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SISSEJUHATUS 

Arengukava valmimine toob kaasa sihipärasema tegevuse kooli kõikides valdkondades lähima 

kolme õppeaasta jooksul: 2014/2015, 2015/2016 ja 2016/2017. 

Arengukava on koostatud sisehindamise töögrupi poolt, kooskõlastanud  on hoolekogu, 

õppenõukogu ja pedagoogiline nõukogu. 

Arengukava kinnitab Kose Vallavolikogu. 

Harmi Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja 

valdkonnad, eesmärgid ja strateegiad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava 

uuendamise korra. 

Kooli pidaja on Kose Vallavalitsus. 

Harmi Põhikooli postiaadress on Harmi küla, Kose vald, Harjumaa, 75034. 

Kooliharidust on  antud Harmi piirkonnas 170 aastat, lasteaed  tähistas  sel õppeaastal 55. 

juubelit. 

Lasteaed asub aadressil Habaja küla, Kose vald, Harjumaa, 75002.Harmi Põhikooli 

arengukava lähtub kooli põhimäärusest, kooli pidaja arengustrateegiatest, Kose valla 

arengukavast ja Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

Antud arengukava tuleb pidevalt edasi arendada, kaasates protsessi kooli hoolekogu, 

vallavolikogu, vilistlaskogu, õpetajad ja lapsevanemad. Arengukava täitmist hinnatakse 

vastavalt kooli enesehindamise süsteemile ja tehakse muutusi iga aasta augustikuu 

õppenõukogus ja pedagoogilises nõukogus. Sisehindamise aruande  alusel koostatakse iga 

õppeaasta alguses kooli üldtööplaan.  

Prioriteedid kolmeks õppeaastateks: 

 Ühtse meeskonna kujunemine Habaja lasteaiaga. 

 Õppekava rakendamine ja täiendamine. 

 Õppetöö läbi looduskasvatuse ja muinasajaloo. 

 Erinevates projektides osalemine. 

 Kogukonnaga koostöö laiendamine. 



Harmi Põhikooli arengukava 

 

 

4 

 

 

1. HARMI PÕHIKOOL 

1.1. Ajalugu 

Harmi Põhikool asub Harjumaal Kose vallas Harmi külas. Koolihooneks on kohandatud 

1806. aastal ehitatud Uue- Harmi mõisa hoone. Kool on eksisteerinud antud piirkonnas 

vahelduva eduga alates 1843. aastast Harmi mõisas töötab kool alaliselt alates 1921 

aastast. 

Kool on kujunenud ajalooliselt alljärgnevalt: 

Harmi Algkool 1920-1923. 

Harmi 6-kl. Kool 1923-1945. 

Harmi 7-kl. Kool 1945-1962. 

Harmi 8-kl. Kool 1962-1988. 

Harmi 9-kl. Kool 1988-1995. 

Alates 1995. aastast Harmi Põhikool. 

Aastal 2011 likvideeriti kolmas kooliaste ja juhtimine liideti Habaja lasteaiaga. 

Habaja lasteaed avati Habaja sovhoosis Habaja külas 1958. aastal 2 öörühmaga.  

1965. aastal alustati juurdeehitustöödega lastepäevakodule, mis lõpetati 1966. aastal. 

Samal aastal hakkas lastepäevakodu tööle 4 rühmalisena. Lapsi toodi Habajale 

Kuivajõelt, Kuimetsast, Vaidast, Ardust ja Kõuelt. 

1987. aastal likvideeriti öörühmad ja sovhoosis oli lasteaed 4 rühmaga. 1991. aasta 

kevadel Habaja Lasteaed suleti ja sama aasta sügisel avas uksed eralasteaed 1 rühmaga. 

Eralasteaed ei tegutsenud kuigi kaua. 1992. aastal läks Habaja Lasteaed Kõue valla 

alluvusse.  

Kuna lapsi jäi aina vähemaks, siis pidi lasteaed loobuma osadest ruumidest küla 

raamatukogu jaoks. 2002. aastal alustati ruumide  remondiga ning suvel sai terve lasteaia 

hoone uue  katuse.  

