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1. Sissejuhatus 
 

Nõo Põhikooli arengukava 2014/15 – 2016/17 on koostatud kooli järjepideva arengu 

tagamiseks, mis lähtuvalt „Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse“ § 67 määratleb kooli arengu 

eesmärgid ja põhisuunad. 

Arengukava lähtub kooli sisehindamise aruandes välja toodud kooli tegevuse tugevustest ja 

parendusvaldkondadest, kooli põhimäärusest, Nõo valla arengukavast 2037, Tartumaa 

arengustrateegiast aastani 2020 ning Eesti Haridusstrateegia (2012-2020) suunistest. 

Kooli arengukavas välja toodud kooliarenduse valdkonnad on kooskõlas kooli sisehindamise 

valdkondadega.  

Arengukava koostamisel on kaasatud erinevaid huvigruppe (lapsevanemad, õpilased, 

õpetajad, hoolekogu liikmed). Arengukava valmimise töövormideks olid erinevad 

koostöögrupid, küsitlused õpilastele ja lapsevanematele, kooli tugevuste ja 

parendusvaldkondade analüüs ning arenguvestlused töötajatega. 

Arengukava koostamise ja toimimise eesmärk on koondada Nõo Põhikooli arenguks vajalikud 

eesmärgid, tegevussuunad ühtsesse dokumenti, mis eeldab erinevate huvigruppide 

kokkuleppeid kooli jätkusuutlikuks arenguks 2014/15 -2016/17 õppeaastatel.  

2. Visioon  
 

Õpiharjumused ja inimlikkus kogu eluks. 

 

Visiooni kirjeldus: 

 

Nõo Põhikooli visioon aitab kooliga seotud inimestel mõista sihti, kuhu liigub iga kooli 

töötaja, õpetaja ja õpilane. Nõo Põhikooli õpilased ja koolitöötajad järgivad igal sammul ja 

igas tegevuses inimlikkuse printsiipi ning õppimist kui igapäeva lahutamatut osa.  

3. Missioon  
 

Luua tingimused võimetekohaseks arenguks ja kujundada valmisolek elukestvaks õppeks. 

Tagada antava hariduse kvaliteet ja usaldatavus. Arendada akadeemilisi võimeid ja toetada 

loominguliste võimete arengut. 



4 
 

4. Visiooni toetavad põhiväärtused  
 

Inimlikkus ja õpitahe – olles üksteise vastu inimlikud, tundes kodaniku õiguseid ja vastutust, 

loome ühiselt keskkonna, kus õppimine on elustiil. 

Turvalisus ja sõprus – olles üksteise vastu sõbralikud, loome turvalise koolipäeva. 

Teadmised ja areng – olles iseenda teadmiste suhtes nõudlik, loome õpiharjumused kogu 

eluks. 

Tervislik eluviis – olles iseenda keha ja vaimu suhtes nõudlik, loome terve ja tugeva 

kogukonna. 

5. Kooliarenduse põhisuunad  
 

1. Rakendada väärtuspõhist lähenemist, kus kokkulepped, ühised eesmärgid ja koostöö on 

kooli tegevuste aluseks. 

2. Õppijate mitmekülgse ja tasakaalustatud arengu toetamine (aineülene koostöö, õppekava 

toetavad tegevused, projektid, aktiivõppepäevad, külalisesinejad, õppekäigud).  

3. Rakendada kaasaegseid õppemeetodeid, muuta koolitund huvitavamaks (IT vahendite 

eesmärgipärane kasutamine, avastus- ja aktiivõppemeetodite kasutamine, uurimusõppe 

rakendamine, ainetevahelise lõimingu parem rakendamine jne). 

4. Süsteemne analüüs ja tagasisidestamine kõigis koolielu valdkondades (arenguvestlused 

töötajatega, töötajate, õpilaste ja lapsevanemate kaasamine, töörühmad).   

6. Õppeasutuse lühiülevaade 
 

Asukoht: Kalju Aigro tn 3  (end. Hariduse tn 3), Nõo, Tartumaa 

Koduleht: www.noopk.ee  

Koolitöötajate kontakttunnus: nimi.perekonnanimi@noopk.ee  

Koolimaja üldpind: vana maja 2623 m², tehnoloogiaklass 56,4 m², uus maja 3155,9 m² 

Koolitusluba: 1.11.1994.a. nr 35 

Nõo Põhikool asub Tartumaal Nõo alevikus. Kooliharidust on antud alates 1686. aastast. 

