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VOORE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2018-2020   

Käesolev arengukava hõlmab alus- ja põhiharidust   

   

Voore Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooli arengusuunad ja tegevuskava 

aastateks 2018-2020. Arengukava on koostatud väärtuspõhise Hea Kooli põhimõtetest lähtuvalt 

ja selle elluviimist korraldab direktor tihedas koostöös õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ja 

teiste huvigruppidega.   

   

Arengukava koostamisel on Voore Põhikool lähtunud riigi poolt seatud ülesandest (Põhikooli 

ja gümnaasiumi seadus, Haridusseadus, riiklik õppekava, koolieelse lasteasutuse riiklik 

õppekava), koolis ja lasteaias läbi viidud sisehindamise analüüsist ja tagasiside küsitlustest ning 

töötajatega ning kogukonnaga toimunud arengukava (töö)koosolekute tulemustest.    

   

Arengukavas on käsitletud kooli kui terviklikku süsteemi, mis vastavalt Hea Kooli põhimõtetele 

jaguneb neljaks oluliseks valdkonnaks:    

1. õppe- ja kasvatustöö,    

2. koolikeskkond,    

3. juhtimine    

4. koostöö ja head suhted.   

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 realiseerimise.  

Üldtööplaanis määratletakse ka tegevuste teostamise tähtajad ning nende eest vastutavad isikud.   

   

Voore Põhikool on hubane, kogukonnakeskne, sõbralik, ettevõtlik, innovatiivne head haridust 

andev haridusasutus, kus on tagatud õpilaste/laste, lapsevanemate, töötajate ja koolipidaja 

rahulolu.   

   

   

   



   

Voore Põhikooli missioon   

   

Alushariduses luua hea ettevalmistus kooliks ja iseseisvumiseks. Tagada turvaline ja 

usaldusväärne keskkond (Voore ja Kääpa rühmas), kus koostöös koduga on loodud igale 

lapsele õnnelik lapsepõlv.    

   

Koolis on turvaline ja lapsekeskne keskkond, mis soodustab õpilase õpitulemusi, loovust ning 

ettevõtlikust.    

Tegemistes olla aus, avatud laiemale koostööle, paindlik, võimalustes optimistlik, tervislikke 

eluviise soodustav ning kaasav.   

   

Voore Põhikooli visioon   

   

Olla kool Eestis, kuhu laps tahab tulla. Kelle õpilastel on suur teadmisjanu, kõrge sisemine 

motivatsioon, loovus ja ettevõtlikkus.   

Aktiivselt tegutsev hubane kasvu- ja õpikeskkond, elukestva õppe ja kohaliku paikkonna arengu 

jätkusuutlikkuse tagamine.   

Laps on osa tervikust, oluline on lapse individuaalsetest vajadustest lähtumine.   

Põhikooli lõpetaja omab sotsiaalset toimetulekut ning on valmis jätkama oma haridusteed enda 

valitud eesmärkide saavutamiseks.   

   

Voore Põhikooli väärtused    

   

Lugupidamine kaaslaste suhtes. Koostöö kooli, vanemate, laste, koolipidaja ja kogukonna 

(hoolekogu) vahel. Abivalmidus, ausus ja kokkulepetest kinnipidamine. Kaasav haridus.   

Arvestamine õpilaste individuaalsusega. Tervislike eluviiside väärtustamine.   

   

Isiksuse areng, inimese lisaväärtus, tervis (vaimne, füüsiline).   

V – vaimsus, vitaalsus, vaimustumine, virkus, väärtused    

O – optimism, ootused    

O – oskused, olemasolu, optimaalsus    

R – rõõm, rahulolu   

E – entusiasm, energia, elujaatus, eestimaisus, eestimeelsus   

   



Voore Põhikooli põhimõtted   

   

Väärtustada enda ja teiste (ümbritsevate inimeste/kaaslaste) omapära. Arvestada üksteisega 

ning olla tolerantne. Üheskoos õppides, tegutsedes ja õnnestudes oleme õnnelikud.   

