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1. Sissejuhatus

Roosna-Alliku P6hikooli arengukava on dokument, kus miiiiratakse kooli eesmiirgid,
ilengusuunad ja -valdkonnad ning tegevused nende saavutamiseks, mis annab aluse kooli
Oppekavale ja suuna kogu kooli personalile, dpilastele, lapsevanematele, kogukonnale ja
koolipidajale. Arengukava on koostatud aastateks 2019-2021 p6hikooli- ja
gtimnaasiumiseaduse $ 67 lg I jiirgi.

Arengukava koostamisel v6tsime seisukoha, et see on eelk6ige protsess, mis leiab aset
inimestes ning alles seej?irel kirjapanduna. Arengukava tegevuskava muutub ja areneb pidevalt.
Seega kidapandu ei ole takistuseks edaspidistele muutustele.

Roosna-Alliku P6hikooli arengukava eesmiirgiks on kavandada jiitkusuutlik areng aastatel
2019-2021. Arengukava on aluseks kooli iildt<iriplaanile ja dppekava arendamisele, milles
esitatakse arengukavas olevate eesmtirkide realiseerumine konkreetsete tegevuste kaudu.
Arengukava tAitmist analtitisitakse ja tehakse vajadusel muudatusi ning tiiiendusi tiks kord
aastas 6ppeperioodi l6pus (augustis).

Roosna-Alliku P6hikooli arengukava liihtub :

. p6hikooli- ja gtimnaasiumiseadusest (PGS);

. Roosna-Alliku P6hikooli pOhimii2irusest;

. Paide linna haridusvaldkonna arengukavast;

. Eesti elukestva 6ppe strateegia 2020-st;
o sisehindamisest, arenguvestlustest, rahulolu-uuringutest;
. 6petajate ja 6pilasesinduse SWOT-analiitisist.

Arengukava koostamise protsessi juhtis direktor ja kaasatud dppendukogu liikmed,
6pilasesindus, kooli t66tajad ja hoolekogu.

2. Uldandmed kooli kohta

Kooli teeninduspiirkonnaks on Paide linna haldusterritoorium: Allikjiirve ktila, Kaaruka ktila,
Kihme kiila, Kirisaare ktila, Kodasema ktila, Koordi ktila, Oeti ktila, Ttinnapere ktila, Valasti
kiila, Vedruka ktila, Viisu kiilaja Roosna-Alliku alevik.

2.1 Kooli siimboolika

. Lipp

. Logo:
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. Kooli aum[rk (hdbedane ja kuldne ,,valge roos")

2.2 Kontaktandmed

Roosna-Alliku Pdhikool on munitsipaalkool.

Koolituslub a rtr 3 62 05.04.2002

Registrikood: 75004530

Kultuurimiilestise riikliku registri nr I 5098

Maatiksus nimega ooRoosna-Alliku Kooli", pindala 5,85 ha.
Aadress: Kooli l, Roosna-Alliku alevik, Paide linn,7320l Jdwamaa,tel 38 95495,
E-post: info@r-alliku.paide.ee
Kodulehektilg: wv-rv.r-alliku.paide.ee

2.3 Traditsioonid

Roosna-Alliku P6hikoolil on lisaks tavapiirastele kooliaasta siindmustele kujunenud kodukoha
j a paikkonna aj alugu viiiirtustavad traditsioonid :

l. septembril siiiitab 9. klass ktiiinlad endiste m6isnike Stackelbergide kabelis.

Detsembrikuus korraldavad Opilased advendihommikuid, 7. klassil toimub ajalootund Jiirva-
Jaani kirikus.

Kooli siinnipiieva tdhistame jaanuarikuu kolmandal niidalal.

Vabariigi aktusel tunnustab direktor tublisid ja aktiivseid Spilasi ning kogukonnaliikmeid,
kuulutatakse viilja kooli aasta teo laureaat.

Kaks korda aastas toimub pereptiev.

Kevaditi viiakse liibi duesdppeniidal.

3. MISSIOON

Roosna-Alliku P6hikool on kogukonna kool, kus ltihtutakse lapsest, arendades tema teadmisi,
loovust ja pealehakkamist, kaasates oma tegemistesse timbritseva kogukonna liikmeid.

4. VISIOON

Roosna-Alliku Pdhikool on hea ja turvaline kodukoha ltihedane kool, kus rakendatakse
Spetamisel ja dppimisel kaasaegseid 6ppemeetodeid. Soovime kujundada inimesi, kes on
tulevikus ettev6tlikud ja aktiivsed.



s. POHrvAAnrusBo

Julgus ja loovus - oleme avatud uuendustele ja pdnevatele ideedele, oleme omaniiolised,
r66msad ja leidlikud tegutsejad, innustame iiksteist liibi erinevate tegevuste omandama uusi

teadmisi, katsetama ja proovima erinevaid vdimalusi ja tegevusi.