1964. a hakati Nõo koolis õpetama matemaatikat ja füüsikat süvaklassides ja 1991. a kannab 

kool nime Nõo Reaalgümnaasium. 1994/95. õppeaastast alates on Nõo Põhikool eraldi 

tegutsev Nõo Valla munitsipaalasutus ja naabriks Nõo Reaalgümnaasium riigikoolina. 

http://www.noopk.ee/
mailto:nimi.perekonnanimi@noopk.ee
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Õppetöö toimub vallale kuuluvas hoones ja kasutatakse ka riigile kuuluvaid klassiruume. 

2005. aastal valmis uus tehnoloogia klass ja katlamaja ning 2007. aasta sügisest sporditakse 

uues spordihoones. 

Toitlustamine toimub riigikoolile kuuluvates ruumides ja toitlustusteenust pakub OÜ Sildo 

Luke. 

2014. a kevadel lõppes vallale kuuluva hoone renoveerimine ja sügisest alustatakse õppetööd 

värskelt remonditud klassiruumides.  

1. jaanuari 2014.a seisuga on Nõo Põhikoolis 381 õpilast ja 57 töötajat, kellest 44 on õpetajad 

ning tugispetsialistid. Nõo Põhikoolis on õppeaasta jaotatud trimestriteks. Alates 2013/14. 

õppeaastast sooritavad põhikooli õpilased loovtöö, mis on üheks põhikooli lõpetamise 

tingimuseks. Koolis  õpetatakse lisaks informaatikat ja majandust, antakse karjäärialast nõu, 

tegutseb tervisemeeskond. Kool kuulub tervistedendavate koolide hulka. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste toetuseks toimub alates 5. klassist eesti keele ja 

matemaatika õpetus rühmades ja alates 4. klassist inglise keele õpetus rühmades. Õpilastel on 

võimalik osa võtta ka huviringidest, milleks  on spordiringid, näitering, meediaring, robootika 

ja laulukoorid. Paljud õpilased saavad muusikalist haridust Nõo Muusikakoolis ja osalevad 

aktiivselt spordihoones toimuvates spordiklubide tegevustes. Lisanduvad ringid vallamajas ja 

noortekeskuses.  

Nõo Põhikooli õpilased võtavad väga palju osa erinevatest konkurssidest, kus saavutatakse 

väga häid tulemusi. Maakondlikul tasemel on esimese kuue hulgas erinevatel konkurssidel ja 

olümpiaadidel igal aastal ligikaudu 20 % õpilastest.  
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7. Praeguse olukorra analüüs 
 

Hetkeolukorra hindamise aluseks on igal aastal läbi viidud sisehindamine. Sisehindamise 

üheks osaks on õpilaste ja lastevanemate kaasamine rahuloluküsimustike kaudu. Samuti viidi 

läbi arutelusid ja töögruppe õpetajate, koolitöötajate, lapsevanemate, õpilaste ja hoolekoguga. 

Olulist tagasisidet on saadud arenguvestlustest õpilaste, lapsevanemate ja õpetajatega. 

 

7.1. Õpilastega seotud võtmenäitajad 
 

 

 

Joonis 1. Õpilaste arvu muutus viimasel kümnel aastal ja prognoos viieks aastaks. 

 

Viimase 10 aasta jooksul on õpilaste arv vähenenud ca 20 %  võrra. Kuni aastani 2010 oli 

lõpetajate arv suurem kui 1. klassi astujate arv. Aastatel 2010 – 2014 on olnud õpilaste arv 

stabiilne. Järgmisel viiel aastal on oodata õpilaste arvu mõningast suurenemist. Prognoos on 

koostatud Nõo vallas sündinud laste arvu põhjal. 
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7.2. Õppetöö tulemuslikkuse võtmenäitajad 
 

 

Joonis 2. Õppetöö tulemusnäitajad hinnete põhjal viimasel viiel õppeaastal. 

