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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 2017-2019.                                                               

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 20 (seisuga 02.01.2017) 

Laste arv koolis 46 (seisuga 02.01.2017) 

Klassikomplektide arv 5 

Töötajate arv 22 

Õpetajaid koolis/ lasteaias 11/2 

Õpetaja ametikohti koolis/lasteaias 7,208/2,25 

Territooriumi suurus 9,5 ha 

Sisehindamise järgmine periood (õppeaastad) 2016/17 – 2018/19 

 

 

III Lühikirjeldus ja eripära 
Valgu Põhikool on püsivate traditsioonidega mõisakool, liigilt alates 01.09.2006.a lasteaed-

põhikool. Kooli koosseisus on 1 liitrühmana töötav lasteaiarühm ning koolis on moodustatud 5 

liitklassi komplekti. Hariduslike erivajadustega laste toetamiseks töötavad koolis osalise 

koormusega logopeed (tegeleb ka lasteaiarühma lastega), õpiabiõppe õpetajad ja 

sotsiaalpedagoog. Üks õpetaja ei vasta kvalifikatsioonile. Mehi on 22 töötajast 4. Alates 1. 

klassist toimuvad arvutiõpetuse ringitunnid. Korraldatud on pikapäevarühmade ja huviringide 

töö (2015/16 õppeaastal koolis 10 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 viiakse läbi 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 läbi viia  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 poolt kirjutatud erinevatele projektidele on käidud nii vabariigis kui 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 

2016/2017 4 3 46 

2017/2018 8 4 51 

2018/2019 2 6 49 

2019/2020 4 3 47 

 

 

IV Haridusasutuse arendamise põhisuunad- ja valdkonnad 

4.1. Missioon 

Lähtudes kooli ja lasteaia õppekavast, arvestades õpilaste individuaalsust, säilitades 

omanäolisuse ja traditsioonid, pakume konkurentsivõimelist põhiharidust ja toetame õpilaste 

arengut elus toimetulekuks. 

4.2. Visioon 

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

mikrokliimaga haridusasutus. 

4.3. Eelneva arengukava perioodi lühikokkuvõte 

Eestvedamise- ja juhtimisealases tegevuses loodi ja täiendati dokumentatsiooni, et oleks tagatud 

vastavus seadusandlikele õigusaktidele. Juhtkonnaliikmed viisid õppeasutuse põhisuundi jälgides 

edukalt ellu oma vastutusalas olevaid üldeesmärke. 

Personalijuhtimises oldi edukad värbamises, tööle asusid kvalifitseeritud inglise keele, ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetuse õpetaja ning lasteaiarühma õpetajad). Personal käis innukalt täiendkoolitustel. 

Järgnevaks perioodiks jääb töötajate tunnustussüsteemi loomine. 

Huvigruppidest töötas edukalt hoolekogu, toimus mitmeid huvitavaid ja kogukonda liitvaid 

ühisüritusi. Hästi õnnestus Valgu lasteaia juubeliüritus. 

Ressursside alase  tegevuse raames liisiti õpetajatele uued sülearvutid, klassidesse soetati 

projektorid, remonditi pesuruumid ja renoveeriti arvutiklass, paigaldati koolimaja ette asfaltkate 

ning jätkati lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimist. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi 

renoveerimine lükkus edasi. 

Õppe- ja kasvatusalases tegevuses rakendus uus õppekava, liituti tervist edendavate koolidega, 

kirjutati edukalt projekte, sh rahvusvahelisi, koolielu mitmekesistamiseks ning õppekava 



toetavate ekskursioonide korraldamiseks. Üle mitmete aastate lõpetas üks õpilane põhikooli 

kiituskirjaga. Vaatamata koostööle kohaliku omavalitsusega ei õnnestunud õpilaste põhjuseta 

puudumiste arvu vähendada. Selle tõttu langesid koolikohustusliku ea ületanud õpilased koolist 

välja enne põhihariduse omandamist. 