Hoolivus - tunneme ja austame oma rahva ja kodukoha kultuuri, miirkame ja toetame

abivajajat, tiheskoos loome kooli 6hkkonna, mis on m6istev, s6bralik, toetav ja iiksteisega
arvestav, vi i sakat kiiitumist vtiiirtustav.

Koostiiii - hindame iiksteise panust, kaasame kooliellu lastevanemaid ja iimbritsevat
kogukonda, pakume v6imalustele vastavat huvitegevust.

Ausus ja tugupidamine - oleme ausad tegudes, sdnades ja m6tetes, tunnistame oma

eksimusi, oleme tolerantsed, peame ja tiiidame lubatud kokkuleppeid.

6. Roosna-Alliku P6hikool tutvustus

Roosna-Alliku P6hikool on mdisakool, mis asub Paide linnas. 1924. aastal algas dppetod
Roosna-Alliku mSisahoones. Tiipsemalt 18.12.1923 koliti mdisahoonesse, 6ppet66 aga algas

03.01.1924. 1969. aastal valmis m6isahoonele juurdeehitus - Sppekorpus. 2019. aastal tiihistab

kool 95. aastapiieva.

Roosna-Alliku Pdhikool on Paide linna kolmest pdhikoolist viiikseim.2018l20l9.dppeaastal
6pib koolis 84 6pilast. T<icitajaid on koolis 19, sh l4 dpetajat.

Kooli juhib direktor koostO<is juhtkonnaga, kes korraldab erinevate 6pikogukondade tegevust.

Opikogukondade siisteem on kooli Opetajate t<io korraldamine ning juhtimine, mis on asetunud

kindlasse raamistikku, t66 tulemuslikkus on selgelt mS6detav ja jiilgitav ning muudatuste

tegemine tookorralduses on diinaamilisem. Opetajad on kursis oluliste koolittitid puudutavate

muudatustega j a saavad otsustusprotsessis kaasa rtiiikida.

6.1. Kooli keskkond

Kooli kompleksi kuuluvad m6isa peamaja koos juurdeehitusega, valitsejamaja, meierei, seda

iimbritsev mdisapark ja staadion. Kasutada on Roosna-Alliku rahvamaja vdimla.

Koolihoone hea asukoht oma ajalooliste traditsioonidega ning kaasaegsed, ajan6uetele vastavad

6ppimise ning vaba aja sisustamise vdimalused aitavad kaasa kooli jtitkusuutlikkusele ja
arengule.
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Opilaste haaratus piirkonniti /seisuga 01.01.2019 t

Roosna-Alliku alevik 44
Kaaruka 7

Tiinnapere 2

Allikirirve 6

Oeti 2

Viisu 10

Ootla 2

Vodia I
Karinu 1

Valasti J

Koordi 2

Tiinnapere 2

Kodasema I

Kirisaare 1

Kuksema ktila 2

Opilaste arvu muutuse progno.os liihiaastatel

Opetajate vanus

Vanus Arwuliselt o//o
Kuni 30 a I 7

31-39a I 7

40-49a 2 l5
50-59a 7 50
Ule 60 a a

J 2t

7. Kooli strateegilised eesmiirgid aastateks 20f 9-2021

Roosna-Alliku P6hikool on arenev ja uuenduslik ning kogukonda kaasav kool, kus lisaks
pShikooli riiklikule 6ppekavale rakendatakse ntitidisaegset Opikiisitust ja innovaatilisi
dppemeetodeid. Oluliseks peetakse iga Spptja ja Opetaja individuaalset ja sotsiaalset arengut,
sealjuures arendades 6pprja ning 6petaja 6pioskusi, loovust ja ettevdtlikkust.

Eesmiirgid:

1. Roosna-Alliku P6hikool on kaasaegse 6pikeskkonnaga turvaline kool, kus on tagatud kdigi
Sppijate, dpetajate, lastevanemate, kogukonna liikmete rahulolu ja areng;
2. Roosna-Alliku Pdhikoolis on dpetajad motiveeritud ja ettevdtlikud;
3. Roosna-Alliku P6hikoolis on kaasaegsed dpikeskkonnad, mis soodustavad niitidisaegse
6pik[situse rakendumist ja digivahendite kasutamist;
4. Roosna-Alliku PShikooli ldpetaja suudab jiitkata haridusteed;

Opilasi siieisel 20t9/2020 2020t2021 202U2022
l. klassi astuiad l5 5 5

9. klassi lOpetaiad 6 5 8
Opilasi kokku 90 90 87
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5. Roosna-Alliku P6hikooli sisekliima on sdbralik ja turvaline ning iga meie Spilane ning
triotaja tunneb uhkust oma kooli tile.

8. Aren gusuunad aastateks 2019 -2021 arendusvaldkondade kaupa

8.1 I arendusvaldkond: juhtimine ja kaasamine

Roosna-Alliku Pdhikoolis on kaasav juhtimine, kus arvestatakse k6igi osapoolte arvamust.