   

V – valikuvabadus, visadus viib sihile    

O – oskuste arendamine    

O – olla sina ise, olla eeskujulik kodanik    

R – rahulolu, rõõmsameelsus   

E – elukestev õpe, edukas koostöös, eesmärkide seadmine ja elluviimine   

   

1. Kasvamine ja areng läbi mängu on lasteaias kõige tähtsam.   

2. Õppe- ja kasvatustöö on koolielus kõige tähtsam.   

3. Väga oluline on laste/õpilaste igakülgne areng. Tähtsaks peame laste/õpilaste laia silmaringi, 

vastutusvõimet, loovust, eneseväljendusoskust ja enesejuhtimise oskust.  

4. Kool tagab iga õpilase nõustamise, kaasates vajadusel spetsialiste väljaspoolt kooli.   

   

Arengukava perioodi 2018-2020 eesmärgid   

   

1. Koolis on õppesüsteem, mis toetab maksimaalselt õpilaste arengut nii õppekava läbimisel  

kui ka edukat osalemist erinevatel konkurssidel.    

2. Koolis on rakendunud muutuv õpikäsitus (MÕK).   

3. Koolis on pidev õppekava arendamine seoses ühiskonna ja haridussüsteemi kiire arenguga.    

4. Koolis on õppimist toetav hindamissüsteem.   

5. Nüüdisaegne õpikäsitus annab võimaluse õpilaste arvu suurenemiseks.   

6. Koolis töötavad pädevad ja motiveeritud õpetajad ning neile on loodud võimalused 

enesearendamiseks ja õpilaste mitmekülgseks arendamiseks.    

7. Koolis on väga head suhted ning toimib suurepärane meeskonnatöö.   

8. Koolis on loodud tervist edendav õpikeskkond.   

9. Kõik töötajad kasutavad IKT võimalusi ja erinevaid õpiprogramme ning õpikeskkondi.   

10. Kool on avalikus ruumis märgatav ja koolielu kajastatakse erinevatel tasanditel.   

11. Kool ja lasteaiarühmad toimivad ühtse organisatsioonina.   

12. Koolis tegutseb Mustvee Muusika- ja Kunstikooli filiaal.   

13. Kooli tegevustes on oluline roll lastevanematel ja kogukonnal.   

14. Kool on tervislike eluviiside soodustaja – õpilased liiguvad rohkem ning viibivad õues.   



15. Koolis on ettevõtlus- ja tehnoloogiaõpe.   

16. Laste/õpilaste looming ning kooli ajalugu on jäädvustatud ning väärikalt esitletud.   

17. Koostöös koolipidajaga leitakse võimalused kaasajastada õpikeskkonda (kooli füüsilist  

keskkonda ning õppevahendeid ja mööblit).    

18. Koostöös koolipidajaga tuuakse Voore rühm Voore Põhikooli ruumidesse.   

19. Koostöös koolipidajaga kaasajastatakse Voore Põhikooli spordisaal.   

20. Koostöös koolipidajaga laiendatakse sportimisvõimalusi Kääpa rühma õuealal.   

21. Kool teeb tihedat koostööd teiste Mustvee valla haridusasutustega.   

   

Arengukava tegevuskava   

   

Tegevuskava on terviklik süsteem, kus on põimunud kõik eelnevalt nimetatud neli olulist 

valdkonda.   

   

2018   

Kooli meeskond on läbinud MÕK-i koolituse.   

Muutunud õpikäsituse rakendamine.    

Kinnitatud on hindamisjuhend, mis on õppijat toetav (kujundav hindamine).   

Kinnitatud on märkimisväärsete muudatustega õppekava.   

Õppetöö toimub põhikoolis trimestrite kaupa.   

Toimib efektiivne juhtimisskeem ja õpilaste nõustamise süsteem.   

Uus koduleht on valmis ja rahuldab nii kooli kui ka avalikkust.    

