LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Lühendid: E - eesmärk, AE - alaeesmärk, T - tegevus, VV - Vallavalitsus , OG - Otepää Gümnaasium, ÕNK - Õppe-nõustamiskeskus, ANK - avatud noortekeskus p.m. - pole määratletav
Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevuse täpsustus

E-1.

Otepää valla lastele on loodud
lapsesõbralikud võimalused kvaliteetse
hariduse omandamiseks

T-1-1

Vald tagab kvaliteetse
hariduse
omandamise
võimalused turvalises
keskkonnas

E -.2

Vallas on välja kujunenud valla igakülgse
arengu vajadustega kooskõlas olev
üldharidusvõrgustik

VV ja vallavolikogu
korraldavad koos-töös
haridusasutus-te
juhtide jt huvigruppidega vähemalt kord
aastas arutelusid,
küsitlusi ning muudab
vastavalt vajadusele
hariduskorraldust ja
selle tugisüsteeme

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011

Vv viib igal aastal läbi
arutelusid ja küsitlusi
ning on arvestanud
nende tulemusi
hariduskorralduses

Lasteaialastel on
hea ja arendav
keskkond, õpilastel
on head
õpitulemused,
õpetajad on
töötingimustega
rahul,
lapsevanemad on
hariduskorralduseg
a rahul

Õpitulemused on
head, OG
renoveeritud,
Pühajärve PK ja
lasteaed Pähklike
hoone vajab
investeeringuid.
Lasteaedade hooned
vajavad
renoveerimist

1

p.m

2012

p.m

2013

p.m

2014

p.m

2015

p.m

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

p.m

Vallavalitsus,
vallavolikogu

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T - 2.1

Valla lasteaedade ja
koolide võrgu
reorganiseerimine

VV analüüsib igal
aastal olukorda ning
korraldab vajadusel
haridusasutuste võrgu
ümber ühen-dades
järk-järgult ning
vastavalt kooli
astuvate õpilaste
arvule Pühajärve PK
OG-ga ning kaalub
analüüsi alusel
lasteaedade viimist
ühtse juhtimise alla

E.3.

Otepää valla lastele ja noortele on tagatud
mitmekesised võimalused huvidest
lähtuvateks tegevusteks, vaba aja veetmiseks
ja valla elus kaasarääkimiseks

T- 3.1

Laste ja noorte vaba
aja paremaks
sisustamiseks
reorganiseeritakse
noorsootöö ja
huviharidus

VV loob töörühma
laste ja noorte vaba
aja sisustamisega
seotud
ümberkorralduste
juhtimiseks ning tagab
selleks vajalike
ressursside olemasolu

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Haridusvõrgu
reorganiseerimist
puudutavad otsused
on vastu võetud

Hariduse
finantseerimine
arvestab õiglaselt
kõikide valla laste ja
noorte vajadustega

Lasteaedade
p.m
vajaduste katteks ei
ole piisavalt
vahendeid,
Pühajärve Põhikooli
laste arv on väike

On loodud töörühm
ANK, huvihariduse ja
huvitegevuse
ümberkorraldamise
juhtimiseks ning
eelarvestatud
vajalikud summad

Laste ja noorte
võimalused vaba
aja sisukaks
veetmiseks
paranevad

ANK töö korraldus
vajab muutmist,
vajadus on
mitmekesist
huiharidust pakkuva
huvikooli järgi

2

p.m

2012
p.m

p.m

2013
p.m

p.m

2014
p.m

p.m

2015
p.m

p.m

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
p.m

p.m

Vallavolikogu ja
vallavalitsus

Vallavolikogu ja
vallavalitsus
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevuse täpsustus

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011

E.4.

Kõigile valla lastele on loodud võimalused
alushariduse omandamiseks

T-4.1

Vald tagab
õppekavade
järgimiseks vajalikud
vahendid

Eelarveprotsessis
täpsustatakse
õppekava täitmiseks
vajalike vahendite
maht ning
arvestatakse sellega

T-4.2

Rakendatakse
vajalikke
tugisüsteeme

Lasteaiad selgitavad Kõikidele lastele, kes
välja HEV lastele
vajavad tugisüsteeme,
vajalike teenuste laadi on osutatud vajalikud
ja mahu. Vald rahastab teenused.
vajalike teenuste
osutamist

AE 4.1

Alusharidus on kvaliteetne, arvestab lapse
individuaalsete vajadustega

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
2679,56

Õppekavade
järgimiseks vajalikud
vahendid on
vallaeelarves

Lapsed saavutavad Lasteaedadel on
kooliküpsuse 7.
puudus
eluaastaks
kaasaegsetest
õppevahenditest

Lapsed astuvad
õigeaegselt neile
sobivasse kooli.
Lapsevanemad on
lasteaias
pakutavate
tugiteenustega
rahul.

