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1. Sissejuhatus
Narva Paemurru Spordikool püstitab eesmärke ja planeerib sporditegevust iga-aastaselt. Selleks on töötatud
välja strateegiline dokument, milles on tehtud ülevaade kooli tegevusest, kirjeldatud praegust olukorda,
püstitatud strateegilised eesmärgid ning loetletud kavandatud üritused aastateks 2023-2027.
Spordikooli arengukava lähtub huvikooli seadusest, noorsootöö seadusest, spordiseadusest, Narva linna
arengukavast, Narva Paemurru Spordikooli põhimäärusest, Narva linna noorsootöö arengukavast ja Eesti
Vabariigi teistest õigusaktidest.
Narva Paemurru Spordikooli arengukava koostamise eesmärgil moodustati töörühm, mis töötas arengukava
struktuuri loomise kallal.
Narva Paemurru Spordikooli arengukava oli koostatud töörühma, kooli juhtkonna, treener-pedagoogide,
õpilaste ja lastevanemate koostöös. Arvesse on võetud kõik ideed ja ettepanekud.

Missioon
Narva Paemurru Spordikool loob vaba aja veetmise võimalusi lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Spordikool pakub lastele ja noortele süvendatud spordihariduse ja isiksuse arengu võimalusi.

Visioon
Narva Paemurru Spordikool on munitsipaalasutus, kus lastel ja noortel on võimalik arendada oma
spordioskusi ning saada teoreetilisi teadmisi spordivaldkonnas. Spordikoolis võib treenida rühmas või
individuaalselt. Kõik spordikoolis pakutavad tegevused aitavad noorte tervise tugevnemisele kaasa ja
võimaldavad noortel näidata oma algatusvõimet üles.
Spordikooli kasvandikud võtavad aktiivset eluviisi omaks ja ei näe igapäevaelu ilma liikumise ja aktiivse
suhtlemiseta. Treenerid motiveerivad õpilasi ja toetavad õpilaste huvi spordi vastu.
Treenerid ise on uudishimulikud õppijad, kes arenevad pidevalt. Spordikooli keskkond innustab töötajaid ja
õpilasi arenema.
Spordikooli meeskond töötab spordi nimel, et aktiivsest eluviisist saaks tulevikus iga inimese elu lahutamatu
osa.
2. Narva Paemurru Spordikooli üldandmed

Nimi: Narva Paemurru Spordikool
Aadress: 26. Juuli tänav 4, Narva linn, Ida-Virumaa 20104
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Tegevus: Narva Paemurru Spordikool tegutseb põhimääruse alusel (kehtestatud Narva Linnavalitsuse
19.03.2008. a määrusega nr 335).

Registrikood: 75024449
Asutamise kuupäev: 01.09.1953. a.
Esialgu oli koolis vaid 1 spordiala – iluvõimlemine.
Ajavahemikul 1955-1990 avati koolis veel 12 osakonda.
Praegu on Narva Paemurru Spordikool ainus Narva spordikool, mis annab spordiharrastajatele võimaluse
kasutada ja arendada oma potentsiaali järgmistel spordialadel: jäähoki, kergejõustik, iluuisutamine, poks,
korvpall, laskesport, lauatennis ja iluvõimlemine. Peale sporditreeninguid pakume linnaelanikele ka vaba aja
veetmise võimalusi. Meie jääväljak on avatud mitte ainult jäähoki ja iluuisutamise treeningutele ja
võistlustele, vaid ka kodanike uisutamiseks. Kogu hooaja vältel üürib jääväljakut ka mitu Narva
jäähokiklubi. Õppeaasta jooksul külastavad jäähalli lasteaedade kasvandikud ja üldhariduskoolide õpilased.
Kool pakub ka staadioni kasutamise võimalusi. Kõik koolidevahelised võistlused toimuvad kooli staadionil.
Narva Paemurru Spordikool muudab linnaelanike elu mitmekesisemaks ja avardab inimeste aktiivse
ajaveetmise võimalusi.
Spordikooli peamised ülesanded on: lastele ja noortele vabal ajal sporditegevuste võimaluste loomine,
tervise edendamine, igakülgse füüsilise arengu tagamine, parimate sportlaste väljaselgitamine ja
kasvatamine, kes edukalt kaitsevad linna ja riigi au rahvusvahelistel võistlustel, Euroopa- ja
maailmameistrivõistlustel.
Spordikooli tähelepanuväärne iseärasus on asjaolu, et kooli spordibaasid asuvad erinevates linnaosades.
Koolil on olemas vastav materiaal-tehniline baas. Koolis töötavad kvalifitseeritud spordispetsialistid.
3. Narva Paemurru Spordikooli seisund ja õppe arendamine
Narva Paemurru Spordikool töötab 7 päeva nädalas kell 8.00-22.00.

Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab kuni järgmise kalendriaasta 31. augustini. Õppeperiood algab 1.
septembril ja kestab 44 nädalat. Koolivaheajad kestavad 8 nädalat õppeaasta jooksul. Spordikooli iga huviala
õppeperiood lõpeb iga kalendriaasta 24. augustil. Kõigil huvialadel on kohustuslik vaheaeg igal aastal 25.
augustist kuni 31. augustini. Iga huviala õppeperiood ja vaheajad kehtestatakse spordikooli direktori
käskkirjaga igal aastal hiljemalt 1. septembril, võttes arvesse kehtiva põhimäärusega ettenähtud õppeperioodi
lõppu ja kohustuslikku vaheaega.
Õppe-

ja

kasvatustöö

põhineb

järjepideval

ja

plaanipärasel

treeningutööl

kolmes

järjestikuses

spordimeisterlikkuse tasemes: algettevalmistustase, õppe-treeningu ettevalmistuse tase, meisterlikkuse tase.
Õppijaid viiakse järgmisele spordimeisterlikkuse tasemele, kui nad vastavad õppekavas kehtestatud ülemineku
standartidele. Üleminek vormistatakse direktori käskkirjaga.
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Õpperühmade moodustamisel võetakse arvesse õppijate vanust, kogemust, funktsionaalseid võimalusi,
spordimeisterlikkuse taset, meditsiiniliste ülevaatuste tulemusi ja õppijate soovi sporditegevuste vastu, et
saavutada suure koormuse kõrval parimaid sporditulemusi.
Spordikooli õppeprotsess toimub õpperühmades ja individuaalselt.
Õppetund kestab 45 minutit. Õppetundide arv õppepäevas ja nende järjekord kehtestatakse tunniplaanis.
Spordikooli õppeprotsessi korraldamises kasutatakse erinevaid õppevorme ja –meetodeid, sh:
• õppetunnid ja teoreetilised tunnid rühmades;
• individuaalõppetöö;
• spordivõistlused;
• spordilaagrid;
• treeningud;
• spordikohtuniku ja instruktori praktika;
• spordivarustuse, treeningute ja võistluste analüüs;
• meditsiinilised ülevaatused, ravi- ja rehabilitatsioonitegevused;
• muud õppevormid ja -meetodid, mis on vastavate huvialade õppeplaanidega ettenähtud.
Narva Paemurru Spordikoolis on praegu 8 huviala.
Kooli õpilaste arv on viimastel aastatel olnud üle 700.
Õpperühmade arv on 67.

4. Narva Paemurru Spordikooli baasid
Narva Paemurru Spordikoolil on sporditegevuse korraldamiseks järgmised spordibaasid:

Narva Paemurru spordikooli jäähall – 26. juuli 4

ehitusaasta - 2004

Seisund on rahuldav, vajab remonti.
Vajalik on inventari pidev uuendamine. Jäähallis on olemas koreograafiasaal, konverentsisaal. On varustatud
erinevad kohad treeningute korraldamiseks, on olemas jõusaal. Majas tegutseb spordivarustuse pood.
Jäähalli külastab päevas keskmiselt 300 inimest. Need on spordikooli õpilased, aga samuti üürnikud,
erinevate organisatsioonide esindajad, üldhariduskoolide õpilased ja linnaelanikud.
Iga-aastaselt tulevad treeningkogunemistele jäähalli noored jäähokimängijad ja iluuisutajad Lätist, Leedust
ja Soomest.
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Narva Paemurru spordikooli staadion – 26. juuli 4

ehitusaasta - 1986

Seisund on ebarahuldav, vajab remonti.
Staadioni järele on väga suur nõudlus linnaelanike poolt. Staadionil korraldatakse spordikooli õppetööd
kergejõustiku, jäähoki, poksi ja iluuisutamise huvialadel. Staadioni kasutavad ka lähedal asuvad koolid ja
lasteaiad. Staadionil treenib ja korraldab kodumänge jalgpalliklubi Narva Trans, kes mängib Eesti
meistrivõistlustel Premium-liigas. Iga-aastaselt toimuvad staadionil kergejõustiku A. Paali ja N. Küttise
memoriaalvõistlused,

Ida-Virumaa kergejõustiku

meistrivõistlused.

Aeg-ajalt

toimuvad staadionil

liikumispuudega isikute võistlused kergejõustikus ja bocce mängud. Staadioni kasutavad regulaarselt
politsei ja päästeamet.

