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Kasutatavad lühendid ja akronüümid 

RAK – Räpina Aianduskool 
EÕS – elukestva õppe strateegia 2014-2020 
AE – aianduse eriala 
FL – floristika eriala 
ME – maastikuehituse eriala 
KK – keskkonnakaitse eriala 
TK – tekstiilkäsitöö eriala 
ÕV – õpiväljund 
EKAP – Eesti kutsehariduse arvestuspunkt (võrdeline 26 2/3 õppija töötunni ehk 2/3 õppenädalaga, 
õppeaastas on 60 EKAP) 
EHIS – Eesti hariduse infosüsteem 
ÕKR – õppekavarühm (Aianduskoolis on neid kolm: aiandus, keskkonnakaitse ning disain ja käsitöö) 
IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
PRÕM – ESFist toetatavate tegevuste koondprogramm tegevuste „Praktikasüsteemi arendamine 
kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolipraktika“, „Kutsehariduse maine tõstmine, 
õpipoisiõppe laiendamine“ ja „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ 
elluviimiseks 
MK – Maarja Küla õpperühm 
LÕK – lihtsustatud õppekava (põhiharidus) 
TÕK – toimetuleku õppekava (põhiharidus) 
EMÜ – Eesti Maaülikool 
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium 
VM – Välisministeerium 
MEM – Maaeluministeerium  
PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 
KIK – Keskkonnainvesteeringute Keskus 
HMN – Hasartmängumaksu Nõukogu 
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1. Räpina Aianduskooli üldiseloomustus ja juhtimisstruktuur 

Räpina Aianduskool (edaspidi RAK) on looduserialade õpetamisele spetsialiseerunud riiklik kutse-
õppeasutus, mis viib läbi kutseõppe tasemeõpet ning pakub mitmesuguseid täiendusõppe võimalusi.  
Aiandusalast haridust on järjepidevalt antud alates kooli asutamisest 1924. aastal. 1988. aastal 
alustati lisaks aiasaaduste kasvatamisele ka nende töötlemise ja konserveerimise õpetamisega. 1994. 
aastal alustati teise looduslähedase eriala – keskkonnakaitse – õpetamisega. 1997. aastal avati 
kohalikest vajadustest lähtuvalt õmbluseriala, mis 2009. aastal kujundati ümber Kagu-Eesti käsitöö 
pärandile suunatud tekstiilitöö erialaks. 2001. aastal avati biotehnoloogia laboritehniku eriala 
koostöös Tartu Ülikooli Molekulaar- ja Rakubioloogia Instituudiga, kuid konkurentsis kõrgkoolidega ei 
jätkunud õppida soovijaid ja eriala suleti. 
 

1.1. Vaade Aianduskoolile läbi õpilaste andmestiku 

Aianduskooli õpilaste arv on kuni 2014. aasani olnud stabiilne, 2015. aastal teinud läbi märgatava 
languse, mis jätkub ka 2016. aastal. Muutused on olnud tingitud, mitte õppida soovijate puudusest, 
vaid soovist keskenduda eelkõige õpitava erialaga seotud või selge erialase motivatsiooniga 
õppijatele. Sel põhjusel on vähendatud vastuvõttu eelkõige aianduse õppekavarühmas 
mittestatsionaarsesse õppevormi. Teiseks põhjuseks on õppeaja vähenemine maastikuehituse 
õppekavadel. 
Sellega on 2017. aastaks läbi viidud kohanemine uute tingimustega ning vähemalt aastani 2020 näeb 
kool ette uut stabiilsusperioodi. See põhineb riikliku koolitustellimuse alusel loodavatel koolitus-
kohtadel arvestusega 

- 440 kohta aianduse õppekavarühmas, 
- 70 kohta keskkonnakaitse õppekavarühmas ning 
- 45 kohta disaini ja käsitöö õppekavarühmas. 

Selline koolituskohtade kava vastab nii erialasest rakendusest huvitatud õppida soovijate arvule kui 
ka tööturu perspektiivile. Aianduskooli õpilaste arvu trende koolituskohtade arvestuse alusel näitab 
joonis 1. 
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Joonis 1. Koolituskohtade täitmise dünaamika õppekavarühmiti 

Allikas: HTM, Räpina Aianduskool 
 
Erinevalt suuremast osast kutseõppeasutustest Eestis on Aianduskooli õpilastest ca 4/5 naissoost. 
Sellega täidab kool edukalt ühiskonna poolt kutseharidusele seatud väljakutset pakkuda atraktiivseid 
õppimisvõimalusi neidudele ja naistele. Teine Aianduskooli nö keskmisest kutsekoolist eristav nähtus 
on väga kõrge mittestatsionaarse õppe osakaal (ca 3/4 õpilastest). Täpsem kajastus on esitatud 
joonisel 2 ja tabelis 1. 
Räpinas on arvestatavas suuruses kaugõppeosakond töötanud juba mitukümmend aastat, seda 
traditsiooni on suudetud hoida ja uuendada. Mittestatsionaarse õppe võimalus on õppijate seas väga 
kõrgelt hinnatud – see sobib töötavatele ja perega inimestele, kellel mittestatsionaarse õppe 
võimaluse puudumisel jääks kutsekooli astumata. Nii panustab kool edukalt ka elukestvas õppes 
osalemise näitajate täitmisse, arvestades veel tasemeõppe tugevamat ja pikaajalisemat mõju 
täiskasvanud inimese konkurentsivõime tõstmisel. Uus tendents on, et noored valivad samuti järjest 
sagedamini õppimisvõimaluse mittestatsionaarses õppes. See on heas kooskõlas õppimise paradigma 
muutustega kaasaegses ühiskonnas, mida iseloomustavad küllastatus IKT-st, teadmiste monopoli 
kadumine ning noorte suurem soov iseseisvuse ning igapäevarutiinist vabama elukorralduse järele. 
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Sellega on Aianduskool juba praegu väljakutsete ees, mis suurel osal kutse- ja kõrgkoolidest ning 
täiskasvanukoolitajatest alles ees seisavad – kuidas pakkuda paindlikku, kuid samas kõrge õppe-
kvaliteediga õppekorraldust väga erinevas vanuses ja erineva taustaga õppijatele. 

 

Joonis 2. Õpilaste arv soo ja õppevormi järgi 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 

Tabel 1. Õpilaste arv erialadel soo ja õppevormi järgi  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

St1 MSt2 St MSt St MSt St MSt St MSt St MSt 

Aiandus 116 136 101 125 57 148 66 177 59 175 63 132 

Mehed 52 20 45 19 25 22 29 15 25 16 26 16 

Naised 64 116 56 106 32 126 37 162 34 159 37 116 

Maastikuehitus 72 211 89 199 95 213 84 228 82 230 76 184 

Mehed 30 20 37 12 39 18 41 25 26 34 27 31 

Naised 42 191 52 187 56 195 43 203 56 196 49 153 

Floristika 50 58 37 55 30 55 20 57 22 61 21 56 

Mehed 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naised 49 58 36 55 30 55 20 57 22 61 21 56 

Keskkonnakaitse 0 100 26 62 24 55 21 71 16 65 11 58 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 

St1 MSt2 St MSt St MSt St MSt St MSt St MSt 

Mehed 0 26 7 20 6 17 6 24 5 20 1 19 

Naised 0 74 19 42 18 38 15 47 11 45 10 39 

Disain ja käsitöö 8 30 24 45 15 44 10 56 0 63 0 61 

Mehed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naised 8 30 24 45 15 44 10 56 0 63 0 61 

Õpilaste arv 
kokku 

246 535 277 486 221 515 201 589 179 594 171 491 

Mehed 83 66 90 51 70 57 76 64 56 70 54 66 

Naised 163 469 187 435 151 458 125 525 123 524 117 425 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv erialati on esitatud joonistel 3-8. Aianduskooli õpilaste 
arvu langus on kavandatud protsess tasemeni ca 560 ning see põhineb kooli kavadel täiskasvanud 
õppijate suunal. Täiskasvanud (vanemad kui 25) õppijate vastuvõttu on vähendatud, samas ei ole 
probleeme kursuste täitumisega. Ootuspärane, kuigi mitte kavandatud on 21-25 aastaste õppijate 
arvu langus. See on seotud suuresti raskustega keskhariduse baasil kursuste avamisega koolipõhises 
õppevormis – gümnaasiumi lõpetanud noortele ei ole kutseharidus ja igapäevane kooliskäimine 
enam atraktiivne valik. Hea meel on tõdeda, et kuni 20-aastaste õpilaste arv koolis on püsinud 
stabiilne hoolimata põhikoolilõpetajate arvu järsust langusest samal perioodil. See annab tunnistust 
kooli pingutuste edukusest heade õppimisvõimaluste pakkumisel ka põhikoolilõpetajatele. 
 

Joonis 3. Õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv vanuserühmiti 

Allikas: Räpina Aianduskool 
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Joonis 4. Aianduse eriala õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv vanuserühmiti 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Aianduse õppekavad on põhiharidusega õppijate seas populaarsed, sel erialal nähakse tähendust. 
Hea kogemus on olnud aastase nooremaedniku õppekavaga, peamiselt Ida-Virumaalt pärit õpilastele, 
kelle kodune keel on vene keel. Pea kõik selle õppekava lõpetajad jätkavad õpinguid (peamiselt 
aianduse õppekavarühma kutsekeskhariduse õppekavadel ja eesti keeles). 
 

Joonis 5. Maastikuehituse eriala õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv vanuserühmiti 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Maastikuehituse õppekavad muutusid oluliselt alates 2014. aasta vastuvõtust ning see on 
suurendanud õpingute katkestamist naissoost õppijate seas seoses kõrgemate eeldustega õppija 
füüsilisele võimekusele. 
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Joonis 6. Floristika eriala õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv vanuserühmiti 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Suurem osa töömaailmas selles sfääris tegutsevatest töötajatest ei oma floristi ettevalmistust, seega 
on tööpõld just erialal töötavate täiskasvanute seas märkimisväärne. 
 

Joonis 7. Keskkonnakitse eriala õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv vanuserühmiti 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Keskkonnakaitse eriala eristub teistest koolis õpetatavatest selle poolest, et õppima asumisel 
nõutakse keskhariduse olemasolu. Eriala on tööturul väga laia kasutatavusega ning ei puuduta ainult 
kitsalt keskkonnakaitse sfääri. Põhjalik ja praktiline loodusharidus on vajalik näiteks ka 
loodusvaldkonnas tegutsevatele ajakirjanikele, turismiettevõtete töötajatele, (huvi)hariduses 
hõivatutele, lisaks ka üldisemalt keskkonnateadlikkuse kasvatamiseks ühiskonnas. Elujõulise eriala 
hoidmiseks vajalik koolituskohtade arv on 70 ringis. See on oluline kasvõi lähtudes sellest aspektist, 
et keskkonnakaitse kesktaseme õppe pakkujaid Eestis rohkem ei ole. Selle võimaluse kadumisel ei 
leiaks lahendust ka kõrgkoolide pakutavatest valdkonna õppekavadest kuna nende suunitlus ei ole 
seotud praktiliste töövõtete omandamise ja loodusetundmisega. 
 

Joonis 8. Tekstiilkäsitöö eriala õpilaste vanuseline dünaamika ja koguarv vanuserühmiti 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Tekstiilkäsitöö õppe näol on tegemist ühelt poolt rahvakultuuri elujõulisusele kaasa aitava 
aktsiooniga, teisalt on see oluline maaelu toetuseks, andes oma panuse nii turismisektorile kui ka 
lisateenimise võimaluse peamiselt maal ja väikelinnades elavatele inimestele. 
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Õpilaste vastuvõtt õppevormiti (vt joonis 9) näitab selgelt koolipõhise õppevormi stabiilsust ning 
mittestatsionaarse õppevormi osakaalu vähenemist. Selline on olnud kooli suundumus alates 
2014. aastast. Eesmärk on olnud pakkuda paindlikke õppimisvõimalusi eelkõige õpetatava erialaga 
seotud või sellega oma tööelu tulevikus siduda soovivatele töötavatele täiskasvanutele. Sel eesmärgil 
loobuti mittestatsionaarse õppevormi puhul alates 2014. a vastuvõtust traditsioonilisest 
sisseastumistestist ning seati pingerida erialase motivatsiooni alusel. 
 