Nõo Põhikooli õpilaste tulemused hinnete põhjal on olnud juba aastaid ühtlaselt heal tasemel. 

Heaks tulemuseks peame „4-5“-le ja „5“-le õppijate osakaalu, mis on rohkem kui pooled 

õpilased.  

  

 

Joonis 3. Põhikooli lõpueksamite keskmine sooritusprotsent 2011 – 2013 aastal.  
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Põhikooli lõpueksamite tulemused on välja toodud võrdluses Eesti keskmise tulemusega ja 

2013. aastal on võrdluses juurde toodud ka Tartumaa keskmised tulemused. Graafikust on 

näha, et Nõo Põhikooli eksamitulemused on võrreldavad Eesti keskmisega ja tulemused 

sõltuvad lõpetava lennu üldisest õppeedukusest. Positiivseks tuleb pidada eesti keele ja 

matemaatika eksamitulemuste väikest kasvu positiivsuse suunas.  

 

 

Joonis 4. Õpilaste edasiõppimine pärast põhikooli.  

 

Viimastel aastatel on märgatavalt tõusnud gümnaasiumites edasiõppijate arv. Keskmiselt 15-

20 õpilast läheb edasi õppima nn tugevamatesse gümnaasiumitesse (NRG, HTG, MHG, JPG 

jne), mis näitab Nõo Põhikooli õpilaste head taset ja soovi edasi õppida pärast gümnaasiumit 

kõrgkoolides.  
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7.3. Personaliga seotud näitajad 
 

 

Joonis 5. Pedagoogide vanuseline jaotus viimasel kuuel aastal.  

 

 

 

Joonis 6. Pedagoogide haridustasemed. 
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7.4. Lastevanemate hinnangud koolile 
 

Nõo Põhikoolis viiakse igal aastal läbi rahulolu-uuringuid kooli tegevusvaldkondade kohta. 

Tagasisidet kogutakse õpilaste, õpetajate ja lastevanemate käest. Küsitlus viiakse läbi 3., 5., 

7., ja 9. klasside lastevanemate seas, igal aastal vastab ca 34 – 47 % küsitletavatest. Kogutud 

andmete põhjal valmib iga-aastane sisehindamise aruanne, mis on aluseks õppeaasta alguses 

eesmärkide seadmisel ja tegevuskava planeerimisel. 

 

Joonis 7. Lastevanemate rahulolu suhetega ja info liikumisega (hinnang 5-pallisüsteemis). 

Lastevanemate rahulolu suhete osas võib pidada heaks.  

 

Joonis 8. Lastevanemate rahulolu toitlustamisega ja juhtumitele reageerimisega (hinnang 5-

pallisüsteemis) 
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Langenud on rahulolu õpilaste toitlustamisega koolis, kuigi keskmist hinnet võib pidada 

heaks. Tõusnud on lastevanemate rahulolu turvalisusega ja vara kaitsega koolis.  

 

Joonis 9. Lastevanemate rahulolu õpetajatega ja õppimist toetava tegevusega (hinnang 5-

pallisüsteemis). 
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koolis. Heaks hinnatakse abi saamise võimalust õpiraskuste korral ja ollakse rahul ka 

konsultatsioonide toimimisega.  

 

Joonis 10. Lastevanemate rahulolu kooliga üldiselt (hinnang 5-pallisüsteemis) 
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rahulolu kooliga, aga rahulolu kooli mainega on hinnatud kõrgeks.  
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7.5. Õpilaste hinnang hetkeolukorrale 

 

Õpilastega toimus kolm koosviibimist kooli arengukava teemadel. Osalesid erinevate 

kooliastmete õpilased. Õpilased tõid välja nende arvates kooli tugevad küljed ja arendamist 

vajavad küljed. Allpool on lühiülevaade õpilaste poolt välja toodud teemadest. 
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7.6. Ülevaade hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisest 
 

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaseks loetakse õpilast, kes riiklikus õppekavas või temale 

koostatud individuaalses õppekavas püstitatud õpitulemuste saavutamiseks vajab täiendavate 

tugiteenuste rakendamist või eriõppe korraldust. Ka andekus on erivajadus. 