Lasteaias on
võimalik saada
logopeedi jt
spetsialistide abi

3

9,59

p.m

9,59

p.m

9,59

p.m

9,59

p.m

9,59 p.m

p.m

p.m

47,93 Vallavolikogu ja
vallavalitsus

Vallavalitsus ja
lasteaed
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-4.1.1

Vajadusel avatakse
lasteaia juures
sobitusrühm

Igal eelarveaastal
Sobitusrühm on seda HEV laste heaolu
teavitab lasteead
vajavatele lastele
on paranenud
vallavalitsust
avatud
sobitusrühma
vajalikkusest,
vallavalitsus arvestab
teavet eelarvestamisel

T-4.1.2

Vald korraldab
Vald tutvustab
koostöös
lapsevanematele laste
haridusasutustega
eelkoois osalemise
valla laste
vajadust, kirjeldab
koolivalmiduse
selle tööd ning tagab
hindamise ja tagamise laste osavõtu
eelkoolist

AE 4.2.

Pedagoogid on kvalifitseeritud, heade
oskustega HEV lastega toimetulekuks

T-4.2.1

Vallavalitsus toetab
õpetajate
täienduskoolitust HEV
valdkonnas

Igal aastal eraldab
vald vahendeid HEV
valdkonna
täienduskoolitustel
osalemiseks

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011

Kõik valla
kuueaastased lapsed
valmistuvad
kooliminemiseks

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

Sobitusrühm puudub p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus ja
lasteaed

Lastel on positiivne Otepää valla koolide p.m
õpikogemus, mis
juures tegutsevad
loob valmisoleku ja eelkoolid
soovi koolis olla

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus,
lasteaed, kool

69,41
Aastas on vähemalt
HEV laste heaolu
kaks õpetajat
on paranenud
osalenud HEV
koolitusel 24-tundi, või
on kohapeal HEV
koolitus 3 õppepäeva
ulatuses

Pedagoogid
osalevad HEV
valdkonna koolitustel
vastavalt
pakkumistele ja
lasteaia rahalistele
võimalustele

4

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

7,67 Vallavalitsus,
vallavolikogu,
lasteaiad
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevuse täpsustus

T-4.2.2

Luuakse eripedagoogi VV täpsustab
ametikoht
eripedagoogi
tööulesaned ja -korra,
kuulutab välja konkursi
ja sõlmib töölepingu

AE 4.3.

Õpikeskkond on kaasaegne, lapse vanust
arvestav ja arengut toetav

Kõik eripedagoogi
Laste ja vanemate
teenuseid vajavad
heaolu tõuseb,
lapsed ja
erivajadusega
lapsevanemad saavad lapsed saavad
lasteaias
arenguks vajalikku
nõustamisteenust
tuge

Lasteaias on
logopeed, eripedagoogi pole.
Valga ÕNK saab
laps hinnatud kuid
juhiseid
edaspidiseks
õpetajad ei saa.
Anni Mängumaa
Rehabilitatsioonikeskuses saavad
abi sügava puudega
lapsed pikemat aega
kohal viibides

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

LÄBIVIIJA

2011

2012

2013

2014

2015

2016 KOKKU
*1000

10,29

10,29

10,29

10,29

10,29

10,29

61,74 Vallavalitsus

2450,37
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-4.3.1

Renoveeritakse 10
lasteaiarühmale
vajalikud ruumid

Vald taotleb Šveitsi
Kõik lasteaiaruumid
Laste ja personali
programmi raames
on aastatel 2011-2014 heaolu lasteaias on
rahastust uue lasteaia renoveeritud
paranenud
ehitamiseks. Eitava
vastuse korral
renoveeritakse
senised
lasteaiahooned

T-4.3.2

Soetatakse
Igal eelarveaastal
lapsesõbralik mööbel kavandab VV
ja tehnilised vahendid eelarvesse
lasteaedadele mööbli
ja tehniliste vahendite
soetamiseks vajalikud
summad

Renoveerimise käigus
soetatakse igal aastal
kahele
lasteaiarühmale
vajalik mööbel.
Uuendatakse IT jm
tehnilisi vahendeid.

Laste ja personali
heaolu ja turvalisus
ning pedagoogide
töökeskkond
lasteaias on
paranenud

Lasteaedade
ruumides on tehtud
jooksvat remonti,
kõik lasteaiad
vajavad
renoveerimist

Lasteaedade mööbel
on vana,
Kaasaegset tehnikat,
sh sülearvuteid ja
dataprojektoreid on
liiga vähe,
rühmaruumide
arvutid on tööks liiga
aeglased.
Dataprojektoreid on
liiga vähe.

6

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011

2012

47,93

31,96 2236,91

11,5

11,5

2013

10,86

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
2316,8 Vallavalitsus,
vallavolikogu

10,86

10,86

1,28

56,88 Vallavalitsus,
vallavolikogu,
lasteaiad
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Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-4.3.3

Soetatakse
kaasaegsed
õppevahendid

VV eelarvestab
mänguasjade ja
didaktiliste vahendite
jaoks vajalikud
summad, lasteaiad
soetavad vahendid

AE 4.4.

