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I Sissejuhatus 

Valgu Põhikooli arengukava on kooli ja lasteaiarühma õppe- ja kasvatustegevuse  rakendamiseks 

loodavate tingimuste parendamise plaan. Arengukava määrab ära arenduse põhisuunad ja 

valdkonnad ning tegevuskava aastateks 2020–2022. Arengukava koostamisel on arvestatud 

sisehindamisel selgunud tulemustega ning Märjamaa valla arengukavaga. 

 

II Üldandmed 

Õppeasutuse nimetus Valgu Põhikool 

Aadress Valgu küla, 78204 Märjamaa vald 

Raplamaa 

Telefon 482 8730 

E-post valgu.kool@marjamaa.ee 

Veebilehe aadress www.valgupk.edu.ee 

Pidaja Märjamaa Vallavalitsus 

Tehnika 11, Märjamaa alev 78304 

Laste arv lasteaiarühmas 18 (seisuga 02.01.2020) 

Laste arv koolis 60 (seisuga 02.01.2020) 

Klassikomplektide arv 5 

Töötajate arv 23 

Õpetajaid koolis/lasteaias 12/2 

Õpetaja ametikohti koolis/lasteaias 7,5/2,25 

Territooriumi suurus 9,5 ha 

Sisehindamise järgmine periood 

(õppeaastad) 

2019/20 – 2021/22 

 

III Lühikirjeldus ja eripära 

Valgu Põhikool on püsivate traditsioonidega mõisakool, liigilt alates 01.09.2006 a lasteaed-

põhikool. Kooli koosseisus on üks liitrühmana töötav lasteaiarühm ning koolis on moodustatud 

viis klassikomplekti. Hariduslike erivajadustega laste toetamiseks töötavad koolis osalise 

koormusega HEV-koordinaator, õpiabiõppe õpetajad ja sotsiaalpedagoog. Logopeedilist abi annab 

nii lasteaiarühmas kui ka koolis valla logopeed. Kvalifikatsioonile ei vasta kaks õpetajat. Mehi on 

23 töötajast 5. Arvutiõpetus toimub ringitunnina 1.–4. klassi õpilastele ning alates 5. klassist  
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informaatika ainetunnina. Korraldatud on pikapäevarühmade ja huviringide töö. Koolis tegutseb 

2019/20. õppeaastal 10 ringi ning huvihariduse ja huvitegevuse toetusel kaks ringi. Võimla ja aula 

on koos. Koolil on olemas raamatukogu, õueatraktsioonid lasteaiarühmale ning jalgpalli- ja 

võrkpalliväljak. Kooli ruume ja territooriumit kasutab ka Valgu Rahvamaja. Koostöös Sillaotsa 

Talumuuseumi ja Valgu vabatahtlike päästjatega korraldatakse erinevaid projekte. Väike laste arv 

klassides võimaldab ja soodustab individuaalset õpet, samuti leiab tahtmise korral iga õpilane 

endale jõukohase huviringi. Kooli territooriumil on võimalik edukalt korraldada õppetunde õues 

(pargis kasvab üle 100 erineva puu- ja põõsaliigi, on olemas pingid ja lauad). Kooli pargis 

toimuvad ka küla ja valla üritused. Koolil on oma sümboolika: logo, erikujundusega lipp, laul ja 

moto. Koolil on pikaaegsed sporditraditsioonid ning edukalt võisteldakse maakonnas, vabariigis 

ja välisriikides. Tänu õpetajate kirjutatud mitmesugustele projektidele on käidud nii vabariigis kui 

ka välisriikides õpilaste silmaringi laiendamas. Koolimaja eripära ja suur territoorium on aluseks 

töökasvatuse pidevale toimimisele. 

Traditsioonid, individuaalne lähenemine ja koostöö on aluseks, et iga laps saab tahtmise korral 

konkurentsivõimelise hariduse. 

