
2007. AASTA ARENGUKAVA  TÄITMINE

 I. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Jrk nr Eesmärk Alleesmärgid ja strateegiad Ettepanekud

1
Arendustegevusest tulenevate 
muutuste juhtimine

1.Kaasata laiendatud juhtkond kooli 
arengukava väljatöötamisse Jätkuv tegevus

2

Õppeaasta tegevustest tulenevate 
muudatuste sisseviimine 
arengukavasse 

1.Määratletud järgneva õppeaasta 
tegevussuunad ja koostatud 
tegevuskava Jätkuv tegevus

1.Vanemate küsitlus teenuse vajaduse 
kohta 

 2. Rehabilitatsiooni meeskonna 
moodustamine

1.Kooli sisehindamise korra loomine

                                             
2.Sisehindamise läbiviimine ja 
aruande esitamine

1.Sisehindamise korra korrigeerimine

Jrk nr Eesmärk Alleesmärgid ja strateegiad

1

Personalivajaduse hindamine 
seoses õpilaste vaimse ja füüsilise  
turvalisusega

1.Vaimse ja füüsilise turvalisuse 
auditi läbiviimine

tegelik kulu 14 
tuh

1.Regulaarne personali koolitus- 
vajaduse  väljaselgitamine ja 
koolituskava koostamine

Kooli eelarve     
177 tuhat

2.Tegevuskirjelduste koostamine:  
koolipsühholoog, tegevusterapeut ja 
infojuht 

Jätkub osalemine  projektis. 
Parendustegevusete planeerimine 
lähtudes nõuniku kirjalikust 
ettepanekust. 

Auditi hinnang: 
Auditi käigus on tuvastatud Kiigemets Kooli 
personali tegevus laste vaimse ja füüsilise 
turvalisuse tagamisel. Kuivõrd puudub piisav 
normatiivne regulatsioon kohaldamiseks 
psühhiaatriliste erivajadustega lastega koolis, 
ei võimalik anda hinnangut turvalisuse 
tagamise ammendavuse kohta. Personali 
koolitamisel, koostöövõrgustiku juhendamisel 
ja siseregulatsiooni järjekindlal järgimisel 
peaks nimetatud olukord olulisel määral 
Planeeritud koolitused läbiviidud, toimumas 
veel koolitus kogu personalile koostöös Jõgeva 
Nõustamiskeskusega 27.12 -28.12.07

TÄITMINE Ettepanekud

2

3

4

Sisehindamise toimimise analüüs5

II. PERSONALI JUHTIMINE

Motiveeritud, rahulolev ja 
kvalifitseeritud personal

Rehabilitatsiooniteenuse 
pakkumine koolis

Sisehindamise rakendamisel 
kasutatakse HTM ja ESF projektis 
Koolikatsuja 2006+ materjale

Selgitustöö vanematele lapse 
REH plaanis olevate teenuste 
kättesaadavuse ja vajalikkuse 
kohta.Jätkub meeskonna 
moodustamine.

Läbiviidud küsitlusele vastas  38 vanemast 34. Teenustest peeti 
vajalikuks:füsioterapeut 24, logopeed 26, psühholoog 18, tegevusterapeut 14, 
sotsialpedagoog 6.neli vanemat ei pidanud REH-plaani tegemist üldse 
vajalikkuks. Rehabilitatsioonimeeskonda ei ole käesolevaks ajaks leitud 
lastepsühhiaatrit.

Sisehindamise kord kinnitatud 31.09.07. Esitatud sisehindamise aruanne hHridus-
ja Teadusministeeriumi Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusel. Saadud 
suuline tagasiside määratud nõunikult. Sisehindamise korra lisade korrigeerimine 
seose andmete kogumisega.

Kulud

Kooli eelarve           15tuhat

TÄITMINE 

Toimunud 6 ühist arutelu seoses kooli õpilaskodu laiendamise vajadusega

2007 detsembri õppenõukogu otsus 2010 aasta arengusuundae kohta

Valik on selgemalt analüüsida 
personalivajadust ning 
kaardistada olemasoleva personali 
poolt täidetavad ülesanded, et 
oleks tagatud dubleerimise 
vältimine ja samas kõigi vajalike 
ülesannete täitmine.

