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Sissejuhatus 

Puiga Põhikooli arengukava on dokument, mis on koostatud kooli järjepideva arengu 

tagamiseks. Arengukava on aluseks kooli iga-aastase üldtööplaani koostamisel ja eelarve 

planeerimisel. Arengukavas määratakse kooli visioon, missioon, põhiväärtused ning arengu 

suunad ja eesmärgid. Puiga Põhikooli arengukava koostamisel oleme lähtunud alljärgnevatest 

strateegilistest dokumentidest: 

● põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest; 

● põhikooli riiklikust õppekavast; 

● Võru maakonna arengustrateegia 2035+; 

● Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2020-2024 

vastuvõtmine (Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 48);  

● Puiga Põhikooli põhimäärus (Võru Vallavalitsuse 17.04.2018 määrus nr 9); 

● kooli sisehindamise tulemustest (direktori käskkiri nr 1-2/ 10.12. 2020); 

● kooli tagasiside uuringute tulemustest. 

1. Missioon, visioon, põhiväärtused ja -eesmärgid 

Missioon: Paindlik põhiharidus, mis võimestab iga õpilase arengut ja lisab võimalusi oma elutee 

kujundamiseks. 

Visioon: Traditsioone väärtustav kaasaegne kool, mis on avatud kogukonnale. 

Põhiväärtused:  

● Iga õpilase individuaalne areng  

● Koostöö ja avatus 

● Õppiv organisatsioon 

● Esteetiline ja arendav koolikeskkond 

Moto: “Kõik väärt unistused saavad alguse lapsepõlvest ja koolist” Oskar Luts  

Eesmärk: Kujundada ja võimestada õpilase individuaalset arengut muutuvas maailmas ning 

väärtustada elukestva õppe olulisust. 
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Puiga Põhikooli õpilane: 

 

● Positiivne ja paindlik    

● Uudishimulik ja loov 

● Isikupärane ja ettevõtlik 

● Geniaalsete ideedega   

● Avatud ja aus kogukonna liige 

2. Arengukava põhisuunad 

Sisehindamise käigus läbiviidud hetkeseisu analüüsist lähtuvalt on kooli arengu põhisuundadeks: 

● nüüdisaegse õpikäsitluse juurutamine; 

● kaasaegse õpikeskkonna kujundamine; 

● väärtuspõhine ja toetav koolikultuur; 

● uuendusmeelsed ja pädevad  töötajad, kes  arendavad ennast ja osalevad aktiivselt kooli 

arendustegevuses; 

● koostöö  kooli, kogukonna, maakonna ja rahvusvahelisel tasandil. 

 

3. Arengukava perioodiks 2021 – 2028 valdkonnapõhiselt seatud eesmärgid 

Eestvedamine ja juhtimine: 

 

● koolis on väärtuspõhine, kaasav ning elukestvat õppimist ja õpet toetav 

juhtimiskultuur; 

● dokumendihaldustarkvara juurutamine ja dokumentide kaasajastamine.  

  

Personalijuhtimine: 

 

● kogu meeskond osaleb organisatsiooni töö planeerimises, tegevustes, analüüsimises ja 

parendustegevuste elluviimisel; 



 

                                                                                                                                                          4 
 

● koolis toetatakse õpetaja professionaalset arengut, viiakse läbi kogemus- ja 

meeskonnakoolitusi; 

● töötada välja mentorlussüsteem õpetajate ja haldustöötajate toetamiseks. 

 

Koostöö huvigruppidega: 

 

● kool on avatud kogukonnale, mida seob koostöö; 

● huvigrupid on kaasatud õppija ja kooli arengusse; 

● kool on usaldusväärne ja professionaalne partner lapsevanematele. 

 

Ressursside juhtimine: 

 

● kooli õppe- ja kasvatustegevuse säästliku majandamise planeerimine ja kavandamine, 

lisarahastuse leidmine läbi projektitöö; 

● kooli ruumid, õueala ning õuesõppeklass vastavad tervisekaitse ja tuleohutuse nõuetele 

ning on osa õpilaste esteetilises kasvatustöös; 

● tehniliste vahendite kaasajastamine, et arendada õpetaja ja õppija suutlikkust kasutada 

erinevaid digivahendeid toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii töökohal, 

õppimisel kui ka kodanikuna tegutsedes. 

