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SISSEJUHATUS  

Ardu Kooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad, 

tegevuskava järgnevaks kolmeks õppeaastaks (2017/2018 õa; 2018/2019 õa ja 2019/2020 õa) 

ning arengukava uuendamise korra. Arengukava kinnitab Kose Vallavolikogu. Kooli pidaja on 

Kose Vallavalitsus. Ardu Kooli postiaadress on Lasteaia tee 4, Ardu alevik, Kose vald, 75 001 

Harjumaa.  

Arengukava kindlustab riikliku õppekavaga seatud ülesannete ja eesmärkide täitmise. 

Arengukava lähtub Ardu Kooli põhimäärusest, kooli sisehindamise tulemustest ja Kose valla 

arengukavast.  

Ardu Kooli arengukava järgib kooli traditsioone. Õppetöö toimub vastavalt kooli õppekavale 

ning haridust puudutavatele õigusaktidele.  

Vastavalt Kose Valla arengukavale on kooli esmaseks ülesandeks tugeva põhihariduse andmine 

kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas ning õpilaste individuaalsete võimete ja arengu 

toetamine. Kogukonnakoolina pöörame erilist tähelepanu oma kodukohale ja selle loodusele, 

koolielu täiendavad õppekäigud ja ekskursioonid. Oma kooli tunnet aitavad hoida kooli 

traditsioonid ja üritused. 

Töö põhisuunad järgmiseks kolmeks õppeaastaks:  

1. Muutunud õpikäsitluse rakendamine. 

2. Kaasava hariduse rakendamine. 

3. Teadus(huvi)hariduse arendamine (arvutiõpetus sh esmased programmeerimise algtõed, 

loodusainete õppe muutmine elulähedasemaks, sh katsed; robootika). 

4. Kvaliteetse ja jätkusuutliku põhihariduse tagamine kodulähedsest koolist. 

Arengukava väljatöötamine algas 2015. aasta oktoobris olukorra analüüsiga Ardu Kooli 

lastevanemate koosolekul, kus hinnati kooli hetkeolukorda, sh kooli tugevusi, nõrkuseid, ohte ja 

võimalusi. 2015.a sügisel viidi läbi Ardu Kooli õpilaste rahuloluküsitlus ning 2016. aasta sügisel 

viidi läbi lastevanemate rahuloluküsitlus. 2015/2016 ja 2016/2017 õppeaastetel arutati hoolekogu 

koosolekutel kooli arengusuundi. Õpetajatel ja hoolekogu liikmetel oli võimalik arengukavasse 

esitada oma ettepanekuid GoogleDrives kooli arengukava ettevalmistamisel. Ettevalmistava 

perioodi töö tulemused vormistati terviktekstiks, millele järgnes selle tutvustamine õpetajatele 
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ning hoolekogule. Tervikteksti koostamisel on arvesse võetud erinevate poolte ettepanekuid. 

Valminud arengukava tutvustati õppenõukogus ning hoolekogu koosolekul.  

 

1. ARDU KOOL  

1.1. Ardu Kooli ajalugu  

1696. aastal hakati Kose kirikla juurde koolimaja ehitama. Umbes samal ajal rajati mõisakool 

Paunkülasse. 

Kool tegutses 1689. aastal Rootsi ohvitseridele ehitatud nn Korteni majas Sael.  

1762. aastal avati koolid Kosel ja Ardus. Sellega pandi alus pidevale kooliõpetusele Kose 

kihelkonnas. 1765. aastast alates töötab Ardu kool regulaarselt.  

1788. aastal sai Ardu kool oma maja, avati kool Triigi mõisas.  

1790. aastal lõpetasid oma töö Kose kihelkonna koolid, vaid Ardu kool töötas edasi.  

1861. aastal toodi Paunküla vallakool Korteni majast Ardusse meierei asemel paiknenud 

hoonesse.  

1873. aastal ehitati Ardusse Ardu Kooli praegusele krundile talumajatüüpi koolihoone. 

1878. aastal ööbisid Ardu Koolis Paunküla ja teiste kaugemate külade lapsed. Nii kestis see 

1920. aastani. 1914. aastal tuli Ardusse koolijuhatajaks Tõnu Talbak, kes oli selles ametis 1945. 

aastani.  

24. aprillil 1938. aastal pandi uue koolimaja (praegune vana maja, milles tegutseb Ardu 

Külalistemaja) nurgakivi. 13. novembril õnnistati uus koolihoone.  

6. augustil 1941. aastal põletati koolimaja Kautla lahingute ajal maha. 1. novembril alustati 

õppetööd Silmsi külas. 1943. aastast jätkas kool tööd taastatud meiereis.  

1949. aastast alustati koolimaja taastamist.  

5. jaanuaril 1950. aastal avati taastatud koolimaja  

Aastatel 1949 – 1953 töötasid kooli juures klassid vene keelt rääkivatele lastele, nõukogude 

võimu ajal muudeti korduvalt kooli nime.  
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1. septembrist 1988. aastast muudeti algkool põhikooliks 

30. jaanuaril 1989. aastal algasid mullatööd praeguse koolimaja ehitusplatsil.  

2. septembril 1991. aastal toimus uue koolihoone pidulik avanemine. Ardu koolihoone on 

esimene, mis avati taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Kooli köök on tehniliselt väga hästi 

varustatud, söökla mahutab korraga 50 õpilast. Arvutiklassis on 10 õpilaskohta.  