Igati väljateenitud kapitaalremondi teostamist alustati 2003. aasta suvel. Kogu maja sai 

uue kuue nii seest kui ka väljast. Lasteaed kolis renoveeritud majja 29. septembril 

2003.aastal. Sama aasta 18. oktoobril avati uus maja ja tähistati lasteaia 45. juubelit. 

Muudatus toimus 2008. aasta oktoobris, kui  küla raamatukogu kolis  ära ja lasteaed saab 

tagasi oma ruumid, mis kohandatakse rühmaruumiks. 
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1.2. Tänapäev 

Harmi Põhikool on Kose valla munitsipaalasutus. Kool on alates 2011. aasta septembrist 

6-klassiline ning liidetud Habaja lasteaiaga. Õppetöö koolis toimub liitklassides, 

arendatakse e-õpet. Õppetöö toimub kõikides klassides traditsioonilises klassiõppes. 

A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt ja B-võõrkeelena vene keelt. Inglise keelt õpitakse 

alates esimesest ning vene keelt alates viiendast klassist. Hindamine toimub kooli 

hindamisjuhendi alusel.  

Kool töötab endises mõisahoones, kus on 7 klassiruumi, avar saal, arvutiklass, 

õpikufondiga raamatukogu, pikapäevarühma mängutuba ja personaliruumid. Kooli söökla, 

tööõpetuse ruumid ning võimlakompleks asuvad kõrvalhoones. Looduskaitse alla kuulub 

mõisapark.  

Kasutusel on kaunis kooliaed ja kooli territooriumil on staadion.  

Kooli õpilased ja õpetajad osalevad mitmetes projektides. Suurt tähelepanu pööratakse 

loodushoiualasele kasvatustööle. 

Koolil on mõnus õpi- ja töökeskkond.  

Õpilastel on võimalik kasutada sotsiaalpedagoogi teenust. Töötab pikapäevarühm. 

Koolil on oma hoolekogu ja vilistlaskogu. 

Koolil on oma sümboolika: lipp. 

Habaja lasteaed oli Kose vallale kuuluv munitsipaallasteaed. Antud hetkel on liidetud 

kooliga ning asutuse nimetus on Harmi põhikooli lasteaed. Lasteaias on avatud 2 

liitrühma. 

 

1.3. Harmi Põhikooli eesmärgid 

Missioon 

- Harmi koolis on head tingimused hariduse omandamiseks kodulähedases koolis ja 

tervislikus ning turvalises keskkonnas. 

- Lasteaias toetada laste loovuse arengut ja individuaalsust, kasvatades positiivse 

maailmapildiga last, võimaldada, et iga päev oleks laps lasteaias õnnelik. 

Visioon 

- Harmi Põhikool on tähtis maakool oma piirkonna rahvale, kus tervislikus ja 

turvalises õpikeskkonnas on väärtuseks iga õppija arengu toetamine. 
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- Lasteaed on lastevanemate seas hinnatud asutus, koostöös personaliga luuakse 

väikesele lapsele õnnelik lapsepõlv. 

Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne:  kool aitab kaasa õpilase kasvamisele 

loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada 

erinevates rollides perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete 

kohast õpiteed. 

Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav 

õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning 

sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist. 

Koolis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus tagada õpilase eakohane tunnetuslik, 

kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine: 

- luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, 

mis toetab tema õpihimu ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise 

mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust 

ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist; 

- toetab põhiliste väärtushoiakute kujunemist, õpilane mõistab oma tegude aluseks 

olevaid väärtushinnanguid ja tunneb vastutust tegude tagajärgede eest; 

- koolis luuakse alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, 

rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste 

mitmekesisusse; 

- kool aitab õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning 

tagab valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel;  

- teadmiste, väärtushinnangute ja praktiliste oskuste omandamine ja arendamine 

toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsessi, kodu ja kooli koostöö ning õpilase 

vahetu elukeskkonna ühistoime tulemusena; 

- kool seisab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise ja arengu eest, seepärast 

pööratakse tähelepanu kodukoha ajaloo, kultuuri ja eesti keele õppimisele. 

 

Lasteaia põhiülesanne on lapse ealise, soolise, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi 

arvestades: 

- luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse  kujunemiseks, kes on 

sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja 

keskkonda väärtustav. 