Õppe- ja kasvatustöö: 

 

● õppe- ja ainekavade kaasajastamine, ainetevaheline lõiming ja  üldpädevuste arendamine 

läbi tervise- ja liikumisõpetuse ning klassivälise tegevuse; 

● hariduslike erivajadustega õpilaste arengut toetavad tugisüsteemid  sh võimekate 

jõustamine; 

● osalemine olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel ja projektitöös; 

● kaasaegsete tehnoloogiavõimaluste kasutamine õppetöös, mis toetavad  koolipere 

digipädevuste arengut; 

● lõimitud karjääriõpe, mis toetab elukestva õppe olulisust ja tagab  arengu läbi elukaare. 
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4. Valdkonnapõhiste eesmärkide  mõõdikud 

Arengukava koostamise protsessi käigus on leitud iga arengu eesmärgi juurde mõõdikud, mis 

võimaldavad hinnata eesmärkide poole liikumist. Samuti on määratletud oodatavad tulemused 

ning parendustegevuste strateegiline tegevuskava.  

Kooli arengukava valdkonnapõhiste eesmärkide hindamiseks kasutatakse: 

• õppeaasta analüütilisi kokkuvõtteid; 

• dokumentide ja juhendite õigusaktidele vastavuse ja asjakohasuse analüüse; 

• personali koolitustel, üritustel ning projektides osalemise statistikat; 

• õpetajate kvalifikatsiooni vastavust näitavaid dokumente ja vastavat statistikat; 

• õpi- ja töökeskkonna riskianalüüsi tulemusi; 

• õpilaste huvitegevustes ja projektides osalemise statistika analüüse; 

• peale kooli lõpetamist edasi õppima asunute statistikat; 

• rahulolu uuringuid ( vanemad, õpilased, töötajad); 

• arenguvestlustelt saadud infot (vanemad, õpilased, töötajad); 

• arutelusid hoolekoguga. 

 

5. Tegevused arengu eesmärkide saavutamiseks 

Parendustegevuste strateegiline tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks 

eestvedamise ja juhtimise valdkonnas 

Oodatavad tulemused: 

Rakendatud parendustegevuste tulemusena taotletakse, et on saavutatud alljärgnevad tulemused:  

• Töötajate rahulolu uuringute ja arenguvestluste tulemused näitavad, et nende rahulolu 

organisatsiooni- ja juhtimiskultuuriga on stabiilselt kõrge. 

• Õpetajate rahulolu uuringute ning arenguvestluste tulemused näitavad, et õpetajate 

hoiakud muutustega kaasas käia ning olla kaasatud ja aktiivsed meeskonnaliikmed on 

positiivsed. Õpetajad tajuvad koolikultuuri innovaatilisena, mis toetab elukestvat 

õppimist ja õpet. 

• Töötajate, õpilaste ja vanemate tagasiside näitab, et info liikumine koolis on tõhus, 

dokumendihaldus ning asjaajamine asjakohane. 
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Tegevus Tulemus Vastutaja  Ressursid 

Kogu meeskonda haaravad 

ühistegemised, soodustada  

taseme- ja täiendõppe koolitusi 

Personal väärtustab 

elukestvat õpet, 

kvalifikatsiooniga 

õpetajad õppealajuhataja 

kooli 

eelarve 

projektidest 

saadud 

vahendid 

Kooli dokumentatsiooni  auditi 

läbiviimine, et hinnata nende 

vastavust seadusandlusega ning 

kooskõla sidususe ja selguse 

põhimõtetega 

Auditi tulemusena on 

kavandatud vajalikud 

muudatused direktor 

kooli 

eelarve 

Töötajate, õpilaste ja vanemate 

rahulolu küsimustike 

ülevaatamine ja uuendamine 

Rahulolu uuringud 

võimaldavad saada 

vastuseid arengukava 

eesmärkide täitmise 

kohta 

direktor õppeala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

Sisehindamissüsteemi 

ülevaatamine ja uuendamine 

Sisehindamise kord on 

uuendatud 

haridustehnoloog 

direktor 

kooli 

eelarve 

Kommunikatsiooniplaani 

loomine Loodud kord on toimiv direktor 

kooli 

eelarve 

 