Joonis 9. Õpilaste vastuvõtt õppevormi ja eelneva haridustaseme järgi 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 
Aianduskooli eristab nö keskmisest kutsekoolist ka see, et spetsialiseeritud koolina on kooli 
teeninduspiirkonnaks kogu Eesti. See avaldub selgelt ka joonistel 10-12 esitatud statistikas õpilaste 
päritolu-maakonna alusel. 
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Joonis 10. Koolipõhise õppevormi põhiharidusega õpilaste päritolu (vastuvõtu järgi) 

Allikas: EHIS 
 
Üldlevinud on tendents, et põhikooli lõpetanud noored ei ole õppimisvõimaluste valikul valmis nii 
suureks mobiilsuseks kui vanemad õpilased. Sellegipoolest on ligi pooled Aianduskooli põhihariduse 
baasil õppekavade õpilastest pärit Põhja-Eestist. Igal aastal asuvad koolis õppima keskmiselt kaks 
Pihkva oblastist pärit õpilast (hea on märkida, et üldjuhul omandavad nad eesti keele õppimiseks 
vajalikul tasemel väga kiirest). Joonisel esitatud statistika näitab üheselt, et tugevdada tuleb kooli 
positsiooni Põhja-Eestis, kuid tõsist tööd tuleb teha Aianduskooli tutvustamisel eelkõige Lõuna- ja 
Kesk-Eesti noortele. 
 
Keskharidusega õpilaste vastuvõtt koolipõhisesse õppesse on viimaste aastate jooksul vähenenud nii 
märgatavalt, et enam ei ole mõtet välja tuua, millisest maakonnast on neid kõige rohkem.  
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Joonis 11. Koolipõhise õppevormi keskharidusega õpilaste päritolu (vastuvõtu järgi) 

Allikas: EHIS 
 

Joonis 12. Mittestatsionaarse õppevormi õpilaste päritolu (vastuvõtu järgi) 

Allikas: EHIS 
 
Jätkuvalt on kõige rohkem täiskasvanud õppijaid pärit Harju- ja Tartumaalt. Seejuures on iseloomulik 
tendents, et Harjumaalt (sh Tallinnast) pärit õpilaste arv on järsult langenud. See on otseselt tulenev 
kooli kavadest asetada suurem rõhk erialaga seotud õppida soovijate leidmisele. 
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Üks olulisemaid näitajaid koolis tehtava töö headuse kohta on õpingute katkestamine. Räpina 
Aianduskool on selles osas positiivselt silma paistnud läbi aastate – õpingute katkestamise tase on 
olnud suhteliselt madal. Ometi on ka Aianduskoolis näha katkestamise määra kasvutrendi. Selles osas 
paistavad positiivsel suunal silma keskkonnakaitse ja tekstiilkäsitöö eriala, kuid kooli üldise trendi 
määrab siiski katkestamine aianduse õppekavarühmas. See on suuresti mittestatsionaarse 
õppevormi pärusmaa, kus peamisteks õpingute katkestamise põhjusteks on suutmatus ühildada töö- 
ja pereelu ning lisaks veel õppimist. Maastikuehituses lisandub veel eriala sobimatus (uues 
õppekavas on suurem rõhk ehitamisel ja seadmete kasutamisel ning vähem pööratakse tähelepanu 
kujundamisele). Samuti on märkimisväärselt nõudlik kutseeksam oma praegusel kukul. 
Arvestades katkestamise näitaja trendi tuleb koolis veelgi suuremat tähelepanu pöörata nii õpilaste 
toetamisel õpingute edukaks lõpetamiseks, õpi- ja muude raskuste märkamiseks kui ka õpetajate 
toetamiseks katkestamise ennetamisel (see kehtib nii koolipõhise kui mittestatsionaarse õppe, nii 
noorte kui täiskasvanud õpilaste suunal). 
 

Joonis 13. Õpingute katkestamine õppekavarühmiti 

Allikas: Haridussilm 
 
Aianduskooli lõpetajate rakendumine on läbi aastate olnud väga kõrge ning ei sõltu oluliselt 
lõpetatud erialast (vt joonis 14). Rakendunuteks loetakse neid, kes küsitluse läbiviimise ajal 
kalendriaasta lõpus kas töötavad ja/või õpivad. Kuna andmestik kogutakse kooli enda poolt 
otsekontaktide alusel, siis on aastati erinevusi lõpetajate arvus, kelle kohta on olnud võimalik infot 
saada. Sellega on seletatav ka 2013. a suhteliselt madalad näitajad (lõpetaja kohta andmete 
mittesaamisel arvatakse ta mitterakendunute hulka). Väga suurt tähtsust ei saa asetada erialasele 
tööle asumise näitajale. Põhjus seisneb selles, et erialast tööd on väga raske määratleda – nt kas 
aiakaupade müügiga tegeleva ettevõtte müüja või Aianduskooli õpetajaks asunud lõpetaja on 
erialasel tööl või mitte; kas põhitöö kõrvalt tekstiilkäsitöö toodete valmistamise ja müügiga tegelev 
inimene on erialaselt rakendunud jt teised sarnased näited. Eriti töötavate täiskasvanute puhul on ka 
pool aastat peale lõpetamist liiga varane aeg andmaks hinnangut õpingute käigus omandatu erialase 
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rakendatuse kohta (ettevõtlusega alustamine või töökoha muutmine on tavaliselt pikemat 
ettevalmistust eeldav protsess). 
Viimase aasta lõpetajate ülikõrged rakendumise näitajad annavad ühese tagasiside Aianduskooli 
lõpetajate kõrgest konkurentsivõimest tööturul. Selle juures on hea märkida, et nii lihtsamate 
hariduslike erivajadustega kui ka Maarja Küla toimetuleku õppe tasemel õpperühma lõpetajad ei jää 
koju istuma vaid kas jätkavad avatud tööturul, kaitstud tööl või õpivad edasi. 
 

Joonis 14. Lõpetajate rakendumine 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 

1.2. Aianduskooli õppekavad 

Aianduskooli kasutusel olevad õppekavad, st need, millele toimub vastuvõtt, on peale ühe erandi 
kõik koostatud aastatel 2013-2015 (vt tabel 2), st vastavad uuele kutseõppeasutuse seadusele ja 
kutseharidusstandardile. See üks erand on keskkonnakaitse õppekava, mille uuendamine viidi läbi 
koos teiste erialade uute õppekavade koostamisega õppekavareformi käigus, kuid millele täiesti uue 
5. taseme esmaõppe õppekava koostamisega alustati alles 2016. a algul. 
Uute õppekavade juures on peamisteks väljakutseteks arvestuspunkti ja õpiväljundite filosoofia 
rakendamine ning õppekvaliteeti edendava ja elukestva õppe võtmepädevusi lõimimist soodustava 
õppekorralduse välja töötamine ja rakendamine. 
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Tabel 2. Kasutusel olevate õppekavade3 loend 

Õppekava nimetus 
Kood 

EHISes 
Õppeliik 

Õppemaht 

[EKAP] 

Abiaednik  131858 421 Teise taseme kutseõpe 120 

Nooremaednik 131659 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 

Aednik 133417 441 Kutsekeskharidusõpe 180 

Aednik 131661 442 Neljanda taseme kutseõpe 120 

Florist 135029 441 Kutsekeskharidusõpe 180 

Florist 131664 442 Neljanda taseme kutseõpe 120 

Noorem-maastikuehitaja 131663 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 

Maastikuehitaja 131660 441 Kutsekeskharidusõpe 180 

Maastikuehitaja 131662 442 Neljanda taseme kutseõpe 120 

Maastikuehitaja (osakutse 
haljasalade hooldaja) 

133337 442 Neljanda taseme kutseõpe 45 

Maastikuehitaja (osakutse 
sillutiste paigaldaja) 

133377 442 Neljanda taseme kutseõpe 30 

Maastikuehitaja (osakutse 
piirdeaedade ehitaja) 

133357 442 Neljanda taseme kutseõpe 30 

Keskkonnakaitse 104124 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv 
alates 01.01.2006) 

120 

Tekstiilkäsitöö valmistaja 
(õmblemise alal) 

135117 431 Kolmanda taseme kutseõpe 30 

Tekstiilkäsitöö valmistaja 134993 431 Kolmanda taseme kutseõpe 60 

Tekstiilkäsitöö 131857 442 Neljanda taseme kutseõpe 120 

Allikas: EHIS 
 

1.3. Aianduskooli juhtimisstruktuur 

Kooli uue juhtimisstruktuuri loomisel on arvestatud tsentraliseeritud raamatupidamise eripäradest 
tulenevat, kuid püütud siiski rakendada juhtimisstruktuuri kui loogilise töökorralduse võimaldajana. 
Struktuuris on küll õppe- ja haldusosakond selgelt eristatud, kuid tegelikus töös on mõlemad pooled 
tihedalt põimunud, tekitades de facto maatriksstruktuuri, kus ühel töötajal võib sõltuvalt täidetavast 
ülesandest olla erinevad otsesed juhid. See tekitab kindlasti segadust, kuid on kaasaegses 
dünaamilisust ja multifunktsionaalsust eeldavas koolis möödapääsmatu. Sel eesmärgil viidi 
2015. aastal koolis läbi personaliarendusprojekt, mille tulemusteks olid töötasustamise põhimõtete 
korrastamine, uute töölepingute ja ametijuhendite koostamine ning sisendi andmine arenguvestluste 
korra uuendamiseks. 
Koolis kasutatava uue juhtimisstruktuuriga kaasneb vajadus muuta vastavat osa kooli põhimääruses. 
Asjaomane ettepanek on kooli pidajale tehtud. 
 

                                                           
3 Ainult õppekavad, mis jäävad kasutusse peale 1.9.2017 või mis asendatakse selleks ajaks. 
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Joonis 15. Räpina Aianduskooli juhtimisstruktuur4 

Allikas: Räpina Aianduskool 
 

                                                           
4 Kooli nõukogus heaks kiidetud ja tegelikkuses rakendatav. 
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2. Sise- ja väliskeskkonna analüüs 

2.1. Piirkonna tasandi arengute ülevaade 

Siseministeeriumi algatusel koostatud „Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020“5 rõhutab selle piirkonna 
juures järgmisi asjaolusid:  
„Ülejäänud Eestiga võrreldes on Kagu-Eestile iseloomulik …“ 
… Rahvastiku vanusejaotuse arvelt kahaneb jõudsalt tööturg. Juba lähima kümnekonna aasta jooksul 
kasvab Kagu-Eesti maakondades peale 25-35% vähem uusi tööealisi inimesi kui pensioniikka jõudjaid. 
… Võrdlemisi edukalt toimiv turismi- ja puhkemajandussektor. 
… Huvitav loodus- ja kultuuripärand ning omanäoliste kultuurilis-ajalooliste piirkondade rohkus: 
VanaVõrumaa, Setomaa, osa Mulgimaast. Kõigil neil piirkondadel on oma identiteet ja võimalused, 
mis teevad nad eriliseks. … 
Eesti Regionaalarengu Strateegia 2014-20206 toob Kagu-Eesti puhul esile suuremat vajadust toetada 
piirkondade omanäolisust rõhutavaid tegevusalasid ja kohaturundust, et veelgi tugevdada piirkonna 
turismipotentsiaali ning kultuuripärandi eripära kasutuselevõttu töökohtade ja uute ettevõtete 
loomisel. … 
 
Esitatud väljavõtted piirkonna arengutest on väga toetavad Aianduskooli loodusvaldkonna ja pärand-
kultuuriga seotud erialade õpetamise suhtes. Kui aiandusvaldkonna ja keskkonnakaitse erialadel on 
Aianduskooli teeninduspiirkonnaks kogu Eesti, siis tekstiilkäsitöö erialal on selleks väga selgelt just 
Kagu-Eesti. 
 

