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Eessõna
Nõo Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooli arengusuunad ja tegevuskava
aastateks 2019–2021. Arengukava on koostatud väärtuspõhise Hea Kooli põhimõtetest
lähtuvalt ja selle elluviimist korraldab direktor tihedas koostöös õpetajate, õpilaste,
lastevanemate, koolipidaja ja teiste huvigruppidega.
Arengukava koostamisel on Nõo Põhikool lähtunud riigi poolt seatud ülesandest (PGS § 4,
Põhikooli riiklik õppekava) ja koolis läbi viidud sisehindamise analüüsist, samuti meeskonna
ning kogukonnaga toimunud arengukava töökoosolekute ja seminaride tulemist.
Arengukavas on käsitletud kooli kui terviklikku süsteemi, mis jaguneb Hea Kooli mudeli
põhimõtetel neljaks oluliseks valdkonnaks:
1) õppe- ja kasvatustöö;
2) koolikeskkond;
3) koostöö ja head suhted;
4) juhtimine.
Nimetatud valdkondade arendamiseks on seatud konkreetsed eesmärgid ning töötatud välja
meetmed nende elluviimiseks.
Arengukava on aluseks kooli üldtööplaanile, milles tuuakse aastate lõikes välja konkreetsed
tegevused ja nende rakendamise meetmed, mis peavad tagama eesmärkide realiseerumise.
Üldtööplaanis kajastatakse tegevuste teostamise tähtajad ning nende eest vastutavad isikud.
Missioon
Nõo Põhikool on koostööd toetava õpi- ja töökeskkonnaga põhikool, kus väärtustatakse
õpilasi, õpetajaid ning lastevanemaid. Tegevustes lähtutakse igaühe isikupärast ja pidevast
arenguvajadusest, mis kujundab nii õpilase kui ka õpetaja valmisoleku elukestvaks õppeks.
Visioon
Nõo Põhikool on kool, kus õpilasel aidatakse säilitada teadmisjanu, luuakse tingimused
sisemise motivatsiooni kasvuks, arendatakse kriitilist mõtlemist, loovust ja ettevõtlikkust.
Õppimine ja õpetamine on pidevas arengus, mis annab põhikooli lõpetajale oskused ja
teadmised sotsiaalsest toimetulekust ning valmisoleku jätkata haridusteed enda valitud
eesmärkide saavutamiseks.
Mõtteviis
Õpiharjumused ja inimlikkus kogu eluks!
1. Inimlikkus ja õpitahe – olles üksteise vastu inimlikud, tundes kodaniku õiguseid ja
vastutust, loome ühiselt keskkonna, kus õppimine on elustiil.
2. Turvalisus ja sõprus – olles üksteise vastu sõbralikud, loome turvalise koolipäeva.
3. Teadmised ja areng – olles iseenda teadmiste suhtes nõudlik, loome õpiharjumused
kogu eluks.
4. Tervislik eluviis – olles iseenda keha ja vaimu suhtes nõudlik, loome terve ja tugeva
kogukonna.
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Põhiväärtused
Nõo Põhikooli põhiväärtused on tõekspidamised, millest organisatsiooni liikmed oma
tegevuses lähtuvad:
1) koostöö;
2) professionaalsus ja isiklik eeskuju;
3) turvalisus (vaimne ja füüsiline);
4) lojaalsus (nii organisatsiooni kui ka liikmete osas);
5) loovus;
6) kriitiline mõtlemine ja eneseanalüüs;
7) avatus.
Arengukava perioodi 2019 - 2021 eesmärgid
1. Koolis on õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilase arengut õppekava
läbimisel ning edukat osalemist konkurssidel.
2. Koolis toimub pidev õppekava arendamine seoses ühiskonna kiire arenguga.
3. Koolis on õppimist toetav hindamissüsteem.
4. Koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad ning neile on loodud võimalused
enesearendamiseks ja õpilase mitmekülgse arengu toetamiseks.
5. Koolis on koostööle suunatud suhted ning toimib meeskonnatöö (rahuloluuuringu
tulemused paranevad järjepidevalt).
6. Koolis on loodud tervist edendav õpikeskkond (liikumine, õuevahetund, tervislik
toitumine).
7. Kool on avalikus ruumis märgatav ja koolielu kajastatakse erinevatel tasanditel.
8. Kooli tegevustes on kaasatud lastevanemad ja kogukond.
9. Koostöös koolipidajaga leitakse võimalused kaasajastada õpikeskkonda (remonditud
ruumid, õppevahendid ning mööbel).
10. Kool teeb tihedat koostööd Nõo valla haridusasutuste ning teiste koolidega
(gümnaasiumid, kutsekoolid, kõrgkoolid).
Arengukava tegevuskava
Tegevuskava on terviklik süsteem, kus on põimunud kõik eelnevalt nimetatud neli olulist
valdkonda.
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Tegevused