Lasteaedade rahastamine on piisav, töötajaid
motiveeriv ja asutuse arengut toetav

T-4.4.1

Kaalutakse 10
rühmalise filiaa-lidena
tegutseva ühtse
juhtimisega Otepää
Valla Lasteaia loomist

T-4.4.2

Vald tagab 10 rühma Igal aastal
toimimiseks vajaliku täpsustatakse ja
rahastamise
lepitakse kokku
alushariduse
omandamiseks
vajalikud summad 10
rühma jaoks

VV koostab analüüsi
ühtse juhtimisega
lasteaia loomise
otstarbekuse kohta

MÕÕDIK

Lasteaedadel on igal
aastal võimalik
soetada õppekava
täitmiseks ja laste
vaba aja
sisustamiseks
vajalikke vahendeid

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Lapsed õpivad ja
mängivad
kasutades
kaasaegseid
õppevahendeid ja
mänguasju

Õppevahendid ja
mänguasjad on
moraalselt ja
osaliselt füüsiliselt
vananenud

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

LÄBIVIIJA

2011

2012

2013

2014

2015

2016 KOKKU
*1000

12,78

12,78

12,78

12,78

12,78

12,78

76,69 Vallavalitsus,
vallavolikogu,
lasteaiad

92,03

On olemas analüüs
juhtimisega Otepää
Valla Lasteaia loomise
kohta

Lasteaedade
tööpõhimõtted on
kokku lepitud,
ressursse
kasutatakse
paindlikult

Otepääl töötavad
p.m
lasteaiad "Pähklike"
ja "Võrukael", Sihval
Pühajärve PK juures
lasteaiarühm Pipi

p.m

Kõikidel koolieelses
eas lastel vallas on
võimalus omandada
alusharidus lasteaias

Valla lapsed on
mitmekülgselt
arenenud ning
saavutavad
kooliküpsuse
seitsmendaks
eluaastaks

Enamik valla
koolieelikutest
omandab
alusharidust
lasteaias

p.m

7

p.m

Vallavalitsus,
vallavolikogu

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus,
vallavolikogu
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-4.4.3

Lasteaiaõpetajate
palgamäärad
ühtlustatakse koolide
õpetajate
palgamääradega

VV teeb
vallavolikogule
ettepaneku
lasteaiaõpetajate
palgamäärade
ühtlustamiseks koolide
pedagoogide
palgamääradega

Lasteaiaõpetajate
palgamäärad
arvestatakse samadel
alustel ja määras kui
koolide õpetajate
puhul

Lasteaiaõpetajate
töö on väärtustatud
ja töötasu
motiveeriv

Lasteaiaõpetajate
töötasu on koolide
pedagoogide omast
madalam

T-4.4.4

Tagatakse
vajadustest ja
eripärast lähtuv
personali koosseis
lasteaias ning
võimalusel
korrigeeritakse
personali palku

Olenevalt HEV laste
arvust jm
erivajadustest
filiaalides
täpsustatakse
perioodiliselt vajaliku
personali koosseisu

Lasteaias on olemas
laste igakülgset
arengut tagav
personal

Lastel on positiivne
suhtumine
lasteaeda, head
suhtlemis- ja
õpioskused

Lasteaias on vajalik p.m
personal olemas,
osa töötajaid osalise
koormusega.

AE 4.5.

Lapsevanematele pakutakse erinevaid
alushariduse omandamise ja lastehoiu
teenuse võimalusi

LÄBIVIIJA

2011

2012

2013

2014

2015

2016 KOKKU
*1000

15,34

15,34

15,34

15,34

15,34

15,34

p.m

p.m

p.m

p.m

92,03 Vallavalitsus,
vallavolikogu

p.m

Vallavalitsus,
lasteaed

0,64
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-4.5.1

Lasteaed pakub
alternatiivseid
lastehoiuteenuseid

Lasteaed töötab välja Hoiuteenuse
lastehoiu-teenuse sisu, pakkumine on
kor-ralduse ja maksu- korraldatud
muse ning teeb VV
ettepaneku korral-dada
hoiuteenuse
pakkumine vallas

Lastevanematel on
võimalus kasutada
paindlikku
hoiuteenust
lasteaedade
ruumides

T-4.5.2

Valla elanike hulgas
viiakse läbi küsitlus
lastehoiu teenuse
mahu vajalikkuse
kohta

VV korraldab valla
Küsitlus on läbi viidud,
koolieelses eas
tulemused analüüsitud
lastega vanemate ja
ja lastehoiu
noorte hulgas küsitluse pakkumisel arvesse
lastehoiuga seonduva võetud
kohta

VV teeb
Vastavateemalist
põhjendatud
küsitlust pole läbi
otsuseid lastehoiu viidud
mahu ja korralduse
osas

T-4.5.3

Lühiajaliselt vallas
viibivatele
lapsevanematele
luuakse võimalus
kasutada lastehoiu
teenust

VV loob võimaluse
Turistid kasutavad
erasektori ja
lastehoiuteenust
lasteaedade koostööks
lühiajalise lastehoiu
pakkumisel ruumide ja
vahendite
kasutamiseks

Otepää valla maine Lühiajalist
paraneb, turistide
lastehoiuteenust ei
arv tõuseb
pakuta

AE 4.6.

Lastele on loodud eakohased võimalused
mängimiseks ja vaba aja veetmiseks

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Lapsevanemad
p.m
saavad tuua lapsi
lasteaeda lühemaks
ajaks kui kogu päev.
Lapsed osalevad
päevaka-vakohastes
tegevustes.