Hariduslike erivajaduste olemus ja selle käsitlus on ajas muutunud ja veelgi muutumas. Üha sagedamini 

puutume kokku kombineeritud diagnoosidega ja raske on määrata erivajaduse primaarset põhjust. Laste 

arengu igakülgseks toetamiseks on vajalik hariduse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste senisest suurem 

sidustamine, samuti lähtumine kaasava õppe suundumustest ning olemasoleva  kvalifitseeritud 

tugipersonali oskuslik rakendamine. 

Suurenenud on psüühikahäiretega laste osakaal. Nõo Põhikoolis on viiendikule õpilastest märgitud mõni 

hariduslik erivajadus (v.a. andekus). Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning 

vajadusel kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. 

Alates 4. klassist õpetame inglise keelt ja alates 5. klassist lisaks eesti keelt ja matemaatikat rühmades, 

s.t igale õpilasele võimaldatakse õpet temale jõukohases rühmas ja individuaalsest vajadusest lähtuvalt.  

1. – 4. klassis rakendatakse tugimeetmetena õpet õpiabirühmades ja eripedagoogi tuge. HEV 

koordinaator, sotsiaalpedagoog, eripedagoogid ja kooliõde nõustavad õpilasi ja lapsevanemaid, jälgivad 

HEV õpilaste toimetulekut ja määravad vajadusel õpilaste abistamiseks meetodid. 

Tulevikus võib tekkida vajadus lisaks ühe eripedagoogi järele, sest üha enam on koolis psüühiliste 

eripäradega õpilasi, kes vajavad individuaalset õpet ja lähenemist. 
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8. Arengukava rakendusplaan 
 

8.1. Eestvedamine ja juhtimine, personalipoliitika 

 

Tugevused. 

 

Nõo Põhikoolis valitseb positiivne ja konfliktivaba õhkkond. Personal on koostöövalmis ja seetõttu toimib väga hästi meeskonnatöö. Õpetajate ja 

majanduspersonali arvates peetakse heaks ainekomisjonide ja tervisemeeskonna tegevust. Väga rahul ollakse personalile korraldatud tervisepäevadega ja 

arenguseminaridega. See annab võimaluse olla kaasatud ja osaleda otsustusprotsessides. Nõo Põhikooli personal on uuendusmeelne ja tihti tuleb algatus 

töötajate endi seast. Töötajad teavad ja peavad lugu kokkulepitud eesmärkidest. Ollakse rahul infovahetusega (list, kord nädalas toimuvad koosolekud 

jne). Hea koostöö näitena tõid õpetajad välja metoodikapäeva ja ainekomisjonide tegevuse.  

 

Parendustegevused. 

 

 Sisekoolituste teemad muuta rohkem praktilisemaks, kutsuda koolitajaid praktikute seast. 

 Viia läbi arenguvestlused töötajatega. 

 Töötada koostöös ainekomisjonidega välja igale ainevaldkonna õpetajale sobiv ametijuhend. Seoses sellega täpsustada õpetaja üldtööaja sisse 

jäävate tööülesannete maht ja täiendavate tööülesannete maht. 

 Tutvustada igal aastal kooli eelarvet töötajatele. 

 Kaasata rohkem õpilasesindust koolielu elavdamisel. 

 Tutvustada õppeaasta alguses õpilasesinduse (ÕE) rolli ja vastutust koolis. 

 Läbi vaadata ja täpsustada majanduspersonali ülesanded koolis. 

 Sõnastada ja täpsustada huvitegevus koolis (õpetajate roll selles, huvijuhi roll, ÕE roll jne). 
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 Lõimida huvitegevus veelgi rohkem õppekavaga. 

 Jätkata koostööd TÜ õppekava arendamise keskusega (õpikogukonnad). 

 Uuendada töötajate tunnustamise ja motiveerimise süsteem. 

 

Eesmärgid 2014/15 – 2016/17. õppeaastaks. 

 Rakendada väärtuspõhist juhtimissüsteemi. 

 Kaasata otsustusprotsessidesse rohkem osapooli (ainekomisjonid, ÕE). 

 Täpsustada iga töötaja roll ja panus (ametijuhendid). 