Voore rühm on toodud Voore Põhikooli ruumidesse.   

Mustvee Muusika- ja Kunstikooli filiaal alustab tegevust sügisest.   

Ettevõtlusõpe II kooliastmes.   

Robootika ja ettevõtluse õppepäevad.   

Eluline projektõpe.   

Loodusainete õppe läbiviimine kaasaegses õpilaboris Mustvee Koolis.   

Rakendunud on õuevahetund.   

Koolikompleksi hubasemaks muutmist ja liikumist soodustav projekt on valmis ja see on 

realiseeritud vähemalt 25% ulatuses.    

Koolis on avatud riiulid raamatute paigutamiseks ja kasutamiseks.   

Aktiivne koostöö vanemate, kogukonna ja koolipidajaga.   

Suhetega on rahul vähemalt 75% õpilastest ja töötajatest.   

Kool saab lisarahastust vähemalt 3 projekti realiseerimiseks.   



Koostöö kohalike ettevõtete ja sihtasutustega.   

Koostöö kohtumised Mustvee valla koolijuhtidega.   

   

2019    

Kinnitatud on palgakorralduse põhimõtted, aineõpetaja ametijuhend, töötajate tunnustamise 

kord.   

Koolikompleksi hubasemaks muutmist ja liikumist soodustav projekt on valmis ja see on 

realiseeritud vähemalt 50% ulatuses.    

Ettevõtlusõpe I kooliastmes.   

Aktiivne koostöö vanemate, kogukonna ja koolipidajaga.   

Koolis on kaasajastatud ning renoveeritud vähemalt söökla, võimla duširuumid, aula, 

kodunduseklass ja koridorid.   

Koolis on kasutusel uuenenud õppevara.   

Koolis on toimiv küttesüsteem.   

Kooli ajalugu on väärikal kujul kõigile nähtav koolis asuvas muuseumis.   

Õpilaste ja õpetajate vahetusprojekt teiste koolidega.   

Koolis ja lasteaias on vähemalt 75% ühisüritusi.   

Suhetega on rahul vähemalt 85% õpilastest ja töötajatest.   

Kool saab lisarahastust vähemalt 3 projekti realiseerimiseks.    

Koolimaja 30. aastapäeva tähistamine.   

   

2020   

Koolis on hästi toimiv sisekoolitussüsteem.   

Koolikompleksi hubasemaks muutmise projekt on valmis ja see on realiseeritud vähemalt 80% 

ulatuses.    

Karjääriõppe tõhustamine lastevanemate ja kohalike ettevõtetega koostöös.   

Aktiivne koostöö vanemate, kogukonna ja koolipidajaga.   

Voore Põhikooli õuealale on loodud õueõppeklass.   

Digivahendid on õppetöö loomulik osa.   

Koolis korraldatakse lugemise konkursse.   

Kääpa rühma lastel on loodud õuealale sportimisvõimalused.   

Koolihoone fassaadi täielik renoveerimine ja ventilatsiooni paigaldus.   

Suhetega on rahul vähemalt 95% õpilastest ja töötajatest.   

Koostöö kutsekoolidega ja teiste koolidega.   

Kool on hariduse keskus.   



   

Arengukava jõustub pärast kooli õppenõukogu, kooli hoolekogu ja õpilasesinduse heakskiitu 

ning kinnitamist Mustvee Vallavalitsuse poolt.    

Arengukava koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse eest vastutavaks on 

kooli direktor.   

Vajadusel arutab kool arengukavas muudatuste tegemist ning teeb põhjendatud ettepaneku 

Mustvee Vallavalitsusele.   

   

• Arengukava läbi arutatud ja arvamus antud Voore Põhikooli õppenõukogu koosolekul 

28.05.2018   

• Arengukava läbi arutatud ja arvamus antud Voore Põhikooli hoolekogu koosolekul 

28.05.2018   

• Arengukava läbi arutatud ja arvamus antud Voore Põhikooli õpilasesinduse koosolekul 

30.05.2018   

   