2012
p.m

2013
p.m

2014
p.m

2015
p.m

2016 KOKKU
*1000
p.m

0,64

p.m

LÄBIVIIJA

Lasteaed koos
vallavalitsuseg
a

0,64 Vallavalitsus

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus

19,17

9
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

LÄBIVIIJA

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-4.6.1

Mänguväljakuid
täiendatakse uute
vahenditega

VV algatab ja toetab
Mänguväljakutele on
mänguväljakute
soetatud uusi
kaasajastamiseks
vahendeid
vajalike projektide
kirjutamist ning osaleb
projektides
omarahastusega

T-4.6.2

Tagatakse
olemasolevate
mänguvahendite
turvalisus

VV kavandab
eelarvesse summad
mänguvahendite
parandamiseks ning
kehtestab
olemasolevatele
mänguväljakutele
turvalisuse nõuded

E-5.

Kõigile valla lastele on loodud võimalused
kvaliteetse ja huvisid arvestava põhihariduse
omandamiseks

179,59

AE 5.1.

Haridusvõrk on optimaalne, ressursisäästlik ja
õpilassõbralikult korraldatud

63,91

Laste huvi
mänguväljakute
kasutamise vastu
on tõusmud,

Eelarves on summad Mänguväljakute
mänguväljakute
kasutamine on
remontimiseks.
turvaline
Turvalisuse nõuded
on kehtestatud
kõikidele valla
avalikele
mänguväljakutele

Mänguväljakuid on
perioodiliselt
uuendatud, kuid
need vajavad
edasist täiendamist

2011

2012

2013

2014

2015

2016 KOKKU
*1000

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

Lasteaedade
p.m
territooriumitel
olevad
mänguväljakud on
korras ja turvalised,
eraomandis olevad
väljakud vajavad
turvanõudeid

10

p.m

p.m

p.m

p.m

19,17 Vallavalitsus

p.m

Vallavalitsus
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Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

Tegevus

Tegevuse täpsustus

2011

T-5.1.1

VV analüüsib igal
aastal hetkeolukorda
ning korraldab
vajadusel
haridusasutuste võrgu
ümber ühendades
järk-järgult ning
vastavalt kooli
astuvate õpilaste
arvule Pühajärve PK
OG-ga

VV ja vallavolikogu
valmistavad vajadusel
iga aasta märtsiks ette
vajalikud kokkulepped
ja dokumentatsiooni,
sh otsuse
klassikomplekti
avamiseks vajaliku
laste piirarvu kohta

VV on korraldanud
koolivõrgu järkjärgulise
ümberkorraldamise

Õpilastel on
Pühajärve Põhikool
suurenenud
ja OG töötavad
valikuvõimalused
eraldi koolidena
õppekavas.
Lasteaedadele ja
huvikooli loomiseks
on vabanenud
ressursse.

p.m

p.m

T-5.1.2

Vallavalitsus töötab
vastavalt riiklikele
õigusaktidele välja
optimaalsed
haridusasutuste
töötajate koosseisud.

VV moodustab
töörühma koolide
reorganiseerimisega
seotud küsimuste
lahendamiseks

Haridusasutuste
töötajate koosseis on
välja töötatud märtsis
2011

Haridusasutuses
töötavad parimad
pedagoogid ning
muu personal,
tagatud on
tugisüsteemide
pakkumine
õpilastele

p.m

p.m

Vallas töötavad
iseseisvate
asutustena
Pühajärve Põhikool
ning Otepää
Gümnaasium
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2012

2013
p.m

2014
p.m

2015
p.m

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
p.m

p.m

Vallavalitsus,
vallavolikogu

Vallavalitsus,
koostöös
kooliga

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-5.1.3

Klassikomplektide
arvu määramine
esimesse klassi
astujatele ning
vajadusel
olemasolevate
klassikomplektide
arvu muutmine
vastavalt õpilaste
arvule.

Vallavalitsus teeb igal
aastal otsuse sügisel
avatavate
klassikomplektide arvu
osas

T-5.1.4

Õpilaste vajadusi
arvestava
koolitranspordi
korraldamine

Kool analüüsib õpilaste Kõik koolitransporti
elukohtade paiknemist vajavad lapsed
ning teeb selle alusel saavad seda
VV ettepaneku
kasutada, kooliteeks
koolitranspordi ringi
kuluv aeg on
marsruudi kohta, VV optimaalne
korraldab vajalikus
mahus transpordi.

AE 5.2

Pedagoogid on motiveeritud ja valdavad
kaasaegseid õpetamismeetodeid

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
VV on vastu võtnud
otsuse
klassikomplektide
arvu osas ning
vormistanud selle
korraldusena

Õpilased õpivad
arengu toetamiseks
optimaalse
suurusega
klassides

Õpilased on kahe
kooli vahel
ebavõrdselt
jaotunud, sellest
tuleneb
õpetajaskonnas
pingeid

Õpilastel on mugav Koolitransport on
ning turvaline koolis korraldatud, kuid osa
käia
õpilasi saab koju
pika ringifa

p.m

31,96

2012
p.m

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus

31,96 p.m

p.m

p.m

p.m

63,91 Vallavalitsus,
koostöös
kooliga

1,28
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LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-5.2.1

Kvaliteetse hariduse
pakkumist tagava ja
õpetajaametit
väärtustava
tunnustussüsteemi
väljatöötamine ja
rakendamine

VV koostöös
Tunnustussüsteem on
haridusasutuste juhtide välja töötatud ja
jt huvigruppide
rakendatud
esindajatega töötab
välja valla
pedagoogide
tunnustussüsteemi

Pedagoogide
töömotivatsioon on
tõusnud, õpilaste
õpitulemused
paranenud

Pedagooge
tunnustatakse heade
saavutuste eest,
kuid igakõlgselt
läbimõeldud
süsteem puudub

T-5.2.2.