Õpilaste prognoos õppeaastate lõikes: 

Õppeaasta 1. klass Lõpetajaid Õpilaste üldarv 

2019/2020 6 4 60 

2020/2021 4 7 60 

2021/2022 5 11 58 

2022/2023 3 9 50 
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IV Haridusasutuse arendamise põhisuunad- ja valdkonnad 

4.1. Missioon 

Lähtudes kooli ja lasteaia õppekavast, arvestades õpilaste individuaalsust, säilitades omanäolisuse 

ja traditsioonid, pakub Valgu Põhikool konkurentsivõimelist põhiharidust ja toetab õpilaste 

arengut elus toimetulekuks. 

4.2. Visioon 

Valgu Põhikool on kaasaegne, lapsesõbralik, nõudlik, teotahteline, meeldiva töökeskkonna ja 

mikrokliimaga haridusasutus. 

4.3. Väärtused 

• Kvaliteetne haridus 

• Sallivus 

• Koostöö 

• Traditsioonid 

• Tervislikud eluviisid 

• Keskkonnahoid 

• Hoolivus 

• Isamaalisus 

• Inimväärikus 

 

4.4. Eelneva arengukava perioodi lühikokkuvõte 

Eestvedamis- ja juhtimisalases tegevuses loodi ning täiendati dokumentatsiooni, et oleks tagatud 

vastavus seadusandlike õigusaktidega.   

Personalijuhtimise alases tegevuses tegeleti uute töötajate värbamisega, et kindlustada õppeasutus 

kvalifitseeritud kaadriga. Personal osales täiend- ja tasemeõppe koolitustel. Loodi töötajate 

tunnustussüsteem. 

Huvigruppide alases tegevuses edenes hoolekogu töö. Tööd alustas vanematekogu. Samuti jätkab 

Valgu Põhikool tervist edendava koolina. Edukalt jätkusid uued ja traditsioonilised ühisüritused. 

Väga hästi õnnestus hariduselu juubeli ja vilistlasõhtu läbiviimine. Huvitegevuse ja huvihariduse 

täiendava toetuse abil alustasid tegevust kaks uut ringi (DJ-ring ja maadlusring). 
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Ressursside alase tegevuse raames kaasajastati õppetingimusi ja osteti uusi õppevahendeid. 

Arvutiklass sai uued arvutid ning HITSA projektiga 7 tahvelarvutit. Koolimajale paigaldati uued 

lumetõkked ja vihmaveerennid. Ehitati uus küttesüsteem, soojustati täiendavalt pööningut, 

paigaldati uued välisuksed ja ehitati piksekaitse. Saali põrandale paigaldati uus parkett. Alustati 

endise poiste tööõpetuse maja ümberehitamist abihooneks. Rajati discgolf’i rada 9 korviga ning 

osteti LEADER-i meetme toel kolm korvpallikonstruktsiooni. Valmis õuevalgustuse I etapp 3 

valgustiga. 

Õppe- ja kasvatusalases tegevuses tehti muudatusi õppekavas ja kodukorras. Tööd alustas osalise 

koormusega HEV-koordinaator. Logopeedilise abi andmine korraldati ümber. Edukalt kirjutati 

projekte, sh rahvusvahelisi (ERASMUS+), koolielu mitmekesistamiseks ning õppekava toetavate 

ekskursioonide korraldamiseks. Hakati korraldama robootikaringi, milles kasutatavaid vahendeid 

soetati HITSA projektiga, ja PRIA projektiga sisustati degusteerimisklass, milles tutvustatakse 

tervislikke toite. 

Valgu Põhikooli arengukavas aastateks 2017–2019 seatud eesmärgid ja tegevused said enamasti 

täidetud. Lõpuks õnnestus ka uue küttesüsteemi ehitamine. Analüüsitud ja korrigeeritud täitmata 

jäänud tegevused ja ülesanded ning sisehindamise käigus välja toodud uued parandusvaldkonnad 

planeeritakse eelseisvasse arengukava perioodi. 

 

4.5. Arendustegevuse üldeesmärgid ja põhisuunad 

• Alus- ja põhihariduse andmise jätkamine Valgus. 

• Kõik Valgu piirkonna lapsed käivad Valgu Põhikoolis. 

• Õppeasutus on turvaline ja tänapäeva nõuetele vastav. 

