Lisa 7 Valgamaa omavalitsuste hariduse hetkeseisu kirjeldus ja hindamine omavalitsuste kaupa
Lisa 7.6. Põdrala vald
PÕDRALA VALD
HARIDUSVALDKONNA ÜLEVAADE

I ÜLDANDMED JA KIRJELDAV OSA

Palun sellesse kasti valla/ linna haridusvaldkonna lühikirjeldus ja eripära, sest II osas saab lisada konkreetse kirjelduse.
Põdrala vallas on kaks kooli, Riidaja Põhikool ja Pikasilla Kool. Riidaja Põhikoolis õpib 40 last ning alusharidust omandavad lasteaias 20 last. Pikasilla Koolis
õpib 10 last. Väljaspool Põdrala valda omandavad alusharidust 5 last. Põhikooli haridust omandab väljaspool valda 22 õpilast, gümnaasiumi haridust 24
õpilast ning kutseharidust 14 noort.
Koolide varustatus pedagoogilise personaliga on hea. Osaletakse erialastel üldpedagoogilistel täienduskoolitustel. Koolid on renoveeritud ja olmetingimused
head. Vald maksab õpetajate palgarahale valla eelarvest täiendavalt juurde.
Kes ja kuidas koordineerib vallas/linnas hariduse valdkonda
Koordineerib Volikogu hariduskomisjon ja vallavanem, koolide direktorid.
Alus-, alg-, põhi-, gümnaasiumiharidus (mida ja miks kuhu maani täna antakse)
Riidaja Põhikooli juures omandatakse alusharidus. Alghariduse saab Riidaja Põhikoolist ja Pikasilla koolist ning põhihariduse Riidaja Põhikoolist.
Kutse- ja kõrgharidus (kui selles on üldse valla/linna vaates mingit pilti/teadmist)
Omandamise võimalus Põdrala vallas puudub.
Täiskasvanute taseme-ja täiendusõpe ning täiskasvanute huviharidus ( viimane hästi lühidalt, sest jõuab otsapidi kultuurivaldkonda muidu välja)
Riidaja küla ja Pikasilla küla käsitööringid.
Huviharidus, sh sport ja noortekeskused (kas on ja millised), siin võiks märkida ka tervisedenduse taas valla/linna vaates toimetamine
Huviharidus toimub koolide juures. Riidaja Põhikoolis tegutseb 7 ringi: spordiring, loodusring, mudilaskoor, käsitööring, puutööring, tantsuring ja
liikumisring. Pikasilla Koolis tegutseb 6 ringi: arvutiring, muusikaring, näitering, spordiring, meisterdamine ja liiklusring.
Lähim huviharidust pakkuv asutus on Tõrva Muusikakool, kus õpib 8 Põdrala valla last.
Huvialaringid on ka Riidaja Kultuurimaja juures: käsitööring, aeroobikaring, kunstiring ja laste näitering.
Sportlikuks vaba aja veetmiseks on vallas järgmised spordirajatised: Riidaja kooli võimla, toimuvad korvpalli ja võrkpalli treeningud kaks korda nädalas,
Riidaja treeningsaal (jõusaal), avatud kolm päeva nädalas, Riidaja multifunktsionaalne spordiväljak, saab mängida tennist, võrkpalli, korvpalli, Riidaja staadion
(kaasaegsed tartaankattega jooksurajad, jalgpalliväljak), mõisapargi võrkpalliplats, Leebiku küla võrkpalliplats ja jalgpalliväljak, Pikasilla staadion,
jalgpalliväljak, rannavolle – ja võrkpalliplats.
Riidaja Noortekeskus, remonditud 2010. aastal. Vabaaja sisustamiseks pakutakse mitmesuguseid mänge, televiisori, muusikakeskuse ja arvuti kasutamise
võimalus. Tähistatakse tähtpäevi ja toimuvad öökinod.
Tugiteenused õpilastele/noortele (lühidalt nimetada) ja karjääri ning nõustamisteenused (kus ja kuidas toimud vallast/linnast vaadatuna)
Karjäärinõustamine ja parandusõpe, toimuvad koolide juures.
Toetused õppijatele (taas lühidalt, keskendusega haridusel, mitte sotsiaalvaldkonnale)
Põhikooli lõpetamine 15€, gümnaasiumi lõpetamine 20€, gümnaasiumi lõpetamine hõbemedaliga 40€, gümnaasiumi lõpetamine kuldmedaliga 60€,
kutseõppeasutuse lõpetamine 15€. Koolilõuna on vallakoolides tasuta. Alusharidust omandavate laste toidupäev ja kohamaks kompenseeritakse valla lasteaias