Õpetajate
väliskogemuste
hankimise toetamine
valla välissidemete
raames

VV soodustab
õpetajate osavõttu EL
piires toimuvast
täienduskoolitusest ja
parima kogemusega
tutvumisest silmaringi
laiendamiseks ning
õppevormide ja
-meetoditega
tutvumiseks

Õpetajate silmaring
avardub, metoodika
mitmekesistub,
teadmised
erinevatest
kultuuridest
paranevad

Õpetajatel on
p.m
võimalus taotleda
väliskoolitustel
osalemist EL
CEDEFOP
programmist ning EL
projektide raames

AE 5.3

Koolikeskkond on kaasaegne ja õpilaste
individuaalsete vajadustega arvestav

Õpetajatel on
võimalus osaleda EL
piires toimuvatel
täienduskoolitustel
ning valla
delegatsioonide
koosseisus

2011

2012

0,64

0,64 p.m

p.m

2013

p.m

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

p.m

p.m

p.m

1,28 Vallavalitsus
koostöös
haridusasutuste
ga

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus
koostöös
haridusasutuste
ga

106,73
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LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-5.3.1

Kooli õpikeskkonna
vastavusse viimine
uutes riiklikes
õppekavades
sätestatud nõuetega

Kool analüüsib riiklikke
õppekavasid ning
edastab
vallavalitsusele
ülevaate
õpikeskkonna
vastavusest
õppekavale

T-5.3.2

Kooli renoveerimine ja Vastavalt vajadusele
kaasajastamine
viiakse läbi
sanitaarremonti

T-5.3.3

HEV õpilastele
luuakse vajadusel
eraldi klassid ja/või
rühmad

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Põhikooli ja
Õppetöö läbiviimise
gümnaasiumi
tingimused on head
õpikeskkond on 2013.
aasta septembriks
õppekava nõuetele
vastav

Õpikeskkond on
p.m
kaasaegne, kuid
tuleb kontrollida selle
vastavust uute
riiklike õppekavade
nõuetele

Igal aastal
Koolikeskkond on
värskendatakse
meeldiv, tervislik ja
koolide ilmet ning
turvaline
tagatakse
õpikeskkonna
vastavus tervisekaitse
ja päästeameti
nõuetele

OG on värskelt
renoveeritud,
Pühajärve Põhikooli
hoone vajab lisaks
sanitaarremondile
staadioni
uuendamist

Iga aasta kevadel
HEV õpilastele on
esitab kooli juhtkond vajadusel loodud
VV prognoosi järgmise eraldi klass
kooliaasta HEV
õpilaste arvu ja eraldi
klassi vajaduse kohta

Õpilaste
õpitulemused ja
heaolu paranevad

3,20

OG juures on avatud p.m
LÕK klass ja
õpiraskustega
õpilaste klass

14

2012
p.m

31,96

p.m

2013

2014

2015

2016 KOKKU
*1000

p.m

31,96

p.m

LÄBIVIIJA

Kool koostöös
vallavalitsuse ja
-volikoguga

31,96 p.m

p.m

p.m

p.m

99,06 Vallavalitsus ja
-volikogu

p.m

Kool koostöös
vallavalitsuseg
a

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

Tegevus

Tegevuse täpsustus

2011

T-5.3.4

Ühtse tugi- ja
nõustamissüsteemi
väljaarendamine
haridusasutustele

VV moodustab
Kõikidel
töörühma
haridusasutustel on
haridusasutustes ühtse võimalik kasutada
tugi- ja
tugispetsialiste,
nõustamissüsteemi
loodud on kõikide
korralduse
vajadusi arvestav
väljatöötamiseks ning süsteem
rakendab süsteemi

AE 5.4

Kool on atraktiivne

T-5.4.1

Kaalutakse põhikoolis
õppesuuna
väljaarendamist
valikainete baasil

Kool otsustab
Koolil on
koostöös
õppesuundade otsus
huvigruppidega
kirjeldatud õppekava
õppesuunad õppekava
valikainete mahus

Õpilastel on valitud
valdkonnas
paremad teadmised
ja oskused

Pühajärve Põhikoolis p.m
on välja kujunenud
suunaks loodus ja
keskkond

p.m

T-5.4.2

Gümnaasiumis
õppesuundade
väljaarendamine

Kool valib koostöös
huvigruppidega
õppesuunad, koostab
vastavad õppekavad
ning rakendab need
vastavalt uuele
riiklikule õppekavale
2013. aastaks

