 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

1. On hoitud eelmises sisehindamise aruandes kirjeldatud taset.  

2. On panustatud õpilaste/laste loovuse arendamisse. 

3. On panustatud õpilaste ettevõtlikkuse arendamisse.  

4. Õpilastes on sihikindlalt arendatud funktsionaalset kirjaoskust, kohanemisoskusi, 

meeskonnatööoskusi ja õpioskusi.  

5. On uuritud õpilaste/laste rahulolu ja vajadusel rakendatud vastavaid meetmeid. 
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6. KOOLI ARENDUSTEGEVUSEKS KAVANDATUD TEGEVUSED 

Ääremärkusena: alljärgnevad tegevused hõlmavad ka lasteaeda. 

6.1 Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eestvedamine 

Strateegiline juhtimine 

 

Mõõdik: Hinnang / koolipere, kohaliku omavalitsuse ja lastevanemate rahulolu 

Tänane seis (mai 2017): Toimib strateegiline juhtimine - planeerimine, teostamine, analüüsimine, 

parendamine. Kool on elujõuline (alus: Mõniste Kooli sisehindamise aruanne 2012/13- 2014/15, 

lk 6). 

 

Sihtnäitaja (dets 2021): Mõniste Kool on elujõuline põhikool-lasteaed. Mõniste Koolis antakse  

huvialaharidust Huvikooli seaduse tähenduses. Toimib kompleksne sisehindamise tulemustel ja  

arengukaval põhinev kooliarendustöö. Mõniste Koolil on hea maine.  

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Vajalikud 

lisaressursid 

Rahastamise  

allikad 

Otsustusprotsessides 

osalemine 

2017 - 2021 direktor ei vaja kooli eelarve 

Huvialahariduse arendamise 

strateegia koostamine 

2017  direktor, 

huvialaõppe 

õpetaja 

ei vaja kooli eelarve 

Sisehindamise aruande 

koostamine 

2019 direktor ei vaja kooli eelarve 

Arengukava täitmise analüüs 

ja vajadusel täiendamine 

2018, 2020 direktor ei vaja kooli eelarve 

Arengukava täitmise 

vahearuanded 

2018, 2019, 

2020 

direktor ei vaja kooli eelarve 

Kooli tugevuste, 

kordaminekute reklaamimine 

avalikkusele 

pidev direktor ei vaja kooli eelarve 

Maineuuring 2020 direktor ei vaja kooli eelarve 

Kriitiliste edutegurite 

analüüs (sh analüüs kuidas 

hoida saavutatut) 

2017 direktor ei vaja kooli eelarve 
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6.2 Personalijuhtimine 

 

Personalivajaduse hindamine 

Personali värbamine 

Personali kaasamine ja toetamine 

Personali arendamine 

Personali hindamine ja motiveerimine 

 

Mõõdik: Hinnang/ personali rahulolu 

Tänane seis (mai 2017): Kogu personal töötab eesmärgistatult, lähtudes õpilase/lapse 

arenguvajadustest. Täienduskoolituse kavandamise aluseks on kooli põhiväärtused ja arengukavas 

sõnastatud kriitilised edutegurid. Toimuvad õppepäevad, õppereisid kogu personalile eesmärgiga 

olla hästitoimiv ja arenev meeskond. Rakendatakse meetmeid, mis aitavad tagada väärika ja 

turvalise töökeskkonna. Kooli pidaja tunnustab kooli tegevuste süsteemsust ja innovaatilisust. 

Pedagoogid on kaasatud kooli põhitegevusi puudutavate otsuste tegemisse. Enamus personalist 

teeb ise ettepanekuid tööülesannete võtmiseks. Personal on üksteist toetav (alus: Mõniste Kooli 

sisehindamise aruanne 2012/13 – 2014/15, lk 8). 

 

Sihtnäitaja (dets 2021): Olla iga töötaja arengut ja eneseteostust toetav, loov ja innovaatiline hästi 

toimiv meeskond. 

