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Adavere Põhikooli arengukava 2019–2024 kinnitamine
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 järgi koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks
kooli arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse kooli
arengu eesmärgid ja põhisuunad.
Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade
koostamise kord“ § 10 kohaselt koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks kooli arengukava
vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Kooli arengukava koostamise aluseks on valla
arengukava ning sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.
Sama paragrahvi lõike 7 järgi kinnitab kooli arengukava volikogu oma otsusega.
Adavere Põhikooli direktori Sirje Jõemaa taotlus arengukava kinnitamiseks on registreeritud
Põltsamaa Vallavalitsuse dokumendiregistris 9. jaanuaril 2019 nr 10-3/2019/69-1.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 6
„Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord“ § 10 lõike 7 alusel.
1. Kinnitada Adavere Põhikooli arengukava 2019–2024 vastavalt lisale.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik
otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Andres Vään
vallavolikogu esimees
Seletuskiri otsuse eelnõule „Adavere Põhikooli arengukava 2019–2024 kinnitamine“
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 22 lõige 1 sätestab tegevused ja küsimused, mis
kuuluvad volikogu ainupädevusse. Õigusaktiga kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse
või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud küsimused otsustab omavalitsusüksuse nimel
volikogu.
Adavere Põhikooli direktori Sirje Jõemaa esitatud taotlus arengukava kinnitamiseks on registreeritud
vallavalitsuse dokumendiregistris 9. jaanuaril 2019 nr 10-3/2019/69-1.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 järgi koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks kooli
arengukava. Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks. Arengukavas määratakse kooli
arengu eesmärgid ja põhisuunad.
Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse,
õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab kooli pidaja või
tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud korras.
Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule,
õpilasesindusele ja õppenõukogule. Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli
veebilehel.
Põltsamaa Vallavolikogu 15. veebruari 2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade
koostamise kord“ § 10 kohaselt koostatakse kooli järjepideva arengu tagamiseks kooli arengukava
vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Kooli arengukava koostamise aluseks on valla
arengukava ning sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.
Kool töötab välja arengukava projekti koostöös hoolekoguga, õpilasesindusega, õppenõukoguga ning
ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli ning esitab selle vallavalitsusele. Kool avalikustab kooli
arengukava projekti või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks valla ja kooli veebilehel.
Igal isikul on õigus avalikustamise ajal esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.
Arengukava projekt koos esitatud muudatusettepanekutega saadetakse tagasi kooli hoolekogule,

õpilasesindusele ja õppenõukogule arvamuse andmiseks. Kool avalikustab kooli arengukava oma
veebilehel ja loob võimaluse arengukavaga tutvumiseks koolis paberil. Kooli arengukava kinnitab
volikogu oma otsusega. Adavere Põhikooli arengukava 2019-2024 projektile oli oma arvamuse
andnud hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesindus.
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