Juhtkond toimib hristi ja koostclii on sujuv. Koolis tridtab aktiivne ja teotahteline kollektiiv.
Kooli eestvedamise ja juhtimise aluseks on PGS, Pdhikooli Riiklik Oppekava (ROt<;, kooli
6ppekava, visioon, missioon, p6hiviiiirtused ja kodukord. Tegevused on planeeritud kolmeks
Oppeaastaks, mis kajastuvad dppeaastate tildt<i<iplaanis. Roosna-Alliku Pdhikooli juhib
juhtkond. Kooli hoolekogu, Oppendukogu ja Spilasesindus on kaasatud kooli tegevuste

planeerimisel.

Uldeesmiirk

Rohkem kaasata kooli arendustegevustesse erinevaid huvigruppe, kelleks on lapsevanemad,

vilistlased, ettevSdad, vabatahtlikud, teised teeninduspiirkonna asutused. Kool on 6ppiv
organisatsioon, kus dpivad ja arenevad nii Opetajad, dpilased kui ka iilej[iinud kooli personal.

Seetdttu on oluline enesehindamine ja -tiiiendamine.

Tugevused:
- juhtkond on uuendusmeelne;
- juhtkonnaja 6petajate regulaarsed koosolekud;
- 6petajate 6pikogukonnad, kus vahetatakse kogemusi ja teadmisi;
- juhtimisse kaasatakse Spetajaid ja Opilasesindust;
- 6ppen6ukogu toimub viihemalt 4x aastas;

- toimuvad kooli iildkoosolekud (kooli personal, vanemad);
- arenguvestlused k6ikide kooli tciotaj atega;
- lasteaedadega kokkusaamine lx aastas;

- kooliuusikute tutvumine kooliga kevaditi;
- rahulolu-uuring 1x aastas kooliperele ja koostddpartneritele;
- 6pilasabiiimarlaud vastavalt vajadusele;
- 6pilasesinduse koosolekud toimuvad lx kuus, 6pilasi.irituste kalender on niihtav kooli

kodulehel, kaj astused /a c e b o o k' is j a infostendil ;

- 6pilastrituste kalender on niihtav kooli kodulehel;
- teemap6hiselt on kaasatud 6ppe kavandamisse partnerid: Jiirvamaa Arenduskeskus,

Jiirvamaa Kutsehariduskeskus, AS Innove Jiirvamaa Rajaleidja keskus, Paide

Giimnaasium, Trititukassa, Piiiisteamet, Politsei, Maanteeamet, Jiirvamaa Haigla,
Keskkonnaamet;

- perepiiev;
- toimib 6pilaste ja kooli tcicitajate tunnustamiskord;
- kooli t66tajate tihisettev6tmised, tiritused ning lihine kooli tOOtajate stinnipiievade

tiihistamine;
- dpetajaid ja kooli t66tajaid koheldakse v6rdselt.

Parendusvaldkonnad:
- 6petaja kui ennast juhtiv 6ppija;
- dpikogukondade t66 j[tkuv arendamine;
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- abi6petaja, eripedagoogi, HEV koordinaatori ja sotsiaalpedagoogi rollijaotuse
selgemaks muutmine;

- koolitused uute dppemeetodite kohta, sh muutunud dpikiisitus, digitehnoloogia
kasutamine, kaasav haridus;

- kogukonna ettev6datega koost<i<i arendamine;
- positiivse koostciti arendamine lastevanematega jateiste kogukonna liikmetega;
- infotehnoloogiliste 6ppevahendite kaasajastamine, tehniline ja sisuline tugi.

Arengusuunad:
- erinevate huvigruppidekaasamine Oppetririsse;
- 6petaja, kui ennast juhtiv 6pprja;
- hariduslike erivajaduslike (HEV) laste toetamine;
- t66tajatemotiveerimine;
- kaasaegsematedigitehnoloogiarakendustekasutuselev6tt.

TEGEVUSKAVA
Arengusuund Tegevused Vastutaia M66dik
Erinevate
huvigruppide
kaasamine
6ppetiiiisse

Meeldiva ja positiivse koost<iri
arendamine lastevanem atega,
kohalike ettev6tjatega,
vilistlastega,
teeninduspiirkonna
lasteaedadega, KOV-i
allasutustega

Uldkoosolekute j a arutelude
korraldamine

Perepiievad

Tagasi Kooli programm,
erinevate ktilaliste kaasamine.

Lastevanemate kool,
teemaOhtud

Info jagamine ja suhtlus
toimub mitmete
infotehnoloogiliste vahendite
kaudu

Opetajate infotund ja
6pikogukondade
kokkusaamised.
Opilastele on infominutid ja
iihiskogunemised

juhtkond

juhtkond,
dpetajad

juhtkond,
6petajad

6petajad,
huvijuht

juhtkond,
6petajad

juhtkond,
huvijuht

direktor.
6petajad

Uhised projektid
/iihisiirituste arvl

Toimunud koosolekute arv.
jlirelduste analtitis

Toimunud tegevus,
tagasiside

Toimunud kiilalistundide
arv, tagasiside

Toimunud tegevused,
tagasiside

Jagatakse ja suheldakse
erinevate meediakanalite
vahendusel.