2007. aastal valmis kaasaegne kodunduse ja kunstikabinet. 

2009. aastal renoveeriti staadion.  

2010. aastal avati koolihoones noortetuba.  

1. septembril 2007. aastal liitusid Ardu Lasteaed ja Ardu Põhikool, õppeasutuse nimi on Ardu 

Kool. 

Kose Vallavolikogu 19. detsembri 2014. aasta otsusega lahutati taas Ardu Lasteaed ja Ardu Kool 

kaheks iseseisvaks asutuseks. Ardu Kooli nimeks jääb endiselt Ardu Kool. 

1.2. Ardu Kooli tänapäev  

Ardu Kool on Kose valla üldhariduslik 9-klassiline munitsipaalkool. Ardu Koolis (edaspidi 

Koolis) on võimalik omandada hea ja jätkusuutlik põhiharidus. Koolis töötab pikapäevarühm, 

mille töö raames saab õpilane vajadusel täiendavat õpiabi ja osaleda kooli huviringide töös. 

Olulist tähelepanu pööratakse õpilaste toetamisele ja võimete arvestamisele. A-võõrkeelena 

õpetatakse alates 1. klassist inglise keelt. Koolil on täismõõtmetes võimla koos 

tervisekaitsenõuetele vastavate abiruumide ja saunaga. Võimla on avatud kogukonnale kolmel 

õhtul nädalas. Koolil on renoveeritud staadion, mis on õppetöövälisel ajal kasutamiseks 

kõikidele huvilistele. Kooli ruumes tegutseb MTÜ Ardu Huvikeskus, keraamika- ja kangakoda. 

Ardu Huvikeskuse poolt korraldatakse huviringe kogukonna liikmetele (savikoda, kangakoda jt 

võimalused käsitööoskuste arendamiseks), Kooli ruume võimaldatakse eelneva kokkuleppe 

alusel kasutada kogukonna seltskondlikuks tegevuseks. Ardu Kool annab välja õpilastööde 

almanahhi „Päikeseratas”, mis ilmub vilistlaste kokkutulekuks iga viie aasta järel. Koolil on oma 

ajaleht Kooli Pluss. 

Koolil on 10-liikmeline hoolekogu. Sinna kuuluvad viis lapsevanemate esindajat, kaks vilistlaste 

esindajat, kes on ka lapsevanemad, üks omavalitsuse liige, kaks õppenõukogu liiget, üks kooli 
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toetaja ja üks õpilasomavalitsuse liige. Hoolekogu ülesandeks on õppe ja kasvatuse suunamine, 

planeerimine ja jälgimine ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu 

tööd korraldab hoolekogu esimees, korralised koosolekud toimuvad kolm korda aastas. Kooli 

õpilasesindus koosneb 2. –9. klasside õpilastest, kokku 16 õpilast. Õpilasesindus on mõeldud 

aktiivsetele õpilastele, kes on ürituste initsiaatoriteks ning inspireeriksid oma tegevusega Kooli 

õpilasi. Õpilasesinduse tööd koordineerib huvijuht. Õpilasesinduse ülesanne on aidata kaasa 

koolielu korraldamisel. 

Kooli koosseisus töötab 2016/2017. õppeaastal 23 inimest, kellest 15 on õpetajad (10,33 kohta), 

logopeed (0,3 kohta), huvijuht (0,5 kohta) ja raamatukoguhoidja (0,5 kohta), infosekretär (1,0 

kohta), kokk (1,0 kohta), köögitööline (0,8 kohta), söökla majandusjuhataja (0,5 kohta), 

lapsehoolduspuhkusel töötaja, kaks koolitädi (2,0 kohta). Kooli laiendatud juhtkonda kuulub 

seitse töötajat: direktor, huvijuht, infosekretär, ainerühmade juhid. 

Õppenõukogusse kuulub kogu pedagoogiline personal ja sekretär, kokku 16 inimest. 

Õppenõukogu ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine 

ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. 

 Kooli tugisüsteem koosneb õpiabist, kõneravist, pikapäevarühmast ja raamatukogust. Nende 

tööd koordineerib haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordinaator. Tugisüsteem teeb 

koostööd Sihtasutusega Innove, Kose valla lastekaitsespetsialistidega. Vajadusel kaasatakse 

tugisüsteemi töösse ka teisi erispetsialiste.  

Koolis tegutseb 4 ainerühma (keeled ja ajalugu, algõpetus; real- ja loodusained, ande-ja 

oskusained), mille ülesandeks on ainekavade arendamine ja ainealase ja aineteülese töö 

eestvedamine koolis, õpilasürituste korraldamine ja õppevara tellimuste edastamine. 

 Kooli koostööpartneriteks on Kose Vallavalitsus, Ardu Lasteaed; Kose Gümnaasium; Kose-

Uuemõisa Lasteaed Algkool; Oru Kool, Ardu Raamatukogu; Kose Raamatukogu; Ardu 

Perearstikeskus, Kõue Varahaldus, Ardu Hambaravi, INTAX, Kose Muusikakool, Kose 

Spordikool, Kose Kunstikool, Kose Noortekeskus. 

Koolil on oma lipp ja logo. Koolil on oma raamatukogu, mis haldab nii õppe- kui ka 

ilukirjandusfondi. Õpilaste arendamiseks on koolis 22 tundi nädalas erinevaid ringitunde. 