Narva Paemurru spordikool poksihoone – 26. juuli 4

ehitusaasta - 1986

Seisund on rahuldav, vajab remonti.
Hoone on poksi huviala peamine baas. Treeningutingimused on head, hoone teisel korrusel on 2019. aastal
tehtud remont. Renoveeritud on spordisaal (sh on soetatud poksiring, erinev inventar), riietusruumid, saun,
treenerite tuba ja muud ruumid.
Hoone 1. korrusel on jõusaal, riietusruumid ja teised remonti vajavad ruumid.
Loetletud ruume kasutavad igapäevaselt spordikooli kasvandikud, üürnikud, klubi Narva Trans ja
spordiharrastajad.
Poksisaalis toimuvad iga-aastaselt erinevad võistlused, riiklikul tasemel ja rahvusvahelised. Linna avatud
meistrivõistlustest võtavad osa poksijad Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest.

Narva Paemurru Spordikooli lauatennisehall – Fama 2

ehitusaasta - 1991

Seisund on rahuldav, vajab remonti.
Hoone on lauatennise huviala peamine baas. Treeningutingimised on head.
Tennisehallis toimuvad iga-aastaselt erinevad võistlused, riiklikul tasemel ja rahvusvahelised.
Tennisehalli kasutavad igapäevaselt ka lasteaedade kasvandikud ja üldhariduskoolide õpilased erinevate
projektide raames, üürnikud.
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5. Narva Paemurru Spordikooli meeskond
Terve emotsionaalne õhkkond. See tähendab, et inimesed tunnevad, et spordikoolis on ohutud töötingimused.
Töökonflikti korral püüavad pooled kompromissi poole. Viisakus, korrektsus ja ausus. Need on terve õhkkonna
loomise peamised põhimõtted.

Pedagoogid

Narva Paemurru Spordikooli õppekava on koostatud seadusandluse alusel ning lähtuvalt spordikooli ees
seisvatest eesmärkidest. Treener-pedagoogide kvalifikatsioon vastab nõuetele.
Spordikooli tähelepanu keskmes on kasvandikud ja nende potentsiaali arendamine.

Pedagoogid aitavad omandada spordimeisterlikkuse aluseid, avastada sportlase unikaalseid võimalusi ja neid
arendada, saavutada parimaid sporditulemusi. Pedagoogid pööravad suurt tähelepanu isikutevaheliste suhete
kasvatamisele õpilastel, suunavad õpilasi käituma kooskõlas üldtunnustatud normidega. Peale õppe- ja
kasvatustööd treenerid korraldavad koos õpilaste ja vanematega erinevaid võistlusi, perepidusid, laagreid ja
muid üritusi, mis aitavad õpilaste ühtekoondamisele kaasa.
Paemurru spordikoolis töötab 26 treener-pedagoogi, 3 koreograafi ja muusikasaatja.
Kõikidel treeneritel on Eesti Olümpiakomitee kinnitatud treenerikvalifikatsioon. Koreograafidel ja
muusikasaatjal on dokumentaalselt tõendatud erialane haridus.
Pedagoogid täiendavad pidevalt oma teadmisi, võttes osa erialastest koolitustest, meistriklassidest ja
konverentsidest.
Spordikooli pedagoogid korraldavad regulaarselt üritusi ja osalevad neis: spordivõistlused, konkursid,
kohtumised, erinevad projektid.
Koolijuhtkond ja töötajad
Paemurru spordikooli juhtkonna ja töötajate koosseisus on 42 inimest.

Spordikooli Paemurru koosseis
Kategooria
Administratiiv-personal
Pedagoogiline personal
Abi- ja teenindav personal
Kokku

Töötajate arv
7
30
35
72

7

%
9,72
41,67
48,61
100

Spordikooli Paemurru pedagoogid

Sugu
Naised
Mehed
Kokku

Pedagoogide arv
17
13
30

%
56,67
43,33
100,00

Spordikooli Paemurru pedagoogiline personal – hariduslik tase:
Pedagoogid
Kõrgharidus
Kesk-eriharidus
Kokku

Pedagoogide arv
27
3
30

%
90
10
100,00

Narva Spordikooli Paemurru pedagoogide vanuseline koosseis:
Vanus
Kuni 30 aastat
30-39 aastat
40-49 aastat
50-65 aastat
Üle 65 aastat
Kokku

Pedagoogide arv
2
4
5
13
6
30

Narva Spordikooli Paemurru pedagoogiline personal – treenerikutse:
EKR kutsetase
EKR3
EKR4
EKR5
EKR6
EKR7
EKR8
Kokku