Toimuvad iganiidalased
koosolekud ja
kokkusaamised, tagasiside
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Opetaja kui
ennast juhtiv
0ppija

Aren guvestluste liibiviimine,
sh Opetajate eneseanaltitis ja -
arendamine ning arenguplaan

Muutunud 6pikiisituse
juurutamine ja digitehnoloogia
kasutamine 6ppetci<is

Kooli personalile
si sekoolituste korraldamine

Opetajate koolitamine
vastavalt seatud eesmiirkidele,
mis kajastuvad arengukavas

Jiitkuv dpikogukondade trio
arendamine

Rahulolu-uuringu
korraldamine 6pilastele,
dpetaj ale j a lastevanematele

Liikuma kutsuv kool
programmiga liitumine,
toetamaks 6petajat
6petamisttitis

direktor

direktor.
6petajad

juhtkond,
6petajad

juhtkond,
dpetajad

juhtkond,
6petajad

direktor

direktor,
dpetajad

Toimunud arenguvestlused

Tunnivaatlused, 6petaj ate

eneseanaliiiis ja
arenguplaanid

Toimunud sisekoolituste
arv

Tiiiendkoolitusel osalenud
6petajate arv

Opetajad on kaasatud kooli
arendustegevustesse

Kiisitlustulemused

Kool on liitunud
programmiga ja osaleb
tegevustes.

Hariduslike
erivajaduslike
(HEV) laste
toetamine

Eripedagoogi rakendamine
koormusel0,5

Abidpetaj a, eripedagoogi,
HEV koordinaatori ja
sotsiaalpedagoogi rollij aotuse
selgemaks muutmine

Regulaarsed HEV 6pilaste
dppeteemalised koosolekud

direktor

direktor,
sekretiir

direktor,
eripedagoog

Koolis t6<itab eripedagoog

Ametijuhendite
uuendamine ja
rakendamine

Kord trimestri jooksul
toimub koosolek

Opetajate
motiveerimine

Kooli personalile
motiveerivate ja harivate
tihisiiritusi korraldamine

Opetaj ate tunnustamise korra
uuendamine

Alus tavat dpetaj at toetova
ko o I pro grammi ga I i itumine,
leidmaks uusi dpetajad kooli

Uute 6petajate toetamine

juhtkond

juhtkond

direktor

juhtkond

toimunud koolituste arv
tagasiside

Tunnustamise kord on
uuendatud

Kool on liitunud
programmiga ja osaleb
tegevustes

Toimub ndustamine,
analiiiis (mentorlus)
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Kaasaegsemate
digitehnoloogia
rakenduste ja
vahendite
kasutuselev6tt

Di gitehnoloo gi liste vahendite
uuendamin e I v alja vahetamine

Digivahendite kasutamine
l6imituna ainetundides

Programmi ,,Koolide
di gitari stu kaasaj astamine
raames"
kaasajastatakse kooli
kohtv6rguiihendused ning
viiakse need vastavusse
kaasaja
nduetega

direktor

juhtkond,
dpetajad

juhtkond

Koolis uuendatakse
digivahendeid

Tunnivaatlused, dpetajate
eneseanaliii.is, tagasi si de

Kooli on paigaldatud
kohtvdrgud
(kaabeldus+wifi +seadmed)

8.2 II arendusvaldkond: koostiiii huvigruppidega (koostiiiiprojektid, partnerite
kaasamine, mainekujundus, meediakajastused)

Roosna-Alliku P6hikooli kollektiiv on avatud koostriciks huvigruppidega, mis toetavad 6ppe-
ja kasvatusprotsesside liibiviimist ltihtudes kooli 6ppekavast ja p6hivziiirtustest. Koolis on
toimivad huviringid, mis on varustatud kaasaegsete vahenditega.

Uldeesmiirk

Roosna-Alliku P6hikoolis arendatakse meeldivat koostcirid erinevate huvigruppidega, mis
pakub uusi ja pdnevaid viiljakutseid, muutes nii 6pilasi kui ka Opetajaid ettev6tlikumaks ning
rikastades koolielu.

Tugevused:
- 6ppet<i6sse on kaasatud kogukonnas tegutsevaid asutusi;
- Oppetundide mitmekesistamine erinevate praktikute ja e-ktilalistundidega;
- koostd<id tehakse oma linna ja naabervalla koolidega;
- toimiv projektit<io;
- turvalinekoolikeskkond;
- kooli dpilasteja Spetajate vahel on head suhted;
- kooli Opilaste vahel on head suhted;
- tunnustatakse aktiivseid ja tublimaid 6pilasi ning erinevaid koost<iopartnereid;
- toimivdpilasesindus.