Lõpetajatel on
kergem teha
karjääriotsuseid
ning jätkata
õppimist enda poolt
valitud alal

OG pakutakse
p.m
mitmeid valikaineid
ning
üldettevalmistust
kõrgkooli astumiseks

p.m

Laste
arengutingimused
paranevad

Igas
p.m
haridusasutuses on
välja töötatud oma
tugisüsteem

2012
p.m

2013
p.m

2014
p.m

2015
p.m

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
p.m

Vallavalitsus

7,67

Koolil on 2013. aasta
septembriks selgelt
väljendunud
õppesuunad

15

Kool

p.m

Kool

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevuse täpsustus

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011

2012

2013

2014

2015

2016 KOKKU
*1000

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

T-5.4.3

Vallas töötatakse välja VV koostöös
Tunnustussüsteem on
ja rakendatakse
haridusasutuste juhtide välja töötatud ja
õpilaste
jt huvigruppide
rakendatud
tunnustussüsteem
esindajatega töötab
välja õpilaste
tunnustussüsteemi

Õpilaste
õpitulemused ja
ettevõtlikkus
paranevad

Igas
haridusasutuses on
välja töötatud oma
tunnustussüsteem

T-5.4.4

Haridusasutuste
dokumendihaldussüsteemi koostamine
ja käivitamine valla
kodulehel

Vallaelanike
informeeritus
hariduskorraldusest
ja -tulemustest
paraneb

Iga haridusasutus
p.m
teavitab
lapsevanemaid ning
paigutab oma
asutuse kohta
peamise info
kodulehele

VV koos töötab välja
hariduse
dokumendihaldussüsteemi
komponendid ja
tehnoloogia,
haridusasutused
uuendavad jooksvalt
andmeid

Hariduse
dokumendihaldussüsteem on 2012
aastaks tööle
rakendatud

16

LÄBIVIIJA

p.m

7,67 Vallavalitsus,
haridusasutuse
d

Vallavalitsus

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevuse täpsustus

T-5.4.5

OG koos vv-ga töötab Kool koostöös
välja kooli
huvigruppidega
mainekampaania
koostab
mainekampaania
tegevuskava ning
koostöös
vallavalitsusega viib
selle ellu

E-6.

Noorsootöö vallas on kvaliteetne ja
koordineeritud

T- 6.1

Tutvumine
Noorsootöötajad ja
naabervaldade parima vallavalitsuse
kogemusega
esindajad koostavad
noorsootöö
tegevuskava
valdkonnas
naabervaldade
kogemusega
tutvumiseks ja viivad
selle ellu

AE 6-1

Avatud noortekeskus on toimiv, seal on
piisavalt noorsootöötajaid

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
OG mainekampaania OG maine vallas on
on ellu viidud
paranenud, valla
noored eelistavad
valda elama jääda

Vallaelanikud teavad p.m
OG mitmekesistest
tegevustest ja
headest
õpitulemustest vähe

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

p.m

Kool

96,51
Noorsootöötajad on
külastanud kolleege
kõikides
naabervaldades ning
saanud ideid oma töö
täiustamiseks

Noorte vaba aja
veetmise
võimalused on
muutunud
mitmekesisemaks
ja huvitavamaks

Otepääl töötab 3
päeval nädalas
avatud noortekeskus

p.m

Vallavalitsus ja
ANK

77,33

17

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T- 6.1.1

Avatud noortekeskuse
tööd palgatakse
korraldama erialase
ettevalmistusega
inimesed

VV suurendab
töökohtade arvu ANKs ning seab üheks
töölevõtmise
kriteeriumiks erialase
hariduse olemasolu

T-6.1.2

Korraldatakse noorte VV koostöös ANK ja
Uuring on läbi viidud
vajadusi välja selgitav haridusasutustega
uuring
korraldab noorte vaba
aja sisustamise
viisidest uuringu
läbiviimise ning
tulemusete
analüüsimise

Vallavalitsusel, ANK Noorte vaba aja
ja koolidel on
veetmise teemalist
võimalik pakkuda
uuringut pole vallas
noortele vaba aja läbi viidud
sisustamiseks
paremaid võimalusi

T- 6.1.3

Avatud
noortekeskuse
juhtimine, tööaeg ja
tegevus korraldatakse
ümber vastavalt
uuringu tulemustele

Noorte vaba aja
veetmise
võimalused on
muutunud
mitmekesisemaks
ja huvitavamaks

AE 6-2

Avatud noortekeskus aitab kaasa noorte
ettevõtlikkuse ja initsiatiivi tõusule

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
ANK töötajatest on
alates 2011. aasta
sügisest vähemalt üks
erialase
ettevalmistusega

Uuringu tulemuste
ANK on analüüsinud
alusel tehtud järelduste uuringu tulemusi ning
põhjal teeb ANK
suhestanud need oma
vajadusel oma töös
senise tegevusega
muudatused

Noorte vaba aja
veetmise
võimalused on
muutunud
mitmekesisemaks
ja huvitavamaks

ANK juhataja
12,78
lapsepuhkusel
viibimise tõttu on töö
häiritud. Vaja on
rohkem töötajaid, et
tagada töö
jätkusuutlikkus