2016/2017.õa. töötavad mudilaskoor, 1. ja 2. kooliastme õpilastele meisterdamise ring, 
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arvutiring, kunstiring, kangakudumine, 2 spordiringi erinevatele vanustele, jalgpall, rahvatants, 

1. kooliastme õpilastele robootika. Tasulisteks huviringideks on judo ja tennis. Õpilased osalevad 

ka Kose huvikoolide töös. 

1.3. Kooli visioon 

Terve enesetunnetusega, teadmishimuliste ja eetiliste väärtushinnangutega õnnelike noorte 

inimeste kujundamine. 

 

1.4. Kooli missioon  

Ardu Kooli missioon on kasvatada elus toimetulev, töökas, arenemisvõimeline ja laia 

silmaringiga Eesti Vabariigi kodanik. Ardu Koolis austatakse uusi ja vanu hariduslikke 

traditsioone ning ühiskonna aegumatuid väärtusi. Ardu Koolis on mitmekesised võimalused 

kujuneda ettevõtlikuks, haritud ja loovaks isiksuseks. Koolis on turvaline keskkond. 

 

1.5. Kooli moto 

Mõeldes homsele. 

 

1.6. Kooli põhiväärtused 

Koolipere liikmed lähtuvad oma tegevustes ühistest kokkulepitud põhiväärtustest: 

• kool toetab õpilase õpimotivatsiooni 

• kool peab tähtsaks iga õpilase igakülgset arengut ning võimetekohast õppimist 

• huvitegevus koolis on mitmekülgne ning õpilase arengut toetav 

• koolis on rahulik ja inspireeriv õpikeskkond, hea sisekliima ja koolikultuur, kaasaegne ja 

hea õpikeskkond nii õpilasele kui õpetajale, mis loob parimad võimalused edukaks 

arenguks 

• kool on turvaline paik lapse suureks kasvamisel ja tema igakülgsel arenemisel 

 Kooli väärtustele tuginedes toimub Koolis õpilase arendamine kogu kooliaja kestel. 
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1.7 Kooli õpilased 

5. jaanuari 2017. aasta seisuga õpib Koolis 73 õpilast. Jooniselt 1. on näha, et Kooli õpilaste 

arvus võib märgata väikest kasvutendentsi. Kooli õpilaste arv suureneb peamiselt seoses 1. klassi 

astuvate õpilaste arvu suurenemisega, kuid on liikumist ka teistes vanusastmetes seoses 

elukohavahetustega. Kooli teeninduspiirkonnaks on loetud lisaks Ardu piirkonnale ka Paunküla 

ja Kõue piirkonda. 2017/2018 õa kasutab koolibussi teenust 32 Kooli õpilast. 2017/2018 õa õpib 

Koolis 6 Järvamaa õpilast ja üks Viimsi valla õpilane. Seoses halvenenud bussiliiklusega Paide 

suunas, asub järjest enam Järvamaa õpilasi õppima Ardu Kooli. 

 

Joonis 1. Ardu Kooli  prognoositav õpilaste arv aastatel 2017-2020  

Allikas: (Kose valla koolivõrgu arengukava 2015-2022) 

 

Kooli 1. klassi astuvate õpilaste edasine prognoos (Joonis 1) lubab loota, et 2017/2018 õa ületab 

Kooli õpilaste arv 80 õpilase künnise ning Kool muutub riigi poolt aktsepteeritavaks 

põhikooliks, mis ühtlasi tõstab Kooli riigipoolset rahastamise võimalust ning tagab sellega kooli 

elujõulisust. 

1.8 Kooli personal  

Koolis töötab 15 õpetajat. 13 Kooli õpetajat vastavad kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele, 2 

õpetajat omandavad magistriharidust Tallinna Ülikoolis. Osa õpetajatest töötab koolis ka 

ringijuhina. Kaader on püsiv. Koolis töötab 0,3 ametikohaga logopeed-eripedagoog. Kooli 

töötajad on läbinud tuleohutuskoolituse (2016. aastal) ja esmaabikoolituse (2015. aastal). 
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Õpetajad elavad koolist üha kaugemal (vt Tabel 1) ja töötavad mitmes koolis (vt Tabel 2), mida 

tuleb tunniplaani koostamisel arvestada. 

Tabel 1. Kooli töötajate elukoht 

Ardus Väljaspool Ardut 

11 12 

 

Tabel 2. Õpetajate arv, kes töötavad mitmes koolis 

Ainult Ardu Koolis Ardu Koolis ja veel mõnes teises  
koolis 

8 7 

 

Täiskoormusega töötab Koolis kuus õpetajat, ülejäänud õpetajad töötavad osalise koormusega. 

Neli õpetajat töötab lisaks Koolile veel ka Kose Gümnaasiumis, kaks õpetajat Kose 

Gümnaasiumi õppekohas Harmis; üks õpetaja Tallinna Audentese Erakoolis. Koolis töötavb 

kaks meesõpetajat ja kolmteist naisõpetajat. Õpetajate keskmine vanus on 48 aastat. 