- hoolida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, 

sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut. 
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2. ÕPILASED 

Harmi Põhikoolis on õppinud lapsed nii kindlaksmääratud kooli teeninduspiirkonnast kui 

ka Kaiu vallast ning Koselt. Seoses kolmanda kooliastme sulgemisega lahkusid õpilased 

ka madalamatest klassidest, põhjuseks õdede- vendade lahkumine või vanemate kartus, et 

kuueklassiline kool ei võimalda head õppekvaliteeti. Õpilaste arv aastate lõikes on toodud 

tabelis 1. 

Tabel 1. Ühel õppeaastal koolis õppivate õpilaste arv 

 2013/2014 

õ.a. 

2014/2015 

õ.a. 

2015/2016 

õ.a. 

2016/2017 

õ.a. 

2017/2018 

õ.a. 

I kooliaste 17 15 15 16 14 

II kooliaste 11 12 13 14 15 

Kokku 28 27 28 30 29 

 

2014/15 õppeaastal õpib Harmis 27 õpilast, moodustatud on kolm liitklassi. Koolis õpib 

kaks Kaiu valla last.  

Säilimaks lastel hariduse omandamine kodule võimalikult lähedal, tuleb suurt tähelepanu 

pöörata kooli oma näo loomisele ja leida asutusel võimalused hoonetele  lisaväärtuste 

loomiseks. Mõisahoonet kasutatakse piirkonna kultuurikeskusena, otsitakse lisarakendus 

koolimaja kõrvalhoonele. Regulaarselt toimuvate seltskonna- ja kultuuriürituste 

organiseerimisele kaasatakse pedagooge. Samuti innustatakse lapsevanemaid koostööle ja 

enesetäiendamisele.  

Lasteaiaga liitmise eesmärk oli kulude vähenemine ja ühtlasem jagunemine. 

Lasteaia laste arv aastate lõikes on toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Laste arv lasteaias läbi õppeaastate 

 Õppeaasta Noorem rühm Vanem rühm Kokku Koolidesse 

läks 

1 2011/2012 14 13 28 12 

2 2012/2014 18 17 35 8 

3 2014/2015 18 18 36 5 
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Kose ja endise Kõue valdade liitumisega paranenud koostöö tõttu lahenes valdade 

vahelise arveldamise probleem ning  lasteaeda hakati tooma lapsi ka Kose piirkonnast. 

Habajale tuuakse   lapsi nii Kose ümbrusest, Kõuelt kui ka teistest omavalitsustest. 

2014/15 õppeaasta algul on lasteaias 36 last. Tekkinud on üle pikkade aastate lasteaia 

järjekord. 

Kõik kohaliku  lasteaia lõpetanud   lapsed ei ole asunud õppima Harmi Põhikooli 

esimesse klassi. 

Koolieelikutest kaks last, kes lasteaias ei käi, kuid on 2015. aastal koolikohuslased, 

õpivad Harmi kooli juures moodustatud ettevalmistusklassis. 
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3. PERSONAL 

Kooli ja lasteaia personal vastab kvalifikatsioonile, hetkel on üks õpetaja Tallinna 

Ülikoolis magistriõppes. Õpetajate täiendõpe toimub vastavalt pedagoogide 

koolituskavale. Koolis töötab üheksa pedagoogi, kellest  kaks on meesõpetajad.  

Tunnijaotusplaanis on arvestatud õpetajate kvalifikatsiooniga ja tugevustega.  

Oma ala entusiastid ja motiveeritud õpetajad loovad koolile oma näo. 

Kooli huvitegevust ja traditsioone hoiavad klassijuhatajad ning ringijuhid. Lasteaias on 

välja kujunenud oma traditsioonid, mida jätkavad seal töötavad professionaalsed 

pedagoogid. 

Harmi Põhikooli juhtkonna moodustavad direktor, info- ja majandusjuhataja.  

Tugiteenuseks on aineõpetajate konsultatsioonid, pikapäevarühm ja sotsiaalpedagoogi 

nõustamine. 

Haldusteenust osutab vastavalt vajadusele SA Kõue Varahaldus. 

Kulude kokku hoidmise eesmärgil liideti kooli raamatukogu 2010. aastal Habaja 

raamatukoguga, õpikufond on kooli hoones ja sellega tegeleb kooli majandusjuhataja.  