2.2. Kutsehariduse tasandi arengute ülevaade 

Kutsehariduse arenguid Eestis 21. sajandi teisel kümnendil iseloomustavad järgmised asjaolud: 
- kutseõppe järjest tihedam seotus tööturuga nii sisulises plaanis – õppesisu põhinemine 

kutsestandarditel – kui ka formaalses plaanis – kutseõppe liigituse sidumine Eesti 
kvalifikatsiooniraamistikuga; 

- võtmepädevuste7 tähtsustamine kutsealaste pädevuste kõrval ning eri kompetentside 
õpetamise lõimimine (nt üldõpingute lõimimine erialaõpingutesse); 

- üleminek õpiväljundite põhisele õppe kavandamisele ja läbiviimisele ning sellega seoses 
õpetaja rolli muutumine, kujundava hindamise tähtsustamine ja õppija vastutuse 
kasvatamine; 

- IKT läbiv kasutamine nii töömaailmas, õppimises kui ka eraelus, selle nähtusega kaasnev 
digipädevuste tähtsuse tõus ning vajadus õppes läbivalt arendada digipädevusi; 

- elukestva õppe muutmine reaalsuseks – ajad, kus nooruses omandatud elukutse on kogu 
eluks, on möödas; uus normaalsus on vahetada elukutset 5-7 aasta järel – see seab kutse- ja 
erialase koolituse pakkujatele (sh kutseõppeasutused) väljakutse luua atraktiivsed õppimis-
võimalused ka töötavatele täiskasvanutele; kasvab tendents vahetada elukohta vastavalt 
tööalastele võimalustele ning teha kaugtööd; 

- kuna inimeste koolitamine on odavam kui nende sotsiaaltoetustest ülalpidamine või 
asotsiaalsest käitumisest tingitud tagajärgedega tegelemine, siis pööratakse järjest suuremat 
tähelepanu madala haridustaseme ja erialase ettevalmistuseta või aegunud ettevalmistusega 
inimeste konkurentsivõime kasvatamisele; 

                                                           
5 Kagu-Eesti tegevuskava 2015–2020 
(https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/kagu-
eesti_tegevuskava_2015-2020_280115.pdf). 
6 Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 
(https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-
2020.pdf). 
7 Elukestva õppe võtmepädevused koos õpiväljunditega  (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 
2006. a soovitus 2006/962/EÜ) (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/8201/3013/VV_130m_lisa1.pdf#). 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/kagu-eesti_tegevuskava_2015-2020_280115.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/kagu-eesti_tegevuskava_2015-2020_280115.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/eesti_regionaalarengu_strateegia_2014-2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1280/8201/3013/VV_130m_lisa1.pdf
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- suur väljakutse on kutseõpingute katkestamise ennetamine ja korvamine; kutseõppe 
katkestanud on üks suurematest rühmadest uute tööturule sisenejate hulgas; 

- eelnevatest asjaoludest tulenevalt on kutsehariduse üks suuremaid väljakutseid koolide 
õppekasvatusala personali kompetentsuse kaasajastamine ning kutseõppeasutuste 
kujundamine noortele atraktiivseks töökohaks. 

 
Suur osa käesoleva kümnendi väljakutsetest hariduses kajastuvad „Eesti elukestva õppe strateegias 
2020“8 (EÕS). Sellele lisaks on kutsehariduse jaoks olulised arengud esitatud ka konkurentsivõime 
kavas „Eesti 2020“9. 
EÕS-i eesmärkide saavutamiseks on loodud järgnevad programmid, mis on kas otse suunatud 
kutseharidusele või milles nähakse (paremal juhul) ette tegevusi ka kutsehariduse valdkonna jaoks: 

- „Kutseharidusprogramm“10; 
- „Täiskasvanuharidusprogramm“11; 
- „Digipöörde programm“12; 
- „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“13; 
- „Tööturu ja õppe tihedam seostamine“14. 

 

2.3. Hariduslike erivajadustega inimeste õppes kavandatud arengud 

Räpina Aianduskool on ainus õppeasutus Eestis, kus viiakse läbi õpinguid abiaednik, tase 2 kutse-
standardi põhjal koostatud õppekava järgi mõõduka ja raske intellektipuudega kutseõppuritele (TÕK 
õpilased). Tänases Eestis ei ole loodud veel piisavalt häid riiklikke tingimusi selle sihtrühma 
kaasamiseks kutseõppesse ning Aianduskooli õpperühma esindajad annavad oma panuse sellise 
olukorra parendamiseks. Põhiteemadeks parenduse vallas perioodi 2016-2020 võtmes on: 

- 3-aastase õppeaja säilitamine; 
- üldhariduslike õpingute väärtustamine ja õppemahu säilitamine; 
- rahastamise suurendamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks vastavalt sihtrühmast 

tulenevatele vajadustele; 
- kuvandi kinnitamine TÕK-õpilasest kui kutseõppe subjektist. 

Õpperühmas korraldatakse kutseeksami pilooteksam 2016. aasta kevadel ning luuakse valmisolek 
„Abiaednik, tase 2“ kutseeksami käivitamiseks kooli lõpetajatele 2017. aasta kevadel.  
Jätkatakse kutserehabilitatsiooni alaseid tegevusi koostöös Maarja Küla rehabilitatsiooni mees-
konnaga. Osaletakse hangetes, mis puudutavad lõpetajate sujuvat üleminekut kutseõppest tööellu, 
jätkatakse ja arendatakse välja uued koostöö tegevused Eesti Töötukassa ja 
Sotsiaalkindlustusametiga. 
 

2.4. Sektori tasandi arengute ülevaade 

2.4.1. Aiandussektoris kavandatud arengud 

Aiandussektori visioonis15 rõhutatakse kaasaegsete tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõttu ning 
vajadust suurendada tootjate vahelist koostööd iseäranis turunduse vallas. See annab Aianduskoolile 
signaali pöörata tähelepanu kaasaegsete tehnoloogiate tutvustamisele ning müügi ja turunduse 

                                                           
8 „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ (https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf). 
9 „Eesti 2020“ (https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020).  
10 https://www.hm.ee/et/kutseharidusprogramm  
11 https://www.hm.ee/et/taiskasvanuhariduse-programm  
12 https://www.hm.ee/et/digipoorde-programm  
13 https://www.hm.ee/et/opetajate-ja-koolijuhtide-programm  
14 https://www.hm.ee/et/tooturu-ja-oppe-tihedama-seostamise-programm  
15 „Eesti aiandussektori arengukava aastateks 2015–2020“ (http://www.aiandusliit.ee/files/arengukava-
aiandussektor-2015-2020.pdf). 

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020
https://www.hm.ee/et/kutseharidusprogramm
https://www.hm.ee/et/taiskasvanuhariduse-programm
https://www.hm.ee/et/digipoorde-programm
https://www.hm.ee/et/opetajate-ja-koolijuhtide-programm
https://www.hm.ee/et/tooturu-ja-oppe-tihedama-seostamise-programm
http://www.aiandusliit.ee/files/arengukava-aiandussektor-2015-2020.pdf
http://www.aiandusliit.ee/files/arengukava-aiandussektor-2015-2020.pdf
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kompetentside lõimimisele erialaõppes. Seoses aiandussektorile iseloomuliku hooajalise (liht)tööjõu 
vajadusega on olulised ka lõpetajate juhendamisoskused. Ettevõtjate põlvkonnavahetusest tulenevalt 
tõuseb fookusse ka ettevõtlusõpe. Erialaspetsiifilisest küljest tuleb leida võimalusi lisaks taime-
kasvatusele õpetada ka aiasaaduste säilitamist ja hoiustamist, ideaalis ka väärindamist. 
Maastikuehituse, kuid iseäranis floristika valdkonda tööturul iseloomustab suur killustatus ning 
mikroettevõtete valdav osakaal ning asjakohase statistika puudumine. See teeb raskeks alasektori 
arengute kavandamise. Maastikuehituse eripäraks on veel põimumine ehitussektoriga. 

2.4.2. Keskkonnakaitsesektoris kavandatud arengud 

Keskkonnakaitse on aasta-aastalt järjest enam tähtsustuv ühiskonnaelu tahk, seetõttu on 
asjatundlike spetsialistide koolitus märkimisväärselt oluline. Kunagise traditsioonilise looduskaitse 
kõrval on väga kiiresti arenev majandusharu jäätmekäitlus, ka erinevat tüüpi ettevõtete tegevuse 
keskkonnasäästu aspekt leiab ühe rohkem tähelepanu. Samuti on keskkonnakaitse tihedalt seotud 
loodushariduse, säästva arengu ja jätkusuutlikkusega kogu riigis16. See loob eeldused 
keskkonnakaitse spetsialistide väga laialdaseks rakendumiseks tööturul. Ometi jääb kesktaseme 
keskkonnakaitsespetsialistide koolitamise kõige olulisemateks partneriteks Keskkonnaamet, 
Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaagentuur, Riigimetsa Majandamise Keskus, kohalikud 
omavalitsused ning valdkondadest veel loodusharidus ja loodusturism. Järjest olulisemaks muutuvad 
lõpetajate loodus- ja keskkonnaalaste kompetentside kõrval ka õigusalased teadmised ja 
võtmepädevused. 

2.4.3. Käsitöösektoris kavandatud arengud 

Traditsioonilist käsitöö sektorit iseloomustab tihe seotus turismisektoriga ning järjest rohkem 
traditsioonilise käsitöötehnika ja modernse disaini põimumine. Kaheldamatult nõuab valdkond 
lõpetajatelt senisest enam müügi, turunduse ja ettevõtlusala kompetentse. Räpina Aianduskool on 
üks kuuest traditsioonilise naiste käsitöö alast tasemeharidust pakkuvast õppeasutusest Eestis, 
seejuures Lõuna-Eestis ainuke. 
 