2019

2020

Üldtööplaani koostamine vastavalt arengukavale
Arenguvestluste pidamine töötajatega
Sisehindamissüsteemi täiustamine
Kodulehekülje kaasajastamine
Esmaabikoolitus
Tuleohutusalane koolitus
Kriisiolukorra koolitus
Palgakorralduse põhimõtted
Projektides osalemine
Õpetajatele ja õpilastele ühiste ürituste korraldamine
Õpetajad teevad nii ainealast kui ka erinevate õppeainete vahelist koostööd.
Koostatakse mitut ainet haaravaid ülesandeid, osaletakse erinevates
projektides, toimuvad teemapäevad ja ainenädalad
Stuudiumi (e-päevik) kasutusele võtmine
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Jrk
Tegevused
nr
13 Koostöö erinevate partneritega spordi ja kultuuri vallas
14 Tugispetsialistide, õpetajate ja lapsevanemate koostöö. Vajadusel tugiõppe
korraldamine
15 Süsteemne tegevus hilinejate ja puudujatega
16 Õpitulemuste analüüsimine
17 Individuaalsete õppekavade koostamine vastavalt õppetöö analüüsile
18 Tasemetööde analüüsimine
19 Lõpueksamite tulemuste analüüsimine
20 Vilistlaste edasiõppimise analüüsimine
21 Ettevõtlusõppe täiustamine – karjäärinädal
22 Kodu ja kooli koostöö tõhustamine
23 Kooli 25. aastapäeva tähistamine
24 Ametijuhendite uuendamine
25 Koolituskava koostamine vastavalt arengukavale
26 Õppekava uuendamine ja arendamine
27 Võõrkeelte laiem valik
28 Õppimist toetava hindamissüsteemi loomine
29 Töötajate täiendõppe süsteemi täiustamine
30 Rahulolu-uuringute korraldamine huvigruppidele
31 Õpetajate kutseoskused viiakse vastavusse nõuetega
32 Lastevanematele suunatud koolitused
33 Õppeklasside sisustamine vajalike vahenditega
34 Õppematerjalide valmistamine
35 Arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja vanematega
36 Koolivormi või elemendi kasutuselevõtmine
37 Kaamerad koridorides ja välisuste juures
38 Kaasajastatud majandusõpe, programm Ettevõtlik Kool
39 Robootika ja ettevõtluse õppepäevad
40 Garderoobi jalanõudekapid
41 Õuesõppe võimaluste suurendamine (õuesõppeklass)
42 Õpilaste ja õpetajate vahetusprojekt teiste koolidega
43 Tehnoloogiaklassi kaasajastamine
44 Integreeritud käsitööõpe poistele ja tüdrukutele
45 Raamatukogu, huvi- ja teabekeskuse loomine
46 Koolis on interaktiivsed tahvlid
47 Karjääriõppe tõhustamine koostöös lastevanemate ja kohalike ettevõtetega
48 Aula renoveerimise projekteerimise ettevalmistamine
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Arengueesmärkide saavutamine
Arengueesmärkide saavutamist hinnatakse protsessi vältel ning pärast arengukava kehtivuse
lõppemist. Arengukava hindamiseks kasutatakse:
1) Nõo Põhikooli statistilisi andmeid;
2) tagasisideküsitlusi;
3) arutelusid ja koosolekuid;
4) töötajate, kogukonna ja kooliväliste isikute subjektiivseid hinnanguid.
Arengukavas sätestatud eesmärkide elluviimiseks vajalike rahaliste ressursside kavandamine
viiakse läbi igal aastal eelarve koostamise käigus kooli üldtööplaanist lähtudes.
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Arengukava jõustub pärast kooli õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse
andmist ning kinnitamist Nõo Vallavolikogu poolt.
Nõo Põhikooli uus arengukava koostatakse hiljemalt käesoleva arengukava kehtivuse lõpuks.

Õpilasesindus kiidab arengukava projekti koos muudatustega heaks. (16.04.2019)
Õppenõukogu kiidab arengukava projekti koos muudatustega heaks. (24.04.2019)
Hoolekogu kiidab arengukava projekti koos muudatustega heaks. (29.04.2019)