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Vajalikud 

lisaressursid 

Rahastamise  

allikad 

Personaliküsitluse 

läbiviimine, vajadusel 

meetmete rakendamine 

2017 

2018 

direktor ei vaja  kooli eelarve 

Arenguvestluste läbiviimine, 

kokkuvõtete tegemine 

2017, 2021 direktor ei vaja kooli eelarve 

Palgakorralduse põhimõtete 

läbiarutamine 

2017 direktor ei vaja kooli eelarve 

Töökorralduse reeglite 

uuendamine 

2017 direktor, 

majandusjuhataja 

ei vaja kooli eelarve 

Koolituspõhimõtete 

uuendamine 

2018 direktor ei vaja kooli eelarve 

Personalile ühiskoolituste, 

ühisarutelude, mõttetalgute, 

väljasõitude korraldamine 

igal aastal direktor koolituskulud 

eelarves 

+20% 

kooli eelarve, 

projektid (SA 

Archimedes, 

INNOVE) 

 

 



14 

 

6.3 Koostöö huvigruppidega 

 

Koostöö kavandamine 

Huvigruppide kaasamine 

Huvigruppidega koostöö hindamine 

 

Mõõdik: Hinnang / koolipere ja lastevanemate rahulolu, huvigruppide rahulolu/ analüüs 

Tänane seis (mai 2017): Koostöö erinevate huvigruppidega on olnud iga-aastaselt planeeritud. 

Toimib koostöö erinevate osapooltega hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks. Koostöös 

erinevate asutuste, institutsioonidega on saadud lisavõimalusi õppekava ellurakendamiseks nii 

kooli kui lasteaia osas. Arendatud on koostööd rahvusvahelisel tasandil (alus: Mõniste Kooli 

sisehindamise aruanne 2012/13 – 2014/15, lk 12). 

 

Sihtnäitaja (dets 2021): Võrreldes eelmise perioodiga on aktiivsem koostöö lapsevanematega. 

Koostöös huvigruppidega on kool saanud lisandväärtust. On saadud lisandväärtust 

rahvusvahelisest koostööst.  

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Vajalikud 

lisaressursid 

Rahastamise  

allikad 

Lastevanemate küsitluse 

läbiviimine, analüüsimine, 

meetmete rakendamine 

2017 direktor, 

klassijuhatajad 

ei vaja kooli eelarve 

Lastevanemate intensiivsem 

kaasamine (põhimõtete 

väljatöötamine, 

rakendamine) 

2017, 2018 direktor ei vaja kooli eelarve 

Koostöiste lapsevanemate 

tunnustamine 

alates 2017 direktor, 

klassijuhatajad 

ei vaja kooli eelarve 

Ühistegevustes osalemine 

Rõuge, Haanja, Varstu, 

Misso valdadega ja tulevases 

ühisvallas 

2017 

 

alates 2018 

direktor, 

majandusjuhataja, 

huvijuht 

ei vaja kooli eelarve 

Kooli juubeliürituse 

korraldamine 

2020 direktor, huvijuht, 

majandusjuhataja 

6000  € kooli eelarve, 

osalejate 

omapanus, 

sponsorid, 

projektid 

Rahvusvaheliste partnerite 

kaasamine koolielu 

erinevatesse valdkondadesse 

2017 Soome, 

Venemaa 

2018 Läti 

Kreeka,  

2020 kõik 

koostöö-

partnerid 

direktor, huvijuht, 

keeleõpetajad, 

huvialaõppe 

õpetaja 

2017 – ei 

vaja 

2018 – 2000€ 

2020 – ei 

vaja 

kooli eelarve, 

projektid (SA 

Archimedes) 
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6.4 Ressursside juhtimine 

 

Eelarveliste ressursside juhtimine 

Materiaaltehnilise baasi arendamine 

Inforessursside juhtimine 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

Mõõdik: Hinnang / õpilaste ja lastevanemate rahulolu / analüüs 

Tänane seis (mai 2017): Viimasel arengukava perioodil 2013 – 2016 on rekonstrueeritud 

koolimaja vanemas osas asuv söögisaal. Koolimaja vanemas osas on loodud tingimused üksühele 