2014. aasta sügisest on koolimajas avatud Habaja raamatukogu laenutuspunkt, mis on 

avatud üks kord nädalas. 

Kooli teenindab Kõue Perearstikeskuse pereõde. 

Huvitegevus koolis: 

- Kõigil õpilastel on esmaspäevast kuni neljapäevani võimalik peale tunde viibida 

pikapäevarühmas ja ringide tegevustes kuni kooli bussi väljumiseni.  

- Huviringid koolis 2014/2015 õppeaastal: 

1. Draamaring. 

2. Muinasajaloo ring. 

3. Liiklusring. 

4. Käsitöö ring. 

Äksis on võimalik osaleda auto mudelismi ringis. 

Väljaspool kooli osaletakse Kosel huvikoolides. 
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4. KESKKOND 

Kooli mõisahoone ruumid vajavad remonti. Sanitaarselt heas korras on esimese korruse 

klassiruumid, rahuldavas olukorras on saal. Remonti vajavad koridorid, esimese korruse 

WC, trepp, teise korruse ruumid, maja katus ja fassaad. Vajalik oleks põhjalik 

kanalisatsiooni paigaldamine: imbväljaku rajamine. Renoveerimist vajab küttesüsteem. 

Kooli kõrvalhoone on heas seisus, köök ja söögisaal vastavad nõuetele, kuid võimla 

põrand vajab suuremat remonti, välja on vaja vahetada teine keskküttekatel.  

Kool alustas tahvelarvutite kasutamist õppetöö rikastamiseks. Suurt tähelepanu pööratakse 

aktiivõppe meetoditele. Arvutiklassis on puutetundlik tahvel, mis võimaldab õppetööd 

huvitavamaks ja kaasaegsemaks muuta. Arvutipark, mis on olnud omal ajal innovaatiline,  

vajab nüüd uuendamist. 

Kooli renoveeritud saal on kasutusel ka kogukonna kultuuriüritusteks. 

Harmi kooli õpikeskkonda rikastab vana mõisapark, kus  rakendatakse erinevaid 

aktiivõppe meetodeid ja veedetakse aega nii vahetundidel kui ka pikapäeva rühma  ajal. 

Lasteaia hoone on kaasaegne ja vastab nõuetele täielikult.  

Lasteaia köögis on vaja välja vahetada pliit, lasteaia õueala mänguväljak ja kõrvalhoone 

vajavad kaasajastamist. 

Tabel 3. Keskkonna parendamise tegevuskava 

Tegevus Ressurss Tähtaeg Vastutaja 

1. Ahjude remont Eelarve, 

sponsorlus 

2014/2015 Direktor 

Hoolekogu 

2. Habaja LA 

mänguväljak, 

õueõppeklass 

Eelarve, 

projekt 

2015/2016 Direktor 

Majandusj. 

3. Mõisahoone katuse 

remont 

Eelarve, 

sponsorlus 

2014/2015 Direktor 

MTÜ 

4. Mõisahoone 

koridorid 

Eelarve, 

projekt 

2014/2015 Direktor 

Majandusj. 

5. Kanalisatsiooni ja 

imbväljaku 

väljaehitamine 

Eelarve 2015/2016 Direktor 

Hoolekogu 

6. Mõisahoone 

fassaadi 

renoveerimine 

Eelarve, 

projekt 

2015/2016 Direktor 

Majandusj. 

7. Võimla põranda 

remont 

 2016/2017  

8. Harmi mõisa 

renoveerimine 

 2016/2017  

9. Staadioni 

renoveerimine 

 2016/2017  
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Keskkonna olukorra kirjeldamiseks on tehtud SWOT analüüsid (joonis 1, joonis 2). 

Tabel 4. SWOT analüüs lasteaia kohta 

Tugevused Nõrkused 

- Lasteaia asukoht: elamutele ligidal, samas 

looduskeskne. 

- Turvaline keskkond. 

- Hoone renoveeritud. 

- Hoone ruumikas, ühel tasapinnal. 

- Professionaalne kaader. 

- Õpetajatel tahe ennast täiendada. 

- Eripedagoogi olemasolu. 

- Väikesearvulised rühmad 

(individuaaltöö). 

- Õpilastranspordi kasutamise võimalus. 

- Hea sisekliima. 

- Võimalus kasutada ujumiseks Ardu 

lasteaia basseini. 