Treenerikutsete arv
1
1
3
18
3
0
26

8

%
3,85
3,85
11,54
69,22
11,54
0
100,00

%
6,67
13,33
16,67
43,33
20
100,00

6. Narva Paemurru Spordikooli huvialad ja treenerid
Jäähoki
Huvialal töötab 6 treenerit.
5 treeneril on kõrgharidus ja vanemtreeneri kvalifikatsioon (EKR 6), 1 treeneril on keskeriharidus ja treeneri
kvalifikatsioon (EKR 5).
Huvialal on 11 õpperühma.
Iluuisutamine
Huvialal töötab 3 treenerit, koreograaf ja muusikasaatja.
Kõigil n kõrgharidus. 2 treeneril on vanemtreeneri kvalifikatsioon (EKR 6) ja 1 treeneril meistertreeneri
kvalifikatsioon (EKR 7).
Huvialal on 8 õpperühma.
Poks
Huvialal töötab 2 treenerit.
Kõigil n kõrgharidus ja vanemtreeneri kvalifikatsioon (EKR 6).
Huvialal on 6 õpperühma.
Kergejõustik
Huvialal töötab 2 treenerit.
Kõigil n kõrgharidus ja vanemtreeneri kvalifikatsioon (EKR 6).
Huvialal on 5 õpperühma.
Korvpall
Huvialal töötab 2 treenerit.
Kõigil n kõrgharidus. Ühel treeneril on vanemtreeneri kvalifikatsioon (EKR 6), teisel treeneril on treeneri
kvalifikatsioon (EKR 5).
Huvialal on 5 õpperühma.
Iluvõimlemine
Huvialal töötab 4 treenerit, 2 koreograafi, muusikasaatja.
Kõigil n kõrgharidus. Ühel treeneril on meistertreeneri kvalifikatsioon (EKR 7). kahel treeneril on vanemtreeneri
kvalifikatsioon (EKR 6) ja ühel treeneril on treeneri kvalifikatsioon (EKR5).
Huvialal on 11 õpperühma.
Lauatennis
Huvialal töötab 3 treenerit.
Kahel treeneril on kõrgharidus. Ühel treeneril on vanemtreeneri kvalifikatsioon (EKR 6), teisel treeneril on
nooremtreeneri kvalifikatsioon (EKR 4), kolmandal treeneril on treeneriabi kvalifikatsioon (EKR 3).
Huvialal on 8 õpperühma.
Laskesport
Huvialal töötab 4 treenerit.
Kõigil n kõrgharidus. Ühel treeneril on meistertreeneri kvalifikatsioon (EKR 7). kolmel treeneril on vanemtreeneri
kvalifikatsioon (EKR 6).
Huvialal on 11 õpperühma.
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7. Arengustrateegia aastani 2027
Narva Paemurru Spordikooli arengu võimalused ja riskid – SWOT-analüüs.
Sisemised mõjufaktorid

Välised mõjufaktorid

Tugevad pooled

Võimalused

1. Igakülgseks arenguks võimaluste olemasolu.

1. Spordikooli väliste sidemete laiendamine.

2. Huvide mitmekesisus.

2. Noorte ja laste tegevusse kaasatuse suurendamine

3. Sõbralik meeskond.

tegevuste laiendamise arvelt.

4. Püsiv, kogenud ja kvalifitseeritud treener-

3. Informatsiooni taseme võimaluste laiendamine.

pedagoogide koosseis.

4. Projektitöö laiendamine.

5. Noorte ambitsioonidega treenerite olemasolu.

5. Vanematega töö arendamine.

6. Kvalifitseeritud administratiivtöötajate

6. Spordiürituste projektide elluviimine koostöös

olemasolu.

teiste spordiorganisatsioonidega.

7. Kõrgtasemeliste riiklike ja rahvusvaheliste

7. Pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmise võimaluste

spordiürituste korraldamine.

leidmine.

8. Õpilaste meisterlikkuse tase võimaldab

8. Spordiürituste korraldamine linna-, riiklikul ja

spordikoolil osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes

rahvusvahelisel tasemel.

võistlustes.

9. Garaaž-remondikoda kooli varustuse ja transpordi

9.

remondiks.

Meeskonna osalemine linna spordielus.

