HARIDUSVALDKONNA ARENGUKAVA TÄITMINE 2022
Eesmärk

Tagatud on
jätkusuutlik
elukohalähedane
alusharidus

Tegevus

Täitmine

Kõigile lasteaias kohta vajavatele
lastele lasteaiakoha võimaldamine

Jõgeva vallas on tagatud uue õppeaasta algusest lasteaia
koht kõigile lastele, kes enne 1. aprilli on esitanud lasteaia
avalduse. Oleme püüdnud lahendada ka jooksvalt laekunud
avaldused. Ajutisi probleeme on esinenud Jõgeva linnas,
kus kõigile alla 3-aastastele lastele õppeaasta keskel ei
pruugi kohta olla. Oleme pakkunud ajutisi lahendusi
linnalähedastes lasteaedades.

Turvalise arengu- ja õppekeskkonna
võimaldamine alushariduses

Õppekeskkondade arendus toimub pidevalt.

Lasteaiakohtade piirkondliku vajaduse
hindamine ja vajadusel
ümberkorraldamine (juhtimine,
lasteaedade ühendamine, jne )

2022. aastal ühendatakse 3 lasteaeda ühe juhtimise alla:
Karikakar, Karukell, Aleviku Lasteaed. Sellega
kaasajastatakse juhtimine, majandusvaldkonna teenindus ja
õppeprotsessi juhtimine. Jätkatakse lasteaiakohtade
piirkondliku vajaduse hindamist.

Lasteaedade maine kujundamine ja
hoidmine

Pidev tegevus maine hoidmise ja parandamise nimel.

Laste abivajaduse õigeaegne
märkamine ja igakülgset arengut
tagavate tugiteenuste võimaldamine
lasteaedades

Otsitakse ülevallalisse tugiüksusesse spetsialiste.
Spetsilistide puudus on üle riigi suur.

Lasteaedade ventilatsiooniseadmete
kaasajastamine

Kurista lasteaeda on planeeritud 2022. aastaks
ventilatsiooniseadmete renoveerimine ja kaasajastamine.

Laste arvu analüüs ja piirkondliku
vajaduse hindamine vastavalt
muutustele

Jälgitakse pidevalt laste arvu piirkondades ja võrreldakse
ka Cumulus Consultingu uuringuga

Turvalise arengu- ja õppekeskkonna
võimaldamine üldhariduses

Pidevalt tegelevad asutuste juhid õppekeskkonna
arendamisega.

Koolikohtade piirkondliku vajaduse
hindamine ja haridusvõrgu
optimeerimine

Analüüsi tulemusena on võetud vastu Jõgeva
Vallavolikogu otsus OLPG gümnaasiumiosa sulgemise
kohta. 2022/2023. õppeaastal jätkab Palamusel ainult
12. klass ning 2023. aasta kevadel toimub viimane
Palamuse gümnaasiumilennu lõpetamine.

Tagatud on
jätkusuutlik
Koolide maine kujundamine ja
elukohalähedane
hoidmine
üldharidus
Õpilaste mahajäämuse õigeaegne
märkamine ja igakülgset arengut
tagavate tugiteenuste võimaldamine
koolides

Tugispetsialistide puudus on suur ning pidevalt otsivad nii
koolid kui ka Jõgeva Vallavalitsus tugispetsialiste.
Koolides kasutatakse nii abiõpetajaid kui ka tugiisikuid.

Koolide ventilatsiooniseadmete
kaasajastamine
Hariduse
taristukulude
optimeerimine

Haridusasutuste pindade optimaalne
kasutamine - koostöö teiste asutustega
või ülemäärase pinna realiseerimine

Otsitakse optimaalseid lahendusi.
Hetkel on Jõgeva Kunstikool üle viidud Piiri 1 koolimajja,
sinna tulevad ruumid ka Jõgevamaa Gümnaasiumi
täiskasvanute osakonnale.

Haridusasutuste ruumidele kasutuse
leidmine õhtupoolsel ajal (nt
täiskasvanute ringitegevus, vabaharidus
jne)
Võimalusel kasutada õppetöö välisel
ajal haridusasutuste ruume valla
huvikoolides
Tagatud on
jätkusuutlik
noorte huvidele
vastav
huviharidus ja
huvitegevus

Õpilaste
tunnustamine

Koolides ja piirkondades toimuva
Huviharidust ja huvitegevust toetatakse valla poolt ning
huvihariduse ja huvitegevuse toetamine. võimaldatakse tegevust eri piirkondades.
Huvihariduse õpikeskkonna
parendamine ja loovust edendava
huviõppe pakkumine ja arendamine.

2022. aastal ei ole loomemaja planeeritud.
2022. aastal kolis Jõgeva Kunstikool uutesse remonditud
ruumidesse Piiri 1 koolimajas.

Huvikoolide filiaalide avamine
väljaspool huvikooli statsionaarset
asukohta
Tublimate õppurite ja olümpiaadide
parimate tunnustamine

Igal aastal tunnustatakse kiituskirjaga põhikooli ja
medaliga gümnaasiumi lõpetajaid.

Valla stipendiumite eraldamine
edukatele gümnaasiumiõpilastele ja
kutsekoolide õpilastele

2021 anti välja 5 õpilasstipendiumi.

Hoonete ja ruumide
renoveerimine/rekonstrueerimine

Ehitatakse spordihoonet Jõgeva Põhikooli juurde.

Õuealade ja spordirajatiste arendamine Korrastatakse regulaarselt mänguväljakuid
Kaasajastatud
Tegeleb Luua Metsanduskool
õppe- ja kasvu- Luua Metsanduskooli hoonete ja
staadioni
renoveerimine
keskkond
IT arengu ja projektide soodustamine Seoses valla koolivõrgu korrastamisega on tekkinud
OLPG-l ja Laiuse Põhikoolil võimalus kaasajastada kooli
digitaristut.
Rahvusvahelise Kohalikes ja rahvusvahelistes
suhtlemise
koostööprojektides ja võrgustikes
aktiveerimine ja osalemine
koostööprojektides
osalemine
Valla elanike
elukestvas õppes
osalemise
toetamine
Jätkusuutlik
õpetajatega
kindlustamine ja
motivatsioonipaketi
arendamine

2022. aastal tegeletakse Ukrainast tulnud noorega.

Haridusasutuste ruumide pakkumine
kogukonna üritusteks õppetöövälisel
ajal, täiskasvanute täiendkoolitusteks ja
vabahariduslike kursuste läbiviimiseks
Noorte õpetajate motivatsioonipaketi
väljatöötamine ja arendamine.
Transpordikulude kompenseerimine.
Koostöö erinevate programmidega
(Noored kooli jms)

2022. aastal oleme otsinud tugispetsialiste ja püüame
pakkuda esmalt neile motivatsioonipaketti.

Õpetajate tunnustamine.

Aasta õpetaja valimine toimub jätkuvalt.