2.5. Räpina Aianduskooli arengukava aastateks 2010-2014 täitmise aruanne 

Tegevus /Alategevus 
Täidetud 

(sh osaliselt)17 
Täitmata18 Täitmise % 

1. Räpina Aianduskool on aianduse valdkonnas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud 
kutseõppeasutus  

1.1. Õppekavaarendus on hea spetsialisti koolitamise aluseks 9 2 82% 

1.2. Õpetajate koolitus ja nõustamine on eesmärgipärane 6 0 100% 

1.3. Kooli juhtimine lähtub kvaliteedijuhtimise põhimõtetest 11 1 92% 

1.4. Toimib võrgustikupõhine koostöö 12 0 100% 

1.5. Õpirändeprojektid on õpilastele heaks motivaatoriks ja enese-
teostuse võimaluseks 

3 0 100% 

1.6. Välislektorite kaasamine õppetöös on saanud heaks tavaks 2 1 67% 

1.7. Kooli maine on kõrge reklaamitegevus on eesmärgistatud ja 
süsteemne 

5 0 100% 

2. RAK on aiandusvaldkonna ja keskkonnahariduse juhtiv taseme- ja täiendkoolituse ning nõustamiskeskus  

2.1. Õppekorraldus on kaasaegne, õpilaste arengut ja 
õppetegevusi toetav  

8 1 89% 

                                                           
16 „Looduskaitse arengukava aastani 2020“ (http://www.envir.ee/sites/default/files/lak_lop.pdf). 
17 Veerus on esitatud alategevuste arv, mis on täidetud. 
18 Veerus on esitatud alategevuste arv, mis on täitmata. 

http://www.envir.ee/sites/default/files/lak_lop.pdf
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Tegevus /Alategevus 
Täidetud 

(sh osaliselt)17 
Täitmata18 Täitmise % 

2.2. Lõpu- ja kutseeksamid on ühitatud, osaletakse kutsevõistlustel 
Euroopas 

6 0 100% 

2.3. Praktilised oskused on optimaalselt tähtsustatud spetsialistide 
ettevalmistamisel 

4 0 100% 

2.4. Maarja küla filiaali õpperühm pakub toimetuleku tasandil 
õppijatele heal tasemel kutseõpet  

3 0 100% 

2.5. Kutse- ja karjäärinõustamine on õppijatele kättesaadav 3 0 100% 

2.6. Nõustamisteenused on kättesaadavad nii ettevõtjatele kui 
huvilistele 

2 3 40% 

2.7. Täienduskoolituse süsteem on välja kujunenud 3 0 100% 

3. RAK on ajakohase õppe- ja materiaalbaasiga kutseõppeasutus, kus soovitakse õppida, õpetada ja töötada 

3.1. Finants-majandustegevus katab kooli õppetegevuse vajadused 
ning tagab arengu  

7 0 100% 

3.2. Õppemajandi ja kollektsioonaedade arendamine toimub 
süsteemselt 

5 0 100% 

3.3. Õppe- ja olmetingimuste areng toimub plaanikohaselt 2 0 100% 

3.4. Lossipargi ja haljasalade arendamine toimub õppetöö vajadusi 
silmas pidades ja puhkemajanduse aspekte arvestades 

5 1 83% 

3.5. Õpilased ja töötajad on orienteeritud läbi elu kestvale 
õppimisele 

4 0 100% 

3.6. Õpilaste arendamine on koolis süsteemne tegevus 6 0 100% 

3.7. Õppetöö individualiseerimine ja diferentseerimine toimub 
õpilaste erisusi arvestades 

3 0 100% 

3.8. Kooli töötajate aktiveerimine ja innustamine koostööle  8 0 100% 

Kokku: 117 9 93% 

 

2.6. Kokkuvõte aianduse, keskkonnakaitse ning disaini ja käsitöö õppekavarühma 
akrediteerimisest Räpina Aianduskoolis 

2.6.1. Aianduse õppekavarühma akrediteerimisel tehtud tähelepanekud 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Räpina Aianduskooli aianduse õppekavarühma hetke- ja 
arenguvaate võtmetugevused ning peamised arenguvaldkonnad. 

Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused 

- Oskus näha arenguvõimalusi ning suutlikkus neid realiseerida. 
- Õppekavarühma õpetajad on oma eriala asjatundjad ja hinnatud pedagoogid, keda õppijad 

tunnustavad eeskujudena. 
- Õppekavade arendustöö, mis annab õppeasutusele võimaluse luua mitmekesine õppekavade 

nomenklatuur, luues erinevatele huvigruppidele õppimisvõimalusi. 
- Korrektne õppe- ja kasvatustööd ning kooli toimimist reguleeriv dokumentatsioon. 
- Õppijate tugisüsteemi rakendamisse on kaasatud koolis töötavad erinevad isikud: karjääri- ja 

sotsiaalnõustaja, psühholoog, kursusejuhendaja, huvijuht, kehalise kasvatuse õpetaja, õpilas-
kodu kasvataja, erinevate ainete õpetajad, tugiõpilased. 

- Õppekeskkond, mis võimaldab õppeprotsessi viia läbi heal tasemel. 
- Ressursside juhtimise võimekus ja vajadusel projektide kaudu täiendavate vahendite 

hankimine. 
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- Kooli pedagoogilise kontseptsiooni loomisele ja selle rakendamisele suunatud personali-
arenduse kava. 

- Õppetöö korraldamine Maarja külas. 

Peamised arenguvaldkonnad 
- Aianduse ja maastikuehituse kompetentsikeskuse töölerakendamist. 
- Soovitav on arenguvaatesse kavandada ka mittestatsionaarse õppe arendused nii, et 

arvestatud oleks nii tööandjate kui õppijate ootused õppe korraldusele ja tulemuslikkusele. 
- Kooli väärtustele vastava otsustusprotsessi sisseseadmine. 
- Läbirääkimine ministeeriumitega, et tagada õppeaja pikendamise rahastamine Maarja küla 

õpilastele. 
Kutsehariduse hindamisnõukogu soovitab Räpina Aianduskooli pidajal ja koolil kaaluda võimalusi nn 
tööstusliku aianduse suuna arendamiseks aianduse õppekavarühmas. 

2.6.2. Keskkonnakaitse õppekavarühma akrediteerimisel tehtud tähelepanekud 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Räpina Aianduskooli keskkonnakaitse õppekavarühma hetke- ja 
arenguvaate võtmetugevused ning peamised arenguvaldkonnad. 

Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused 

- Õppeasutuses on loodud õppekeskkond, mis vastab tänapäeva nõuetele ja toetab õppe 
eesmärkide saavutamist. 

- Õppeasutuses on õppijate tugisüsteemi rakendamisse kaasatud koolis erinevad töötajad ja 
isikud: karjääri- ja sotsiaalnõustaja, psühholoog, kursusejuhendaja, huvijuht, kehalise 
kasvatuse õpetaja, õpilaskodu kasvataja, erinevate ainete õpetajad, tugiõpilased (käesoleval 
aastal nt 12 õpilast). 

- Õppeasutusel on visioon Keskkonnakaitse õppekava arendamiseks koostöös huvigruppidega. 
- Õppeasutuse õppe- ja kasvatusprotsess on dokumenteeritud ja viidud vastavusse uue 

kutseõppeasutuse seadusest tulenevaga. 
- Õppeasutuses viiakse läbi personalitöö alast arendusprojekti, mis loob aluse parematele 

töösuhetele ja töötajate arengule. 
- Kooli pedagoogilise kontseptsiooni loomine ja selle rakendamisele suunatud personali-

arenduse kava arendamine. 
- Õppeasutusel on tulemuslik ressursside juhtimine, mis väljendub töötajate rahuloluküsitluste 

tulemusel hangitavate õppematerjalide näol. 
- Õppeasutus oskab näha arenguvõimalusi ning suudab neid realiseerida. 

Peamised arenguvaldkonnad 
- Õppekavarühma peamised arenguvajadused on seotud õppeprotsessi erisustega mitte-

statsionaarse õppe arendamisel. Soovitav on arenguvaatesse kavandada mittestatsionaarse 
õppe arendused nii, et arvestatud oleks nii tööandjate kui õppijate ootused õppe 
korraldusele ja tulemuslikkusele. 

2.6.3. Disaini ja käsitöö õppekavarühma akrediteerimisel tehtud tähelepanekud 

Hindamiskomisjon tõi välja järgmised Räpina Aianduskooli disaini ja käsitöö õppekavarühma hetke- ja 
arenguvaate võtmetugevused ning peamised arenguvaldkonnad. 

Hetke- ja arenguvaate võtmetugevused 

- Õppekavarühm on nii kooli kui ka kohaliku piirkonna jaoks nähtav ning ainulaadse suunaga 
Lõuna-Eesti, (Võrumaa, Setomaa) käsitöö õpetusele, käsitöötraditsioonide säilitamisele ja 
tootearendusele ning kohaliku käsitöö väikeettevõtluse arengu toetamisele. Eriala 
atraktiivsusest annab tunnistust RKT täitmise kõrge tase. 

- Õppekavarühma tugevuseks võib lugeda aktiivse õppekavade reformiga kaasamineku ning 
uute õppekavade koostamise. Põhjendatud muudatused Tekstiilitöö (KKB) õppekavas said 
huvigruppidelt positiivse tagasiside. Uue õppekava Tekstiilkäsitöö, tase 4 rakendamine tõi 
kaasa õppekavarühmas mittestatsionaarses õppes õppijate arvu suurenemise ning 
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Tekstiilkäsitöö valmistaja (EKR tase 3, maht 60 EKAP) uue õppekava planeeritud rakendamine 
järgmisel õppeaastal võimaldab haarata uusi sihtgruppe. 

- Õppekavarühma tugevuseks on õppeprotsessi eesmärgipärane ja õppijakeskne korraldus 
ning rakendamine, tänapäevastele õpikäsitustele toetuvate ja mitmekülgsete õppe- ja 
hindamismeetodite kasutamine, mis toetab võtme- ja erialakompetentside lõimimist. 
Õppijate toetamine on läbi tugisüsteemi ja individuaalse lähenemise tagatud ja toimiv, 
õppijad motiveeritud ja rahul nii õppekorralduse kui õppimisega, mille tulemusel on 
väljalangevus mittestatsionaarses õppes väike. 

- Õppe-kasvatustöö tulemuslikku läbiviimist toetab tänapäevane, õppekavarühma vajadustele 
vastav õppekeskkond ja -baas, õppevara, mis toetab õppijate arengut ning töö- ja olme-
tingimused, mis võimaldavad läbi viia kvaliteetset teooria- ja praktilist õpet. Õppebaasi ja -
vara arendamisel on silmas peetud õppekavarühma tulevikuperspektiivi ja arenguvajadusi. 

- Üheks õppekavarühma võtmetugevuseks võib tuua tulemuslikust juhtimisest, sh personali-
juhtimisest johtuv pühendunud, asjatundlik, koostööle ja pidevale arengule orienteeritud 
ning rahulolev personal, sh väga kõrge kvalifikatsiooniga ja kutset omavad erialaõpetajad ja 
positiivne sisekliima. Õppekavarühma personal ja õppijad moodustavad ühtse ja sõbraliku ja 
kokkuhoidva õpikogukonna. 

Peamised arenguvaldkonnad 
- Töömaailma esindajate aktiivne kaasamine koostöösse, sh õppekavarühmapõhiste ümar-

laudade või seminaride korraldamine eesmärgiga saada sisendit õppekavarühma arendus-
tegevusteks, praktikajuhendajate koolituse alustamine, praktikakohtade taustauuring ja 
süsteemne seire ning tunnustamine. 

- Koostööpartnerite kaasamine teistest riikidest õpirännete korraldamiseks õppijatele ja 
õpetajatele ning strateegilise koostöö arendamiseks. 

 

2.7. Kooli SWOT-analüüs 

2.7.1. Õpetaja SWOT 

Tugevused 

 Julgus tunnistada oma vigu 

 Professionaalsus: eriala- ja pedagoogika-
spetsialist; tugevad teoreetilised teadmised ja 
praktilised kogemused; motiveeritud oma 
eriala õpetaja 

 Arenenud empaatiavõimega 

 Arenenud enesejuhtimisoskus 

 Arvestab õppijate individuaalseid eripärasid 

 Tugev seotus töömaailmaga 

 Loov ja innovaatiline 

Nõrkused 

 Õpetajad pole valmis meeskonnatööks 

 Liiga kitsas spetsialiseerumine, keskendumine 
erialale, kohati liigne teoreetilisus 

 „Silmaklapioskus“ 

 Vähene võõrkeeleoskus 

 Halb suhtleja 

 Pessimistlik 

 Silmakirjalik 

 Vähene innovaatilisus 

 Vananemine 

 Keelteoskus 

SI
SE

K
ES

K
K

O
N

D
 

Võimalused 

 Koolitused/enesetäiendamisvõimalused nii 
kodu- kui välismaal (et arendada): 
o erialaseid oskusi 
o sotsiaalseid oskusi 
o enesekohaseid oskusi 

 Stažeerimine välismaal 

 Teha koostööd kolleegidega väljaspool kooli 

 Pidev eneseanalüüs 

Ohud 

 Õpetajate üle- või alakoormus 

 Perfektsionismi taotlus; [oht] nartsissismi 
kalduda/langeda 

 Õpetaja tunneb ennast üksikuna 

 Erialaspetsialistide vähene tasustamine; palk 
ei pruugi olla motiveeriv  

 Heade erialaspetsialistide puudus kooli 
lähedal (paljud käivad väljastpoolt) 

 Õpetajaelukutse vähene populaarsus 

V
Ä
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K

K
O

N
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 Stampidesse kinni jäämine 