ANK töötab kolmel
korral nädalas. Osa
noori ei leia sealt
enda jaoks huvitavat
tegevust

2012
12,78

0,64

2013
12,78

2014
12,78

p.m

2015
12,78

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
12,78

76,69

Vallavalitsus

0,64

Vallavalitsus

p.m

Vallavalitsus

19,17
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LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T- 6.2.1

Valla noortele
korraldatakse töö- ja
puhkelaagreid

VV toetab laagrite
VV on eelarves
korraldamise litsentsi arvestanud
omavate
noortelaagrite
organisatsioonide poolt toetussummadega
ettevalmistatud
noortelaagrite
läbiviimist

VV on valmidus
toetada
noortelaagrite
läbiviimist

Hetkel vald töö- ja
puhkelaagreid ei
korralda

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus

T-6.2.2.

Noorte
tegevusvõimaluste
mitmekesistamine

ANK koostab aasta
Tegevuskava on
tegevuskava, milles on koostatud
noortele eri tüüpi
tegevusi, sh noorte
omaalgatust toetavaid

Noorte vaba aja
veetmise
võimalused on
muutunud
mitmekesisemaks
ja huvitavamaks

Tegutsevad
huviringid OG ja
Pühajärve Põhikooli
juures; spordiklubid
korraldavad
sporditegevust ja
ANK on avatud 3
päeva nädalas
noorte vaba aja
veetmiseks

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

ANK

T-6.2.3

Noorte omaalgatuslike Vald korraldab igal
projektide algatamise aastal noorte poolt
ja elluviimise
algatatavate ja
toetamine
läbiviidavate projektide
konkursi ning
kavandab
toetussummad
eelarvesse

Noorte
omaalgatuslike
projektide konkursse
pole läbi viidud

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

3,20

AE 6-3

Avatud noortekeskus teeb koostööd teiste
noorsootööasutustega

Iga-aastane konkurss Noortel on võimalik
on läbi viidud ning
initsiatiivi üles
parimaid projekte
näidata
toetatud

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

19,17

7,67

19

Vallavalitsus

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T- 6.3.1

VV toetab ANK
korraldatud
koostööüritusi mujal
Eestis tegutsevate
noortekeskustega

ANK koostab ühiste
VV on toetanud ANK
ürituste kava,
poolt korraldatiud
valmistab need ette ja koostööüritusi
viib võimalusel VV
toetusel läbi

E-7

Otepää vallas on välja kujundatud optimaalne
ja huvisid arvestav huvikoolide võrgustik

7.1

Kooli juurde luuakse
huvikool, mis tegutseb
filiaalidena ning
esindab mitut
huvivaldkonda (kunst,
sport, muusika,
loodus, tehnika)

AE-7.1

Otepää valla lastele on loodud mitmekesised
võimalused tegelemiseks muusika, kunsti,
spordi, tehnika ja loodusharidusega

Kooli uue põhimääruse Põhikooli juures
koostamisel
töötab huvikool
arvestatakse
vajadusega luua valda
mitmekülgset
huviharidust andev
huvikool

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Noorte vaba aja
veetmise
võimalused on
muutunud
mitmekesisemaks
ja huvitavamaks

On korraldatud
üksikuid
koostööüritusi,
tegevus on pigem
juhustlik kui
korrapärane

1,28

2012
1,28

2013
1,28

2014
1,28

2015
1,28

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000
1,28

7,67

ANK, VV

4,15

Lastel ja noortel on
võimalik omandada
muusika-, tantsu-,
spordi-, kunsti-,
looduse ja
tehnikaalast
huviharidust

Vallas töötab
muusikakool, muude
valdkondadega saab
tegeleda klubides ja
koolide juures
töötavates ringides.

p.m

p.m

Vallavalitsus

4,15

20

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-7.1.1

Uuringu läbiviimine
laste ja vanemate
soovide kohta
huvitegevuse ja –
hariduse valdkondade
osas

VV koostöös koolidega Uuring on läbi viidud
korraldab uurimuse
läbiviimise ja
analüüsimise

T 7.1.2.

Uuringu tulemuste
Huvikooli loomisel
alusel vajadusel
arvestatakse uuringu
huvitegevuse ja –
tulemusi
hariduse valdkondade
ümberkorraldamine

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Huvihariduse
ümberkorraldajatel
on piisavalt
informatsiooni
õigete otsuste
tegemiseks

Huvikoolis on
Lastel ja noortel on
esindatud
võimalik vaba aega
huvivaldkonnad, mille sisukalt veeta
vastu oli lastel ja
noortel suurim huvi

Koolid on uurinud
laste huvisid
sisehindamise
aruande koostamise
käigus

OGs tegutseb 5
koori, loodus-,
majandusõppe,
meisterdamise,
käsitöö,
joonistamise, kunstija keemiaring,
rahvatants, kolm
spordiringi ning
skaudid.
Pühajärve Pk on
loodusring,
rahvatants, laulmine,
meisterdamine, 2
spordiringi.