10. Arendatud taristu avardab suuri võimalusi
enesearenguks spordikoolis.
11. Spordikoolil on olemas oma buss.
12. Spordikoolil on olemas kaasaegne
jääpuhastusmasin.
13. Oma spordibaaside olemasolu.
14. Kõigile IIHF standartidele ja nõuetele vastav
jääväljak.
15. Tihe ja edukas koostöö teiste
organisatsioonidega.
16. Kool osutab erinevaid teenuseid ja toob tulu
(üür, piletid).
17. Kindel finantsseis.
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Nõrgad küljed
1. Õppijate liikumised õppeaasta
jooksul.
2. Spordibaaside ebapiisav uuendamine.
3. Vananenud spordivaruustus.

Ohud
1. Laste vähenemine õpperühmades.
2. Lastel on kõrge koormus koolides, mille
tulemusel on neil vähe vaba aega.

4. Piiratud finantsressursid.

3. Konkurentsi teravnemine linnas teiste
huvikoolide poolt.

5. Kaasaegse kergejõustikustaadioni
puudumine.

4. Personaliprobleem – noored ei soovi
töötada treeneritena (madal töötasu).

6. Ebapiisav saalide arv iluvõimlemise,
korvpalli ja kergejõustiku treeninguteks;
samuti üldfüüsiliseks ettevalmistuseks
jäähoki ja iluuisutamise huvialadel.

5. Huvikoolide tähtsuse vähenemine riiklikus
haridussüsteemis.
6. Elanikkonna tervise halvenemine.

7. Riigikeele ebapiisav oskus treenerpedagoogidel.

Antud SWOT-analüüs mängis tähtsat rolli spordikooli arengukava koostamise algetapil. See ei peegelda vaid
olukorda ja spordikooli jooksvat seisundit, kuid muudab eesmärkide püstitamist ja strateegilise tegevuskava
planeerimist lihtsamaks.
Paemurru spordikooli tugevate külgede loetelu näitab, et organisatsioonil on edasiseks arenguks suur
potentsiaal.
Spordikooli töötajate eriline vanuseline koosseis ja arv võimaldavad spordikoolil areneda erinevates
suundades ning jääda kaasaegseks asutuseks. Inimressursid on üks tähtsaimad vahendeid. Et personal oleks
oma töös edukas, peab spordikool hoolima töötajate enesearengust ning andma enesetäiendamiseks võimalusi.
Kuna spordikoolil on olemas kohalike võimude toetus, päästab see spordikooli mõnedest probleemidest, kuid
ei lahenda neid kõiki.
Kui spordikoolis tekivad treeningute korraldamiseks paremad võimalused, suurenevad mitmekordselt ka
spordikooli arenguvõimalused. Eeskätt peegeldub see sportlaste potentsiaali arengul, õpimotivatsioon tõuseb,
kuna nad saavad võimaluse näidata parimaid tulemusi. Õppijad saavad treenida nii intensiivselt kui see on
vajalik. Uuenenud ruumid samuti võimaldavad kutsuda partnereid ning korraldada erineva tasemega turniire ja
võistlusi.
See omakorda meelitab linna turiste, teisi sportlasi, loob linnale positiivset imagot.
Spordikoolil on olemas oma buss, tänu millele muutub spordikool mobiilsemaks, st spordikool ei sõltu
autorendiga tegelevatest ettevõtetest. Spordikooli garaažis võib vajaduse korral teha bussi, jääpuhastusmasina
või spordikooli muu tehnika remonti.
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Eesmärgid ja riskijuhtimise võimalused põhinevad SWOT-analüüsil
1. Spordikooli eripära, traditsioonid ja tegevus on säilitatud ja populariseeritud.
2. Spordikeskkond on kõrgekvaliteetne, stimuleeriv ja uuendustele avatud.
3. Uudsete õppimise ja õpetamise IT-meetodite kasutamine.
4. Spordikooli taristu vastab kaasaegsetele nõuetele.
5. Spordikool teeb efektiivset, teadlikku ja sihipärast koostööd partneritega.
6. Projektitöö edasine arendamine spordiürituste rahastamise leidmise eesmärgiga.
7. Tervisliku eluviisi ja Narva linnas kvaliteetse ajaveetmise poole püüdluste tagamine.
8. Regulaarsete spordiürituste korraldamine – ühiskonnaga seoste loomine ning tervisliku eluviisi
propageerimine.
9. Vanemate kaasamine ühistegevustesse.
10. Toetada noorte arengut mitteformaalse hariduse kaudu.
11. Edukate sportlaste ettevalmistamine.
12. Uute kvalifitseeritud treenerite kaasamine.

8. Narva Paemurru Spordikooli arengu strateegilised eesmärgid, ülesanded, arengukava elluviimise
edukuse ja prioriteetse arengusuuna näitajad.
Narva Paemurru Spordikooli tegevuse peamine eesmärk on noorte huviharidus spordivaldkonnas ning isiksuse
igakülgse arengu tagamine spordioskuste ja –teadmiste õpetamise kaudu.