 

2.7.2. Õpikeskkonna SWOT 

Tugevused 

 Töömaailm vajab aednikke 

 Kvalifitseeritud, motiveeritud, pädevad ja 
kompetentsed õpetajad ja suure 
töökogemusega töötajad 

 Võimalus õppida klassis, kasvuhoones, 
looduses, ettevõttes: 
o kaasaegne materiaaltehniline baas 
o head praktikabaasid 
o aiandusalaseid õpinguid soosiv loodus 

 Integratsioonigrupp 

 Tugisüsteemi olemasolu 

 Koostöö vilistlastega 

 Traditsioonid 

 Maarja Küla õpikeskkond 

Nõrkused 

 Kooli materiaaltehnilise baasi alakasutatus; 
IKT vahendite alakasutus ja vastavate oskuste 
nappus; õpetajate IKT-alased koolitused; 
eelarvelisel asutusel on keeruline tipp-
tehnoloogiaga sammu pidada 

 Juhtkonnas pole aiandusharidusega inimesi 

 Tootearendus nõrk; katsetame vanu asju 

 Nõrk koostöö EMÜ-ga ja firmadega 

 Probleemid õpetajaga: ainetevaheline 
integratsioon ei toimi; õpetajatevaheline 
vähene koostöö ja motiveeritus; tervis; 
mittepraktiseeriv õpetaja; keeleoskused 

 Erialaspetsiifikast tekkivad tõkked 
töökorralduses 

 Erivajadustega õpilaste osakaal suur 

 Logistiline asukoht (regionaalselt halb 
asukoht) 

SI
SE

K
ES

K
K

O
N

D
 

Võimalused 

 Oskuslikum reklaam 

 Areneda koos maailmaga: uute erialade 
sissetoomine, nt tööstuslik aiandus 

 Laieneda Räpinast väljapoole. Rahvusvahelise 
koostöö arendamine; lõimumine välismaaga: 
o välispraktika 
o välisprojektid 
o vaadata üle piiri Venemaa poole 
o valmistada ette ühe riigi aednikke 

kolmanda riigi vajadusteks 
o Madeira filiaal 
o vahetusõpilased Aasiast 

 Kaasata firmasid ja vilistlasi õppeprotsessi 

 Potentsiaalsed tööandjad panustavad ka 
materiaal-tehnilisse baasi 

 Isiklik eeskuju tervislike eluviiside 
propageerimisel 

 Õpetajate valmisolek võõrkeelseks õppeks 

 Erivajadustega õpilaste suurem kaasamine 

Ohud 

 Pedagoogiline personal vananeb 

 Eriala muutub ebapopulaarseks ja vähe-
tasustatuks (riik ei pruugi toetada); 
toitumisharjumuste muutumine (muundatud 
viljad); impordi plahvatus; panustamine 
nišitoodetele 

 Õpilaste arv väheneb pidevalt: 
o õpilasel puudub väljund tööturule  
o võõrtööjõu sissevool 
o väheneb eesti keelt valdavate elanike 

rahvaarv 
o õpilane ei suuda/ei soovi keeleliselt 

integreeruda 
o ebatervislikud eluviisid (alkoholi 

tarvitamine, suitsetamine, narkomaania) 

 Kool muutub suurema kooli filiaaliks või kaob 
(erivajadustega õpilaste suur osakaal) 

 Tootmisele keskendumine 

 Vananev ühiskond 

 Ilmastik 
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3. Räpina Aianduskooli strateegilised eesmärgid ja meetmed 
aastateks 2016-2020 

Käesolev arengukava põhineb Räpina Aianduskooli õppe- ja kasvatustöö kontseptuaalsetel alustel19, 
Elukestva õppe strateegial 2014-2020 ja kutseharidusprogrammil. 
 
Räpina Aianduskooli tunnuslause on „Nutikas looduslähedane elu“, mis väljendab kooli filosoofiat – 
nutikust ja looduslähedust. 
 
Looduslähedus on eelkõige mõistetav kui aukartus elu ees. Looduslähedust väljendavad sellised 
märksõnad nagu näiteks looduskesksus, urbanistliku ja looduskeskkonna tasakaal, ilumeel, 
keskkonnasäästlikkus, tervislik eluviis, ametiuhkus: aednik olla on uhke ja hää. 
Looduslähedase mõtteviisiga seotud säästva arengu reeglid eeldavad alalhoidlikku mõttelaadi, see on 
oluline ka kooli jätkusuutlikuks arenguks. Meie jaoks on looduslähedus moodsa elu loomulik osa. 
 
Nutikus on eelkõige mõistetud kui mõistlik lähenemine tööprotsessile ja tehnoloogiline tarkus: oskus 
looduslähedasemalt elada ja töötada, kasutades seejuures tänapäeva tehnoloogia võimalusi. 
Nutikust väljendavad sellised märksõnad nagu näiteks: 

- õigete asjade tegemine õigel ajal ning õigete töövõtetega, hoidudes tühjast tööst, 
- võimaluste märkamine, 
- targalt toimetamine ja hakkama saamine ka keerulistes olukordades, 
- koostööst sünergia tekitamine, 
- tehnoloogia tark kasutamine nii õppe- ja kasvatustöös kui koolis tervikuna. 

 

3.1. Missioon 

Räpina Aianduskool loob tingimused asjatundlike, Eesti ja rahvusvahelisel tööturul konkurentsi-
võimeliste spetsialistide kujunemiseks, lähtudes nutikast ja looduslähedasest eluviisist. 
 

3.2. Visioon aastaks 2025 

Räpina Aianduskoolil on kogemus, kuidas arendada looduslähedase filosoofiaga nutikalt töötavat 
kooli, mis reageerib kiiresti tööturu nõudmistele, kasutab õppetöös kaasaegseid lahendusi, 
loobumata traditsioonidest; toetab looduslähedase nutika eluviisi levikut nii taseme- kui ka täiendus-
õppe ning huvihariduse kaudu. 
 
Räpina Aianduskool on 2025. aastal elujõuline riiklik kutseõppeasutus. Õpe Aianduskoolis toimub 
loodusvaldkonnas ja sellega lähedalt seotud valdkondades, näiteks aianduses kogu oma ulatuses 
taimekasvatusest aiandussaaduste kasutamiseni inimeste elukeskkonnas, kuid ka seonduvalt looduse 
ja pärandkultuuri kaitse ning lõimimisega kaasaegsesse ellu. 
 
Õppe sihtrühmadeks on noored ja täiskasvanud sõltumata nende varasemast haridusest ja töö-
kogemusest ning võimalikest erivajadustest ja päritolust – oluline on inimese soov õppida ning 
rakendada õpitut ühiskonna hüvanguks.  
 
Väga olulisel kohal on koostöö valdkonna tööandjatega, kes loovad ühiskonnale lisandväärtust 
Aianduskooli lõpetajate abil, ning vilistlastega. Tööandjad on osalised Aianduskooli õppekavade ellu 
                                                           
19 Välja töötatud kooli töötajaskonna poolt 2014-2015 ning kinnitatud kooli nõukogus augustis 2015 
(http://www.aianduskool.ee/wp-
content/uploads/2015/10/R%C3%A4pina_AK_pedagoogiline_kontseptsioon_170815_kinnitatud.pdf) 

http://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2015/10/R%C3%A4pina_AK_pedagoogiline_kontseptsioon_170815_kinnitatud.pdf
http://www.aianduskool.ee/wp-content/uploads/2015/10/R%C3%A4pina_AK_pedagoogiline_kontseptsioon_170815_kinnitatud.pdf
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rakendamisel pakkudes õppijatele võimalust töökeskkonnas arendada oma kutse-, ameti- ja 
erialaseid kompetentse ning olles ise töökohapõhise õppevormi kaudu uute spetsialistide koolitajad. 
 
Aianduskool tegutseb järjekindlalt kogukonna heaks, algatades loodusvaldkonna tegevusi ja projekte, 
mis pakuvad noortele, erivajadustega inimestele, õpetajatele ja paljudele teistele arenguvõimalusi 
ning ühtlasi tutvustavad loodusvaldkonda ja õppimisvõimalusi. Selleks tehakse koostööd teiste 
õppeasutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega. 
 
Oma missiooni täitmiseks on Aianduskoolil kasutada kaasaegselt varustatud õppetaristu Räpinas, sh 
õppemajand koos kasvuhoonete, pargi, põldude ja haljasaladega, ühiselamud ja muu asjakohane. 
Lisaks on koostöös partneritega kasutusel õppepunktid Maarja Külas, Tallinna piirkonnas ja mujal 
Eestis. 
 
Aianduskooli õpetajad ja töötajad on motiveeritud ja ennastjuhtivad oma ala eksperdid, kes austavad 
iseennast ja oma kolleege, on avatud koostööle, lähenemisviiside paljususele ja kaasaja võimalustele, 
näevad õppijas arenemisvõimelist partnerit ning töötavad koos kooli visiooni realiseerimise nimel 
lähtudes kooli filosoofiast: „Nutikas looduslähedane elu!“  
 

3.3. Kooli väärtused 

Austus – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks elu, inimene, Maa, looduslähedus, 
keskkonnasäästlikkus, ametiau, töökultuur, nõudlikkus, pärand ja traditsioonid, eneseusk, vabadus. 
 
Avatus – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks areng, nutikus, loovus, initsiatiiv, vabadus, 
vastutus, enesekindlus, julgus, sh julgus tunnistada oma eksimusi, suhtlemine, empaatia, valmisolek 
elukestvaks õppimiseks. 
 
Koostöö – avaldub läbi selliste märksõnade nagu näiteks hoolimine, mõistmine, abivalmidus, sallivus, 
ühised eesmärgid, jagamine. 
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3.4. Arengukava üldeesmärk20 

Räpina Aianduskooli lõpetaja väärtustab looduslähedast eluviisi, on ennastjuhtiv, pühendunud ja erialaselt kompetentne, nutikas, koostöövõimeline, 
ettevõtlik ja valmis elukestvaks õppeks.  
Üldeesmärgi täitmist mõõdavad allolevas tabelis olevad tegevusnäitajad. 

Tabel 3. Üleriigilised tegevusnäitajad 

Näitajad21 Õppeasutus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Õppetöö katkestajate osakaal 
kutsekeskhariduses I aastal, % 

EESTI   23,1 28,1 26,2 25,8 25,6 24,7     <20 

RAK   24,6 14,0 13,7 33,3 12,0 16,2 12 11 10 10 10 

Õppetöö katkestajate osakaal kutseõppes 
keskhariduse baasil I aastal, % 

EESTI   23,7 22,8 25,3 25,1 26,7 24,4     
 

RAK   20,4 11,8 12,1 14,1 14,2 22,0 17 16 15 15 15 

Õppetöö katkestajate osakaal 
kutsehariduses kokku, % 

EESTI   18,1 19,5 19,8 20,2 21,8 20,3     
 

RAK   15,1 16,1 11,9 15,3 15,6 17,7 16 15 14 14 14 

Kutsekeskhariduse nominaalajaga 
lõpetajate osakaal, % 

EESTI 48,6 44,4  48,5            
 

RAK 58,5 74,4  40,0      60 62      

Kutseeksami edukalt sooritanute osakaal 
lõpetajatest, % 

EESTI   31,2 39,3 41,9 43,3 42,9 45,6     
 

RAK   17,3 24,9 15,9 22,7 19,5 43,2 70 80 85 90 95 

Eesmärkide täitmist toetavad taustamõõdikud 

Kutsehariduse lõpetanute keskmine töine 
sissetulek22, €/kuu 

EESTI       702,4 736,4        
 

RAK       620,0 752,1        
 

Õpilaste ja õpetajate ametikohtade 
suhtarv kutseõppeasutuses 

EESTI   15,7 16,1 17,1 17,1 16,7      
 

RAK   22,9 21,2 20,7 21,9 22,8 22 21 20 20 20 20 

 

                                                           
20 Kooli pedagoogilises kontseptsioonis Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk 
21 Puudu on niivõrd oluline näitaja – lõpetajate rakendumine (tööle + õppima) arvestades üldist tööturu seisu. Kuidas teha selgeks erialasele tööle rakendumine … (on  
oluline) 
22 Lõpetajate palgatase (kui seda hakatakse keskselt mõõtma, kool ise ei saa; kuidas see mõõdab kooli headust – palgatase on suuresti sektorist sõltuv ning võimekamad, 
eeldatavalt kõrgemapalgalised lõpetajad omandavad/on omandanud kõrghariduse). 
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3.5. Arengukava 2016-2020 eesmärgid 

Räpina Aianduskooli arengukava on ettevaatava ja tegevusi kavandava ülesehitusega ning põhineb 
EFQM organisatsioonilise täiuslikkuse mudeli23 võimaldajate osal. Täpselt samasugust organisatsiooni 
tegevuste sisemist jaotust hindamisvaldkondadeks kasutatakse kutseõppe õppekavarühmade 
akrediteerimismudelis24. Ka koolide sisehindamismudel põhineb samal loogikal, seetõttu on hea kooli 
arengud kavandada sama lähenemisviisi alusel. Niiviisi on kooli tegevused jagatud viie tegevus-
valdkonna vahel, need on: 

1) õppekasvatusala, 
2) juhtimine ja eestvedamine, 
3) töötajaskond (õpetajad ja teised töötajad), 
4) koostöö tööandjate ja teiste partneritega, 
5) taristu ja ressursid. 