21

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

0,64

0,64 Vallavalitsus

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-7.1.3

Haridusasutuste
juures tegutsevate
huviringide tegevuse
toetamine

VV eraldab eelarves
täiendavaid vahendeid
nende huviringide
tegevuse toetamiseks,
mis tegutsevad
väljaspool huvikooli

VV on eelarves
arvestanud
huviringide
toetussummadega

T-7.1.4

Muusikakoolile
vajalike vahendite
soetamine

VV koostöös
Muusikakooliga
selgitab välja uute
muusikariistade
vajalikkuse ning
korraldab nende
soetamise

Muusikakoolile
Õpilastel on
soetatakse igal aastal võimalik oma
uusi muusikariistu
andeid paremini
välja arendada

Muusikakoolil napib
muusikariistu

T-7.1.5

Muusikakooli seinte
helikindlamaks
muutmine

Heliisolatsiooni
paigaldamine

Heliisolatsioon on
paigaldatud 2014.
aastaks

Ruumide seinad
pole helikindlad

AE-7.2

Huvikooli õpetajad on kvalifitseeritud, nende
töö tasustamise süsteem on läbipaistev ja
personali motiveeriv

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Lastel ja noortel on vt punkt 8.1.2
head võimalused
vaba aja
sisustamiseks

Õpilastel on
võimalik oma
andeid paremini
välja arendada
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p.m

0,32

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

p.m

0,64

Vallavalitsus

0,64 p.m

1,92

p.m

p.m

1,60

1,92

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T 7.2.1.

VV töötab välja
motiveeriva ja läbipaistva töö tasustamise süsteemi huvikooli õpetajatele ja
huviringide juhtidele

VV moodustab
töörühma huvihariduse ja -tegevuse juhtide töö tasustamise
süsteemi loomiseks ja
rakendamiseks

Huvihariduse ja
huvitegevuse juhtide
töö tasustamise
süsteem on
uuendatud

T-7.2.2

Koolitransport
korraldatakse
huviharidust ja –
tegevust arvestavalt

Koolibussi ring
korraldatakse nii, et
õpilased saavad
osaleda huvikooli ja
-ringide töös

Koolibussi marsruut
Õpilaste vaba aeg Koolitransport
vastab õpilaste
on sisukalt täidetud arvestab praeguse
transpordi vajadustele
huvitegevuse
korraldusega

AE -7.3

Huvikoolil ja teistel haridusasutustel on välja
kujunenud hea koostöö teiste asutuste ja
organisatsioonidega

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Töö huvihariduses Huviringide juhtide
ja huvitegevuses on töötasu on madalam
motiveeriv
kui koolide õpetajatel
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p.m

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Vallavalitsus

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-7.3.2.

VV teeb
Keskkonnaametile
ettepaneku valla
haridusasutuste ja
Otepää Looduspargi
koostööks

VV sõlmib võimalusel
Keskkonnaameti
Otepää Looduspargiga
hea tahte lepingu
koostöö läbiviimiseks

E -8

Otepää valla lastele on loodud kõigil
haridustasanditel võimalused osalemiseks
huvihariduses/huvitegevuses olenemata pere
majanduslikust olukorrast

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Haridusasutustes
Õpilased ja
kasutatakse
õpetajad on
keskkonnahariduse
keskkonnpõhimõtteid ja võt-teid, ateadlikud
sh looduslaag-rid,
õppekäigud, teemaüritused, matkad.

Koostöö toimub
isikutevaheliste
kokkulepete alusel

24

p.m

2012
p.m

2013
p.m

2014
p.m

2015
p.m

2016 KOKKU
*1000
p.m

LÄBIVIIJA

LISA 1. Rakenduskava
Otepää valla haridusvõrgu arengukava 2011-2016

Nr.

EESMÄRK ja ALAEESMÄRGID

MÕÕDIK

Oodatud tulemus 2010.a. seisund

Tegevus

Tegevuse täpsustus

T-8.1

Töötatakse välja
toetuste süsteem
huvihariduse
omandamiseks ja
huvitegevuses
osalemiseks rasketes
majanduslikes oludes
lastele

VV kaasab
haridusasutused ja
kohalikud ettevõtted
toetuste süsteemi
väljatöötamisse ning
rakendab süsteemi
tööle

kõigil valla lastel on
võrdsed võimalused
huviringides
osalemiseks

T-8.2

Töötatakse välja
huvikooli ja
huviringide
rahastamise uued
alused

VV koostöös
haridusasutustega
uuendab huviringide
rahastamise ning
töötab välja huvikooli
rahastamise alused
2012. aasta sügiseks,
kui tööd alustab uus
huvikool

Huviringide ja
Uus huvikool saab
huvikooli rahastamise tööd alustada
alused on 2012. aasta
sügiseks välja
töötatud

Eelarveaasta tuhandetes eurodes

2011
Laste vaba aeg on
sisukalt täidetud

2012

2013

2014

2015

LÄBIVIIJA

2016 KOKKU
*1000

Hetkel on võimalus
saada toetust
muusikakooli
õppemaksu
tasumiseks

p.m

Vallavalitsus ja
-volikogu

Huviringide
p.m
rahastamise alused
arvestavad
praeguseid
tingimusi, uue
huvikooli loomiseks
on tarvis arvestada
uusi tingimusi

p.m

Vallavalitsus

Kokku

2959,81
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