õppeks. Õueõppevõimalusi on laiendatud eeskätt läbi KIK projektide (õppevahendite soetamine, 

õppekäigud, õppetegevused õues) ja keskkonnahariduslike õppeprogrammide. Lasteaia õuealale 

on paigaldatud uusi mänguelemente. Laiendatud on võimalusi huvigruppidele info edastamiseks 

(nt võeti kasutusele Amphora, kooli Facebooki lehekülg, asutusesiseselt Google keskkond). Info 

edastamiseks on ülesanded asutusesiseselt varasemast täpsemini jagatud (alus: Mõniste Kooli 

sisehindamise aruanne 2012/13 – 2014/15, lk 17). 2017. aastal on rekonstrueeritud koolimaja 

vanemas osas ruumid ja loodud tingimused (inventar, õppevahendid, vajalik dokumentatsioon, 

personali töökorraldus) huvialaõppeks muusika valdkonnas. 2017 aastal rajati Mõniste Kooli 

juurde multifunktsionaalne minispordiväljak (alus: 2016/17 õa kokkuvõte). 

 

Sihtnäitaja (dets 2021): Infotehnoloogilised vahendid on kõikides klassides ja neid kasutatakse 

aktiivselt õppetöös. Info- ja kommunikatsioonivahendid ning  –taristu toetab õppekasvatustööd. 

Koolimaja uuem osa on soojustatud. Koolimaja vanem osa on osaliselt rekonstrueeritud. 

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostus 

Teostajad/ 

vastutajad 

Vajaliku 

lisaressursid 

Rahastamise  

allikad 

IKT vahendite ost ja 

paigaldus klassides 

kasutamiseks (seitse 

klassiruumi) 

2017, 2018 direktor, infojuht ca 5200 € kooli eelarve, 

projektid (HITSA), 

koostööpartnerid 

IKT kaasaegsete vahendite 

võimaldamine õppetööks 

2017, 2019 infojuht, direktor ca 3700 € kooli eelarve, 

projektid (HITSA), 

koostööpartnerid 

IKT taristu arendamine 2018, 2019, 

2021 

direktor, infojuht ca  1700 € 

aastas 

kooli eelarve 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimine (osade 

kaupa) 

2017,  

2019 – 2021 

direktor, KOV oleneb tööde 

mahust,  

2017 – ca 

6000 €  

kooli eelarve, 

olenevalt tööde 

mahust KOV 

eelarve 

Puhke- ja tegevuspaikade 

tegemine koridori 

2017, 2018 direktor, õpetajad, 

majandusjuhtaja, 

õpilasesindus 

2017 – ei 

vaja, 2018 –  

ca 450 € 

kooli eelarve 

Koolimaja uuema osa 

soojustamine 

2019 KOV 160 000 € KOV eelarve, 

ühinemistoetus 

Lasteaia õuepaviljoni 2017 direktor, 2017 eelarves lasteaia eelarve 
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rajamine majandusjuhataja 3200 € 

Lasteaia õueala arendamine 2018, 2019, 

2020 

direktor, 

majandusjuhataja, 

lasteaia 

õppealajuhataja 

1000 € aastas lasteaia eelarve 

Kõnnitee rajamine koolimaja 

vanemast osast lasteaiani 

2018 direktor, 

majandusjuhataja 

1500 € lasteaia eelarve 

Poiste tööõpetusmajale 

laoruumi rajamine või 

alternatiivi leidmine 

2020 direktor koostöös 

KOVga 

vastavalt 

hinna-

pakkumisele 

kooli eelarve 

Koolile väikebussi soetamise 

otstarbekuse arutelu 

2018 direktor koostöös 

KOVga 

ei vaja kooli eelarve 

Kooli sisehoovi rajamine 2018, 2019, 

2021 

direktor, 

majandusjuhataja 

ca 3000 € kooli eelarve 

Kooli juures oleva tiigi 

puhastamine 

2019 majandusjuhataja, 

KOV 

ca 1500 € kooli eelarve 

Taastuvenergia kasutamise 

otstarbekuse analüüs 

2018 majandusjuhataja, 

KOV, direktor 

ei vaja kooli eelarve 

              