täies mahus.
Transport (rõhuga õpilastransport kool-kodu ja huviharidusega seotu liikumine)
Õpilased, kes õpivad Põdrala valla koolides neile kompenseeritakse sõit sõidutõendi aluse. Sõidutõendi saamiseks koostavad koolid ühistranspori kasutavate
õpilaste nimekirjad ja esitavad need Põdrala Vallavalitsusele. Sõidutõendit taotlevate õpilaste andmed esitab sotsiaalametnik vedu korraldavale firmale,
sõidutõend väljastatakse õpilasele vallavalitsuse kaudu.
Eelnevaga seonduvalt hooned ja rajatised (lühidalt nimetada, sh kuuluvus)
Hooned ja rajatised kuuluvad Põdrala vallale väljaarvatud Riidaja staadion ja Riidaja multifunktsionaalne mänguväljak mis on MTÜ Põdrala Külade
Ühenduse omandis.
Tabel 1. Andmed valla/linna arendus- ja strateegiliste dokumentide kohta, millega kujundatakse haridusvaldkonda
(NB Palun, ärge nimetage siin asutuste põhimääruseid ega põhikirju)
Dokumendi
Mida reguleerib
Kus/kes kinnitanud
Kaua kehtib
Veebilink või asukoht
nimetus
Põdrala valla
valla arengut
Põdrala Vallavolikogu
2025
www.podrala.ee
arengukava
Riigi Teataja
Riidaja Põhikooli kooli arengut
Põdrala Vallavolikogu
2017
www.podrala.ee
arengukava
Riigi Teataja
Pikasilla kooli
kooli arengut
Põdrala Vallavolikogu
2015
www.podrala.ee
arengukava
Riigi Teataja
Õpilaste
Põhikooli ja
Põdrala Vallavolikogu
kuni muutmiseni,
www.podrala.ee, Riigi Teataja
sõidukulutuste
Gümnaasiumi
18.02.2011 nr 4
kehtetuks
hüvitamise kord
päevases
tunnistamiseni
õppevormis
õppivatele
õpilastele
sõidusoodustuste
andmine
Toidupäeva
koolilõuna
Põdrala Vallavolikogu
kuni muutmiseni,
www.podrala.ee
maksumuse
arvestuslik
27.01.2012 nr 1
kehtetuks
Riigi Teataja
kinnitamine
maksumus
tunnistamiseni

II ANALÜÜSIV OSA
Hetke- ja arenguvaate hinnangu lahtrisse märkige skaala number, mis iseloomustab antud kriteeriumi toimivuse taset.Iga hindamisvaldkonna kohta palun
märkige kaks numbrit. Esiteks hindate olemasolevat „hetke“. Nt gümnaasiumiharidus Hetkevaade 1 ja siis areng Arenguvaade 2 .Milles on arenguvajadused, seda toode
välja kuni kolme alapunktiga. NB, Kindalasti, palun, lähtuge nendest samadest dokumentidest oma hetkevaate ja arenguvaate esitamisel, mis punktis I nimetasite.
Selle tabeli koostamiseks s ei pea tegema eraldi ajarünnakuid. On väga hea, kui suudate kogu kirjeldava osa esitada nii, et see mahub 3-4 leheküljele ( osad II-III)