 

Tegevused Aeg Tulemus Vastutajad/teostajad Ressurss 

Viia läbi sisekoolitusi 

(kolleegilt – kolleegile, 

praktikud) 

Igal aastal Kogemuste vahetamine, 

oskus rakendada õpitut 

paremini 

Direktor /õppealajuhataja 1000.- (igal aastal) 

Viia läbi arenguvestlused 

töötajatega 

Igal 3. aastal Arenguvestlused on 

toimunud (motivatsioon, 

tunnustus, tagasiside) 

Direktor - 

Tutvustada eelarveprojekti 

ja vastuvõetud eelarvet 

töötajatele 

Igal aastal Töötajatel olemas info 

eelarve kujunemisest 

Direktor - 

Võtta tööle IT-juht  ja 

huvijuht 

2014 Vastava valdkonna juhid 

olemas ja teavad oma rolli 

koolis 

Direktor Töötasu igal aastal 

Viia läbi iga kuu 1 - 2 

tööalast koosolekut 

personalile (eelnevalt 

päevakord teada) 

Igal aastal Parem infovahetus, 

töötajate kaasatus 

Direktor /õppealajuhataja - 

Jätkata arenguseminaridega Igal aastal Arenguseminarid on 

jätkusuutlikud ja tulemused 

toetavad kooli arengut 

Direktor 1000.- (igal aastal) 
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ÕE rolli ja ülesannete 

tutvustamine õppeaasta 

alguses 

Igal aastal Õpilastel olemas 

ettekujutus ÕE rollist 

koolis 

ÕE juhendaja - 

Kaasata ÕE-d rohkem kooli 

erinevatesse protsessidesse 

(huvitegevusse) 

Igal aastal ÕE on rohkem  kaasatud, 

osalevad aktiivsemalt 

koolielus 

Direktor / ÕE juhendaja - 

Kirjeldada koostöös 

õpetajatega tunnustamise ja 

motiveerimise süsteem 

2015 Olemas kirjalik dokument, 

kus on kirjeldatud töötajate 

tunnustamine 

Direktor  

Muuta juhtkonna tegevus 

efektiivsemaks 

Igal aastal Juhtkonna koosolekud 

toimuvad iga nädal, 

otsustest teavitatakse 

töötajaid (toimivad 

laiendatud juhtkonna 

koosolekud) 

Direktor  

 

 

8.2. Koostöö huvigruppidega ja partneritega 
 

Tugevused 

Nõo Põhikool teeb koostööd paljude huvigruppidega. Lastevanemad osalevad igal aastal rahuloluküsimustike täitmisel. Kool saadab iga trimestri lõpus 

vanematele kokkuvõtte õpilaste käitumisest. Lastevanemad on oodatud ja osalevad kooli üritustel (isadepäev, emadepäev jne). Mitmed klassid teevad oma 

klassiüritusi koostöös lastevanematega. Õppeaasta alguses toimuvast lastevanemate üldkoosolekust võtab osa rohkelt lastevanemaid. Kool teeb mitmesugust 

koostööd Nõo Reaalgümnaasiumiga, Nõo Muusikakooliga,  Nõo Kultuurimajaga, lasteaedadega jne. Igal aastal on kooli kutsutud erinevaid külalislektoreid, kes 

peavad loenguid ja viivad läbi õppepäevi õpilastele. Samuti tehakse koostööd paljude asutustega, kes pakuvad kooli õpilastele huvitavaid õppekäike ja loenguid 

väljaspool õppetunde (Tartu Keskkonnahariduse Keskus, Tartu Vangla, Tartu Nõustamiskeskus, VVV SA, Tervise Arengu Instituut jne). 
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Parendustegevused 

 Kaasata rohkem lastevanemaid. 

 Kutsuda erineva valdkonna lastevanemaid koolitunde andma. 

 Kaardistada vilistlaste edasine käekäik. 

 Teha rohkem koostööd vallasiseste organisatsioonidega (muusikakool, kultuurimaja, noortekeskus jne). 

 Tutvustada õpilastele kohalikke ettevõtteid. 

 

Eesmärgid 2014/15 – 2016/17. õppeaastaks 

 Erinevad huvigrupid on kaasatud koolielu erinevatesse protsessidesse. 

 Leida koostööpartnereid ja võimaldada õpilastel osaleda tunnivälistes tegevustes (õppekäigud, välislektorid jne). 

