Haridusvaldkonna arengukava 2020 aruanne
5.1 Alushariduse eesmärgid ja tegevuskava
Alushariduse eesmärk: lastele on tagatud koolieelses lasteasutustes kodulähedane, lapsest lähtuv ja kvaliteetne alusharidus; lasteaedades töötavad
motiveeritud, kõrge empaatiavõime, avatud ja sõbraliku suhtumisega haritud spetsialistid.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Aeg

Täitja

Finantseerimine

Aruanne

Lasteaedade vahelise koostöö ja infovahetuse
edendamine
IKT (sh haridustehnoloogi) teenuste
arendamine
Tugispetsialistide võrgustiku arendamine

pidev

vallaeelarve

Koolitusvõimaluste tagamine personalile

2016,
pidev
pidev

lasteaiad
vallavalitsus
lasteaiad
vallavalitsus
lasteaiad
vallavalitsus
lasteaiad
vallavalitsus
lasteaiad
vallavalitsus
kogukonnaseltsi
d
vallavalitsus

vallaeelarve

Toimuvad regulaarsed kohtumised. Kaasatud on
erinevad sihtgrupid.
Lasteaiad saavad kasutada vallavalitsuse IKT
teenuseid.
Tugispetsilistid on koondatud Kuusalu Hariduse
Tugikeskusesse.
Personalile on tagatud koolitustel osalemine.

vallaeelarve

Lasteaia õuelasid on parendatud.

programmid
vallaeelarve

Parendatud ja rajatud on mängualad Kuusalu
alevikku, Kiiu alevikku, Kolga alevikku, Vihasoo
külla, Salmistu külla, Suurpea külla. Rajatud on
välijõusaalid Kuusalu KK-i juurde ja Kuusalu
alevikku.
Rajatud
on
multifunktsionaalne
spordiväljak Kuusalu Keskkooli juurde ja
spordiväljak Kolga Kooli juurde. Planeeritud on
Kolga Kooli multifuntsionaalne spordiväljak.

Laste kasvukeskkonna (hooned, õuealad)
parendamine, vastavalt alapeatükile 5.5.
Mänguväljakute rajamise või laiendamise
toetamine suuremates asustusüksustes

2016, pidev
2016, pidev

2016+

vallaeelarve
vallaeelarve

5.2 Üldhariduse eesmärk ja tegevuskava
Üldhariduse eesmärk: kõikidele valla lastele on tagatud kvaliteetne õppijasõbralik üldhariduse omandamise võimalus kaasaegses ja nõuetele vastavas
õpikeskkonnas.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Aeg

Täitja

Finantseerimine

Aruanne

Haridusasutuste õpikeskkondade
kaasajastamine. Ressursside efektiivsem
ühiskasutus
Kuusalu keskkooli ruumikitsikuse
lahendamine
Õpetaja positsiooni parandamine
kogukonnas; värbamissüsteemi ja
motivatsioonipakettide väljatöötamine ning
tingimuste loomine õpetaja töö efektiivsuse
tõstmiseks (kutseeksamite sooritamise
võimalused)
Õpilaste terviseteadlikkuse tõstmine
projektitegevuste kaudu
IKT (sh haridustehnoloogi) teenuste
arendamine
Tugispetsialistide võrgustiku arendamine

pidev

koolid
vallavalitsus

Õpikeskkondasid on kaasajastatud, aga mitte
piisavalt. Toimuvad valla koolide ühisprojektid.

alates
01.09.15
pidev

kool, vallavalitsus
vallavolikogu
koolid
vallavalitsus +
HANO komisjon

ei oska arengukava
koostamise hetkel
hinnata
vallaeelarve

pidev

koolid

2016,
pidev
2016,
pidev

koolid
vallavalitsus
koolid,
vallavalitsus

Tasuta koolilõuna

pidev

vallavalitsus

Ettevõtluse aluste õpetamine koolides,
õpilasfirmade programmi juurutamine
Ettevõtjate ja haridusasutuste regulaarsete
ümarlaudade, õpilaslaatade, ettevõtete ja
ekspertide külastuste korraldamine