Parendusvaldkonnad:
- kogukonna ja lapsevanemate rohkem kaasamine kooli tegevustesse;
- Opilasesinduse t<j<i suunamine ja arendamine koolis;
- huvihariduse mitmekesistamine ;
- rahvusvahelise koost<j<j arendamine;
- kommunikatsiooni ja turunduse parendamine;
- piirkonna lasteaedadegakoostdd parendamine.

Arendussuunad:
- lastevanemate ja kogukonna liikmete koostrid parendamine;



- kooli kodulehe uuendamine;
- kooli maine kujundamine;
- koostrici arendamine iilikoolidega;
- rahvusvaheliste partnerite leidmine ja koostcid arendamine.

TEGEVUSKAVA
Arengusuund Tesevused Vastutaja M66dik
Lastevanemate ja
kogukonna
liikmete koosttiii
parandamine

Tagasi Kooli programmiga
liitumine, ktilali sesinej ate

kutsumine ainetundidesse

Kooli (klassi) i.ihisiirituste
korraldamine

Koostori parendamine
teeninduspiirkonna
lasteaedadega, parimate
praktikate jagamine (nt
robootika)

Projektide koostamine ja
elluviimine erinevate
huvigruppidega. (nt
Maanteeamet, MTU
Allikaveed, KIK-i proj ektid,
MTU Roosna-Alliku M6is)

Huvijuht,
6petajad

Huvijuht,
6petajad

Juhtkond,
huvijuht,
6pilasesindus,
6petajad

Juhtkond.
huvijuht,
dpetajad

Kiilalisesinejate arv

Urituste kavas on
viilja toodud
tegevused ja
tiritused.
Toimunud tegevuste
ja tirituste arv,
tagasiside

Toimunud
projektides 6petajate
ja 6pilaste dN,
tagasiside

Kooli kodulehe
uuendamine

Uue kaasaegsema kooli
kodulehe loomine

Direktor Info jagamine ja
saamine igapiieva
koolielus

Kooli maine
kujundamine,
turundus

Kooli stindmuste ja tegevuste
kajastamine kohalikus ja iile-
eestilises meedias (nt kooli
koduleht, FB, Linnaleht, Jiirva
Teataja)

Meediakaj astuste andmebaas

Kooli meenete kasutuselev6tt ja
iasamine

Juhtkond.
huvijuht

Kooli
,,Ettev6tliku
kooli"
koordinaator

juhtkond
dpetaiad

Kooli tegevused on
kajastatud
meediaviiljaannetes

Kord trimestris
analiitisitakse, mida
on kuskil kirjutatud.

Kooli on olemas
oma meened.

Koostiiii
arendamine
iilikoolidega

VdZirtuskasvatuse edendamine.
"Hea kooli"
tunnustusprogrammis
osalemine

juhtkond.
Spetajad

Kooli eneseanaltitist
aruanne, tagasiside
iilikoolilt
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Kooli dppetori muutuste
elluviimine, Tulevikukooli
programmis osalemine

direktor, kooli
meeskond

Rahvusvaheline
koostiiiipartnerite
leidmine ja koostiiii
arendamine

eTwinning proj ektide l6iming
ainetundides

Erasmust programm

v66rkeele
6petajad

juhtkond

Toimunud
projektide arv

8. 3. III arendusvaldkond: 6ppe- ja kasvatustiiii

Roosna-Alliku Pdhikooli 6ppe- ja kasvatust<i<i aluseks on PGS, ROK, kooli Sppekava, visioon,
missioon, pShiviitirtused ja kodukord. Oluline on toetada ja arendada iga 6ppija individuaalset
ja sotsiaalset arengut, Opioskusi, loovust. Roosna-Alliku P6hikoolis on head
digitehnoloogilised vahendid. Koolil on2l tahvelarvutit, korralik arvutiklass l1 lauaarvutiga,
l2 stilearvutit, mis on 6petajate kasutuses,6pilastel on 3 siilearvutit. Igas klassis on projektor,
dokumendikaamera ja stilearvuti. Koolil on kaks Smart-tahvlit ja mitmesuguseid
robootikavahendeid. Koolis kasutatakse digivahendeid dppetcicis, kuid on veel arenguruumi,
kuidas seda t6husamalt teha.

Uldeesmiirk

Rakendada muutunud 6pikiisitust dpetamisel ja dppimisel, kus Sppimine toimub liibi praktilise
tegevuse. Sealjuures juurutada kujundavat hindamist, mis toetab 6ppimist ja iga 6pprja
individuaalset arengut. Opprju saab dpetajalt arengut toetavat tagasisidet kokkulepitud
6pioskuste osas. KOigis kooliastmetes rakendada ainetevahelisi ldiminguid, mis aitavad 6pilasel
eesmiirke ja dpioskusi saavutada. Opilane v6tab vastutuse tulemuse saavutamise eest.