Alates 01.09.kasutatud psühholoogi 
nõustamisteenust Jõgeva Nõustamiskeskuse 
kaudu. 05.12, rakendatud koolipsühholoogi 

Jätkuv tegevus

2008eelarve koostamisel 
arvetatuda 2007a ettepanekutega

Jätkuv tegevus



3. kvalifikatsiooni nõuetele vastav 
personal

1.Emotsionaalse pinge olemasolu 
väljaselgitamine

Kooli eelarve     
2 tuhat

2.Ühiskoolituste ja ürituste 
korraldamine väljaspool kooli 
1.Töötaja arenguvajaduste ja 
eesmärkide väljaselgitamine
2. Loetelu tööülesannetest, mis 
aitavad eesmärke täita

Jrk nr Eesmärk Alleesmärgid ja strateegiad

2

Pidaja ja koolinõukogu kaasamine 
kooli arendustegevusse Läbiviidud ühised arutelud  

arengusuundade kavandamiseks
1.Koostöövõrgustiku eri osapoolte 
ümarlauad  
2.Huvigruppide 
teabepäev"Erivajatustega laste 
sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ja 
leevendamine" 1tuhat
1.Vanemal on võimalus kasutada 
eripedagoogi, logopeedi, 
psühholoogi, psühhiaatri ja 
sotsiaalpedagoogi nõustamist

                                                   
2.Koolituste korraldamine vanematele 

Jrk nr Eesmärk Alleesmärgid ja strateegiad
Planeeritud 
kulud Tegelik kulu

1.Ehituse projektreerime õpilaskodu 
laiendamiseks 70 õpilasele 

Riigi toetus 1,2 
milj 
projekteerimise
ks 0 krooni

2
Täidetud koolitervishoiu nõuded 
koolis ja õpilaskodus 

1 Kooliruumide remont ja 
renoveerimine 

Kooli eelarve     
224 tuhat

3
Parenenud varustatus sooja veega 
õpilaskodus Katlamaja torustiku uuendamine

Kooli eelarve     
22 tuhat

4
Likvideerida reovee trassi 
üleujutus Kanalisatsioonitrassi remont

Kooli eelarve     
22 tuhat

5
Parendatud turvalisus 
kooliterritooriumil

Videovalve süsteemi paigaldamine 
territooriumile

Kooli eelarve     
130 tuhat

3

 III. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

VI. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Tööturvalisuse parendamine 
psüühilise koormusega 
toimetulemiseks 3

Parendatud  õpilaste olme- ja 
elamistingimused õpilaskodus1

4 Arenguvestlused töötajatega

Koostöö võrgustikuga, perekonna 
nõustamine, vanemate koolitus4

Huvigruppide kaasamine, 
koostöövajaduse määratlemine 

Viia läbi üks kord kuus grupi 
aruteleud seose õpilaste erisusest 
tingitud  probleemide 
lahendamiseks 

Ilmne personali emotsionaalse ja vaimse
ülepinge,kuid positiivne on kooli personali
soov olukorda parandada. 

Kokkuvõte motivatsveerivatest teguritest.

Koolinõukogu on osalenud järekindlat kooli 
arendustegevuses seose õpilaskodu 
laiendamise vajadusega. Jätkuv tegevus

Kulud TÄITMINE Ettepanekud

37 pedagoogilisest töötajast jätkavad 
eripeadgoogilisi  õpinguid kõrgkoolis 2, 2 õpib 
magistriõppes, töötab 7 vanemõpetajat Jätkuv tegevus

Neljas ümarlauas osales kokku 56 oma eriala 
spetsialisti. Jätkuv tegevus

Moodustada keeleõppe rühmad, 
rakendada abiõpetajad 
liitklassidesse, vähendada õpilste 
arvu tööõpetuse gruppides