- Aktiivne projektitöö. 

- Suur õueala. 

- Hea koostöö lastevanematega. 

- Lasteaed linnast kaugel, kultuuri tarbimise 

võimalus väike. 

- Köögipliit ei vasta nõuetele. 

- Puudub õueõppeklass. 

- Tänavavalgustus puudulik. 

- Kõrvalhoone amortiseerunud. 

- Konkurentsivõimetu töötasu. 

- Sotsiaalprobleemidega kodud. 

- Omavalitsusel suur võlakoormus. 

- Projektide toetuseks omaosaluse 

puudumine. 

- Logopeedi puudumine. 

Võimalused Ohud 

- Suureneb finantseerimine. 

- Laste arvu stabiliseerumine oma valla ja 

naabervaldade arvelt. 

- Koostöö paranemine oma ja naaber- 

omavalitsustega. 

- Konkurentsivõimeline töötasu. 

- Projektitegevuse stimuleerimine 

- Sponsorite leidmine. 

- Habaja piirkonna kultuurielu areng. 

- Riigi ja vallapoolne finantseerimise 

vähenemine. 

- Laste arvu vähenemine 

- Töökohtade arv väheneb. 

- Professionaalse kaadri lahkumine 

(töökoormusevähenemine, 

konkurentsivõimetu palk). 

- Piirkonna elanike arv väheneb. 

- Teistest valdadest tuleb vähe lapsi. 
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Tabel 5. SWOT analüüs kooli kohta 

Tugevused Nõrkused 

- Kooli asukoht: ilus loodus. 

- Eraldatus, kaubandus kaugel. 

- Turvaline keskkond. 

- Hoonetel aknad, saal, elektrisüsteem 

renoveeritud. 

- Kooli head traditsioonid. 

- Õpetajatel tahe ennast täiendada. 

- Olemas klassiõpetajate kaader. 

- Sotsiaalpedagoogi olemasolu. 

- Toimiv pikapäevarühm. 

- Tublid õpilased. 

- 100% lõpetajatest jätkavad õpinguid. 

- Väikesearvulised klassid 

(individuaaltöö). 

- Kooliruumide kasutamise võimalus 

kogu elanikkonnal. 

- Õpilastranspordi kasutamise võimalus. 

- Hea sisekliima. 

- Aktiivne projektitöö. 

- Koolil oma nägu. 

- Kool linnast kaugel, kultuuri tarbimise  

võimalus väike. 

- Hooned üldiselt amortiseerunud. 

- Õpilaste arvu vähenemine, liittundide 

kasv. 

- Konkurentsivõimetu töötasu. 

- Puudub perspektiivitunne. 

- Mõnede õpilaste teistesse koolidesse 

lahkumine. 

- Osade lastevanemate negatiivne 

suhtumine kooli. 

- Sotsiaalprobleemidega kodud. 

- Omavalitsusel suur võlakoormus. 

- Huvijuhi ametkoha puudumine. 

- Projektide toetuseks omaosaluse 

puudumine. 

- Majanduspersonalil suur töökoormus. 

Võimalused Ohud 

- Suureneb finantseerimine. 

- Õpilaste arvu suurenemine ja 

töökohtade arv suureneb. 

- Tugiteenused paranevad. 

- Konkurentsivõimeline töötasu. 

- Projektitegevuse stimuleerimine. 

- Kooli maine paranemine. 

- Sponsorite leidmine. 

- Riigi ja vallapoolne finantseerimise 

vähenemine. 

- Õpilaste arvu jätkuv vähenemine: 

1. töökohtade arv väheneb; 

2. liitklasside tõttu õpilaste 

lahkumine; 

3. pole rahalisi ressursse mingi 

õppesuuna arendamiseks. 
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- Habaja piirkonna kultuurielu areng. 

 

 

- Piirkonna elanike arv väheneb. 

- Teistest koolidest tulevad 

problemaatilised lapsed. 

- Negatiivne suhtumine ühiskonnas 

väikestesse maakoolidesse. 

- Koolivõrgu korrastamise käigus kooli 

sulgemine. 
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5. TURVALISUS 

Harmi koolimajas on õpilased õpetajate järelevalve all kuni koolibussiga koju minekuni. 