 

 

Tegevused Aeg Tulemus Vastutajad/teostajad Ressurss 

Korraldada lastevanemate 

nädal, kus lastevanemad 

annavad tunde 

Igal aastal Huvitavad ja õpetlikud tunnid Õppealajuhataja  

Viia läbi ümarlaud 

lastevanematele üks kord 

trimestris 

Igal aastal Suurem rahulolu kooliga, 

parem infovahetus, kaasatud 

lastevanemad 

Direktor  

Kaardistada vilistlaste 

edulugusid ja kasutada neid 

õpilaste motiveerimiseks 

2015 Olemas nimekiri vilistlastest, 

keda kutsuda loenguid läbi 

viima 

Karjäärikoordinaator  

Korraldada ühiseid koolitusi 

põhikooli ja muusikakooli 

õpetajatele 

Igal aastal Tihedam omavaheline 

koostöö ja koolitustelt saadud 

teadmised 

Direktor 1000.- 

Tõhustada koostööd 

lasteaedadega 1. klassi 

astuvate laste 

tundmaõppimiseks 

Igal aastal Õpetajad on rohkem teadlikud 

1. klassi astujate 

koolivalmiduse osas 

Õppealajuhataja  
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Anda tagasisidet 

rahuloluküsitluste tulemustest 

lastevanematele 

Igal aastal Lastevanemad saavad rohkem 

teavet läbiviidud 

rahuloluküsitluste 

kokkuvõtetest ja edasistest 

tegevustest 

Direktor  

Tõhustada koostööd 

hoolekoguga, protokollid 

pannakse välja kooli 

kodulehele ja avaldatakse 

väljavõte vallalehes 

Igal aastal Ollakse teadlikumad 

hoolekogu tegemistest, 

hoolekogu rohkem kaasatud 

Hoolekogu esimees /direktor  

Koostöö vallaga, vallavanem 

kohtub vähemalt kord aastast 

pedagoogidega 

Igal aastal Toimub infovahetus, 

osapoolte ootused on selged 

Direktor  

Vahendada infot ja 

kooskõlastada tegevused 

noortekeskuse ja kooli vahel 

Igal aastal Toimib koostöö 

noortekeskuse ja kooli vahel. 

Jagatakse infot ja toimuvad 

ühised ettevõtmised.  

Huvijuht  

 

 

 

 

8.3. Ressursside juhtimine (õpikeskkond õppimiseks ja õpetamiseks) 

 

Tugevused 

 

Nõo Põhikoolil on olemas ruumid õpetamiseks ja õppimiseks. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad kaasaegses spordihoones, kus on mitmeid võimalusi tegeleda 

edukalt paljude spordialadega. Remonditud ja kaasaja tingimustele vastavaks on tehtud põhikooli uus maja. Koolil on kasutada 25 videoprojektorit, õpetajate 

kasutuses on 38 sülearvutit.  
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Parendustegevused 

 Paigutada klassidesse väikesed esmaabipakendid. 

 Vana maja klassidesse paigaldada tahvlivalgustus. 

 Viia läbi infotehnoloogia (IT) alaseid praktilisi koolitusi. 

 Muretseda juurde praktiliste tööde teostamiseks õppevahendeid. 

 Soetada juurde info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendeid. 

 Juhtida tähelepanu puhtusele ja korrale kooliruumides (vajadusel koolitus koristajatele). 

 Igas klassis viia läbi vähemalt üks õppekäik õppeaasta jooksul. 

 Kaasajastada vana maja õpikeskkond (renoveerida vana maja klasside korpus). 

 Renoveerida vana maja I korrus ümber raamatukoguks. 

 Liita kooli ja Nõo raamatukogu. 

 Vahetada välja arvutiklassi arvutid. 

 

Eesmärgid  2014/15 – 2016/17. õppeaastaks. 

 

 Viia Nõo Põhikooli õpikeskkond kaasaja nõuetega vastavusse. 

 Jätkata IT valdkonna arendamist. 

 Muuta raamatukogu õppimis- ja arengukeskkonnaks. 