Paemurru spordikooli ülesanded:
1. Sportliku eluviisi populariseerimine
1.1 Infopäevade korraldamine
1.2 Spordi- ja kultuuriürituste korraldamine
1.3 Elanikkonna kaasamine, füüsilise aktiivsuse ja tervisliku eluviisi propageerimine
1.4 Linnaelanikele teoreetiliste teadmiste õpetamine spordist ja spordiliikumisest
1.5. Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine
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2. Partnervõrgustiku loomine ja arendamine
2.1 Spordikooli Paemurru tunnustamine kohalikul tasemel tänu õpilaste kõrgetele tulemustele, spordiga
harrastamiseks kaasaegsete tingimustele loomisele, spordiürituste korraldamisele, elanikkonnale teenuste
osutamisele.
2.2 Euroopa noorteprogrammide potentsiaali ärakasutamine partnerite leidmiseks
2.3 Rahvusvahelistest võistlustest osavõtt
2.4 Vastastikku kasulike sidemete loomine asutuste ja spordiklubidega
2.5 Erinevate organisatsioonide ja ettevõtete kaasamine oma eesmärkide saavutamiseks
2.6 Reklaammaterjalide levitamine potentsiaalsete klientidele ja partneritele

3. Spordikooli imago parendamine ja tugevdamine
3.1 Spordikooli treenerite professionaalse kasvu toetamine
3.2 Sportlaste treeningute jaoks parimate võimaluste loomine
3.3 Sportlaste ettevalmistamine Eesti rahvusmeeskondade jaoks
3.4 Oma kasvandike algatuste arendamine spordiga tegelemiseks ja tegutsemiseks treenerina pärast
spordikooli lõpetamist
3.5 Uute spordirajatiste ehitamine ning vana rajatiste renoveerimine spordiürituste ja treeningute
korraldamiseks
3.6 Vastavate tingimuste tagamine spordiga harrastamiseks

4. Aktiivne projektitegevus
4.1 Euroopa fondidega tutvumine ja edasine koostöö
4.2 Projektide kirjutamine eesmärkide saavutamiseks
4.3 Potentsiaalsete partnerite otsing
4.4 Uute ideede genereerimine ja elluviimine

Arengukava elluviimise edukuse kindlaksmääramise näitajad:
Spordikoolil on kindel seis
On olemas spordiürituste rahastamise kindel süsteem
Spordikooli eelarve on optimeeritud
Rahastatud projektide arv on suurenenud
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Spordikooli materiaal-tehnilised baasid vastavad kaasaegsetele nõuetele
Spordikooli külastajatele ja töötajatele on tagatud tuleohutus ja tervisekaitse
Spordikooli baasid on töökindlas ja hoolitud seisus
Spordiasutuste vahel on tihe koostöö
Koostööprojektide tegemine linna asutustega (lasteaiad, üldhariduskoolid)
Spordikoolis on treenimiseks kaasaegsed tingimused
Korraldatakse traditsioonilisi ja ainulaadseid spordiüritusi
Spordikooli veebileht on inforohke
Treenerid osalevad pidevalt koolitustel, täiendavad ennast
Spordikool toetab noorte arengut, loob noorte ajaveetmise tingimusi
Spordikool tugevdab noorte tervist
Treenerite töötasu on konkurentsivõimeline
Treeneritel on rahaline toetus tulemuslikkuse eest
Noored treenerid on motiveeritud
Spordikooli edukas osalus riiklikes ja rahvusvahelistes võistlustes
Spordikooli spordiüritused on menukad ja atraktiivsed
Spordikooli tegevuse meedias positiivse kajastuse suurenemine
Spordiharrastajad saavad infot spordivõimaluste kohta