Kaardistatud koostöö, kogutud tagasiside 

Arenguvestluste analüüs 

Kinnitatud nõustamisteenuste hinnakiri 

Täidetud vastavalt plaanile

TÄITMINE

Remont majas (toad, muud ruumid)                    
19 7945, 101 13801,60

Küsitlus vanemate huvi kohta 

Paigaldatud 7 valvekaamerat territooriumi 
valveks

Jätkuv tegevus

Koostatada remondikava 2008

Võetud hinnapakkumised projektile

Ettepanekud



6
Abihoone ehitus   garaažile, 
tööõpetuse materjali hoiupaik 

Loodud tingimused pikendatud 
õppeaja õppe kava täitmiseks

Kooli eelarve     
190 tuhat

7
Raamatukogu RIKS programmi 
käivitamine

 Lisatarvikute soetamine 
elektroonilise kataloogi loomiseks

Kooli eelarve     
6 tuhat

1. Püsihaljastuse prjojekti tellimine 5 tuhat 38940.
  2. Osaline territooriumi piiramine 
hekiga 99120.-

3. Haljastusööde teostamine
Kooli eelarve     
30 tuhat 19824.-

9
Parendatud tingimused õppekava 
arendamiseks Puutetahvli soetamine

Kooli eelarve     
30 tuhat

10
Vähendada õppematerjalide 
paljunduskulu Dokumendikaamera soetamine

Kooli eelarve     
10 tuhat

11
Serveriruumi turvalisuse 
kindlustamine Tulekindla seadmekapi soetamine

Kooli eelarve     
15 tuhat

1.Eriõpetuse tarkvara olemasolu 
väljaselgitamine

kooli eelarve      
3 tuhat

Riistvara uuendamine
Kooli eelarve     
25 tuhat

2.Avutiklassi ümberkolimine ja 
kaabeldamine 10 tuhat

Jrk nr Eesmärk Alleesmärgid ja strateegiad
Planeeritud 
kulud

Tegelikud 
kulud Ettepanekud

1.Liikumisravi, massaaži, asendravi 
läbiviimine

1.Koolieksami materjalide 
koostamine
2.Põhikooli lõpueksamite tulemuste 
analüüs
1. Jätkuv õpetajakoolitus v.t. osa II. P.4.
2. Koostöö õppekeskusega JUKS
1. Lapse arengu  jälgimise ja 
kirjeldamise vormi välja töötamine.
2.Lapse arengu jälgimise ja 
arenguvestluse põhimõtete 
ühtlustamine

5
 Vaimse ja füüsiline vägivallaga 
seotud riskide hindamine

 Auditi tellimine vaimse ja füüsiline 
vägivalla riskide olemasolu 
selgitamiseks v.t. osa II. P.1.
1. Tingimuste loomine autistlike 
õpilaste eraldi õpetamiseks                   
2. Õueõppe kogemuste vahetamine 
Lohusuu Põhikooliga v.t. osa II. P.4.

3. Õueõpperuumi ehitamine koos 
seiklusrajaga

Kooli eelarve     
72 tuhat,           
projektid:  KIK 
30 tuhat;   
Hasart 30 tuhat; 
Tähed särama 
35 tuhat

                          
158120.-

4

Võimaluste loomine 
rehabilitatsiooni teenuse 
osutamiseks 

2
Ainekavades arvestatud õpilase 
individuaalsust ja eripära
Kangakudumise ainekava loomine 
abiõppele

Vanemale antakse rohkem 
tagasisidet lapse arengust 

8

Areneva ja kaasaegse arvutivõrgu 
olemasolu 12

Piiritletud kooli territoorium ja 
uuendatud püsihaljastus 

3

V. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

1

Planeeritud 2008,teostatud 2007

Kasutamine õppetöös

Arvutiklass on sisseseatud

Teostatud osaline püsihaljastus

Paigaldatud 305 m aeda

 Murutööd koos mullavahetusega
Soetatud koodilugeja ja koodikaardid

Kasutamine õppetöös

Koostatud eksamimaterjalid

Sooritatud eksami tulemused

Toimuvad kangakudumise tunnid alates 6 

Välja töötatud arengukaardivorm

Ühendatud töökohad 

TÄITMINE

Täidetud füsioterapeudi ametikoht

Kasutamine õppetöös

Tagatud turvalisus

Projektidest ei saadud planeeritud raha. 
Rajatud õueõppe hoone koos tervise- ja 
seiklusrajaga 

Tagasiside arenguvestlusest

Saadud hinnang
2007 - 2008 õppeaastal õpetakse kahes klassis 
eraldi autistlikke õpilasi 

Õpimapp õueõppest



4. Käeliste tegevuste toa sisustamine
Kooli eelarve     
5 tuhat

1. Õpilaste koolitus -õppefilm
2.koostöö parendamine täiskasvanu ja 
õpilase vahel                                         
3. õpilasesinduse moodustamine

8

Koolis kehtivad reeglid toetavad 
õpilaste iseseivust ja toimetulekut 
igapäeva eluga 