 
 

1. Tegevusvaldkond 
Õppekasvatusala 

Eesmärk 

Õppekasvatusala arendamine lähtub õppijate ja tööandjate vajadustest, on kaasaegne nii pakutava 
õppesisu kui kasutatava õppemetoodika poolest, õpetus on tõhus ja õppekorraldus otstarbekas. 
 

Meetmed 

1.1 Lõpetajate konkurentsivõime tugevdamine (vastates õppijate ja tööandjate ootustele) 
1.2 Erialakompetentsuse kui terviku õpetamine ÕV-te tõhusamalt omandamiseks 
1.3 Nutikas kavandamine ja töötamine 
1.4 Kool kui kutse andja 
 

Tulemusmõõdikud 

 Lõpetajate rakendumine 

 Õpilaste rahulolu õppekasvatustööga (tagasisideküsitlus, rubriigid „Õppimine-õpetamine“, 
„Rahulolu kooli- ja erialavalikuga“ ja „Soovitan Aianduskoolis õppimist …“)25 

 Lisaks üleriigilistest: katkestamine 

 Lisaks üleriigilistest: nominaalajaga lõpetamine 

 Lisaks üleriigilistest: kutseeksami sooritamine 
 

                                                           
23 EFQM Model, enablers (http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/enablers) 
24 Kutseõppe õppekavarühmade akrediteerimine (http://ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/kutseoppe-
oppekavaruhmade-akrediteerimine/) 
25 Arengukavas kasutatakse mitme tegevusvaldkonna mõõdikuna kas õpilaste või töötajate rahulolu. Rahulolu 
mõõdetakse igal aastal ühesuguse küsimustiku alusel, kus küsimused on grupeeritud valdkondadeks ehk 
rubriikideks. Küsimustik on veebipõhine ning sellele on oodatud vastama kõik õpilased ja kooli töötajad 
(küsimustikud on neile eraldi). Vastavalt konkreetsele juhtumile, kas ühe või mitme rubriigi koondhinne ongi 
kasutusele võetud arengukava mõõdikuna. Küsimustele vastamisel kasutatakse skaalat 1-4, kus 1 on kõige 
positiivsem ja 4 kõige negatiivsem hinnang, keskmine hinnang on järelikult 2,5. 

http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/enablers
http://ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/kutseoppe-oppekavaruhmade-akrediteerimine/
http://ekka.archimedes.ee/kutsekoolile/kutseoppe-oppekavaruhmade-akrediteerimine/
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1.1. Meede. 
Lõpetajate konkurentsivõime tugevdamine 

Alameetmed 

1.1.1 Aianduse (AE) eriala tegevused 
1.1.2 Maastikuehituse (ME) eriala tegevused 
1.1.3 Floristika (FL) eriala tegevused 
1.1.4 Tekstiilkäsitöö (TK) eriala tegevused 
1.1.5 Keskkonnakaitse (KK) eriala tegevused 
 

Meetme lühikirjeldus 

Aianduskoolis on senised õppekavad suunitletud peamiselt laiapõhjalise oskustöötaja või spetsialisti 
ettevalmistamiseks valdkonna väga erinevatele ettevõtetele. Eriti aianduses aga ka floristikas on 
vajadus lisaks laiapõhjalise oskustöötaja ettevalmistusele pakkuda õppimisvõimalusi ka suurema 
spetsialiseeritusega ja kompaktsematel õppekavadel, mis sobiks nii kvalifikatsiooni tõstmiseks kui 
teadmiste laiendamiseks juba erialal tegutsevatele inimestele. Tasemeõppe õppekavu või nende osi 
on otstarbekas kasutada täienduskoolituses, seejuures on oluline kontakt valdkonna tööandjatega 
ning Töötukassa ja teiste suuremate koolitustellijatega. Lisaks eeltoodule on vajalik otsida 
täienduskoolituse kliente vilistlaste ja varem õppinute ning vähema konkurentsivõimega inimeste 
seast ning muuta õppimine nende jaoks mugavaks. 
Lõpetajate konkurentsivõime tööturul sõltub lisaks erialasele pädevusele ka üldpädevustest ja 
lisaoskustest. Ka tööandjatele tulevad kasuks töötajate erinevad lisaoskused, töötajate universaalsus 
võimaldab ka töökorralduse suuremat paindlikkust. Järjest olulisemaks muutub õpilaste võõrkeele-
oskus – Aianduskool on partner mitmetele koolidele ja asutustele Põhjamaades, Kesk- ja Lääne-
Euroopas võttes igal aastal vastu välisõpilasi ning saates oma õpilasi välispraktikale partnerite juurde. 
Valikmoodulitena või põhiõpingute osana on vaja kaaluda õpetamissuutlikkust ja otstarbekust 
mitmete erioskuste õpetamiseks. Nii on aiandites ja haljasalade hoolduses ja maastikuehituses 
oluline taimekaitse, tõstuki-/traktorijuhi ja raietöölise tunnistus, autojuhtimisõigust peetakse juba 
elementaarseks; uute suundadena käsitleda erialaüleselt vertikaal- ja katusehaljastust; pöörata 
rohkem tähelepanu võõrkeelte õpetamisele. Keskkonnakaitse erialal on vajalik uus start, mille 
aluseks on tööandjate sisend ning koostöö valdkonna teiste koolitajatega (peamiselt ülikoolidega). 
Tasemeõppe sihtrühmade põhirõhk jääb noorele koolipõhises õppevormis õppijale, sh eriti kutse-
keskharidusele, ja täiskasvanud mittestatsionaarse õppevormi õppijale. Neist saavad valdkonna 
tööandjad kõige rohkem täiendust kvalifitseeritud töötajate osas. Senisest suuremat tähelepanu 
pälvib (peamiselt aianduses ja maastikuehituses) õppimisvõimaluste loomine töökohapõhises 
õppevormis ja HEV noortele. Kavandatav töökohapõhise õppevormi õpilaste arv aastas on 25-30 
esialgu nooremaedniku ja maastikuehituse osakutse õppekavadel, nõudluse tekkides ka asjaomastel 
uutel õppekavadel. 
 

1.2. Meede. 
Erialakompetentsuse kui terviku õpetamine ÕV-te tõhusamalt omandamiseks 

Meetme lühikirjeldus 

Erialaõppes on aeg liikuda nö tervikliku ehk elulähedase õpetamise suunas, millega antakse õppijale 
parem ettevalmistus reaalsete erialaste tööolukordade õppesse toomise abil; lisaks erialapädevuste 
õpetamisele on vaja pöörata rohkem tähelepanu eriala- ja üldpädevuste lõimimisele ning müügile ja 
teenindusele tööprotsessis. Sellega seonduvad muudatused õpetajatöös ja õppekorralduses – 
kesksele kohale nihkub ÕV-te omandamine praktilise töö käigus, õppetöö koostöös kavandamine 
ning õppimise tagasisidestamine (kujundav hindamine). Senisest tõhusamalt on võimalik kasutada e-
õppe võimalusi käelisel tegevusel põhineva õppimise toetamiseks. Fookusest kaob õpetajatöö 
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kontakttunnikesksus; samas on see väljakutse kogu õppekorraldusele ning õpetaja töö- ja 
palgaarvestusele.  
 

1.3. Meede. 
Nutikas kavandamine ja töötamine 

Alameetmed 

1.3.1 Töökorralduse tõhustamise tegevused 
1.3.2 Õpilaste tugisüsteemi arendamine 
1.3.3 Õpilaste kaasamine koolielu korraldamisse 
 

Meetme lühikirjeldus 

Õppeprotsessi kavandamisel ei ole vajadust rangelt kinni pidada traditsiooniliselt õppekorraldusest. 
Aianduskooli erialad sõltuvad vähem või rohkem looduse tsüklilisusest, selle parem arvestamine 
õppeaasta kavandamisel võimaldab tõhusamalt kasutada looduslikke ressursse ja õpikeskkonda ning 
seeläbi toetada kooli õpitaristu haldamist ja arendamist. Kooli õppemajandi tõhusam kasutamine 
õppe-eesmärkidel eeldab õpetajate ja töötajate paremat koostööd nii kavandamisel kui õppetöö 
läbiviimisel. Teisalt eeldab see õpetajatele suuremate õiguste ja vastutuse delegeerimist lisaks 
õppetööle ka majandamisel. 
Kooli pedagoogilise kontseptsiooni üks alusideid on õpilaskesksus, see on kõige otsesemalt 
väljendatud kooli missioonis ja õppekasvatustöö üldeesmärgis. Praktikas on selle üheks väljenduseks 
õpilase toetamine tema õpingutes erinevate tugimehhanismide, õpi- ja elutingimuste ning tegevuste 
abil. Teisalt väljendab õpilaskesksust ka õpilaste kaasamine koolielu korraldusse nii institutsionaalselt 
(õpilasesindus ja esindaja kooli nõukogus) kui ka üksikute tegevuste läbiviimisel. 
 

1.4. Meede. 
Kool kui kutse andja 

Meetme lühikirjeldus 

Aianduskoolis õpetatavatest erialadest ei ole kutsesüsteemis kirjeldatud keskkonnakaitse kutse(d). 
Tekstiilkäsitöö erialal on koostöö töömaailma kutse andjaga väga hea ning kutseeksami sooritamine 
õpingute lõpetamisel oli norm juba eelmise arengukava perioodil. Aianduse õppekavarühma erialadel 
on koolil otstarbekas taotleda kutse andja staatust oma lõpetajatele, kolme eriala eri tasemete ja 
osakutsete peale kokku oleks Aianduskooli poolt antavate erinevate kutsete koguarv 10-15.  
Eraldi väljakutsena tuleb käsitleda kutseeksami kohustuslikuks muutumist õpingute lõpetamisel. 
Kogu õppekorraldus ja õpetaja kasutatav metoodika peab toetama õppija valmisoleku kasvatamist 
kutse saamiseks, st keskendumist õppes ÕV-te omandamisele ja hindamisele. Seejuures on oluline 
luua sellised kokkuvõtva hindamise mudelid, mis oleksid kompetentsuse tõendamise seisukohalt 
usaldusväärsed, kuid samas optimaalsed õppija ja õpetaja ning ressursikasutuse seisukohalt. 
 