 

1.9 Kooli õppekeskkond 

Õppekeskkonna all mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja füüsilise keskkonna 

kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. Kool korraldab õppe, mis kaitseb ning edendab 

õpilaste vaimset ja füüsilist tervist. Õppekoormus vastab Põhikooli –ja Gümnaasiumiseaduses 

lubatud õpilase õpikoormusele. Koolis on loodud õppijat toetav ja turvaline (vaimne ja füüsiline) 

koolikeskkond, mis vastab õppija vajadustele. Füüsilise keskkonna lühiiseloomustus on 

alljärgnev: kooli ruumid on rahuldavas seisukorras. Hooned on ehitatud 1980. aastate lõpus 

tolleaegsete materjalidega ja ehitusnõuete alusel. Sanitaarremontide abil on ruumid 

kasutamiskõlbulikud, kuid vajavad kaasajastamist. Amortiseerunud on võimla põrand. 

Elektrisüsteemid on osaliselt uuendatud, kuid finantsiliste võimaluste piiratuse tõttu 

renoveerimistööd venivad. Sama on nõuetekohase valgustusega. Optimeerimist vajab 

küttesüsteem, kokkuhoiu eesmärgil on tarvis võimalust reguleerida kütmist vähe kasutust 

leidvates ruumides, näiteks aulas. Köök ja söögisaal vastavad nõuetele, köögiosa põrandaplaadid 

on vahetatud. Koolil on arvutiklass 10 õpilaskohaga. Kõik klassid on ühe arvutiga varustatud, 
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koolil on 8videoprojektorit ja 3 mobiilset sülearvutit. Koolil on nõuetele vastav töökoda, 

kodunduse klass. Koolil on olemas õuesõppe võimalused. 

  

1.10 Kooli turvalisus 

Koolimaja on õpilaste jaoks avatud kella 8.00 – 16.00. Õpilased on õpetajate ja personali 

järelevalve all.  

2016/2017. õa kasutab koolibussi 32 õpilast. Ringide töö on tunniplaani ja pikapäeva töö 

tegevuskava osa ning planeeritud tunniplaanis. Kooli ruumidesse on paigaldatud 2014. aastal 

tuletõrjesignalisatsiooni süsteem ja tuletõkkeuksed. Kõik õpetajad ja personal on läbinud 2015. 

aastal esmaabikoolituse ja 2016. aastal tuletõrjeõppuse. Esmaabivahendid asuvad sööklas, 

võimlas, töökojas, keemiakabinetis ja õpetajate toas. Kogu kooliperele korraldatakse 

tuletõrjeõppusi regulaarselt kord aastas. Viimane tuletõrjeõppus toimus 16.jaanuaril 2017.aastal. 

Kooli on külastanud ja õpilastega vestelnud noorsoopolitseinikud. Tihe kontakt on Kose valla 

lastekaitsespetsialistidega. Koolil on olemas juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks. 

Koolimaja territooriumi valvamiseks on paigaldatud valvekaamerad. 

 

2. KOOLI ARENGU ÜLDISED EESMÄRGID  

Kooli arengukava ülesanne on tagada kvaliteetne tulemuslik õppe-kasvatusprotsess ning 

koolihoone otstarbekohane haldamine. Koolil on oma missioon ja visioon. Õppeaasta tegevuste 

planeerimine toimub jooksva õppeaasta lõpus ja järgneva algul. Arvesse võetakse õppetöö 

tulemused lõppeval õppeaastal, kooli arengukava ja kooli üldtööplaan. Planeerimisel osalevad 

kooli töötajad, õpilasomavalitsuse ja kooli hoolekogu liikmed.  

Kooli arengu üldised arendustegevused: 

• kindlustada jätkusuutlikkus ja õppekvaliteet; 

• kaasajastada ja mitmekesistada õpikeskkonda, tagada, et haridusasutuste õppehooned 

vastavad kaasaja nõuetele ja vajadustele; 

• teadus(huvi)hariduse arendamine ja muutmine õpilastele kättesaadavamaks. 



Ardu Kooli arengukava 2017-2020 

 

11 

 

Kooli arengu üldiste eesmärkide täitmine peab kindlustama õpilaste elukestvat jätkusuutliku 

õppe ning elus toimetuleku. 

 

2.1 Kooli arengu eesmärgid lähtudes valdkondadest 

Kool lähtub arengu eesmärkide kavandamisel valdkondade kaupa kooli üldeesmärkidest, 

tugevustest ja parendus-valdkondadest. Meie koolis on kesksel kohal laps. Õppekorralduses 

arvestatakse õppe sisu ja vormi kujundamisel õppijate erinevaid vajadusi ja võimeid. 

Parendusvaldkondade kaardistamise aluseks on eelmise arengukava eesmärkide analüüs, õppe-ja 

kasvatustöö analüüs, sisehindamise analüüs, lastevanemate ja õpilaste rahulolu-uuringute 

tulemused. Kooli seisukohalt on olulised alljärgnevad valdkonnad: eestvedamine ja juhtimine; 

personalijuhtimine; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine ning õppe ja 

kasvatusprotsess. Alljärgnevates alapeatükkides on välja toodud Kooli arengu eesmärgid 

valdkondade kaupa. 

 

2.1.1 Eestvedamine ja juhtimine  

Eestvedamine ja juhtimine Koolis väljendab avatust ja hoolivust töötajate suhtes, toetades 

töötajate arengut ja tagades Kooli töötajate vahel koostöö. 

Eestvedamisel ja juhtimisel on olulised alljärgnevad eesmärgid: 

1) Kooli personal on kaasatud kooli arendustegevusse, sh igaühel on õigus, kohustus ja 

võimalus osaleda koolielu puudutavas tegevuses. Õpetajate toas on oluliste teadete 

raamat, operatiivselt täidetav kalenderplaan, kiiret tegutsemist eeldavad teated 

kinnitatakse tunniplaani külge, samuti edastatakse oluline info meililisti kaudu. 