Kooli kodukorra, õpilaskodu 
kodukorra ja õpilasreeglite 
uuendamine 

9
Õpilaste tervislike eluviiside 
harjumuste kujundamine Kooliolümpiamängud

kooli eelarve      
11 tuhat,          
projekt 7 tuhat

10 Välissuhtluse arendamine Õpilasvahetus Soome sõpruskooliga
kooli eelarve      
5 tuhat

1. Osalemiskava koostamine

2.Õpilastööde juhendamine näitustel 
ja konkurssidel osalemiseks

kooli eelarve      
5 tuhat

12
Õpilaste rahulolu  õpetaja ning 
õppetööga

1. Õpilaste küsitluste läbiviimine         
2. Parendustegevuste planeerimine 
kooli õppekavasse

13

Agressiivsete käitumisviiside 
ennetamine läbi sotsiaalsete  
oskuste arendamise

Uurimus: agressiivne ja prosotsiaalne 
käitumine abi- ja toimetulekukooli 
õpilastel õpetajate nägemusel
Õpilaste arusaamad sõprussuhetest: 
sõber-võõras ja selle mõjust vaba aja 
kasutamisele.
Lapse arengut mõjutavad tegurid ja 
nenede seos arengu erinevate 
näitajatega õppe efektiivsuses. 

15

Personali toetamine õpilaste 
individuaalsete  eripärasustega 
toimetulemisel

Luua võimalus kasutada psühholoogi 
ja psühhiaatri nõustamisteenust

Kooli eelarve     
10 tuhat

16
Õpilaste rehabilitatsiooniplaanides 
tugiteenuste kasutamise analüüs

Informatsiooni kogumine tugiteenuste 
kättesaadavuse kohta

2007
INVESTEERINGUTE KAVA        aastateks      2007 -  2009

Õpilaste huvide välja selgitamine 
koostöös Tartu Ülikooliga14

6
Parendatud tingimused õppekava 
täitmiseks

Õpilased osalevad projektitöödes 
väljaspool kooli

Õpilaste kaasamine kooli 
igapäevaelu korraldamisel, seoses 
kaasõpilaste turvalisusega koolis7

11

Ennetatud vaimse ja füüsilise vägivalla riskid

Kinnitatud dokument

Projekti aruanne

Uurimustöö 

Lastele soodsamate arengutingimuste loomine 
koolis.

Teenuse kasutamise Jõgeva Nõustamiskeskuse 
kaasabil

Kokkuvõte

Regristreeritud tagaside 

Saadud tagasiside 

Diplomitöö



Jrk nr Tegevus Eesmärk, tulemus Tähtajad Summa Rahastamise allikas Täitmine Ettepanekud

1
Ehituse projekt õpilaskodu 
laiendamiseks 70 õpilasele

Parendatud  õpilaste olme- ja 
elamistingimused õpilaskodus 2007 1,2 milj Riigitoetus ei ole toetust Jätkuv tegevus

2 Jooksev remont koolis
1.Täidetud koolitervishoiu nõuded 
koolis ja õpilaskodus 2007  224  tuhat  Eelarve

3 Katlamaja torustiku uuendamine
Parenenud varustatus sooja veega 
õpilaskodus 2007    22  tuhat Eelarve

Videovalve süsteemi paigaldamine 
sissepääsudele

Parendatud turvalisus 
kooliterritooriumil 2007  130 tuhat Eelarve

4 Kanalisatsioonitrassi remont Likvideerida reovee trassi üleujutus 2007    22 tuhat Eelarve

5
Raamatukogu RIKS programmi 
käivitamine

 Lisatarvikute soetamine 
elektroonilise kataloogi loomiseks 2007      6 tuhat Eelarve

6 Püsihaljastuse projekti tellimine Haljastusprojekt 2007 Eelarve 38940.

7
Territooriumi piiramine heki ja/või  
aiaga 

Piiratud ja heakorrastatud 
territoorium 2007 Eelarve 99120.-

8 Puutetahvli soetamine
Parendatud tingimused õppekava 
arendamiseks 2007    30 tuhat Eelarve

9 Dokumendikaamera soetamine
Vähendada õppematerjalide 
paljunduskulu 2007    10 tuhat Eelarve

10 Tulekindla hoiukappi soetamine Kindlustatud serveri turvalisus 2007    15 tuhat Eelarve

11  Riistvara uuendamine 
Areneva ja kaasaegse arvutivõrgu 
olemasolu 2007    25 tuhat Eelarve

12
Õueõpperuumi ehitamine koos 
seiklusrajaga

Parendatud tingimused õppekava 
täitmiseks 2007

Kooli eelarve     
72 tuhat,           
projektid:  KIK 
30 tuhat;   
Hasart 30 
tuhat; Tähed 
särama 35 tuhat  ja projektid 158120.-

 190 tuhat


