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Sissejuhatus 

Oru Põhikooli arengukava on kokkulepe kooli pidaja ja hoolekogu, õpetajate, õpilaste ning 
lastevanemate vahel kooli arendamise kohta viieks aastaks perioodil 2017 – 2022. 

Oru Põhikooli arengukava koostamisel on lähtutud sisehindamise ja eneseanalüüsi 
tulemustest, Oru Põhikooli põhimäärusest, Kose valla arengukavast aastateks 2014 – 2025, 
Eesti elukestva õppe strateegiast 2020, põhikooli riiklikust õppekavast ning kehtivatest 
õigusaktidest. 

Oru Põhikooli arengukava koostamise keskseks ideeks on iga õppija arengu tagamine ning 
kaasaegse turvalise õpikeskkonna ja kooli jätkusuutlikkuse tagamine. Kooli arengu 
seisukohalt on oluline ka kooli traditsioonide hoidmine ning arendamine. 

Oru Põhikooli arengukavas kirjeldatud põhiväärtuste ja eesmärkide täitmiseks planeeritakse 
konkreetsed tegevused õppeaastate kaupa, need kirjeldatakse iga õppeaasta alguseks kooli 
üldtööplaanis. 
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1. Kooliarenduse põhisuunad 

1.1. Oru Põhikooli missioon ja visioon 

Oru Põhikooli missiooniks on iga õpilase isikupärastest võimetest lähtuv areng. 

Oru Põhikoolis on oluline, et noored saaksid koolist kaasa oskuse mõelda, analüüsida, 
vastutada, tegutseda. Rakendame õppekava ning peame kinni põhiväärtustest. Toetame 
võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.  

Oru Põhikooli visiooniks on iga õpilase areng ning eneseteostus traditsioone 
väärtustavas ja uuele avatud õppekeskkonnas. 

Oru Põhikoolis omandatav haridus kujundab väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku 
elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. Tugeva põhiharidusega inimene suudab 
ühiskonnaga integreeruda ning ta aitab kaasa Eesti jätkusuutlikule sotsiaalsele, kultuurilisele, 
majanduslikule ja ökoloogilisele arengule. 

1.2. Oru Põhikooli põhiväärtused 

Oru Põhikooli põhiväärtused tulenevad riiklikus õppekavas sõnastatust. Ka on silmas peetud 
Johannes Käisi põhimõtteid. Tema on öelnud järgmist: „Mida tugevam on individuaalsus 
üksikinimeses, seda rikkam on ka ühiskond“. Antud lause toetab Oru koolipere tegevusi ja 
meie põhiväärtusi, milleks on: 

• vastutus – vastutame oma õppimise ja õpitulemuste, sõnade, käitumise ning valikute 
eest; 

• ausus – oleme ausad iseenda ja meid ümbritsevate inimeste suhtes, oleme 
usaldusväärsed, viisakad, lugupidavad ning sõbralikud; 

• hoolivus – hoolime iseendast ja kõigist neist, kes meie ümber, peame lugu headest 
inimestevahelistest suhetest, kuulame, mõistame ning abistame; 

• koostöö – oleme avatud loovaks koostööks ning austame kaasinimeste arvamusi; 
• tervis – hoolitseme oma vaimu ja füüsise eest, liigume piisavalt, toitume tervislikult 

ning hoolitseme isikliku hügieeni eest. 
 
Oru Põhikoolis luuakse alus enese määratlemisele teadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja 
ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ning inimeste mitmekesisusse. 
Kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab 
valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks. 
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1.3.  Oru Põhikooli strateegilised eesmärgid 2017 – 2022 

Lähtudes Kose valla haridusvaldkonna eesmärgist – kvaliteetne, paindlik, motiveeriv ning 
elukestvat õpet ja valda elukeskkonnana toetav haridussüsteem – on Oru Põhikooli 
strateegilised eesmärgid järgmised: 

• õpilased mõistavad ja peavad oluliseks õppimist ning arengut; 
• õpetajate tegevus on tulemuslik, õppetöö metoodika on kaasaegne ja õpilastele 

huvitav; 
• kool on jätkusuutlik. 

Strateegilised eesmärgid ühtivad Oru Põhikooli õppekavas esitatud õppe- ja 
kasvatuseesmärkidega, mille kohaselt on koolil nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab 
kaasa õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast 
täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. 

Oru Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 
õppekeskkond, mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ning kriitilise 
mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning 
sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. Kool toetab põhiliste väärtushoiakute 
kujunemist. Õpilane mõistab oma tegude aluseks olevaid väärtushinnanguid ja tunneb 
vastutust tegude tagajärgede eest. 