Tugevused:
- kool on liitunud ,,Ettev6tliku kooli" programmiga ja rakendab ettevOtluse ning

ettevdtlikkuse kontseptsiooni 6ppetri6s;
- koolis toimub digioskuste 6petamine ja digivahendite kasutamine;
- koolis 6petatakse lisaks majandus6petust;
- toimiv robootika6pe;
- igas klassiruumis on olemas vajalikud tehnilised vahendid;
- tahvelarvuteid kasutatakse igapiievases Sppetdris;
- 6pilased osalevad IKT-alastes projektides vabariiklikul tasandil;
- arvutidpetus alates l. klassist;
- Oppeaineid toetav huvitegevus;
- dpetajad annavad dpilastele toetavat tagasisidet;
- I kooliastmes on Sppimist toetav hindamine;
- suur osa Sppijatest Spib headele hinnetele ja hinnangutele;
- kooli arvestab 6pilaste erivajadusi;
- aktiivne osav6tt oliimpiaadidest ja v6istlustest;
- aktiivne projekt6pe;
- muutunud Spikiisituse rakendamine koolis;
- erinevate aktiiv6ppemeetodite kasutamine ainetundides;
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- koolis toimub rohkesti tihistiritusi;
- kool kaasab kogukonna liikmeid, lapsevanemaid, kohalikke ettev6tjaid;
- 6pilased osalevad aktiivselt viiljaspool kooli erinevatel v6istlustel ja konkurssidel;
- Opetajad ja dpilasesindus on kaasatud kooli dppetti<i korraldamisse;
- suur osa Spilastest osaleb viiljaspool kooli erinevatel tiritustel.

Parendusvaldkonnad:
- 6petajate ja tugispetsialistide meeskonna individuaalne liihenemine igale 6ppijale;
- muutunud dpik6situse jiitkuv rakendamine;
- 6pprja kujundamine ennast juhtivaks dppijaks;
- liikumisv6imalusedkooliduealal;
- dppetciri m6testatus - rohkem siduda 6pitut igapiievaeluga;
- ldiming erinevate aine- ja eluvaldkondadega;
- Spilaste Spioskused;
- koostciineOpetamine;
- hindamisstisteemi kaasajastamine;
- 6ppetrici liibiviimine viiljaspool koolikeskkonda (ettev6tted, noortekeskused, loodus- ja

keskkonnahariduskeskused, muuseumid, raamatukogud jt kultuuriasutused);
- 6pilaste kaasamine 6ppet6<i kujundamisse (Spilaste tagasiside Sppet<i<ile);

- 6petajate omavaheline koost<i<i ainete edasiandmisel - l6iming.

Arengusuunad:
- ainetevahelinelSiming;
- tugispetsialistidet6husamkaasamine6ppetri<isse;
- ettevdtlus6ppearendamine;
- digitehnoloogiliste vahendite kasutamine ainetundides;
- muutunud 6pikiisitusejuurutamine;
- dppimist ja 6petamist toetav hindamine;
- huvitegevus toetab Sppetcicid;
- koostririarendamine.

TEGEVUSKAVA
Arengusuund Tegevused Vastutaia M66dik
Ainetevaheline
l6iming

Kooli 6ppekavas ja ainekavades
ainetevahelise l6imingu
kiisitluse kirj eldamine

Proj ekti niidalate toimumine

Koost<iise 6ppe rakendamine III
kooliastmes

juhtkond,
Spetajad

juhtkond,
6petajad

juhtkond,
Spetajad

Oppekavasse ja
ainekavadesse
tiiienduste
sisseviimine ja
rakendamine

Toimunud tegevuste
arv

III kooliastmes
toimub 6ppimine
lSimitud
6ppeainetena

Tugispetsialistide
t6husam
kaasamine
6ppetiiiisse

Opetajate ning 6pilaste
n6ustamine j a toetamine
5ppet66s (erinevate

HEV
koordinaator.
Spetajad

Regulaarsed
koosolekud.
ndustamised,
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Oppevormide rakendamine
liihtudes 6ppekavast ja PGS-st)

Tugispetsialistide teenuste
kasutamine AS INNOVE
Rajaleidja keskusest

Opilastele ja HEV 6pilastele (sh
andekad) 6piabitundide ja
konsultatsioonide korraldamine

HEV
koordinaator,
Opetajad

HEV
koordinaator,
Opetajad

parimate praktikate
jagamine

Teenuste
kasutamiste arv

Toiminud tegevuste
arv, Opilaste
6pitulemuste
paranemine

Ettevdtlusdppe
arendamine

Ettev6tliku Sppemeeskonna
loomine

Mini-minifi rma j a minifi rma
loomine

Ettev6tlusele suunatud
praktiliste tegevuste (laat,
heategevuslik iiritus j ms)
korraldamine

,,Ettev6tliku
kooli"
koordinaator
huvijuht

,,Ettev6tliku
kooli"
koordinaator
Opetajad

,,Ettev6tliku
kooli"
koordinaator
6petaiad

Tegevuste aruanne,
aastaaruanne.