Narva Paemurru Spordikooli prioriteetne arengusuund
Ülalnimetatud eesmärkidest tuleneb, et Paemurru spordikooli prioriteet on olla kõrgetasemeline spordiasutus,
kus Narva linnaelanikele osutatakse kvaliteetseid teenuseid. Prioriteeteesmärgi saavutamiseks on spordikoolil
kogenud ja haritud pedagoogiline personal ja vajalikud tingimused sporditegevusteks.
See omakorda võimaldab andekatel noortel saavutada parimaid tulemusi treeningute ja võistluste abil. Selle
tulemusel saavutavad noored kõrgeid sporditulemusi riiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel.
Noored ja lapsed hakkavad tundma rohkem huvi spordi vastu ja hakkavad sporti harrastama. Tulemus on laste
ja noorte tervislik eluviis.
Spordikool töötab selle kallal, propageerib tervislikku eluviisi, korraldab erinevaid võistlusi, treeninguid,
festivale.
Oluline on, et soov ja vajadus liikuda tekiks kõige nooremas eas ja kestaks kogu elu vältel.
Tulev ja pikaajaline koostöö võimaldab lastel ja noortel aktiivsemalt areneda.
Projektitegevus ja partnervõrgustiku loomine aitab spordikooli tegevusele kaasa.
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Oluline on ka see, kus inimene saab sporti harrastada. Seetõttu tuleb meeles pidama, et spordikool vajab
olemasolevate hoonete renoveerimist ja uute hoonete ehitamist. Kultuuriministeerium tunnistab, et vajadus
uute spordivõimaluste järele on kõrge kõikjal Eestis. Paljudes paikades on sporditaristu taassünni faasis.
Viimastel aastatel on Eestis ehitatud palju multifunktsionaalseid spordiobjekte. Kaasaegne olukord füüsilise
kasvatuse ja spordi valdkondades esitab uusi nõudeid sporditöö korraldamisele. Selliste aluste mõistmine
paneb mõtlema. Spordikooli tähtis probleem on hoonete ja spordiinventari kulumus, noorte treenerite puudus.
Peamine toetaja on selles probleemis linn, kes toetab spordikooli pidevalt. Sellest sõltub spordikooli edu
kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel.
Spordikooli finantsvaldkonnas tuleks näha ette materiaal-tehnilise baasi ja varustamise parendamist.
Selle probleemi lahendamises näeb spordikool oma panust projektide kirjutamises ja uute partnerite ja
rahastamisallikate leidmises. Selline lähenemine võimaldab leida uusi innustavaid ideid. See võib viia
huvitavatele uuenduslikele projektidele, mis avaldavad positiivset mõju nii sportlastele kui ka linna arengule.
Selge see, et kõik strateegilised eesmärgid on tihedalt seotud. Selles kontekstis peab spordikooli tegevus olema
väga teadlik, sihipärane, loogiline ja järjepidev.
Arengukavast peab saama vahend, mis reguleerib spordikooli tegevust.

Arengukava eesmärk on Paemurru spordikooli eduka arengu tagamine. St vajalik on strateegilise plaani igaaastane uuendamine. Seoses sellega teeb spordikool iga-aastaselt jooksva olukorra analüüsi arengukavas
muudatuste tegemise eesmärgiga.
Arengukava elluviimine on pidev protsessarengukava muudatusettepanekud peavad olema esitatud spordikooli
direktorile hiljemalt 1. septembril. Arengukava täitmist analüüsitakse iga-aastaselt õppenõukogu koosolekul.
Hinnangute ja ettepanekute alusel arengukava täiendatakse ja muudetakse. See toimub õppeaasta esimestel
õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel. Arengukava muudatuse kinnitatakse direktori käskkirjaga.
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9. Narva Paemurru Spordikooli tegevuskava 2023.-2027. aastateks
Tegevused

2023

2024

2025

2026

2027

Finantseerimise Teostaja

Kontrolliv isik

allikas

spordikoolis

1. Materiaal-tehnilise baasi
arendamine
1.1. Staadioni

x

x

x

x

x

Linnaeelarve,
fondid

Linnamajandusamet

direktori
asetäitja
majandusalal /
direktor

x

x

x

x

x

Linnaeelarve,

Linnamajandusamet

direktori
asetäitja
majandusalal /
direktor

„Kreenholm“
projekteerimine ja
ehitamine
1.2. Lasketiiru

fondid

projekteerimine
ja ehitamine
1.3. Lauatennise halli
projekteerimine ja
renoveerimine

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Linnamajandusamet

direktori
asetäitja
majandusalal /
direktor

1.4.Pneumohall

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Linnamajandusamet

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

projekteerim
ine ja
ehitamine

1.5. Bussi
soetamine

Spordikool
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1.6.
Jäähalli kompressorijaama
väljavahetamine

x

1.7.
Valgustuse väljavaetamine
kõikides spordibaasides

x

x

x

x

1.8.
Spordikooli territooriumi
haljastamine

x

x

x

1.9.
Spordibaaside tööruumide
sisustamine
kaasaegse sisustusega

x

x

Huvikooli varustamine kaasaegse x

x

1.10.

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

x

x

x

Linnaeelarve
riigieelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
majandusalal
/ direktor

tehnika, inventari ja õppevahenditega

1.11.