• Töötajad on kvalifitseeritud spetsialistid. 

• Õpilased on õppimisele orienteeritud ning omandavad oma võimetele vastava hariduse. 

• Kõigi poolte vahel toimib edukas koostöö. 

• Saavutatakse digiplaanis püstitatud eesmärgid. 
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V Tegevuskava aastateks 2020–2022 

1. Eestvedamine ja juhtimine (vastutaja direktor) 

1.1. Sisehindamise pidev toimimine 

1.2. Info ja juhtimisalaste otsuste operatiivsem ja tõhusam edastamine  

1.3. Kogu personali kaasamine, et tõhustada meeskonnatööd 

1.4. Dokumentatsiooni järjepidev uuendamine, et tagada vastavus õigusaktidega 

2. Personalijuhtimine (vastutaja direktor) 

2.1. Töötajate jätkuv suunamine koolitustele ning nende toetamine, et soosida elukestvat 

õpet 

2.2. Sisekoolituste regulaarseks muutmine  

2.3. Töötajate digipädevuste parendamine 

2.4. Rahuloluküsitluste süsteemne läbiviimine ja parenduste rakendamine 

3. Koostöö huvigruppidega (vastutaja huvijuht) 

3.1. Pikaajaliselt väljakujunenud traditsioonide alalhoidmine ja väärtustamine 

3.2. Karjääri varajane planeerimine ettevõtjate ja teiste huvigruppide tagasiside abil 

3.3. Tugispetsialistide koostöö tõhustamine võrgustiku abil 

3.4. Kooli kroonika parem jäädvustamine (paberkandjal ja digisalvestised) 

3.5. ERASMUS+ projekti edukas korraldamine 

4. Ressursside juhtimine (vastutaja direktor) 

4.1. Digitaristu vajaduspõhine kaasajastamine 

4.2. Järjepidev õpi- ja kasvukeskkonna parendamine turvalisuse, ajakohasuse ja 

esteetilisuse tagamiseks 

4.3. Lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimise jätkamine 

4.4. Uudse pallimängude väljaku rajamine kooli territooriumile 

4.5. Territooriumi õuevalgustuse järgmiste etappide rajamine 

4.6. Abihoone ümberehitamise jätkamine 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess (vastutaja õppealajuhataja) 

5.1. Koolieelikutele vajaliku ettevalmistuse andmine lasteaiarühmas 

5.2. Õpilaste vastutustunde ja hoolivuse kasvatamine koostöös lapsevanematega 

5.3. Õppekava toetavate ja silmaringi laiendavate ürituste ja väljasõitude korraldamine 

5.4. Lapse individuaalsusega arvestamine nii lasteaiarühmas kui ka koolis 

5.5. Tugisüsteemide igakülgne koostöö koduga, et tagada lapse võimetekohane areng 

5.6. HEV-laste varajane märkamine, lahenduste leidmine ja koostöö tugispetsialistidega 

5.7. Digitehnoloogia lõimimine õppeprotsessi ja e-õppe võimaluste täiendamine 

6. Tervisealane tegevus (vastutaja sotsiaalpedagoog) 
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6.1.Teadlikkuse suurendamine vaimse tervise olulisusest 

6.2.Terviseteadliku käitumise kujundamine mitmesuguste projektidega ja koostöös 

kõikide õppeainetega 

6.3. Õpilaste ja töötajate eeskujul kogukonnas tervislike eluviiside propageerimine, 

kasutades koolis olevaid võimalusi (degusteerimisklass) 

 

VI Arengukava kinnitamine ja uuendamine 

Arengukava täitmist analüüsitakse üks kord õppeaastas sisehindamise käigus ning vajadusel 

korrigeeritakse sellest lähtuvalt järgnevate aastate tegevuskava. Arengukava kinnitab Märjamaa 

Vallavolikogu ja kooli direktor annab selle täitmisest aru koolipidaja kehtestatud korras. 

Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli 

hoolekogule ja õppenõukogule. Arengukava uuendatakse 2019/20.–2021/22. õppeaasta 

sisehindamise aruande tulemuste põhjal. 