 

Parendustegevuste strateegiline tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks 

personalijuhtimise valdkonnas 

Oodatavad tulemused: 

Rakendatud parendustegevuste tulemusena taotletakse, et on saavutatud alljärgnevad tulemused:  

• Kooli personali arengu toetamiseks  on käivitatud mentorlussüsteem. 

• Kooli personali koosseis on stabiilne ja vastab kvalifikatsiooninõuetele. 

• Rahulolu uuringute ja arenguvestluste tulemused näitavad, et kooli töötajate rahulolu 

koolikeskkonnaga on  kõrge, kuna saavad ise osaleda organisatsiooni töö planeerimises ja 

parendustegevuste elluviimisel. Õpetajate hoiak ja valmisolek kasutada uusi ja 

innovaatilisi õppemeetodeid, tehnoloogiavahendid ning kooliväliseid õppekeskkondi on 

positiivne. 

• Kõik õpetajad püstitavad igal aastal professionaalseks arenguks eesmärgid, mille 

efektiivsust hindavad  eneseanalüüsil põhineval arenguvestlusel. 
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• Viiakse läbi kogemus- ja meeskonnakoolitusi, organiseeritakse professionaalseid 

õpikogukondi. 

 

Tegevus Tulemus Vastutaja  Ressursid 

Tegevuskava koostamine ja 

rakendamine (koolitused,  kogemus- 

ja meeskonnakoolitused, 

professionaalsed  õpikogukonnad, 

efektiivsete praktikatega tutvumine 

teistes koolides, jne) 

Pedagoogiline personal on 

kursis uusimate pedagoogiliste 

ja meeskonnatöö praktikatega 

õppealajuhataja 

ainesektsioonide 

juhid 

kooli 

eelarve 

projektidest 

saadud 

vahendid 

Personali kaasamine planeerimisse, 

analüüsimisse ja 

parendustegevustesse 

Korrigeeritakse sisekontrolli 

ja  riskianalüüsi dokumendid 

ning üldtööplaan 

direktor 

õppealajuhataja 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

Kaardistada õpetajate vajadused digi-

keskkondade  kasutamisel 

Tegevuskava koostamine sh 

õpetajate koolitamine 

infojuht 

haridus-

tehnoloog 

kooli 

eelarve 

Töötajate motivatsiooni- ja 

tunnustussüsteemi ülevaatamine 

Töötajate motivatsiooni- ja 

tunnustussüsteem on 

ajakohastatud 

direktor 

õppealajuhataja 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

Mentorlussüsteemi loomine 

Personali toetamise  süsteemi  

edasiarendamine 

direktor 

õppealajuhataja 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

 

 

Parendustegevuste strateegiline tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks 

huvigruppidega koostöö valdkonnas 

Oodatavad tulemused: 

Rakendatud parendustegevuste tulemusena taotletakse, et on saavutatud alljärgnevad tulemused:  

• Huvigruppide rahulolu uuringute tulemused näitavad, et  rahulolu kooliga on  kõrge.  

• Huvigruppide osalemise kokkuvõte näitab, et nende kaasamine õppeprotsessi ja 

üritustesse on kasvava trendiga. 
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• Huvigruppide ja koostööpartnerite ring on laienev. 

• Õpilaste ja õpetaja arv, kes osalevad erinevates  koostööprojektides ja ühisüritustes, on 

kasvav. 

• Elukestva õppe  ja karjääri planeerimiseks on loodud gümnaasiumide, kutse- ja 

huvikoolide ning ettevõtetega koostöösuhe. 