Arendamist ja parendamist vajavate dokumentidega tutvumine ja redigeerimine toimub 

GoogleDrives. Õppenõukogu tegutseb vastavalt õppenõukogu pädevusele ja tegutsemise 

korrale. Koolis on ühtse mõtteviisi tekitamiseks ja meeskonda kuulumistunde 

süvendamiseks korraldatud ühiseid õppepäevi, ühisüritusi.  

2) sisehindamine toetab kooli arengut.  
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Parendustegevus alajaotuses eestvedamine ja juhtimine on õpetajate kaasatuse suurendamine 

koolielu puudutavate küsimuste arutamisele. 

 

2.1.2 Personalijuhtimine 

Personalivajaduse määramisel on aluseks kooli vajadused, eesmärgid, tegevuskavad ja personali 

oskuste ning arengupotentsiaali hindamine. Töötajate koosseis tagab kooli eesmärkide 

saavutamist. Kool peab oluliseks, et kooli personal on õppiv ja arenev, väärtustaks 

meeskonnatööd. On oluline, et töötajatel on ühised kokkulepitud väärtushinnangud. Õpetaja töö 

juhendamisel on võtmeroll koolijuhil. Koolijuhi ülesandeks on toetada õpetaja professionaalset 

ja isiksuslikku arengut. 

Eelpoolnimetatust tulenevalt on personalijuhtimises alljärgnevad eesmärgid: 

1) personalikoolitused, mis lähtuvad kooli arengusuundadest ja töötajate 

koolitusvajadustest; 

Personali arendamise peamine põhimõte Ardu Koolis on elukestev õpe. Igati toetatakse 

nii individuaalset kui ka kollektiivset enesetäiendamist Individuaalsel koolitusel saadud 

teadmisi edastatakse kolleegidele sisekoolitustel, infostendidel, GoogleDrive abil, 

meilitsi. Eelarvelised vahendid enesetäienduseks on kooli eelarves olnud piisavad, palju 

kasutatakse tasuta koolituse võimalusi. Töötajate arenguvajadusi on välja selgitatud läbi 

eneseanalüüsist lähtuva enesehindamise ja koostöövestluse; 

2) kollektiivis inspireeriva ja töise mikrokliima hoidmine; 

3) kõikidel töötajatel on ametijuhendid, mis vaadatakse üle vastavalt tekkinud vajadusele. 

Töölepingud ja tööülesannete kirjeldused on vastavuses töötajate ametijuhendis 

nimetatud tööülesannetega; 

4) õpetajate või personali vabadele ametikohtadele kuulutatakse konkurss; 

5) igal aastal toimuvad kooli töötajatega koostöövestlused; 

6) kõik õpetajad täidavad õppeaasta lõpus eneseanalüüsist lähtuva enesehindamise. 

Personalijuhtimist tõhustavad parendustegevused on alljärgnevad:  

1) rahuloluküsitluste regulaarse korraldamise jätkamine ja küsimustiku parendamine; 

2) kõikide ametikohtade kvalifitseeritud töötajatega täitmise tagamine; 
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3) töötajate informeerituse ja otsuste tegemisel osalemise suurendamine; 

4) väljakujunenud meeskonnatöö arendamise traditsioonide, õppereiside ja koolide 

külastuste jätkamine kogemuste vahetamise eesmärgil; 

5) täiendkoolituste vajaduste jätkuv väljaselgitamine. 

Parendustegevuste tulemusena on koolil ennastjuhtiv, erialaselt kompetentne personal. 

 

2.1.3 Koostöö huvigruppide/koostööpartneritega  

Ardu Kooli koostööpartneriteks on Kose Vallavalitsus, Ardu Lasteaed; Kose Gümnaasium; 

Kose-Uuemõisa Lasteaed Algkool; Oru Kool, Ardu Raamatukogu; Kose Raamatukogu; Ardu 

Perearstikeskus, Kõue Varahaldus, Ardu Hambaravi, INTAX, Kose Muusikakool, Kose 

Spordikool, Kose Kunstikool, Kose Noortekeskus. 

Koostöös huvigruppide ja koostööpartneritega lähtutakse alljärgnevatest eesmärkidest: 

1) huvigrupid toetavd kooli arengut; 

 Koolil on 10-liikmeline hoolekogu. Hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, koosolekud 

toimuvad kolm korda aastas. Koolil on 16-liikmeline, 2.-9. klassi õpilasest moodustunud, 

õpilasesindus. 

2) kool on kodule partneriks; 

Toimub tihe ja tõhus koostöö lastevanematega (eKooli vahendusel, meilitsi, telefonitsi ning 

kokkusaamised kokkuleppel aineõpetajaga koolimajas). Iga aasta sügisel toimub ülekooliline 

lastevanemate koosolek. Iga aasta kevadel toimub õppepäev sügisel 1. klassi tulevatele õpilastele 

ja nende vanematele. Samuti on lapsevanematel on võimalus külastada soovi korral ainetunde. 

3) lapsevanemad on kaasatud koolielu tegemistesse. 

Lapsevanemad on oodatud osa võtma ülekoolilistest ettevõtmistest. Iga aasta kevadel viiakse läbi 

kõikide õpilastega arenguvestlused, milles osalevad klassijuhataja, õpilane ja lapsevanem(ad). 