1.4. Tegevused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 

Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimisel peetakse Oru Põhikoolis silmas strateegilisi 
eesmärke, mille saavutamiseks kavandatakse järgmisi tegevusi: 

• õppekava arendustegevus: eesmärkide sõnastamine muutuvas ajas, kohustuslike ja 
valikkursuste väljatöötamine, muutuva õpikäsituse rakendamine ja huvitegevuse 
kirjeldamine õppekava täitmist toetava tegevusena; 

• vaimse ja füüsilise õpikeskkonna arendamine; 
• digipöörde „oma nutiseade kooli kaasa“ läbiviimine ja uusimate infotehnoloogiliste 

võimaluste kasutamine õppeprotsessis; 
• õpetaja järjepidev areng: kvalifitseeritud kaadrile vajaduspõhise täiendkoolituse 

tagamine ning valmisolek elukestvaks õppeks; 
• hariduslike erivajadustega, sh andekate, õppekeelest erineva koduse keelega ja 

tervisest tingitud erivajadustega õpilaste toetamine ning vajaduspõhiselt individuaalse 
õppekava rakendamine; 

• oma kooli ja valla ajaloo ning traditsioonide väärtustamine ja huvitava kooli ideede 
elluviimine; 

• avatus uuele, muutustele, arengule. 

Tegevused strateegiliste eesmärkide saavutamiseks  on aluseks igal õppeaastal Oru Põhikooli 
üldtööplaani kavandamisel ja koostamisel. 
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2. Arengukava eesmärgid. Tegevused eesmärkide saavutamiseks ning 
eesmärkide täitmise hindamine 

2.1. Õpilased 

Õpilaste ja õpetajate koostöös toetatakse Oru Põhikooli õpilaste kujunemist ennastjuhtivateks 
inimesteks, kes iseseisvalt tulevad toime muudatustega ühiskonnas ning võtavad vastutuse 
oma valikute ja arengu eest. 

Eesmärk: teadmishimulised ja iseseisva mõtlemisega õppimist ning arengut oluliseks 
pidavad õpilased 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• õppeprotsessi analüüsimine ja õpitulemuste tagasisidestamine kujundava hindamise 

kaudu; 
• arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja vanematega; 
• koolisiseste projektide, ainenädalate ja olümpiaadide korraldamine ning osalemine 

maakondlikel ja vabariiklikel õppeüritustel; 
• kooli õppekorralduse arendamine; 
• huvitegevuse kui õppimist toetava tegevuse ja huviringide laialdaste valikute 

tagamine. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• õpilaste õppeedukus ja toimetulek vastab nende võimetele; 
• kõik põhikooli lõpetanud õpilased jätkavad õpinguid järgmisel haridustasemel; 
• õpilased osalevad edukalt olümpiaadidel ja konkurssidel; 
• õpilaste arengut toetab muutunud õpikäsitus ja uuendatud hindamissüsteem; 
• kõik õpilased osalevad kooli huviringide tegevuses; 
• õpilasesindus on aktiivne; 
• esmane sotsiaalpedagoogiline, eripedagoogiline ja meditsiiniline nõustamine ning abi 

vastavad õpilaste vajadustele; 
• kooliga rahulolevate õpilaste osakaal põhikooli III kooliastmes on kõrge. 

2.2. Koolitöötajad 

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 tuuakse välja, et muutuste elluviimisel on 
võtmetähtsusega õpetaja ja õppeasutuse juhi roll. Oru Põhikooli põhiväärtusi kannavad edasi 
kõik koolitöötajad. 

Eesmärk: motiveeritud ja põhiväärtusi hoidvad õpetajad ning koolitöötajad 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• kooli õppekava arendamine; 
• eesmärkide seadmine eneseanalüüsi ning arengu- ja töövestluste kaudu; 
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• tunnustus- ja motivatsioonisüsteemi täiendamine; 
• regulaarsete koolituste, koosolekute ja infominutite läbiviimine; 
• väärtuspõhise juhtimissüsteemi rakendamine. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• iga koolitöötaja tegevus on eesmärgistatud; 
• arengu- ja töövestlustel osalevad kõik koolitöötajad; 
• ametikohad on täidetud pädevate ja motiveeritud töötajatega; 
• töötajad hindavad töökeskkonda meeldivaks ja turvaliseks ning infovahetust 

toimivaks; 
• töötajad juhinduvad koolis kokkulepitud väärtustest. 