 

2. Tegevusvaldkond 
Juhtimine ja eestvedamine 

Eesmärk 

Nutikat looduslähedast eluviisi järgiva ja õppija arengut toetava õpikeskkonna loomise kindlustab iga 
töötaja enesealgatust ja vastutustunnet väärtustav eestvedamine ning kvaliteeditagamisele 
ja -edendamisele suunatud juhtimine. Kooli hea maine toetub lisaks õppekvaliteedile heale 
koolimiljööle, toimivale kommunikatsioonile ja pidevale suhtlusele huvigruppidega. 
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Väljavõte pedagoogilisest kontseptsioonist 

Kooli töötajad peavad oluliseks sellise juhtimise ja eestvedamise rakendamist koolis, mis 

 toetab töötajate enesealgatust,  

 suurendab töötajate omavastustust ja motivatsiooni,  

 toetab ja suunab enesetäiendamist,  

 väärtustab töötajate enesejuhtimist ja –analüüsi,  

 soodustab loovust,  

 aitab luua ja hoida head töömiljööd.  
 

Meetmed 

2.1 Töökorralduse kirjeldamine ja arendamine 
2.2 Sisehindamissüsteemi järjepidev rakendamine 
2.3 Kooli maine, turundus ja kommunikatsioon 
 

Tulemusmõõdik 

 Töötajate rahulolu (tagasisideküsitlus, rubriigid „Juhtimine“ ja „Motiveerimine“) 
 

2.1. Meede. 
Töökorralduse kirjeldamine ja arendamine 

Meetme lühikirjeldus 

Kooli üks väärtuslikumaid ressursse on töötajate tööaeg, seetõttu on töökorralduse tõhustamine 
seotud nii ressursikasutuse kui töömotivatsiooniga. Sel eesmärgil ette võetud uuendused vajavad 
jätkuvat tähelepanu, sh kooli nõukogus heaks kiidetud uue juhtimisstruktuuri ellu rakendamine, eriti 
õppedirektori ja juhtõpetaja rolli kinnistamine; uuendamist vajavad ametijuhendid, koolisisesed 
korrad ja reeglid. Üks olulisemaid muudatusi juhtimises on jätkata usalduse ja vastutuse 
delegeerimist tegija tasandile. 
 

2.2. Meede. 
Sisehindamissüsteemi järjepidev rakendamine 

Meetme lühikirjeldus 

Juhtimisalased tegevused ja uuendused, nagu teisedki protsessid koolis, peavad olema tagasi-
sidestatud sisehindamissüsteemi abil. Sisehindamine ja laiemalt kvaliteedijuhtimine võimaldavad 
kooli töökorralduses suuremat selgust ja korrastatust. Eraldi tähelepanu vajab nii õpilaste kui 
töötajate tagasiside parem kasutamine koolielu pideval parendamisel. Seejuures tõhus ja vahetu 
õpilaste tagasiside õppele/õpetajale alles vajab loomist. 
 

2.3. Meede. 
Kooli maine, turundus ja kommunikatsioon 

Meetme lühikirjeldus 

Aianduskool on pikkade traditsioonidega ja rohkete edulugudega õppeasutus. Kooli maine põhineb 
suuresti kõrgel õppekvaliteedil, mis omakorda tugineb õpetajatele, kes on oma eriala professionaalid, 
kaunile ja rikkalikule looduskeskkonnale ning viimastel aastatel ka väga heale õppetaristule. Seda 
kuvandit tuleb tugevdada nii avalikkusele kui ka kooliperele (töötajad, õpetajad, õppijad) suunatud 
pideva ja läbimõeldud kommunikatsiooniga, kasutades selleks nii kaasaegseid digitaalse meedia 
vahendeid kui ka traditsioonilisi kanaleid.  
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3. Tegevusvaldkond 
Töötajaskond (õpetajad ja teised töötajad) 

Eesmärk 

Aianduskoolis on turvaline, üksteise ja kooli arengut toetav koolimiljöö. 
 

Meetmed 

3.1 Koolimiljöö 
3.2 Personaliarendus ja toetamine 
 

Tulemusmõõdik 

 Töötajate rahulolu (tagasisideküsitlus; rubriigid „Suhted“ ja „Isiklik areng“) 
 

3.1. Meede. 
Koolimiljöö 

Meetme lühikirjeldus 

Lisaks õppekvaliteedile kujundab kooli mainet nii koolipere kui kogukonna ja ühiskonna jaoks 
koolimiljöö, täpsemalt, millised väärtused, hoiakud ja käitumine tegelikult ilmnevad igapäevases 
koolielus. Läbi aastate on Aianduskooli mainet nii kohalikus kui ka erialakogukonnas mõjutanud 
probleemne töömiljöö ja töötajatevahelised konfliktid. Koolimiljöö muutmine kooli väärtustel ning 
töötajate koostööl ja vastastikkusel toetusel põhinevaks on uuel arengukava perioodil üks suuremaid 
väljakutseid. 
 

3.2. Meede. 
Personaliarendus ja toetamine 

Meetme lühikirjeldus 

Peaaegu kogu kooli tegevus põhineb uue väärtuse loomisel inimestevahelises interaktsioonis, võib 
öelda, et inimene on kooli põhikapital. Seetõttu on vaja personaliarendus muuta koolis süsteemseks, 
pöörates tähelepanu õpetajate erialasele ja pedagoogilisele professionaalsusele, kõigi töötajate 
kutse-eetikale ning juhtide kompetentsusele ja nende hoiakutele kooli väärtuste suhtes. Hästi töötav 
kool põhineb ühistel väärtushinnangutel, vastastikusel lugupidamisel, arvamuste paljususel ja 
eriarvamuste konstruktiivsel lahendamisel. 
Juurutamist vajab arenguvestluste perioodiline läbiviimine ning kasutamine nii töötajate koolitus-
vajaduse kaardistamiseks kui ka tööde/tegevuste eesmärgistamiseks ja tulemuste määratlemiseks. 
Kool toetab uute õpetajate sisse-elamist mentorite abil, seda meetodit tuleb laiendada ka teistele 
töötajatele. Täiendavalt on vajalik välja töötada ja juurutada eneseanalüüsi- ja supervisioonisüsteem 
õpetajate professionaalse arengu toetuseks. Arvestades vajadust suurendada e-õppe võimaluste 
kasutamist õppe läbiviimisel, on oluline õpetajatele tagada kvaliteetne haridustehnoloogiline tugi. 
Järjest olulisemaks muutub ka õpetajate ja teiste töötajate võõrkeeleoskus – koolil pikaajalised 
partnersuhted paljude õppeasutustega Põhjamaades, Kesk- ja Lääne-Euroopas, võrreldes senisega on 
tõusmas vajadus hea inglise keele oskuse järele.  
Töömaailmaga kursisolek on kutseõppeasutusele oluline, paljudel õpetajatel on ettevõtluses 
töötamise taust või on seotud väikeettevõtlusega, seda sidet aitab tugevdada stažeerimissüsteemi 
väljatöötamine ja juurutamine. Tugevdamist vajab töötajate (eriti õpetajate) valmisolek rahvus-
vaheliseks suhtluseks ja koostööks, mis aitab kaasa kooli kui terviku kaasajastamisele. 
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4. Tegevusvaldkond 
Koostöö tööandjate ja teiste partneritega 

Eesmärk 

Aianduskooli lõpetajatel on head võimalused erialal edasiõppimiseks. Aianduskool on üle riigi tuntud 
erinevatele sihtrühmadele nutika looduslähedase eluviisi tutvustaja ja arenguvõimaluste pakkujana. 
 

Meetmed 

4.1 Koostöö teiste õppeasutustega 
4.2 Kogukonnaprojektid 
4.3 Koostöö tööandjate ja teiste partneritega 
4.4 Rahvusvaheline koostöö 
 

Tulemusmõõdik 

 Lõpetajate edasiõppimine 

 Mobiilsusega haaratud õpetajate arv 

 Mobiilsusega haaratud õpilaste arv 
 

4.1. Meede. 
Koostöö teiste õppeasutustega 

Meetme lühikirjeldus 

Kooli ülesanne ei ole pelgalt õpilase õpetamine vaid laiemalt inimese konkurentsivõime edendamine. 
Selle alla kuulub ka õpilasele paremate võimaluste tagamine kooli lõpetamisele järgneval ajal. Paljud 
Aianduskooli õpilased asuvad peale õpingute lõppu õppima teistes õppeasutustes või on 
Aianduskooli õppima asunud teise õppeasutuse lõpetamise järel. Seetõttu on aktuaalne sisuline õppe 
tunnustamise alane koostöö teiste õppeasutustega, iseäranis kõrgkoolidega. 
Koostöö teiste õppeasutustega hõlmab ka õppe läbiviimisel üksteise kompetentsi ja õppetaristu 
kasutamist, ühiseid tegevusi erialade populariseerimisel, õpilastele ja õpetajatele täiendavate 
arenguvõimaluste pakkumisel (nt kutsemeistrivõistlused). Ka koostöös üldhariduskoolidega on 
võimalik luua osalistele lisaväärtust (nt loodusainete õppe vallas). Eraldi koostöö suunana on ette 
näha koostöö tihendamist ja tegevuste põimumist Räpina Ühisgümnaasiumiga. See tugevdab 
Aianduskooli panust ka kohaliku kogukonna heaks. 
 

4.2. Meede. 
Kogukonnaprojektid 

Meetme lühikirjeldus 

Aianduskoolil kui ühe peamise kesktaseme loodusvaldkonna õppeasutuse roll ei saa piirduda kitsalt 
õppe läbiviimisega, kooli kasutada olev taristu ja kompetentsus võimaldab luua väärtust palju 
laiemas ampluaas kui kutseõppe tasemeõpe. Kooli missiooni hulka kuulub ka kogu loodushariduse 
edendamine Eestis, eriti laste ja noorte hulgas. Seda on võimalik teha nii „sõbraprojektide“ kui ka 
õppepäevade ja lühilaagrite abil. Eraldi tähelepanu tuleb pöörata koostööle Räpina vallaga, et 
Aianduskooli olemasolu oleks ka vallas visuaalselt vaadeldav. 
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4.3. Meede. 
Koostöö tööandjate ja teiste partneritega 

Meetme lühikirjeldus 

Koostöö tööandjatega on kutseõppeasutuse töö igapäevane osa, sellel põhineb suuresti ka õpilaste 
ettevalmistus. Eelmisel arengukava perioodil on koostöös tööandjatega tõhustatud 
praktikakorraldust ja algatatud õpipoisiõpe aianduse ja maastikuehituse erialadel. Tööandjate 
teavitamine õpipoisiõppest ja hea praktika tutvustamine on võtmetähtsusega, et saavutada iga-
aastaselt kahe õpipoisiõpperühma avamine nooraedniku ja ühe maastikuehituse lühikesel õppekaval. 
Tekstiilkäsitöö ja floristika erialadel on koostöö tööandjatega igapäevane, keskkonnakaitse erialal 
vajab tõhustamist. Uuendusena on mõttekas rohkem tähelepanu pöörata koostööle valdkonna 
tööandjatega uue tehnika ja tehnoloogiate tutvustamisel ja kasutamisel õppetöös. Ka täiendusõppe 
vajaduste väljaselgitamisel ja õppimisvõimaluste pakkumisel on võimalik teha tihedamat koostööd. 

Koostöö Maarja Külaga 

SA Maarja Külaga alustas kool koostööd 2006. aastal, 1. jaanuarist 2007 tegutseb Räpina 
Aianduskooli Maarja Küla õpperühm. Tänaseks on Maarja Külast kujunenud kompetentsikeskus 
intellektipuuetega inimestele, kus pakutakse võimalusi nii tööalaseks väljaõppeks, praktikaks, 
kaitstud töö teenusel osalemiseks kui ka avatud tööturul töötamiseks.  
Käesoleval perioodil vaadatakse üle täiendavad võimalused mõõduka ja raske intellektipuudega 
inimestele osalemiseks kutseõppes täienduskoolituse raames. Arvestatakse sellega, et Maarja Külal 
on avanenud võimalus oma tegevushaaret laiendada seoses täiendava maa-ala kasutusele võtmisega 
ning tulevikus ka õpilaskodu-hosteli rajamisega küla territooriumile. Tänaseks on Maarja Külas leitud 
võimalus ka täiendava kasvuhoone ehitamiseks, mis pakub lisavõimalusi aiandusalasteks koolitusteks 
intellektipuudega õppijatele.  
Intellektipuudega inimeste kutseõppele ja sellega nende integreerimisele ühiskonda tuleb saavutada 
suurem pühendumus nii sotsiaal- kui haridussfääri poolt. 
 