Üks kord arengukava jooksul viiakse läbi lapsevanemate rahuloluküsitlus. 

Koostöö parendamiseks huvigruppidega ja koostööpartneritega nähakse ette alljärgnevad 

parendustegevused: 
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1) vilistlaste senisest enam kaasamine õppe- ja kasvatustegevusse; 

2) koostöö tõhustamine kohalike ettevõtetetega;  

3) lapsevanemate kaasamine koolielu korraldamisesse (õpilaste vanemate erialade 

tutvustamine; õppekäigud töökohtadesse); 

4) pakkuda lastevanemate üldkoosolekutel üldharivaid ja olulisi teemasid aruteluks ja 

lastevanematele koolituseks. 

Parendustegevuste tulemusena koostöövõrgustike ja partnerite kaudu on tekkinud uued 

võimalused nii elukestvaks õppeks ja enesearenguks. 

 

2.1.4 Ressursside juhtimine 

Koolil on eelarve, mis toetab kooli tegevust ja arengut. 

Ardu Kooli eelarve oli 2016. aastal oli 373 516 eurot, millest personalikulud moodustasid 280 

617 eurot ja majanduskulud 92 899 eurot. 2017. aasta eelarve on 375 586 eurot, millest 

personalikulud on 284 873 eurot. Eelarveliste vahendite eesmärgipärase kasutamise eest vastutab 

kooli direktor, jälgib kooli pidaja ja kooli hoolekogu.  

Ressursside juhtimisel on eesmärgiks otstarbekus lähtuvalt kooli arengusuundadest ning säästev 

eluviis.  

Parendustegevused ressursside juhtimisel  

on alljärgnevad: 

1) kooli pidaja poolse toetuse projektide kirjutamisel ja omaosaluse võimaldamise 

jätkamine; 

2) õpikeskkonna kaasajastamine; 

3) projektide kirjutamine, et leida lisarahastuse võimalusi õppe mitmekesistamiseks  

4) digivahendite hankimine vastavalt kooli vajadustele. 

IKT annab lisaväärtuse ja toetab õppe-ja kasvatusprotsessi arengut ning annab võimaluse 

kaasajastada õpikeskkonda. Tehnikaga tegelemine võimaldab õpilastel paremini mõista neid 

ümbritsevat ning annab õpilastele parema ettevalmistuse tegutsemiseks tehnika erialadel.  

 



Ardu Kooli arengukava 2017-2020 

 

15 

 

2.1.5 Õppe- ja kasvatusprotsess 

Kooli õppe- ja kasvatustöö on korraldatud vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele ja 

riiklikule õppekavale. Vastavalt Kooli õppekavale kinnitatakse enne iga õppeaasta algust algava 

õppeaasta üldtööplaan ja tunnijaotusplaan. Õpetaja ja õppeasutuse juhi roll on muutuste 

elluviimisel võtmetähtsusega.  

Õppe- ja kasvatusprotsessis lähtutakse alljärgnevatest eesmärkidest: 

1) Kool on kogukonnakool, mis lähtub oma õpetamisel printsiibist, et iga õpilane saab 

tugeva põhihariduse oma kodulähedasest koolist; 

2) õpilaste keeleoskuste arendamine; 

Erinevalt riiklikust õppekavast alustatakse Ardu Koolis inglise keele õpetamist 1. klassis. 

Ardu Koolil on välja töötatud oma hindamisjuhend. 1. klassis numbrilist hindamist ei 

toimu, aineõpetajad ja klassijuhatajad annavad sõnalisi hinnanguid, toetamaks õpilase 

püüdlusi ja arengut. 2.-9. klassi õpilased saavad traditsioonilise klassitunnistuse 

trimestri lõpus. Kasutatakse õuesõppe võimalusi; 

3) Kool toetab iga lapse võimetekohast arengut.  

Õpetamise arvestatakse iga õpilase individuaalsust ja eripära. Õpilaste toetamiseks, 

ringide töö tõhustamiseks töötab koolis pikapäevarühm igal tööpäeval kuni kella 16-ni. 

Koolibussi viimane ring väljub kell 16.15. Pikapäevakooli töös osalevad õpilased saavad 

ka lisaeine kell 14.20. Koolis töötab osalise koormusega logopeed. Kõneravi tunde 

saavad kõik abivajajad 1.- 6. klassini. Koolis rakendatakse muutunud õpikäsitlust: 

kasutatakse võimalust viia õppetöö väljapoole klassiruumi (õppekäigud; 

haridusprogrammid; projektid; koostöö kohalike ettevõtetega, loovtöö kui praktiline töö). 

Osa rahastust tuleb KIK-i projektidest, osa on kooli eelarvest. Õpetajad toetavad õpilaste 

osalemist aineolümpiaadidel ja erinevatel konkurssidel. Tunnustatakse kõiki edukalt 

õppivaid ja konkurssidel-võistlustel edu saavutanud õpilasi ning neid juhendanud 

õpetajaid. 

4) Huvitegevus toetab õppimist.  