 

Tegevused Aeg Tulemus Vastutajad/teostajad Ressurss 

Paigutada igasse klassiruumi 

esmaabipakend 

2014/15 Kõikides klassiruumides on 

kättesaadavad esmased 

vahendid esmaabiks 

Kooli tervishoiutöötaja 1000.- 

Kõikidesse vana maja 

klassidesse paigaldada 

tahvlivalgustus 

2015/16 Kõikides klassides on 

nõuetele vastav 

tahvlivalgustus 

Majandusjuhataja 3000.- (aastas) 
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Soetada juurde igal aastal 

videoprojektoreid 

Igal õppeaastal Igas klassis on võimalik 

kasutada videoprojektorit 

Direktor 2000.- (aastas 3 tk) 

Soetada dokumendikaamerad Igal õppeaastal Kolme aasta jooksul vähemalt 

6 dokumendikaamerat olemas 

Direktor 1400.- (2 tk aastas) 

Korraldada koolitus 

koristajatele 

2014/15 Koolitusel saadud võtete 

kasutamine 

Majandusjuhtaja 300.- 

Viia igas klassis läbi õppekäik 

vastavalt õppekavale 

2015/16 - jätkuv Igal klassis olemas vähemalt 

üks õppekäik õppekava 

täitmiseks 

Õppealajuhataja 5000.- (aastas) 

Soetada uued arvutiklassi 

arvutikomplektid (25 kmpl) 

2014/15 (kevad) 2015/16 õppeaastat alustame 

uute arvutiklassi arvutitega 

Direktor 15 000.- 

Luua töörühm Nõo 

raamatukogu ja kooli 

raamatukogu ühendamiseks 

2014/15 Olemas selge nägemus ja 

visioon ühinenud 

raamatukogu näol. 

Direktor  

Lahendada vana maja 

omandiküsimus ja alustada 

projekteerimisega 

2016/17 Olemas kaasaegne 

õpikeskkond  

Direktor 75000.- (projekteerimine) 

 

 

8.4. Õppe- ja kasvatustöö 

 

Tugevused 

 

Nõo Põhikooli õppe- ja kasvatustöö on eesmärgipärane ja tulemused head. Rohkem kui poolte õpilaste õpitulemused on head või väga head. Õpilased osalevad 

edukalt ainealastel olümpiaadidel, erinevatel konkurssidel ja võistlustel. Pärast põhikooli lõpetamist jätkab suurem enamus õpinguid gümnaasiumites. Õpe 

toimub rühmades, mis loob võimaluse õppida kõikidel vastavalt oma võimetele. Õpetajad teevad palju koostööd ainetevaheliseks lõimimiseks. Lisaks 

klassiruumis toimuvatele ainetundidele otsivad õpetajad igapäevaselt huvitavaid esinejaid (Eesti Kontsert), külastatakse Tartus asuvaid asutusi 

(Keskkonnahariduse Keskus, muuseumid, AHAA jne). Õpilased võtavad osa paljudest ainealastest projektides nii maakonnas kui ka vabariiklikul tasemel. 

Koolielule lisavad väärtust paljud kooli poolt pakutavad huviringid.  
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Parendustegevused 

 

 Leida võimalusi andekamate lastega tegelemiseks (aineringid huvilistele). 

 Rakendada eripedagoogilist tuge vastavalt õpilaste vajadustele ja võimetele. 

 Tõhustada aineülest koostööd. 

 Rakendada veelgi enam õpilase arengut toetava hindamise põhimõtteid. 

 Jätkata õppekava toetavate tegevuste pakkumisega (välislektorid, õppekäigud, töötoad, osalemine projektides jne). 

 Arendada kooli raamatukogu välja õpi- ja teabekeskuseks. 

 Täiustada rahuloluküsimustikke. 

 Analüüsida olemasolevaid huviringe ja vastavalt vajadusele uuendada või laiendada valikut. 

 Tervist edendavate tegevuste propageerimine ja hoiakute kujundamine. 

 Suurendada õpikeskkonna turvalisust. 

 

 

Eesmärgid 2014/15 – 2016/17. õppeaastaks. 

 

 Teha koostööd õppekavas toodud üldeesmärkide saavutamiseks.  