2015+

koolid

Igaaastased
kokkusaamised
2016+

koolid
vallavalitsus

Riigieelarve
vallaeelarve
ei vaja eraldi
finantseerimist
ei vaja eraldi
finantseerimist

koolid
vallavalitsus

programmid
vallaeelarve

Elukestva õppe toetamine

kutseeksamite
osaline
rahastamine

ei vaja eraldi
finantseerimist
vallaeelarve
vallaeelarve

Kuusalu Keskkooli renoveerimine algab aastal
2020. a
Õpetaja positsiooni parandamist on korduvalt
arutatud. Ühist motivatsiooniprojekti ei ole loodud.
Noort õpetajat toetakse kooliti erinevalt, aga
eelkõige mentorlust pakkudes.
Koolid osalevad üleriigilistes terviseprogrammides.
IKT teenuseid on arendatud. Oluliselt on täienenud
riistvara ja tarkvara.
Loodud Kuusalu Hariduse Tugikeskus, mis
koordineerib
hariduslike
tugiteenuste
kättesaadavaust vallas.
Õpilased saavad tasuta koolilõunat.
Toimunud on ühised ettevõtluspäevad. Õpilased
osalevad aktiivselt õpilasfirmade töös.
Toimuvad regulaarsed kokkusaamised.

Elukestvat õpet toetatakse täiend- või ümberõppe
soodustamise kaudu.

Täiskasvanute enesetäiendamise
soodustamine: täiskasvanute gümnaasiumi
loomise hindamine

2016+

koolid
vallavalitsus

programmid
vallaeelarve

Täiskasvanute enesetäiendamist soodustatakse.

5.3 Huvihariduse eesmärk, tegevuskava
Huvihariduse eesmärk: õpikeskkonna parendamine ja sünergia suurendamine õppetöös üldhariduslike koolidega; huvihariduse kättesaadavuse
parandamine, sh lasteaialaste ja täiskasvanute seas.
Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Aeg

Täitja

Finantseerimine

Aruanne

Lastele mitmekülgsete huvitegevuse
võimaluste tagamine. Huviringid, trennid ja
hariv kooli(lasteaia)väline tegevus peab
olema tagatud ning kättesaadav kõikidele
Kuusalu valla lastele

Pidev

haridusasutused
vallavalitsus

ei oska arengukava
koostamise hetkel
hinnata

Noortele pakutakse väga mitmekülgset huviharidust
ja huvitegevust. Huvitegevuse rahastamisel
jälgitakse kättesaadavuse soodustamist. Uueneb
huvitegevuse sisu ja vorm. Huvitegevus ja
huviharidus on noorte ja perede hulgas hinnatud.

Huvihariduse hetkeolukorra analüüs,
põhjendatud juhul huvihariduse kunstide
koolile korraldada andmine
Noorte omaalgatuse toetamine

2017+

vallavalitsus

ei vaja eraldi
finantseerimist

2016+

noortekeskused

Noortele suviste laagrite korraldamine;
noorsooprojektides osalemine

Pidev

noortekeskused

ei vaja eraldi
finantseerimist
vallaeelarve
programmid

Huvihariduse ja huvitegevuse sisu on hinnatud valla
rahuloluhinnangute kaudu ja noorsootöö kvaliteedi
hindamisel. Tagasiside on olnud positiivne.
Noortel on võimalik küsida toetust noorte
omaalgatuse tegevuste realiseerimiseks.
Noortele korraldatakse õpilasmalevaid aastast 2017,
sellele eelnevalt töö- ja puhkelaagrid. Lisaks
toimuvad regulaarsed päevalaagrid
koolivaheaegadel.

5.4. Haridusasutuste ülesed ja ühised meetmed
Tegevused eesmärgi saavutamiseks

Aeg

Täitja

Finantseerimine

Aasta Õpetaja konkursi korraldamine

Sügiseti

vallavalitsus

Ühised motivatsioonipäevad kõikidele
haridusasutuste töötajatele

1 x aastas
haridusasutused
suvevaheajal vallavalitsus
alates 2016+
oktoobris
vallavalitsus

vallaeelarve, 320 Toimub regulaarselt.
eurot
haridusasutuste
Toimunud 2017, 2018, 2019. 2020 jäi ära
koolitusvahendid koroonaohu tõttu.