Kui esimene tund lõppeb, algab kohe pikapäevarühm ja ringide töö. 

Vahetundides peab korda korrapidaja õpetaja. 

Õpetajad on läbinud esmaabikoolituse, koolis on olemas esmaabivahendid.  

Lasteaiaõpetajad on läbinud esmaabi koolituse ja lasteaias on olemas esmaabivahendid. 

Kogu kollektiivile toimuvad tuletõrjeõppused vastavalt kehtestatud korrale. 

Lapsed osalevad projektis „Teeme head“, mille raames tutvustatakse korrakaitse, kiirabi- 

ja päästeteenistuse tööd. 

Üks kord õppeaastas korraldab õppepäeva Päästeamet, lasteaias käib õppepäeva läbi 

viimas „Nublu“. 

Koolimajas ja lasteaias töötab tulekahju signalisatsiooni süsteem. 

Välja on töötatud hädaolukorras tegutsemise kord. 

 



Harmi Põhikooli arengukava 

 

 

15 

 

 

6. ARENGU ÜLDEESMÄRK JA PRIORITEEDID 

6.1. Eestvedamine ja juhtimine 

Harmi Põhikooli arengukava üldiseks ülesandeks on tagada kvaliteetne õppe- ja 

kasvatusprotsess. 

Prioriteedid arengukava valdkondade lõikes on järgmised: 

Õppeasutuse missioon ja visioon on fikseeritud ja avalikustatud kooli kodulehel. Kooli 

õppeaasta tegevuste planeerimine toimub jooksva õppeaasta lõpus ja eelneva algul, 

aluseks on eelmise õppeaasta tulemused ja kooli tegevuskava ning aastavahetusel, kui 

toimub poolaasta tööplaani ülevaatus ja korrigeerimine. Tööplaani koostamisel peetakse 

kinni kooli traditsioonidest, koostamisest võtavad osa kõik õpetajad. 

Plaanidest informeeritakse töötajaid vastavalt info iseloomule kas õppenõukogus (kinnitab 

aasta tööplaani), õpetajate nõupidamistel ning ettepanekuid saab teha ka töötajate 

meililisti kaudu. 

Strateegiate hindamine ja vajadusel nende korrigeerimine toimub kooli õppekava, 

arengukava, tööplaani, tegevuskava, hindamisjuhendi vms olulise dokumendi või korra 

ülevaatusel. 

Organisatsiooni väärtused (põhiväärtused on õpilased ja kooli töötajad) on määratletud 

kooli arengukavas, nende arendamine toimub tegevuskava koostamise raames. 

 

6.2. Personalivajaduse hindamine, värbamine 

Personal lasteaias on kvalifitseeritud. Kooliõpetajad, kes ei vasta kvalifikatsioonile, on 

tööle võetud tähtajalise töölepinguga ning neile on antud võimalus kvalifikatsiooni 

tõstmiseks ja koolitustel osalemiseks. Pidevalt on tegeldud kvalifitseeritud kaadri 

leidmisega, kooli omapäraks saab lugeda meesõpetajate olemasolu. Personal pöörab 

tähelepanu taseme- ja täiendkoolitustel osalemisele. Kõikidel töötajatel on olemas oma 

tööks vajalikud ametikirjeldused ja neid uuendatakse vajadusel. Uute töötajate värbamisel 

on kasutatud erinevaid meetodeid, mis seni on andnud valdavalt häid tulemusi. Vabadele 

pedagoogi kohtadele kuulutatakse konkurss. 

Koolis on õppija arengut ja asutuse arengut tagav nõutava kvalifikatsiooniga ja 

eeldatavate väärtustele vastavate hoiakutega personal. 
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6.3. Personali kaasamine ja toetamine 

Personal on kaasatud organisatsiooni arendustegevusse. Kõigil on õigus ja kohustus kaasa 

rääkida koolielu puudutavates küsimustes. 

Toimuvad õpetajate infominutid, õppenõukogud, pedagoogilised nõukogud ja personali 

koosolekud. Õppenõukogu päevakorras peetakse kinni kooli õppenõukogu pädevuse ja 

tegevuse korrast ning käsitletakse vaid vajalikke teemasid. 

Informatsiooni edastatakse e-meili teel, samuti õpetajate toas infotahvlil, kus on tegevused 

välja toodud. Lasteaias on personalile infotahvel. 