Kaasaegsete tehnoloogiate

fondid

x

x

x

x

x

kasutusele võtmine spordirajatiste
energiatõhususe parandamiseks
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Linnaeelarver
iigieelarve

2. Õppe- ja metoodilise töö
arendamineja täiendamine
2.1.
Spordikooli õppenõukogu ja
hoolekogu koostöö arendamine.

x

x

x

2.2.

x

x

x

Õppekavade uuendamine ja

x

x

Linnaeelarve

Linnaeelarve

kaasajastamine, vajadusel uute

Narva Paemurru
Spordikool

Narva Paemurru
Spordikool

väljatöötamine
2.3.
Arengukava järjepidev analüüs x
ja vajadusel uuendamine

x

x

x

x

treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal /
direktor

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal /
direktor
treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal /
direktor
treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal /
direktor

2.4.
Spordikooli võistlustulemuste
parandamine

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

2.5.
Erialaste ja üldarendavate
koolituste korraldamine ja neis osalemine;
treenerikutse astme taasomistamine ja
tõstmine

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool
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treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal /
direktor

2.6.
Noorte spetsialistide
kaasatõmbamine tööks spordikoolis

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
õppealal /
direktor

2.7.
Treeningurühmade
õigeaegne komplekteerimine ja analüüs

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal/
direktor

2.8.
Spordikooli töötajate
x
õigeaegse meditsiinilise kontrolli läbiviimine

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
õppealal/ direktori
asetäitja
majandusalal
/direktor

Koostöö Narva LV

2.9.

x

x

x

x

x

Kultuuriosakonnaga,

Linnaeelarve,
riigieelarve

Narva Paemurru
Spordikool

Kultuuriministeeriumiga,

direktori
asetäitja
õppealal/
direktor

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega,
Spordiliitudega,
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
2.10.
toetamine

Narva linna spordielu arengu

x

x

x

x

x

Linnaeelarve,
fondid

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
õppealal/
direktor
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2.11.
Koostöö arendamine
huvikoolide ja üldhariduskoolide
vahel ning ühisürituste
läbiviimine

x

2.12.
Eesti Hariduse
Infosüsteemisse andmete esitamine
ja regulaarne uuendamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Linnaeelarve

Narva Paemurru
Spordikool

Narva Paemurru
Spordikool

direktori
asetäitja
õppealal/
direktor
direktori
asetäitja
õppealal/
direktor

3. Spordiüritused
3.1.

Spordikooli tulemuslik
osalemine vabariiklikel ja
rahvusvahelistel spordivõistlustel

x

x

x

x

x

Narva Paemurru
Linnaeelarve,
fondid, sponsorid Spordikool

3.2.

x

x

x

x

x

Narva Paemurru
Linnaeelarve,
fondid, sponsorid Spordikool

3.3.

x

x

x

x

x

Narva Paemurru
Linnaeelarve,
fondid, sponsorid Spordikool

x

x

x

x

x

Linnaeelarve,
fondid

Toimuvad traditsioonilised ja
ainulaadsed spordiüritused

Uute loominguliste ideede
toetamine ja elluviimine

treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal/
direktor
treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal/
direktor
treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal/

leida uusi rahastamisallikaid

direktor
treenerid/
direktori
asetäitja
õppealal/

spordiürituste läbiviimiseks

direktor

Noorsootöö

3.4.

edasiarendamine eesmärgiga
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Narva Paemurru
Spordikool

4. Reklaam ja multimeedia.
4.1.

Spordikooli sise- ja

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

välisreklaami arendamine ja

Narva Paemurru
Spordikool

aktiivne kasutamine
Koostöö arendamine

4.2.

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

meediaga

4.3.
Veebi- ja Facebookilehe info
pidev uuendamine

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

direktori
asetäitja
õppealal/

Narva Paemurru
Spordikool

direktor
direktori
asetäitja
õppealal/

Narva Paemurru
Spordikool

direktor
direktori
asetäitja
õppealal/
direktor

10. Narva Paemurru Spordikooli arengukava uuendamise kord
Arengukavas püstitatud eesmärkide ja põhisuundade saavutamise hindamine toimub iga õppeaasta lõpus.
Arengukava tulemuslikkuse hindamine toimub tegevusnäitajate alusel.
Analüüsi tulemused vormistatakse õppeaasta kokkuvõttes ning arutatakse läbi kooli õppenõukogus.
Muudatused arengukavas tehakse ka siis, kui:
• seadusandluses on tehtud olulised muudatused, mis puudutavad spordikooli tegevust,
• muutub spordikooli rahastamine,
• seoses arengukava tähtaja lõppemisega.
Arengukava muudatused kinnitatakse direktori poolt.
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