Õpetajate päeva ühine tähistamine
Õpilastranspordi kasutamise võimaluste
parandamine, muutes õpilasveo liikumisgraafikud nõudlusele vastavaks, liikumise
turvalisemaks ja kättesaadavamaks

2016+

Vallavalitsus
haridusasutused

Haridusasutuste kogukonnaelus osalemise pidev
edendamine (lasteaed ja kool kui avatud
polüfunktsionaalsed keskused)
Õppetöö sidumine karjääriplaneerimise
pidev
kaudu tööturu vajadustega, et õppijad
edukaks tööturule sisenemiseks ette
valmistada ning nõustada õppijaid ja
vanemaid haridusvalikute osas
Tänase haridus- ja lastekaitsespetsialisti
2016+
ametikoha lahutamine kaheks eraldi
ametikohaks

haridusasutused
rahva-seltsimajad
vallavalitsus
koolid

Uute koostöövormide rakendamine:
rakkerühmad, uurimis- ja loovtööde
koostöökogu, erinevad ühisprojektid

haridusasutused,
vallavalitsus

2015+

vallavalitsus

Aruanne

vallaeelarve, kuni Toimub regulaarselt.
2000 eurot
Vallaeelarve
Analüüsitud ja täienenud on oluliselt
ca 200 000 aastas koolibussiliinide võrgustik. Busside
liikumisgraafikuid analüüsitakse ja muudetakse
enne õppeaasta algust. (N. 2015. a 237 000, 2018. a
265 000, 2019. a 306 000)
ei vaja eraldi Haridusasutustes viiakse läbi kogukonnategevusi.
finantseerimist
ei vaja eraldi
finantseerimist

Koolides toimuvad regulaarne karjääriplaneerimise
erinevad tegevused- individuaalsed nõustamised,
õppekäigud. Ülevallaliste ühistegevuste kaudu
tõstetakse teadlikust karjääriplaneerimise osas.

Ametikohad
on
lahutatud.
Lisaks
haridusspetsialistile ja lastekaitsespetsialistile töötab
puuetega
laste
teenustele
spetsialiseerunud
hoolekandespetsilist (2018) ja perede tugiisik (2016)
ei vaja eraldi Toimunud on Kuusalu valla hariduskonverents
finantseerimist
(2019, 2020), mille sisu üheks osaks on omavaheline
kogemuste
jagamine.
Haridusasutused
on
kavandanud ühiselt koolitusi.
vallaeelarve

5.5. Investeerimisvajaduste loetelu
Objekt
Kiiu Kiigepõnni Lasteaed
Kolga Kool

Kolga Lasteaed

Kuusalu Keskkool

Kuusalu Kunstide Kool
Kuusalu Lasteaed Jussike

Kuusalu Noortekeskused

Investeerimisvajadus
arengukava perioodil
spordiväljaku ehitamine

Hinnanguline maksumus
finantseerimisallikas
40 000
Välisvahendid, omafin VE
koolimaja rekonstrueerimine,
800 000
spordiväljaku rekonstrueerimine
200 000
Välisvahendid, omafin VE
hoone
remondi
lõpetamine, 50 000
mänguväljakud
10 000
algklasside maja renoveerimine ja
veetorustike vahetamine,
laboriklassid, tööõpetuse
kompleks, kooli teede remont,
peasissekäigu esise plaatimine,
seiklusraja renoveerimine, siseõue
kujundamine; moodulkoolimaja (3
klassiruumi) rentimine
hoone remonttööd
rühmade õppetubade (7) lagede
katmine akustiliste plaatidega
Tuletõkkeuste paigaldamine (7)
Kiiu ja Kolga noortekeskustele
paremate ruumide rajamine

ja Aruanne
Rajatud on mänguaala kummikate 8844
Kivisillutis 24 036
Koolimaja rekontrueerimine 52 000
Rajatud on kooli spordiväljak 224 000
Hoone osaline
remont 51 912

renoveerimine,

rühmaruumide

1 000 000

Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse remont ja väljak
61 934, Kuusalu Keskkooli abihoone, skatepargi
valgustus,
hoone
parendamine
95
257,
projekteerimine 13 560
Moodulklasside rent kuus 5 000

100 000

Hoone remonttööd 182 841
Investeeringud 13 867

10 000
10 000
70 000
50 000

Kiiu Noortekeskus on olnud aastatel 2017-2018
asenduspinnal. Investeering valvesüsteemi 3105
Kiiu ja Kolga noortekeskused on suletud 2018. a

Vihasoo Lasteaed-Algkool

keskküttesüsteem, hoone
rekonstrueerimine, mänguväljakud

60 000
10 000

Vaba aja taristu

Mänguväljakud alevikes

20 000

Keskküttesüsteem on uuendatud 28 100,
(mänguväljak 6959), hoone rekonstrueerimine 56
447
Investeeringud on olnud oluliselt suuremad (ca 77
000)