Hetkevaade
1= vastab nõutavale tasemele
2= pigem vastab nõutavale tasemele
3= pigem ei vasta nõutavale tasemele
4= ei vasta nõutavale tasemele

Arenguvaade
1=tagab jätkusuutliku arengu
2= pigem tagab jätkusuutliku arengu
3= pigem ei taga jätkusuutlikku arengut
4=ei taga jätkusuutlikku arengut

KOHALIKU OMAVALITSUSE HARIDUSVÕRK

1.1.HINDAMISVALDKOND: Alusharidus
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Olemas alusharidust pakkuv asutus Riidaja kooli juures
Koht/olulisus maakondlikus vaates Väga oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada ) Asub Põhikooli juures Kvalifitseeritud pedagoogide personal Tänapäevaselt rekonstrueeritud ruumid
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Tulevikus vajadus avada teine rühm
1.2. HINDAMISVALDKOND: Alg-ja põhiharidus
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Olemas kaks algharidust ja üks põhiharidust pakkuv asutus
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada ) Kvalifitseeritud pedagoogide personal. Olemas nõuetele vastavad ruumid ja sisustus
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Tulevikus on vallas üks kool
1.3.HINDAMISVALDKOND: Gümnaasiumiharidus
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
1.4.HINDAMISVALDKOND: Kutse-ja kõrgharidus
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)

Hinnang
Hetkevaade
1

Arenguvaade
1

1

2

-

-

-

-

1.5.HINDAMISVALDKOND: Elukestev õpe
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Toimub projektipõhiselt
Koht/olulisus maakondlikus vaates
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)

2

3

HARIDUSVÕRKU TOETAVAD TEENUSED JA TOETUSE, HUVIHARIDUS JA NOORTETÖÖ

Hinnang
ArenguHetkevaade
vaade
2.1.HINDAMISVALDKOND: Tugiteenused õpilastele/noortele
2
2
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Tugisüsteemide rakendamine laste arengu toetamiseks (pikapäevarühm, aine konsultatsioonid,
täiendav õpe õpivälisel ajal, individuaalne õppekava). Riidaja Noortekeskus, valla noorte kogunemiskoht, vabaaja sisustamine
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada ) Varajane erivajaduste märkamine. Individuaalne tegelemine õpilastega
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Tugispetsialisti olemasolu. Noorsootööspetsialisti olemasolu
2.2.HINDAMISVALDKOND: Karjääri-ja nõustamisteenused
2
2
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus)
Toimub õpilaste esmane juhendamine karjääri- ja õpivalikute tegemisel
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada ) Karjäärikoordinaator olemas Hea koostöö Valgamaa Noorte Nõustamiskeskusega
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Võiks olla õppekavas karjääriõppe valikaine tunnina
2.3.HINDAMISVALDKOND: Toetused õpilastele ja õppijatele
1
1
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Ranitsatoetus, esimesse klassi astunutele. Toetused kooli lõpetamise puhul. Koolilõuna on
vallakoolides tasuta. Alusharidust omandavate laste toidupäev ja kohamaks kompenseeritakse valla lasteaias täies mahus.
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
2.4. HINDAMISVALDKOND: Huviharidus ja noortekeskused ja -toad
1
1
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Huviharidus toimub koolide juures. Riidaja Põhikoolis tegutseb 7 ringi: spordiring, loodusring,
mudilaskoor, käsitööring, puutööring, tantsuring ja liikumisring. Pikasilla Koolis tegutseb 6 ringi: arvutiring, muusikaring, näitering, spordiring, meisterdamine
ja liiklusring. Lähim huviharidust pakkuv asutus on Tõrva Muusikakool, kus õpib 8 Põdrala valla last. Huvialaringid on ka Riidaja Kultuurimaja juures:
käsitööring, aeroobikaring, kunstiring ja laste näitering.
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada )

Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)
1
2.5 HINDAMISVALDKOND: Õpilastransport ja liikumise logistika
1
Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu lühipõhjendus) Õpilasringi sõidab koolibuss. Õpilased, kes õpivad Põdrala valla koolides neile kompenseeritakse
sõit sõidutõendi aluse
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada )
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada)

RESSURSID JA INVESTEERINGUD

3. HINDAMISVALDKOND: Ressursside juhtimine. Infrastruktuur ja investeeringud

Hinnang
Hetkevaade
2

Arenguvaade
2

Kriteeriumi lühikirjeldus (sh enesehinnangu põhjendus: finantsressursside juhtimine; siia võib nimetada ka hariduse osa
eelarvest, materiaal-tehnilise ja infotehnoloogilise baasi asjakohasus ja otstarbekas kasutamine haridusvaldkonna eesmärkide
saavutamiseks; hooned, investeeringud, personal).
Koht/olulisus maakondlikus vaates Oluline
Tugevused (kuni 3 nimetada ) Olemas korralik materiaal-tehniline ja infotehnoloogiline baas. Hooned ja rajatised on korralikult
renoveeritud. Sportimiseks on suurepärased tingimused loodud
Arenguvajadused (kuni 3 nimetada) Lähiajal vajalik rajada uus kanalisatsiooni torustik.
Alljärgnev tabel on oma ülesehituselt sarnane Valga maakonna arengukava investeeringute ja tegevuste kavaga. Tõsi, ta on kaugeleulatavam. Kui 4 aasta pikkune periood on
KOVi ühe valitsemisperioodi tervik, siis + 3 aastat on keerulisem prognoosida. Palun, aga püüdke siiski. Eriti on seda siis hea teha, kui KOVi arengukava on aastani 2020 või
enam. Juhul, kui KOV arengukava seda perioodi kuidagi ei kata, siis palun lisage märkus. Kasutage eurodes märkimist. Kui summat ei tea (st seda pole KOVi arengukava
tegevuskavas ka märgitud), aga tegevus/ investeering on oluline märkige X. Samuti soovitan väiksemate summade kui 1000 (€) kastutada X-ga märkimist.
Tegevuste nimetamisel palun olge „riigimehelik“, kuid ka enesekeskne ja tehke sellest lähtudes parim valik: märkige oluline tegevuse maakonna ja KOV vaates maakonna ja
oma KOVi haridusvaldkonna eesmärkidest lähtudes. Selleks, et maakonna vaadet kiiremini leida, on kirjale lisatud Valgamaa arendusstrateegia maatriksid ja investeeringute
kava väljavõte, kus on toodud haridus, noorsootöö ning need investeeringukava osad, kus on märgitud haridust/kooli/koolitust.

RESSURSSIDE JA TEGEVUSTE KAVA AASTANI 2020 HINDAMISVALDKONDADE KAUPA
Etteantud aeg ei ole piisav antud tabeli täitmiseks

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Vastutaja

Partnerid

Vastutaja

Partnerid

Märkused, selgitused (s.h kui
projekt jätkub pärast 2018., siis
välja tuua prognoositav
kogumaksumus)

1..HINDAMISVALDKOND:
1.

Alusharidus

2.

Põhiharidus

3.

Gümnaasiumiharidus

4.

Kutse-ja kõrgharidus
Elukestev õpe

5.

Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€)
II HINDAMISVALDKOND

1. Tugiteenused õpilastele/noortele
2. Karjääri-ja nõustamisteenused

3. Toetused õpilastele ja õppijatele

4.

Huviharidus, noortekeskused ja -toad

2014

2015

2016

2017

2018

+2019

2020

Märkused, selgitused

5. Õpilastransport ja liikumise logistika
Teostamise aeg ja planeeritav maksumus aastate lõikes (€)
Vastutaja
III HINDAMISVALDKOND

2014

2015

2016

2017

1. Investeeringud haridusasutuste hoonetesse ja rajatistesse
2. Investeeringud haridusega seotud objektidesse ja/või vahenditesse

2018

+2019

2020

Partnerid

Märkused, selgitused

