AVINURME VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Avinurme valla arengukava 2007-2013
täiendamine

24.11.2010.a.nr.28

Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, Avinurme Vallavolikogu
22.09.2010.a.otsuse nr 40 Avinurme valla arengukava 2007-2013 muutmise algatamine ,
tutvunud Avinurme Gümnaasiumis toimunud kooli arengukava koostamise
vahekokkuvõtete ning läbiviidud SWOT analüüside tulemustega, Avinurme
Vallavalitsuse ettepanekul
Avinurme Vallavolikogu m ä ä r a b:
§ 1 Muuta Avinurme valla arengukavas valla hallatava asutuse nimetus Avinurme
Keskkool nimetusega Avinurme Gümnaasium.
§ 2 Täiendada Avinurme valla arengukava 2007-2013 punkti 1.4.2. sõnastades punkt
alljärgnevalt:
1.4.2. Avinurme Gümnaasium
Hetkeolukord
Kooli kasutuses on kolm hoonet:
1912.a.ehitatud vana õppehoone, mille I korrusel asub kooli söökla.
1973.a.valminud juurdeehitus, tänaseks kooli 2007 aastal renoveeritud õppehoone.
1975.a. valminud spordihoone.
Spordihoones renoveeritud riietus- ja pesuruumid 2007.aastal . Hoone keldrikorrusele
rajatud 2008 aastal kaasaegsed poiste tööõpetuse klassiruumid. Ülejäänud osa hoonest sh
spordisaal on halvas olukorras.

Kooli vana õppehoone katus renoveeritud 2008.a. Väljavahetamist vajavad uksed, aknad
kütte-, ventilatsiooni – ja elektrisüsteemid. Hetkel asub hoone I korrusel kooli söökla,
köök ja kooli kohvik.
Hoonetes puudub automaatne tulekahju teavitussüsteem ( ATS )
Spordihoones ja kooli vanas õppehoones on küttekulu võrreldes renoveeritud
õppehoonega lubamatult suur.
Tegevused:
Rekonstrueerida spordihoone kaasaja nõuetele vastavaks spordikompleksiks.
Vana kooli õppehoones luua tingimused II korrusel õpilaskodu rajamiseks või õpilaste
majutuse ( internaadi ) taasloomiseks. Vajadusel kasutusele võtta hoone III korrus.
Leida võimalused hoonete energiakulu vähendamiseks.
Tulemused:
Kooli õppehoone rekonstrueerimine ning kaasaegse sisustuse ja õppevahendite
soetamine on loonud suurepärase õpikeskkonna. Spordihoone ning vana koolihoone
rekonstrueerimine

looks

kaasaegse

koolikompleksi,

kus

lisaks

suurepärastele

õppimisvõimalustele on loodud tingimused sportimiseks ja kaugemalt õppimaasunutele
majutuseks.
Hetkeolukord:
Ulvi Põhikooli sulgemine suurendas alates 2004 aastast Avinurme Keskkooli
õpilaste arvu. Alates

2009 aastast õpilaste arv väheneb. Õpilaste arvu edasise

vähenemise vältimiseks on vajalik igaaastaselt üle vaadata ja analüüsida kooli
arengukava, viies vajadusel sisse uusi põhjendatud arengustrateegiaid arvestades valla ja
naaberomavalitsuste arenguid.
Prognoositavat õpilaste arvu saab parandada läbi Avinurme piirkonna ja siinse kooli
tõmbejõu suurendamise ümbruskonnas ning läbi demograafiline situatsiooni paranemise

kooli teeninduspiirkonnas. Oluline on leida ja välja tuua kooli eelised ning nende
arendamismehhanismid lähiaastateks.

Tegevused:
Kooli tõmbejõu suurendamiseks tuleb:
-anda konkurentsivõimelist haridust;
-rakendada koolis õpilaste hulgas populaarseid ja tulevikus tööjõuturul läbilöövaid
õppesuundi;
-luua kaasaegsed õppimise ja õpetamise tingimused (arendada IKT-vahendeid, täiendada
füüsilist õpikeskkonda jne.);
-luua kaugemalt õppima tulijatele õpilaskodu;
-kaasajastada sportimise võimalusi (renoveerida spordikompleksid:võimla, staadion);
-panustada mitmekülgsesse huviharidusse.
§ 3 Määrus jõustub 01.12.2010.a.
/ allkiri /
Aivar Saarela
Volikogu esimees