Tegevus Tulemus Vastutaja  Ressursid 

Koostöö tugevdamine kohaliku 

omavalitsuse spetsialistide, 

noorsoopolitseiga ja teiste 

organisatsioonidega (Töötukassa, 

Rajaleidja, Päästeamet, Eesti Punane 

Rist jne) 

Esilekerkivate probleemide 

lahendamisel on  kaasatud oma 

ala spetsialistid 

sotsiaal-

pedagoog 

kooli 

eelarve 

Vanemate suunamine ja koolitamine  

lapse arengu toetamiseks ning kooli 

ja kodu koostööks 

Teadlikumad vanemad lapse 

arengu toetamisel ning 

tulemuslik koostöö kooli ja 

kodu vahel 

õppeala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

Kooli ja piirkonna õppeasutuste 

tihedam koostöö (lasteaed, põhi- ja 

huvikoolid, gümnaasiumid ja 

kutsekool) 

Koostöised kohtumised, kus 

osalevad erinevad osapooled 

klassijuhata-

jad  (1.klass,  

9.klass) 

õppeala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

Rakendada hea tava osaleda 

rahvusvahelistes koostööprojektides 

(Erasmus+, e-Twinning jne) 

Koostöö õpetajate ja õpilaste 

vahel rahvusvahelisel tasandil, 

kus õpitakse 21. saj oskusi 

aineõpetajad 

õppeala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

projektidest 

saadud 

vahendid 

 

Parendustegevuste strateegiline tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks ressursside 

juhtimise valdkonnas. 

Oodatavad tulemused: 

Rakendatud parendustegevuste tulemusena taotletakse, et on saavutatud alljärgnevad tulemused:  

• Õpetajate rahulolu uuringute tulemused näitavad, et  on tagatud  vajalikud ressursid (sh 

IT-vahendid) õppeprotsessi läbiviimiseks. 

• Digivahendite kasutamine õppetöös on optimaalne ning vahendeid kasutatakse tõhusalt. 



 

                                                                                                                                                          9 
 

• Riskianalüüsi ja tuleohutuse sisehindamise tulemused näitavad, et õpi- ja töökeskkond on 

turvaline. 

• Kooli inventar on  kaasaegne ning toetab nüüdisaegsete õppemeetodite kasutamist. 

• Õpilaste rahulolu uuringute tulemused näitavad, et kooli füüsiline õpikeskkond on  nende 

arengut ja liikumisvajadust toetav. 

 

Tegevus Tulemus Vastutaja  Ressursid 

Harno metoodika alusel 

digikeskkonna ülevaatuste 

läbiviimine 

Igal aastal tegevuskava 

koostamine infojuht 

kooli 

eelarve 

Arvutiklassi arvutite uuendamine (28 

protsessorit) 

HTM nõuetele vastav 

arvutibaas infojuht 

kooli 

eelarve 

KOV 

lisainves-

teeringud 

Digiturvalisuse tõstmine 

Regulaarselt toimuvate 

digikoristuspäevade 

sisseviimine 

haridus-

tehnoloog 

kooli 

eelarve 

Osalemine projektides (Harno, HTM, 

Eesti Teadusagentuur jne) 

Kooli materjaaltehnilise baasi 

täiendamine 

haridus-

tehnoloog 

projektidest 

saadud 

vahendid 

Õpi- ja töökeskkonna riskianalüüside 

läbiviimine 

Sisekontroll,  puuduste 

kõrvaldamine 

direktor 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

Staadioni etapiviisiline 

renoveerimine (jooksu- ja 

hoovõturadade ääristamine ja  

korrastamine, tartaankate, varjualune 

ja WC) 

Korrastatud staadion õpilastele 

ja kogukonnale 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

KOV 

lisainves-

teeringud 

Õuesõppeklassi kaasajastamine 

Praktilised ja aktiivsed 

tegevused looduskeskkonnas 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

KOV 

lisainves-

teeringud 

Koolikeskkonna kaasajastamine 

Kooli õppeklassid on paindliku 

interjööriga ja toetavad õppetöö 

läbiviimist. Puhkealad 

võimaldavad mitmekesist 

liikumist ja ajaveetmist. 

direktor 

majandusala-

juhataja 

kooli 

eelarve 

KOV 

lisainves-

teeringud 
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Parendustegevuste strateegiline tegevuskava arengukava eesmärkide elluviimiseks õppe- ja 

kasvatustegevuse valdkonnas 

Oodatavad tulemused: 

Rakendatud parendustegevuste tulemusena taotletakse, et on saavutatud alljärgnevad tulemused:  

• Õpilaste rahulolu uuringute ja arenguvestluste tulemused näitavad, et võimalused 

koolis oma võimeid maksimaalselt realiseerida on kõrged. 