2.3. Lastevanemad 

Lastevanemad on oma laste toetajad, Oru Põhikooli ülesanne on vanemate kaasamine ning 
kooli õppe- ja kasvatuspõhimõtete selgitamine.  

Eesmärk: lastevanemad on rahul laste arengu ja toimetulekuga koolis 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• lastevanemate kaasamine klassi ja kooli tegevustesse ühiste ettevõtmiste kaudu; 
• toimiva ja vanematele arusaadava tagasisidesüsteemi arendamine; 
• karjäärialase tegevuse läbiviimine koostöös lastevanematega. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• lastevanemad toetavad kooli õppe- ja kasvatuspõhimõtteid; 
• lastevanemad on rahul kooli õpetamise taseme, pakutavate huvitegevuse võimaluste ja 

turvalise keskkonnaga; 
• suhteid tasandeil õpilane-õpilane, õpilane-õpetaja ja õpetaja-õpetaja peetakse väga 

heaks; 
• lastevanemad võtavad aktiivselt osa koosolekutest ja ühisüritustest; 
• esmane sotsiaalpedagoogiline, eripedagoogiline ja meditsiiniline nõustamine ja abi 

rahuldavad vanemate ootusi; 
• lastevanemate tagasiside koolis läbiviidavate arenguvestluste kohta on positiivne. 

2.4. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine 

Eesti elukestva õppe strateegias 2020 nimetatakse, et muutuste juhtimisel on oluline roll 
õpetajal ja õppeasutuse juhil. Oru Põhikooli kõige olulisem ülesanne on iga õppija arengu 
tagamine. 

Eesmärk: kool on jätkusuutlik ning tal on arvestatav koht Kose valla haridusruumis 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• avalikkusele ja kooli kogukonnale mõeldud ürituste läbiviimine; 
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• kooli maine kujundamine eesmärgistatud väärtuskasvatuse kaudu; 
• pedagoogilise praktika läbiviimine ning koostöö arendamine ülikoolide ja haridust 

toetavate organisatsiooniga; 
• innovaatiliste meetodite kasutamine õpilaste juhendamisel ja kaasava hariduse 

põhimõtete rakendamine; 
• vilistlaste kaasamine kooli tegemistesse; 
• Eesti Vabariik 100, Kose vald 30 ja Oru Põhikool 380 juubelite tähistamine. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• eelkooli ja I klassi õppima asuvate laste arv on stabiilne ning piisav kooli 

jätkusuutlikkust arvestades; 
• koolis on läbiviidud valla ja maakonna haridusasutuste koostöös ning osavõtul 

õppeüritusi; 
• on täiendatud koolisiseste tasemetööde süsteemi, loovtööde koostamise ja esitlemise 

põhimõtteid, valikainete süsteemi ja õpitulemuste hindamise põhimõtteid; 
• tasemetööde ja põhikooli lõpueksamite tulemused on positiivsed, vastavad õpilaste 

võimetele ning on kooskõlas nende õpitulemustega; 
• õpilaste, töötajate, vanemate ja vilistlaste rahulolu kooliga on kõrge. 

Eesmärk: kooli õppekasvatustöö juhtimine on eesmärgipärane 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• üleminek uuenevale õpikäsitusele ja õppekava täiendamine kooli juhtkonna liikmete 

eestvedamisel; 
• osalemine projektitegevuses maakondlikul, vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil; 
• kooli sisehindamissüsteemi uuendamine ning kooskõlla viimine arengukava ja 

õppekavaga. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• koolis on rakendatud iga õppija vajadusi arvestavat, loovust ja innovaatilisust 

arendavat õpikäsitust; 
• digitaalsete õppevahendite kasutamine õppetöös on tõusvas trendis; 
• projektitegevuse toel on mitmekesistunud õppeprotsess. 

2.5. Koostöö huvigruppidega 

Uueneva õpikäsituse rakendamisel on oluline roll koostööl huvigruppidega nii koolis kui ka 
koolist väljas. Oru Põhikooli huvigruppideks on õpilased, vanemad ja kogukond, kohalikud 
ettevõtted, mittetulundusühingud, valla lasteaiad, koolid ja huvikoolid. 