Koolis on toimiv
mini-minifirma ja
minifirma.

6ppeaasta
tegevuskavades
toimunud i.irituste
arv

Digitehnoloogiliste
vahendite
kasutamine
ainetundides

I kooliastmes robootikadppe
rakendamine, II ia III
kooliastmes on informaatika
ainetunnid

Digitehnoloogiliste vahendite
kasutamine k6ikides
ainetundides
(veebipOhised Spikeskkonnad,
robootika ipt)

juhtkond,
6petajad

juhtkond,
Opetajad

Tunnijaotusplaani
lisatakse ainetunnid.

6ppetri6s
rakendatakse
digivahendeid.
Tunnivaatlused ja
analtitis

Kaasaegsete
6ppemetoodikate
rakendamine

Uute dppemeetodite ja
aktiivSppe rakendamine
6ppet66s (nt pri<iratud
klassiruum, 6pilaselt-Opilasele,
6pilaselt-6petajale)

Oues6ppe laiem rakendamine

juhtkond,
Opetajad

Spetajad

6petajad

Opetajate
ainekavades on
kirjeldatud, kuidas
erinevaid
metoodikaid
kasutatakse.
Tunnivaatlused,
6pilaste tagasiside,
rahulolu-uuring

Oues toimunud
dppetundide arv
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Opilaste erinevate 6pioskuste
(6pprja kui ennast juhtiv 6ppija)
ja koostricioskuse arendamine

Oppimise ja Spetamise
seostamine igapiievaeluga
(Sppekiii gud, ktilalis6petaj ad,
koostrici erinevate asutustega)

Tuleviku klassiruumi
kuj undamine, Opperuumide
kaasajastamine j a uuendamine

dpetajad

juhtkond,
6petajad

Tublide ja edukate
Opilaste osakaal
kasvab.

Tegevuste
toimumise arv

Kooli eelarves on
rahalised vahendid
6pikeskkonna
muutmiseks ja
uuendamiseks.

Oppimist ja
6petamist toetava
hindamine

Hindamisjuhendi muutmine: I
kooliastmes s6naline hinnang, 4.
kl hinnet toetav sdnaline
hinnang, II kooliastmes
oskusainete hindamine
arvestusl ikult/mittearvestuslikult

juhtkond,
6petajad

Kooli 6ppekavas on
muutunud
hindamisjuhend,
rahulolu-uuring.

Huvitegevus toetab
6ppetiiiid

Robootikaring I kooliastmes

Kiisitcici- ja tehnoloogiaring nii
poistele kui ka ttidrukutele

Pillimdngu arendamine (ukulele,
kitarriring, klaveriring)

6pilaste osalemine erinevates
proj ektides, konkurssidel
(Robotex, eTwinning, V6ru
Ts66ru, kunstitodde konkursid)

huvijuht

huvijuht

huvijuht

huvijuht,
huviringide
iuhendaiad

Koolis on toimivad
huviringid, mis
toetavad 6ppet<irid

Osalevate 6pilaste
arv

Koostiiii
arendamine

Opetaj atevahelise koostci<i

arendamine, omavaheline
ainetundide ki.ilastamine

Opilaste kaasamine Sppetririsse
(Spilasesindus), 6ppijad saavad
kaasa riiiikida 6ppe
eesmdrgistamisel ja meetodite
kavandamisel

juhtkond
6petajad

juhtkond,
6petajad

Toimub regulaarne
koostci<i.

Oppijate ja dpetajate
tagasiside, rahulolu-
uuring
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9. Arengukava seos Paide linna ja Jiirva maakonna arengudokumentidega

Roosna-Alliku Pdhikooli arengukavas on arvestatud Paide linna arengukavaga Paide linna
arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (vastu v6etud 20.09.2018
miiiirus nr 42).

Kooli arengukavas arvestatakse Jiirvamaa arenguleppes piistitatud eesmiirke toetada
motiveeritud elukestva dppija arengut, parendada 6pikeskkonda ja 6ppimise tingimusi,
arendada koolinoorte ettev6tlikkuse piidevust, parendada Jiirvamaa elukeskkonda ja inimeste
heaolu, suurendada maakonna tuntust.

Arengukava koostades on arvestatud Paide Linnavolikogu 2l .02.2019 miiiirusega nr 7 ,,ldrva
maakonna arengustrat eegia 2019 -203 5+ heakskiitimine".

10. Tulemuste m66tmine, hindamine ja arengukava muutmise kord

Arengukava on koostatud kolmeks aastaks. Arengukava on strateegiline plaan, mille tegevused
kajastuvad kooli iildtodplaanis, mis koostatakse igaks dppeaastaks ja kinnitatakse
6ppen6ukogus.