 Toetada õpilaste arengut läbi kaasaegsete õppemeetodite, õpilaste arengut toetava hindamise ja paremate õpitingimuste loomise kaudu.  

 

Tegevused Aeg Tulemus Vastutajad/teostajad Ressurss 

Suurendada aineringide osakaalu  2015/16 Andekamatele ja huvilistele on 

loodud võimalus käia ainealastes 

huviringides. 

Õppealajuhataja /huvijuht  

Suurendada eripedagoogilist tuge 

vastavalt vajadustele 

2015-2016 Olemas õpilaste vajadusi 

arvestatav eripedagoogiline tugi.  

HEV koordinaator  
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Leppida kokku ja ära kirjeldada 

õppekava toetavad tegevused 

õppekavas kooliastmeti 

(külalislektorid, esinejad, 

õppekäigud, projektid, 

suuremahulised tööd jne) 

2014/15 Õppekava toetavad tegevused on 

kokku lepitud ja toimuvad 

vastavalt plaanidele. 

Õppealajuhataja  

Suurendada õpetajate koostööd 

õpilast toetava hindamise 

tõhustamiseks, luua 

õpikogukonnad. 

2015/16 Loodud õpikogukonnad,  mille 

kaudu toimub koostöö õpetajate 

vahel ja parem hindamise 

korraldamine. 

Õppealajuhataja  

Vaadata üle rahuloluküsimustikud 

ja tulemuste analüüs ning edasised 

tegevused 

2015 (kevad) Täiendatud rahuloluküsimustikke 

ja küsitluste tulemuste analüüsi 

osa. Tulemused muudetud 

reaalseteks parendustegevusteks. 

Õppealajuhataja  

Analüüsida huviringide 

tulemuslikkust ja vajadusel 

laiendada huviringide valikut  

2014/15 Viia läbi rahuloluküsimustik 

huviringide kohta, leida võimalusi 

huviringide valikut laiendada 

Huvijuht  

Tõhustada korrapidamist 

vahetundides 

Igal aastal Korrapidajad õpetajad teavad oma 

rolli ja viibivad vahetundide ajal 

koridorides 

Õppealajuhataja  

Muuta kooli raamatukogu rolli 

(õpi- ja teabekeskus) 

2015/16 Kooli raamatukogu on koht, kuhu 

tahetakse minna ja kust saab kiirelt 

ja vajalikku infot. 

Direktor  

Kaasata õpilasesindus 

koolikeskkonna turvalisemaks 

muutmisel 

Igal aastal Õpilasesindus osaleb selgitustöö ja 

järelevalve tagamisel koolimajas, 

aitab luua turvalist koolipäeva 

Direktor/ ÕE juhendaja  

Tõhustada tervisemeeskonna tööd 

terviseteadlikkuse (tegevused välja 

pakkuda, liikumine väljas, söökla, 

jalatsid, üritused, kampaaniad jne)  

tõstmisel  

Igal aastal Toimub erinev teavitustegevus, 

üritused, mille tulemusel tõuseb 

terviseteadlikkus. 

Tervise meeskonna juht  
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9. Arengukava uuendamise kord 
 

Arengukava muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukoguga. 

Arengukava kinnitab Nõo Vallavolikogu. Arengukava muudatused esitatakse enne kinnitamist 

arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. 

Arengukava kui koolijuhtimise töödokument on avatud täiendus- ja muudatusettepanekuteks pidevalt, 

kusjuures ettepanekuid võivad esitada kõik hoolekogu, õppenõukogu ja õpilasesinduse liikmed.  

Arengukava kuulub läbiarutamisele igal õppeaastal kooli arenguseminaril, seda tutvustatakse 

õpilasesinduses, õppenõukogus  ja hoolekogus.  

Kooli direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli veebilehel. 

 

 Arengukava läbi arutatud ja arvamus antud Nõo Põhikooli õpilasesinduse koosolekul 29.04.2014  

ja 30.09.2014 

 Arengukava läbi arutatud ja arvamus antud Nõo Põhikooli õppenõukogu koosolekul 2.05.2014 ja 

13.06.2014 

 Arengukava läbi arutatud ja arvamus antud Nõo Põhikooli hoolekogu koosolekul 6.05.2014 ja  

1.10.2014 

 

 

 
 