Õpilaste arendamiseks on koolis 22 tundi nädalas erinevaid ringitunde. 2016/2017.õa. 

töötavad mudilaskoor, 1. ja 2. kooliastme meisterdamise ring, arvutiring, kunstiring, 

kangakudumine, 2 spordiringi erinevatele vanustele, jalgpall, rahvatants, robootika. 
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Õpilastele toimuvatest tasulistest ringidest töötavad judo ja tennis. Õpetajad 

korraldatavad erinevaid matku, ekskursioone, teatrite ühiskülastusi. 

Õppe- ja kasvatustööd puudutavad parendustegevused on alljärgnevad:  

1) arendada IKT-d haridusvaldkonnas; 

2) tagada õpilaste mitmekülgne ettevalmistus, toetades üldharidusõpet huviharidusega; 

3) sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi abi kättesaadavamaks muutmine; 

4) haridustehnoloogi abi kättesaadavamaks muutmine; 

5) võimaluste leidmine osalemiseks võimalikult mitmekesistes projektides. 

Parendustegevuste tulemusena suureneb eeldatavalt tugiteenuste kättesaadavus erivajadustega 

õpilastele; suureneb õpilaste huvi ja motivatsioon teaduse vastu, suureneb õpetajate teadlikkus 

infotehnoloogiliste programmide kasutuste kohta õppetöös. 

3. SWOT ANALÜÜS 

Kooli hetkeolukorrast on koostatud SWOT analüüs (vt Tabel 3), mille koostamisel on tuginetud 

Kooli töötajate ja hoolekogu liikmete poolt saadud tulemustele.  

Tabel 3. Kooli SWOT analüüs 

Tugevused 
• logopeedi olemasolu 

• motiveeritud õpetajad ja koolitöötajad 

• mitmekesised võimalused huvitööks 

• hea mikrokliima 

• õppimist toetav õpikeskkond 

• iga õpilase märkamine ja tema 
individuaalsuse arvestamine õppetöös 

• turvalisus 

• suur õueala 

• renoveeritud staadion 

• traditsioonide hoidmine 

• pikapäevarühma olemasolu 

• hea koostöö vanematega 

• vanemate rahulolu kooliga 

• õpilaste rahulolu kooliga 

Nõrkused 
• remonti vajavad kooliruumid 

• haridustehnoloogi puudumine 

• digitaristu vajab kaasajastamist 

• remonti vajav võimla 
 

Võimalused 
• kooliruumid on kogukonnale avatud 

õppetöövälisel ajal 

Ohud 
• õpilaste arvu vähenemine väljarände tõttu 

• piiratud finantsvõimalused 
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• projektides osalemine 

• infotehnoloogiliste seadmete uuendamine 
ja kasutuselevõtt 

• koostöö piirkonna ettevõtetega 

• õpetajate digipädevuste arendamine 

• koolihoonete rekonstrueerimise 
rahastamisel lähtutakse Haridus- ja 
Teadusministeeriumis välja töötatud 
pinnanormatiividest 

 

SWOT analüüs näitab, et kooliruumid, mis on ehitatud 1980. aastate lõpus, vajavad 

renoveerimist. Probleemseim valdkond on ka arvutivõrk ning Kooli varustatus digitehnikaga. 

Puuduseks on välja toodud ka haridustehnoloogi puudumine, kes oleks õpetajatele toeks 

infotehnoloogia valdkonnas. Positiivseks on loetud logopeedi olemasolu, turvalisust, 

individuaalset lähenemist õpilastele ning iga õpilase märkamist. Võimalusi nähakse erinevates 

projektides osalemises ning koostöös piirkonna ettevõtetega. 

 

4. TEGEVUSKAVA  

Lähtuvalt punktides 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3; 2.1.5 väljatoodud eesmärkidest ja arendustegevustest 

ning Swot analüüsi tulemustest (peatükk 3), on koostatud Kooli tegevuskava järgnevaks kolmeks 

õppeaastaks alljärgnevates alajaotustes: eestvedamine ja juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess 

ning personalijuhtimine (vt Tabel 4). Tegevuskava on koostatud eeldusel, et kõik tegevused 

oleksid teostatavad ning tulemused saavutatavad igaks aastaks määratud eelarveliste vahenditega 

ning kooli areng tagatakse lisaks igapäevase senisest tõhusama tööülesannete täitmise ning 

erinevates fondidest taotletava rahastuse kaudu. Arengukava elluviimiseks vajalike vahendite 

kavandamine toimub kooli eelarves igal aastal eelarve koostamise käigus tulenevalt kooli 

üldtööplaanist ning koostöös kooli pidajaga. 

Tabel 4. Ressursside juhtimine alalõikudes eestvedamine ja juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess ning 

personalijuhtimine 

 tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 vastutaja täitmine/läbiviija 

1. Sisehindamise aruande 
koostamine 

  x direktor õpetajad, huvijuht, 
direktor 

2. Ametijuhendite 
ülevaatamine 

x  x direktor direktor 

3. Kooli õppekava 
arendamine 

x x x direktor direktor, õpetajad 

4. Töö andekate x x x ainerühmade ainerühmade juhid 
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õpilastega juhid 

5. HEV õppe 
korraldamine 

x x x direktor HEV koordinaator 

6. Kooli 
ühisspordipäevad Kose 
valla koolidega 

x x x kehalise 
kasvatuse 
õpetaja 

õpetajad 

7. IKT arendamine x x x direktor infosekretär 

8. Koolisiseste 
dokumentide 
edastamine; info 
liikuvus 

x x x infosekretär infoseretär 

9. Õppekäigud x x x direktor, 
õpetajad 

õpetajad 

 

Lähtuvalt punktides 2.1.4 väljatoodud eesmärkidest ja arendustegevustest ning läbi viidud 

SWOT analüüsi tulemustest (peatükk 3), on koostatud Kooli tegevuskava materiaalsete 

ressursside juhtimise kohta järgnevaks kolmeks õppeaastaks (vt Tabel 5). 