4.4. Meede. 
Rahvusvaheline koostöö 

Meetme lühikirjeldus 

Aianduskool on aastaid silma paistnud aktiivse rahvusvahelise koostööga ning suure hulga aktiivsete 
välispartneritega. Spetsialiseeritud kooli puhul on see osalt ka paratamatus, riigisisene erialane 
koostöö on piiratud paari üksiku kutsekoolidega. Rahvusvahelise koostöö põhieesmärgid Aiandus-
koolis on kaasa aidata õpetatavate erialade arengule, sh läbi õpetajate arengu toetamise, ning 
õpilaste arengule ja konkurentsivõimele tööturul. Lisaks senistele valdavalt saksakeelsetele maadele 
on ette näha koostöö tugevdamist Põhjamaade ja Ühendkuningriigi suunal. Uue algatusena on kavas 
jagada oma kogemust aianduse valdkonna õppe läbiviija ja arendajana Gruusias. Peamised koostöö 
rahastamise allikad on Erasmus+, Nordplus, Välisministeeriumi arengukoostööprogramm. Peamised 
Eesti-sisesed partnerid rahvusvahelise koostöö osas on SA Archimedes, SA Innove, MTÜ EUROPEA 
Eesti ja Maaeluministeerium. 
Rahvusvahelise koostööga seondub ka aastaid koolis kasutatav nooremaedniku õppekava, mille 
õppekorraldus on kohandatud eelkõige venekeelsele noorele. Selle baasil on võimalik lisaks Eesti 
venekeelsetele noortele pakkuda häid aiandusõppe võimalusi eestikeelses kogukonnas ka Venemaa, 
Gruusia ja Läti noortele.  
Senised kogemused nii rahvusvahelises koostöös kui muukeelse õppe osas näitavad, et niiviisi 
rikastatakse ka koolikultuuri ning nii töötajad kui õppijad mõistavad paremini kaasaja maailma 
avatust. 
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5. Tegevusvaldkond 
Taristu ja ressursid 

Eesmärk 

Aianduskooli kasutada olev õppetaristu Räpinas, sh õppemajand koos kasvuhoonete, pargi, põldude 
ja haljasaladega, ühiselamud ja muu asjakohane on nutikalt ja jätkusuutlikult hallatud. 
 

Meetmed 

5.1 Nutikalt ja jätkusuutlikult hallatud taristu 
5.2 Kaasaegne ja otstarbekas IKT kasutus 
5.3 Õppe- ja arendustegevuste toetuseks lisavahendite hankimine 
 

Tulemusmõõdik 

 Kõik õppekavadega seotud taimekollektsioonid on Räpinas olemas, toimub kollektsioonide 
süsteemikindel täiendamine [takson]  

 Töötajate rahulolu töökeskkonnaga (tagasisideküsitluse alusel rubriik „Töötingimused“) 

 Õpilaste rahulolu õpi- ja olmekeskkonnaga (tagasisideküsitluse alusel rubriigid „Õppe-
tingimused“, „Toitlustamine“, „Raamatukogu“, „Ühiselamu“) 

 

5.1. Meede. 
Nutikalt ja jätkusuutlikult hallatud taristu 

Meetme lühikirjeldus 

Aianduskooli taristu on loodusvaldkonna õppele iseloomulikult väga mahukas. Sellesse kuulub 
viimaste aastate jooksul uuendatud või loodud kaasaegsete lahendustega kasvuhoonete, õppehoone 
ja ühiselamute kõrval ka ajalooline Sillapää lossipark ning arvukalt haljasalasid, taimekollektsioone ja 
kasvualasid avamaakultuuridele. Ühest küljest loob see suurepärased võimalused aianduserialade 
õpetamiseks, teisalt peab kool tagama kogu taristu haldamise ja arendamise. Senisest tugevamini 
tuleb kogu taristu haldamisel rõhuda tõhusale rakendamisele õppetöös ning efektiivsusele 
majanduslikus mõttes. Selleks tuleb parendada õppekorralduse ja tootmise/haldamise vahelist 
koostööd eelkõige kavandamise ja õppekorralduse suunal ning tõhustama turustamist. Vältimatu on 
masinate ja seadmete ning töövahendite perioodiline uuendamine, selleks nähakse igal aastal ette 
vahendid kooli eelarvest. 
Suuremaid kinnisvarainvesteeringuid oleks võimalusel kaks – aiandustehnika garaaž ja puiduladu ning 
aiasaaduste hoidla. Neist esimene on lahendatav ainult koostöös Räpina vallaga – olemasolevad 
ehitised on vallale kuuluva loomemajaga ühises kompleksis ning vald on neid omale taotlenud. See 
sobiks ka koolile kuna garaaž ja ladu on seal hoitava kasutuskohtadest kaugel ning nende õppetöös 
kasutamine põhjustab pidevalt täiendavat aja- ja ressursikulu. Kaasajastamist vajab aiasaaduste 
hoidla, selle renoveerimiseks või uue rajamiseks tuleneb vajadus muudatustest õppekavas ja hoidla 
amortiseerumisest (hoidla on mõeldud eelkõige kartuli hoiustamiseks, aga selle kasvatamine viiakse 
miinimumini kuna õppekavas seda kultuuri enam pole; muude aiasaaduste ja puuviljade säilitamiseks 
ei ole hoidla eriti sobiv, samuti on suuri probleeme aiasaaduste paigutamise ja liigutamisega hoidlas). 
Väiksemaid kohendusi on kool (eeldatavalt) võimeline tegema oma vahenditest, renoveerimine või 
uue rajamine (kui see osutub otstarbekamaks) saab toimuda ainult riigi / kooli pidaja poolse 
investeeringuna. 
Eraldi õppealase tegevussuunana tuleks käsitleda nutikalt ja looduslähedaselt toimiva Aianduskooli 
kuvandi arendamist, sh ökoloogilise jalajälje vähendamise projekti, mis on kergesti seotav 
keskkonnakaitse eriala õppetööga. 
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5.2. Meede. 
Kaasaegne ja otstarbekas IKT kasutus 

Meetme lühikirjeldus 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasaegsus koolis on oluline kahest aspektist. Esiteks 
võimaldab IKT tööprotsesse tõhustada; ses osas on suurimad väljakutsed pilveteenuste ja 
spetsiaaltarkvara parem kasutamine töökorralduses ning uute infosüsteemide kasutuselevõtt ja 
juurutamine (sh kooli enda loodud lahendused, ÕIS2 jt). Teiseks tagada IKT vahendite läbiva 
kasutamisega õpilastele atraktiivsem ja sisukam ettevalmistus tööeluks (nt töömaailmas kasutatavate 
infosüsteemide, IKT vahendite ja lahenduste õpetamine juba koolis). Sellega kaasneb iga-aastane 
vajadus investeerida IKT vahenditesse. 
 

5.3. Meede. 
Õppe- ja arendustegevuste toetuseks lisavahendite hankimine 

Meetme lühikirjeldus 

Seoses riigi poolt tellitavate tasemeõppe koolituskohtade ja eeldatavalt sellega koos ka rahastamise 
vähenemisega on koolil vaja leida alternatiivseid tuluallikaid, et tagada õppekasvatustöö kõrge 
kvaliteet ning kooli arenguvõimekus. Selleks tuleb senisest tõhusamalt rakendada õppemajandi 
tootmisvõimalusi, seejuures pöörata eraldi tähelepanu toodangu kavandamisele ja turustamisele 
ning tööjõu poolelt leida selline õppekorralduse mudel, mis võimaldaks suure osa tootmistööst teha 
ära õppetööna. Võimalusi lisavahendite hankimiseks on veel pakutavate teenuste (täiendusõpe, 
majutus, ruumide kasutus), taristu optimaalse koormamise ja projektide osas.  
Üldise põhimõttena jääb kehtima, et tootmine ja müük on õppeprotsessi teenistuses, mitte eesmärk 
omaette. 
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4. Räpina Aianduskooli arengukava 2016-2019 tegevuskava 

Vaata arengukava Lisa 1 „Räpina Aianduskooli arengukava tegevuskava perioodiks 2016–2019“. 
 

5. Riskide kirjeldamine ja maandamine 

Arengukava täitmise riskid on osalt kooli mõjutatavad, osalt koolist sõltumatud, sh koolile ette 
kirjutatavad, seetõttu on märkimisväärne osa vastutusest arengukava realiseerimisel kooli pidaja 
kanda. 
Arengukava realiseeritavust toetavad meetmed on: 

- arengukava koostamisel lähtumine nii seatud eesmärkide ja sihttasemete kui ka kasutada 
olevate ressursside realistlikkusest; 

- arengukava ja tegevuskava iga-aastane ülevaatus ning vajadusel täienduste või päranduste 
sisseviimine; 

- kooli õppeaasta tegevusplaani koostamine arengukava vastava aasta tegevuskava alusel; 
- juhtide arenguvestluste läbiviimisel tuginemine arengukava vastava aasta tegevuskava 

kirjeldatud ülesannetele; 
- sisehindamise ja sisekontrolli kasutamine arengukava eesmärkide täitmise tagasi-

sidestamiseks; 
- juhtimisvahendite kasutamine, mis toetab arengukava eesmärkide täitmist. 

 
Koolis läbiviidava riskianalüüsi eesmärk on viia riske maandades töötajate tegevusega kaasnevad 
riskid vastuvõetava tasemini. Sel eesmärgil on koolis sisse viidud järgmised meetmed: 

1) määratud on töökaitsevolinik ning töötab töökeskkonna nõukogu; 
2) on koostatud ja kinnitatud „Töökeskkonna riski analüüs“ ning viiakse läbi riskide hindamine 

igal õppeaastal; 
3) on koostatud ja kinnitatud hädaolukordade lahendamise kord koolis; 
4) ametikohagrupist tulenevalt on välja töötatud ja kinnitatud tööohutuse reeglid ning 

kasutusel tööjuhendid mehhanismide ja seadmete töötamiseks; 
5) järgitakse töökorralduse reegleid ning töötervishoiu ja -ohutuse, tuleohutuse jms nõudeid 

ning nende täitmist, sh korraldatakse perioodiliselt evakuatsiooniõppusi; 
6) perioodiliselt viiakse läbi töötajate tervisekontrolli. 

 

6. Arengukava seire ja ülevaatus 

Arengukava eesmärkide täitmist analüüsitakse igal kalendriaastal. Analüüs toimub kooli nõukogus 
kaasates töötajaid arenguseminaridel või üldkoosolekul. Arengukavas püstitatud eesmärkide 
täitmisest annab kooli direktor ülevaate kooli nõukogule ja nõunike kogule kord aastas. 
Kooli arengukava muudetakse järgmistel juhtudel:  

 kui muutuvad asjaomased õigusaktid, 

 kui muutuvad kooli pidaja prioriteedid ja eraldatavad ressursid, 

 kui muutub koolitusnõudlus, 

 kui tehakse asjaomane ettepanek kooli pidaja, nõukogu või nõunike kogu poolt, 

 kui arengukava periood lõppeb, 

 kui muutuvad kooli arengut mõjutavad asjaolud. 
 
Nii valminud kui ka muudetud arengukava kooskõlastatakse ja kinnitatakse kutseõppeasutuse 
seaduses sätestatud korras. 
 