• Lapsevanemate rahulolu uuringute ning arenguvestluste tulemused näitavad, et 

hinnangud selles osas, kas kool suudab tagada nende laste võimetekohase arengu, on 

kõrged. 

• Õpilaste võimalused osaleda erinevates huviringides on suur ning osalevate õpilaste 

arv on stabiilne. 

• Kooliväliste õpikeskkondade kasutamine õppeprotsessis on kasvava trendiga. 

• Õpilaste arengu tulemuslikkuse  analüüsid näitavad, et kõikidele õpilastele on loodud 

tingimused võimetekohaseks arenguks. Õppetöö lahutamatuks osaks on võimalus 

osaleda olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel ja koostööprojektides. 

• Õpilaste arv, kes peale kooli lõpetamist asuvad edasi õppima, on kõrge. 

• Digivahendite kasutamine õppetöös on optimaalne ning kasutatakse efektiivselt. 

Tegevus Tulemus Vastutaja  Ressursid 

Kooli õppekava edasiarendamine: 

klassi-, kooliastme-, teema- ja 

ainepõhiste lõimingu võimaluste 

kaardistamine ja tegevuste 

kavandamine 

Koostatud on 

tegevuskava 

lõimingu 

suurendamiseks 

õppeprotsessis 

õppealajuhataja 

haridustehnoloog 

kooli 

eelarve 

Tulevikuoskuste (sh tehnoloogiline 

kirjaoskus ja digipädevus, 

ettevõtlikkuspädevus,  üldpädevuse

d, karjääriõpe) eelisarendamine 

Ainekomisjonide 

ettepanekul on 

uuendatud kooli 

õppekava 

õppealajuhataja 

ainekomisjonide 

juhid 

kooli 

eelarve 
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Piirkonna taristu võimaluste 

efektiivsem kasutamine õppetöös 

 

 

Kooliväliste 

keskkondade 

kasutamine õppes 

 

 

õppealajuhataja  

huvijuht  

klassijuhatajad 

kooli 

eelarve 

projektidest 

saadud 

vahendid 

 

Õpilaste õpiabisüsteemi (sh 

võimekate jõustamise) toimivuse 

analüüsi läbiviimine 

Õpiabisüsteem on 

uuendatud ja 

hetkevajadustele 

vastav 

 

 

 

HEV koordinaator 

 

 

kooli 

eelarve 

 

Ennastjuhtiva õppija ja iseseisva 

õppimise oskuste arendamisele 

suunatud metoodikate 

rakendamine, mis toetab elukestvat 

õppimist  

Õpilased kasutavad 

õppimise 

eesmärkide/ 

tulemuste hindamisel 

enesereflektsiooni 

vahendeid 

 

 

 

 

õppealajuhataja 

huvijuht 

 

 

 

 

kooli 

eelarve 

 

 

6. Püstitatud eesmärkide ja põhisuundade saavutamise kavandamine ja hindamine 

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade elluviimiseks koostatakse igaks õppeaastaks 

tegevuskava, mis esitatakse kooli üldtööplaanis. Üldtööplaanis kavandatakse üheks õppeaastaks 

detailsemad ülesanded ja tegevused eesmärkide saavutamiseks, esitatakse tegevuste tähtajad ja 

tegevuste saavutamise eest vastutavad isikud. 

 

Arengukavas püstitatud eesmärkide ja põhisuundade saavutamise hindamine toimub iga õppeaasta 

lõpus. Arengukava tulemuslikkuse hindamine toimub mõõdikute alusel. Analüüsi tulemused 

vormistatakse õppeaasta kokkuvõttes ning arutatakse läbi kooli õppenõukogus ja hoolekogus. 

 