Tabel 5. Ressursside juhtimine 

 tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 vastutaja täitmine/läbiviija 

1. Videoprojektorid x 
3 
projektorit 

  direktor õpetajad, huvijuht, 
direktor 

2. Dokumendikaamerad  x 
1 kaamera 

x 
2 kaamerat 

direktor direktor 

3. Valge tahvel  x 
2 tahvlit 

x 
2 tahvlit 

direktor direktor 

4. Arvutid  x 
3 arvutit 

x 
3 arvutit 

x 
3 arvutit 

direktor direktor 

5. Algklasside põrandate 
renoveerimine 

x   direktor Kõue Varahaldus OÜ 

6. Klasside valgustuse 
renoveerimine 

x x x direktor Kõue Varahaldus OÜ 

7. Söökla laudade ja 
toolide väljavahetamine 

x x x direktor Kõue Varahaldus OÜ 

8. Aula akende vahetus  x x direktor Kõue Varahaldus OÜ 

9. Elektripaigaldiste 
renoveerimine 
(käidukavapõhised 
elektritööd) 

x x x direktor Aare Service OÜ  
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Lähtuvalt punktides 2.1.3 väljatoodud eesmärkidest ja arendustegevustest ning SWOT analüüsi 

tulemustest (peatükk 3.), on koostatud Kooli tegevuskava koostööks huvigruppidega järgnevaks 

kolmeks õppeaastaks (vt Tabel 6). 
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Tabel 6. Koostöö huvigruppidega 

 tegevus 2017/2018 2018/2019 2019/2020 vastutaja täitmine/läbiviija 

1. Karjäärinõustamine x x x direktor õpetajad, huvijuht, 
direktor 

2. Rahulolu-uuringute  
läbiviimine  
lastevanemate, õpilaste 
ja  
töötajate hulgas 

x x x direktor direktor, infosekretär 

3. Lastevanemate 
koosolekud 

x x x direktor direktor, õpetajad 

4. Hoolekogu koosolekud x x x hoolekogu 
esimees 

hoolekogu esimees, 
hoolekogu liikmed 

5. Lastevanemate 
koolitamine 

x x x direktor direktor 

6. Koostöö kohalike 
asutustega 

x x x direktor direktor, õpetajad 

 

Antud tegevuskava alusel tehtud otsused aitavad kaasa Kooli õppekvaliteedi tõstmisele, 

üldhariduse konkurentsivõimelisusele ja loovad õpilastele head võimalused õppetööks. IKT 

annab lisaväärtuse ja toetab õppe- ja kasvatusprotsessi arengut. Tehnikaga tegelemine võimaldab 

õpilastel paremini mõista neid ümbritsevat ning annab õpilastele parema ettevalmistuse 

tegutsemiseks tehnika erialadel. Ühtlasi kindlustab see riiklikus õppekavas ettenähtud nõuete ja 

eesmärkide täitmise. 

 

5. KVALITEEDINÄITAJAD 

 Kooli edenemist ja taset hinnatakse kokkulepitud kvaliteedikriteeriumide alusel: 

1) õpilase kõrge õpimotivatsioon koolis õppimise jooksul;  

2) kooliga seotud inimeste ja kogukonna rahulolu kooli tegevusega; 

3) õpilaste edukas osalemine olümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel;  

4) õpilaste valmisolek elukestvaks õppeks, õpingute jätkamine; 

5) avatud ja üksteist toetav koostöö Ardu Koolis. 
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Kvaliteedinäitajate hindamine kokkulepitud kvaliteedikriteeriumide alusel toimub arengukava 

jooksul pidevalt.  

 

6. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava tegevuskava analüüsitakse igal õppeaastal kooli hoolekogus ja õppenõukogus. 

Arengukava kinnitab Kose Vallavolikogu. Kooli arengukava muudetakse: 

• seoses haridusalase seadusandluse muutumisega  

• seoses muudatustega riiklikus õppekavas  

• seoses muudatustega kooli eelarvelistes vahendites 

• seoses kooli hoolekogu või õppenõukogu ettepanekutega  

• kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega  

Arengukava täiendamiseks saabunud ettepanekud arutatakse läbi Kooli hoolekogus ja 

õppenõukogus. 

KASUTATUD ALLIKAD 

1. Ardu Kooli arengukava aastateks 2014-2017  

2. Ardu Kooli sisehindamise 2014-2017 kokkuvõte  

3. Kose valla koolivõrgu arengukava 2015-2022  

4. Ardu Kooli lastevanemate koosoleku lastevanemate hinnangud Ardu Kooli tugevuste, 

nõrkuste, võimaluste ja ohtude kohta, 2015  

5. Kokkuvõte Ardu Kooli õpilaste rahuloluküsitlusest, 2015  

6. Kokkuvõte Ardu Kooli lapsevanemate rahuloluküsitlusest, 2016  

7. Ardu Kooli õpetajate enesehinnangu kokkuvõtted, 2016  

8. Ardu Kooli personali koostöövestluste kokkuvõtted, 2016/2017  

 