 

 

6.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

 

Õpilase/lapse areng/õppuri areng huvialaõppes 

Õppekava 

Õppekorraldus ja õppemeetodid 

Väärtused ja eetika 

 

Mõõdik: Hinnang/ sisehindamise näitajad, õpilaste ja lastevanemate rahulolu 

Tänane seis (mai 2017): Õpilaste õpitulemused on jäänud vähemalt samale tasemele kui eelmisel 

sisehindamise perioodil
2
 ja mõnedes näitajates isegi parenenud. Tulemuslikum on eelmise 

sisehindamise perioodiga võrreldes olnud töö hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö 

korraldamisel, õpilaste toetamisel. Võrreldes varasema sisehindamise perioodiga on 

õppetegevuste korraldamisel lähtutud süsteemsemalt üldtööplaanides seatud õppekasvatustöö 

eesmärkidest (nt laiapõhjalisem ainetevaheline lõiming). Vähenenud on veelgi täiendavale 

õppetööle jäänud õpilaste arv. Õpilaste edukus (õppinud hindele „3“, „4“ ja/või „5“) vaadeldaval 

sisehindamise perioodil on olnud keskmiselt 96,7 %, mis on võrreldes maakonna keskmistega 

väga hea tulemus. Põhikooli on lõpetanud kõik õpilased. Väljalangeijaid perioodil 2012/13 – 

2014/15 põhikoolist pole olnud. Parenenud on õpilaste kaasatus koolielu korraldamisel. Õpilaste 

rahulolu on tõusnud kaasatuse, kasutatavate õppemeetodite, ürituste osas. Lapsevanemate rahulolu 

on tõusnud info liikumise osas kooli ja kodu vahel ning lapsest lähtuva õppetöö korraldamise osas 

(alus: Mõniste Kooli sisehindamise aruanne 2012/13 – 2014/15, lk 23). 

 

                                                           
2
 Andmeid on võrreldud eelmise perioodiga, kuna selliselt oli planeeritud eelmises arengukavas õppekasvatustöö 

valdkonnas hinnangu andmise mõõdik. 
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Sihtnäitaja (dets 2021): On hoitud eelmises sisehindamise aruandes kirjeldatud taset. On 

panustatud õpilaste/laste loovuse ja ettevõtlikkuse arendamisse. Mõniste Kooli õpilastes on 

sihikindlalt arendatud funktsionaalset kirjaoskust, kohanemisoskusi, meeskonnatööoskusi ja 

õpioskusi. On uuritud õpilaste rahulolu ja vajadusel rakendatud vastavaid meetmeid. 

 

Tegevused eesmärgi 

saavutamiseks 

Tähtaeg/ 

teostamine 

Teostajad/ 

vastutajad 

Vajalikud 

lisaressursid 

Rahastamise  

allikad 

Algatuse Ettevõtlik kool 

põhimõtete ellurakendamine 

2017 direktor ei vaja kooli eelarve 

Uurimusliku õppe 

arendamine (põhimõtete 

kokkuleppimine, 

rakendamine) 