Arengukava taitmist anali.ii.isitakse iga Oppeaasta l6pus 31. augustiks ja vajadusel tiiiendatakse
arengukava uue dppeaasta alguses. Tulemused arutatakse ltibi 6ppen6ukogus. Kooli direktor
teeb tilevaate arengukava tiiitmisest arenguvaldkondade kaupa koolipidajale, 6ppen6ukogule,
6pilasesindusele ning hoolekogule tiks kord aastas.

Kooli arengukava muudetakse vajadusel 6igusaktide muutumisel, arengukava analiiiisist
tulenevate muudatustega, sisehindamise aruande muudatusettepanekutega v6i kooli
arengukavas miiiiratud tahtaja m66dumisega. Arengukava muudatused koosk6lastab kooli
direktor Paide Linnavalitsusega. Arengukava uuendamise korra tAitmise eest vastutab kooli
direktor.

Kooli arengukava kinnitab ning vajadusel muudab Paide Linnavalitsus.
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LISA 1. Roosna-Alliku Pdhikool dpetajate SWOT-analiiiis 2019-2021aastateks

m6isa ajalugu ja kombeid.
Vtiikesed klassid.
V6imalus l2ibi viia 6ues6pet - suur
mdisa aed ja park.
Ouevahetunnid.
Proj ektide kirj utamine j a elluviimine.
LOimingupiievad.
Uleminek kujundavale hindamisele I
kooliastmes.
Turvaline.
Toimivad tugiteenused - 6piabirtihm,
6piabitunnid, abiSpetaj ad,
sotsiaalpedagoog, 6pilasabi iimarlaud.
Uhtehoidev meeskond, tihised
tegemised.
Pi.isiv 6petajate kaader.
Di gitehnoloogia kasutamine.
Juhtkond on kergesti kiittesaadav.
Kooli tegevuste ja tirituste
kajastamine.
Kooli eesmiirgid on kooliperele teada.
Oluliste dokumentide koostamisel
saavad osaleda kdik huvigrupid.
Ettev6tlus- ja majandusdpe.
Tervislikke eluviise toetav keskkond.
6pi laste tunnustami sstisteemi
olemasolu.
Osalemine projektides, konkurssidel,
vdistlustel ja maakondlikel riritustel.

Wifi levik katkendlik.
Puudub logopeed, eripedagoogja ka
psiihholoog.
Erivaj adustega dpilaste toetamine.
Koostriii piirkonna ettev6tjate ja
ettev6tetega.
Oma kooli tunde kasvatamine.
Vilistlaste kaasamine.
Otsustusprotsessil kaasa m6elda ja
rririkida.
Paikkonna ja kooli ajaloo l6imine
ainetundidesse.
Opetajate osalemine Opilaste
korraldatud tiritustel.

- Koostciri Paide linna
haridusasutustega.

- Tiiiendada dppeprotsessi, et eristuda
teistest Paide linna koolidest.

- Koost<j<i lapsevanematega, hoolekogu
ja vilistlastega.

- Lisaraha taotlemine projektide abil.

iraskustega Spilaste arvu
suurenemine.

- Logopeedilise ja pstihholoogilise abi
kiittesaadavus.

- Lapsevanemate negatiivne huvi kooli
suhtes.

- Riiklike ja KOV-i ressursside
iimberjaotumine.

- Opilaste arvu viihesus.
- Opilaste lahkumine konkurentsi

piirast Paide linna teistesse
koolidesse.

l6

Tuqevused N6rkused

Vdimalused Ohud



LISA 2 Roosna-Alliku Pdhikooli dpilasesinduse SWOT- analiiiis 2019-2021aastateks

- Mahume terve kooliperega saali.
- Hea Opilasesindus, v6imalus kooli

korralduslikes ki.isimustes kaasa
riiiikida.

- Uhtne kool.
- Opetajad on vastutulelikud.
- Oleme ettev6tlik kool.
- Kiiime uuendustega kaasas.

ilaste ja koolitcidtajate
omavahelised konfl iktsed olukorrad.

- Uksluine koolitoit.
- Igavad vahetunnid.
- Kehalise kasvatuse ja muusika

tundide sisu aegunud, kordub aasta-
aastasse.

- Oskusaineid hinnatakse numbriliselt.

- Muusika tundides pillide kasutamise
vdimalus.

- Opilaste arvamuste ktisimine
viilj as6itude korraldamiseks.

- Ainetundides rakendada rohkem
praktilist Opet, 6ues6pet.

- Korraldadae-6ppepiievi.
- 6pilaste kunstitocidepresenteerimine

koolimai a koridoride seintel.

- Praod seintes.
- Jooksvad lapsed.
- Jiiiipurikad rZitistas, libedad k6nniteed.
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V6imalused Ohud