Ajavahemikul 09.-22.03.2016 teostati õppeasutuses Rapla Maavalituse poolt temaatiline 

järelevalve ning koostati õiend. Õiendi kokkuvõtvas osas tehtud ettekirjutused on  tähtajaliselt 

täidetud. 

Valgu Põhikooli arengukavas aastateks 2014 - 2016 seatud eesmärgid ja tegevused said osaliselt 

täidetud. Täitmata jäänud tegevused ja ülesanded on analüüsitud ja korrigeeritud ning  

sisehindamise käigus välja toodud parandusvaldkonnad planeeritakse eelseisvasse arengukava 

perioodi. 

4.4. Arendustegevuse üldeesmärgid ja põhisuunad 

 Kogu kollektiivi osalemine põhikooli ülesannete täitmisel vastavalt põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 4 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 3. 

 Tegevused on suunatud selliselt, et säiliks alus- ja põhihariduse andmine Valgus. 

 Õppeasutuses on turvaline ja kaasaja nõuetele vastav kasvu- ja õpikeskkond. 

 Töötajad on motiveeritud ja meeskonnatööle orienteeritud. 

 Õppe- ja kasvatustöö võimaldab omandada võimetekohased teadmised ja oskused ning 

põhikooli lõpetajad jätkavad oma võimetele ja huvidele vastavat haridusteed. 

 

V Tegevuskava aastateks 2017 – 2019 
1. Eestvedamine ja juhtimine (vastutaja direktor). 

1.1. Sisehindamise pidev toimimine. 

1.2. Info ja otsuste liikumise parendamine. 

1.3. Ametijuhenditest tulenevate vastutusalade täpsustamine. 

1.4. Dokumentatsiooni järjepidev uuendamine, et tagada vastavus õigusaktidele. 

2. Personalijuhtimine (vastutaja direktor). 

2.1. Töötajate tunnustamissüsteemi loomine ja rakendamine. 

2.2. Töötajate suunamine koolitustele, et soosida elukestvat õpet. 

2.3. Meeskonna tugevdamine läbi ühisürituste. 

2.4. Töötajate oskuste ja hobide rakendamine koolielu mitmekesistamiseks. 

3. Koostöö huvigruppidega ( vastutaja huvijuht). 

3.1. Ühiselt kokkulepitud traditsioonide alalhoidmine ja väärtustamine. 

3.2. Ringide mitmekesistamine. 

3.3. Erinevate osapoolte koostöö tõhustamine läbi võrgustiku. 

4. Ressursside juhtimine ( vastutaja direktor). 

4.1. IT- vahendite järjepidev kaasajastamine. 

4.2. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. 

4.3. Järjepidev õpi- ja kasvukeskkonna parendamine turvalisuse, kaasaegsuse ja esteetilisuse 

tagamiseks. 

4.4. Lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimise jätkamine. 



4.5. Pargis asuvate spordirajatiste täiendamine ja  parendamine. 

4.6. Discgolfi väljaku rajamine kooli territooriumile. 

4.7. Territooriumi õuevalgustuse rajamine. 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess (vastutaja õppealajuhataja). 

5.1. Koolieelikutele vajaliku ettevalmistuse andmine lasteaiarühmas. 

5.2. Tugisüsteemide tõhus töö ja koostöö jätkumine aineõpetajatega. 

5.3. Õppekava toetavate ja silmaringi laiendavate ürituste ja väljasõitude korraldamine. 

5.4. Lapse ja õpilase individuaalsusega arvestamine. 

5.5. Koostöös koduga võimetekohase arengu tagamine. 

5.6. Ühiselu reeglite ning üldtunnustatud käitumisnormide ja  väärtushinnangute rõhutamine 

ja nende täitmine lähtuvalt kodukorrast. 

6. Tervisealane tegevus (vastutaja sotsiaalpedagoog). 

6.1. Terviseteadliku käitumise kujundamine läbi erinevate projektide ja integreeritult kõikide 

õppeainetega. 

6.2. Laste, õpilaste ja töötajate toitumis- ja liikumisharjumuste parendamine. 

 

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 2016/17 – 2018/19 õppeaasta sisehindamise aruande tulemuste põhjal. 

 