Eesmärk: huvigrupid on kaasatud kooli ühisettevõtmistesse 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• koostöösuhete arendamine lastevanemate ning kogukonnaga; 
• koolituste ja infopäevade läbiviimine lastevanematele; 
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• ühiste ettevõtmiste korraldamine Kose vallas tegutsevate koolide ja huvikoolidega; 
• ühiste ettevõtmiste korraldamine Oru lasteaia, külakeskuse, raamatukogu ja 

noortekeskusega; 
• ühistegevuste läbiviimine koostöös Tuhala Looduskeskuse ning kohalike 

ettevõtjatega. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• huvigruppide rahulolu kaasamisega on kõrge; 
• õpilasesindus on aktiivne. 

2.6. Ressursside juhtimine 

Ressursside juhtimisega tagatakse õppekeskkonna areng. Oru Põhikooli õppekeskkond toetab 
õppija arengut iseseisvaks ja aktiivseks inimeseks. 

Eesmärk: kooli õppekeskkond vastab õppekava nõuetele 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• eelarveliste vahendite planeerimine ning eesmärgipärane kasutamine; 
• osalemine projektides täiendavate eelarveliste vahendite saamiseks õppetegevuse 

mitmekesistamise eesmärgil. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• eelarvelised ressursid on planeeritud; 
• on tagatud õppekeskkonna areng vastavalt õppekava nõuetele; 
• on parendatud õppetingimusi ainekabinettides; 
• on taotletud lisavahendeid projektipõhiselt; 
• on loodud võimalused uusima infotehnoloogia kasutamiseks. 

Eesmärk: ressursside säästlik kasutamine 

  Tegevused eesmärgi täitmiseks: 
• tulenevalt Säästva Eesti 2021 eesmärkidest säästliku majandamise põhimõtete 

rakendamine. 

 Indikaatorid eesmärgi täitmise hindamiseks: 
• töötajad ja õpilased jälgivad ressursside säästliku kasutamise põhimõtteid; 
• on osaletud säästvat arengut propageerivates projektides. 
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3. Tegevuskava 

3.1. Tegevuskava eelarve planeerimiseks aastatel 2017 – 2022 

Tegevuskava eelarve planeerimiseks 2017 – 2022. aastal kajastab Oru Põhikooli jaoks 
vajalikke suuremaid investeeringuid /vt tabel 1/.  

Õppekeskkonna arendamiseks vajalikud eelarvevahendid planeeritakse kalendriaastate kaupa 
eelarve läbirääkimistel Kose Vallavalitsusega. 

Tabel 1 
Tegevuskava eelarve planeerimiseks 

Õppeaasta Tegevus Vastutaja 
2016 – 2017 Oru Põhikooli tuleohutusnõuete tagamine 

(turvavalgustuse ja tuletõkkeuste 
paigaldamine) 

KOV, direktor, 
majandusjuhataja 

2017 – 2018 Oru Põhikooli köögikompleksi 
renoveerimine; kooli fuajee ja võimla 
remont 

KOV, direktor, 
majandusjuhataja 

2017 Mobiilse arvutiklassi väljaehitamine 
(android tahvelarvutid) 

Direktor, haridustehnoloog, 
majandusjuhataja 

2018 – 2019  Oru Põhikooli hoone fassaadi 
rekonstrueerimine 

KOV, direktor, 
majandusjuhataja 

2018 I korruse koridoride ja trepikodade remont KOV, direktor, 
majandusjuhataja 

2019 II korruse koridoride ja aula remont KOV, direktor, 
majandusjuhataja 

3.2. IKT valdkonna tegevuskava 2017 – 2022 

 
IKT valdkonna tegevuskava /vt tabel 2/ tuleneb põhikooli õppekava eesmärkidest ja uueneva 
õpikäsituse rakendamisest igapäevases õppetöös. 

Tabel 2 
IKT valdkonna tegevuskava õppeaastate lõikes 

Õppeaasta Tegevus 
2016 – 2018  Riist- ja tarkvara uuendamine 
2016 – 2021 Uusimate infotehnoloogiliste võimaluste kasutamine igapäevases 

õppeprotsessis 
2017 Mobiilse arvutiklassi väljaehitamine ja sisustamine 
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4. Arengukava uuendamine ja avalikustamine 
 
Oru Põhikooli arengukava koostatakse viieks aastaks, see arutatakse läbi õppenõukogus ja 
hoolekogus. Kooli arengukava ja selle muudatused kinnitab Kose Vallavolikogu. 

Oru Põhikooli arengukava kuulub täiendamisele ning uuendamisele vastavalt asutuses, vallas 
või ühiskonnas toimuvatele muutustele. Ettepanekud kooli arengukava täiendamiseks ja 
muutmiseks arutatakse enne kinnitamist läbi õppenõukogus ning hoolekogus. 

Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel. 