2017, 2018 direktor ei vaja kooli eelarve 

Koolieelikute eelkooli 

korraldamine 

igal kevadel direktor, tulevane 

I kl õpetaja 

ei vaja kooli eelarve, 

lasteaia eelarve 

Pikapäevarühma töö 

korraldamiseks rakendatud 

meetmete analüüsimine 

2017 direktor, 

pikapäevarühma 

õpetajad 

ei vaja kooli eelarve 

Õpilaste/ laste loovuse 

arendamiseks meetmete 

analüüsimine, rakendamine 

2017, 2018 direktor, õpetajad  ei vaja kooli eelarve 

Hindamisjuhendi 

uuendamine 

2017 direktor, õpetajad ei vaja kooli eelarve 

Loovtööde koostamise 

juhendi uuendamine 

2017 direktor, loovtöö 

koordinaator 

ei vaja kooli eelarve 

Tugispetsialistide toe 

tagamine HEV õpilastele 

(logopeed, sotsiaalpedagoog) 

pidev direktor, HEV 

koordinaator 

töötasu või 

tasu teenuse 

osutamise 

ees, ca 4000 

€ aastas 

kooli eelarve, 

lasteaia eelarve  

Algatusega Liikuma kutsuv 

kool liitumine, tegevuste 

rakendamine 

2017, 2018 direktor, kehalise 

kasvatuse õpetaja 

300 € kooli eelarve 

Ajaressursi kasutamise 

analüüsimine (õppetund vs 

tunniväline tegevus), 

vajadusel meetmete 

rakendamine 

2018 direktor, õpetajad ei vaja kooli eelarve 

Kogemusliku õppe 

võimaldamine nii põhikooli 

kui lasteaia osas 

igal aastal huvijuht, direktor, 

õpetajad 

transpordi-

kulu  

kooli eelarve, 

projektid (KIK), 

koostööpartnerid 

(Kaitseliit) 

Töökasvatuslike tegevuste 

planeerimine 

õppekasvatustöö osana 

igal aastal majandusjuhataja, 

õpetajad, direktor 

ei vaja kooli eelarve 
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Kooli kodukorrareeglite 

läbiarutamine õpilastega, 

vajadusel muutmine 

2017, 2018 direktor, 

klassijuhatajad, 

õpilasesindus 

ei vaja kooli eelarve 

Õppekasvatustöös 

funktsionaalse kirjaoskuse, 

kohanemisoskuse, 

meeskonnatööoskuste, 

õpioskuste arendamisse 

panustamine (põhimõtetes 

kokkuleppimine õpetajatega) 

igal aastal õpetajad, huvijuht ei vaja kooli eelarve 

Õpilaste rahulolu uurimine, 

analüüsimine, vajadusel 

meetmete rakendamine 

2017 direktor ei vaja kooli eelarve 

Iga klassi poolt ülekoolilise 

ürituse korraldamine  

igal aastal huvijuht, 

klassijuhatajad 

ei vaja  kooli eelarve 

Terviseedenduslike tegevuste 

kava koostamine 

2017, 2019, 

2021 

direktor, õpetajad, 

kooli  

tervisenõukogu 

ei vaja kooli eelarve 

Arvutiõpetuse andmine 

alates I kooliastmest 

2017 direktor, õpetajad 

arvutiõpetuse  

ei vaja 

(valikainena) 

kooli eelarve 

Tantsu huviringi töö 

käivitamine (rahvatants, 

aeroobika või rütmika) 

2017 huvijuht, 

õpilasesindus, 

direktor 

340 € aastas kooli eelarve 

Hindamispõhimõtete 

läbiarutamine 

2018 direktor, õpetajad, 

hoolekogu 

ei vaja kooli eelarve 
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7. ARENGUKAVA MUUTMISE KORD 

Kooli arengukava muudetakse koolipidaja poolt sätestatud korras. 

 

Arengukava kuulub analüüsimisele igal õppeaastal hoolekogus, õppenõukogus, 

õpilasomavalituses. Ettepanekud kooli arengukava täiustamiseks arutatakse läbi kooli 

õppenõukogus ja hoolekogus.  

 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses  

o haridusalase seadusandluse muudatustega;  

o muudatustega riiklikus õppekavas;  

o muudatustega haridusnõudluses;  

o muudatustega kooli investeeringutes;  

o kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega;  

o kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega 

o Mõniste valla arengukava muutmise korral 
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