Asutuses on meeskonnatöö oskuste arendamiseks korraldatud kogu personalile ühiseid 

väljasõite, õppekäike, õppepäevi, milles keskmine osalusprotsent on 90 %. 

 

6.4. Personali arendamine, motiveerimine 

Elukestev õppimine on eesmärk, millele aidatakse Harmi Põhikoolis igati kaasa. Asutuse 

jätkusuutlikkuse üks näitajatest on kvalifitseeritud ja õpihimuline kaader. 

Igal töötajal on õigus võimalusel osaleda talle sobilikus ja vajaminevas koolituses. Saadud 

kogemusi (eriti maakondlikes ainesektsioonides saadud), jagatakse kolleegidega 

nõupidamistel ja sisekoolitustel. Pedagoogide täiendkoolituseks eraldatud eelarvevahendid 

on olnud piisavad ning kõik soovi avaldanud pedagoogid on osalenud viimasel kolmel 

aastal täiendkoolitusel. Kaks pedagoogi on osalenud tasemeõppes. 

Personali tunnustamise süsteem vajab üle vaatamist ja välja töötamist. Majanduspersonali 

tunnustamine on jäänud tahaplaanile. 

Seose õpilaste arvu vähenemisega ja pedagoogide kaadri pideva muutusega (õpetajad 

töötavad mitmes koolis) jääb uue personali värbamise probleem jätkuvalt päevakorda. 

Pedagoogide infominutite korraldamiseks on vaja leida kõigile töötajatele sobilik aeg. 

Kaasata kogu õppeasutuse personal (nii lasteaed kui ka kool) erinevate koostöövormide 

kaudu kooli arendustegevusse. Personaliga viiakse jätkuvalt läbi arengu- koostöövestlusi 

eesmärgiga selgitada välja töötajate arenguvajadused ja kavandada vajalikud 

toetusmeetmed. Juurutada eneseanalüüsist lähtuvat enesehindamist, haarata sellesse ka 

mittepedagoogiline personal. Töötada välja kogu asutuse personali tunnustamise süsteem.  

 

6.5. Koostöö huvigruppidega 

Asutusel on võimalik saavutada enda missiooni täitmisel häid tulemusi vaid siis, kui 

kõikide huvigruppidega on hea koostöö. Määratletud huvigrupid on: lapsevanemad, 

hoolekogu, kooli pidaja, kohalik kogukond (külaseltsid, MTÜ-d) teised omavalitsused, 
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kust õpilased tulevad kooli või lasteaeda, lasteaiad, vilistlased, järgmised õppeasutused, 

õpilasesindus, politsei, päästeamet, kaitseliit, järelvalveasutused, koolitusasutused, 

kultuuriasutused, tarnijad. 

Toimib tihe koostöö õppekava toetavate erinevate projektipartneritega (Habaja 

raamatukogu, Kose Vallavalitsus, naaberlasteaiad, Ardu kool, Comenius projektipartnerid, 

naaberkoolid) ning järgmise astme õppeasutustega. 

Huvigruppide kaasamine on asutuse koostöö  hoolekoguga (vastutaja: direktor), 

lapsevanematega (vastutajad kooli tasandil: direktor; klassi tasandil: klassijuhatajad, 

rühma tasandil lasteaia õpetajad), kooli pidajaga (vastutaja: direktor), teiste omavalitsuste 

sotsiaaltöötajatega (vastutaja: direktor), politseiga (vastutaja: direktor), kohaliku 

kogukonnaga (vastutaja: direktor, klassijuhatajad, rühmaõpetajad), tarnijatega (vastutaja: 

majandusjuhataja), pereõega (vastutajad sotsiaalpedagoog ja infojuht), erinevate 

kultuuriasutustega (vastutaja: direktor).  

Lapsevanemate kaasamiseks on rakendatud mitmeid tegevusi ja koostöövorme: kooli, 

klassi lapsevanemate koosolekud, õpilaste- laste ja vanemate ühisüritused: klassiõhtud, 

jõulu- ja teised ühisüritused. Igal aastal viiakse läbi arenguvestlusi, kus kõik osapooled 

(laps-lapsevanem-õpetaja) saavad anda üksteisele tagasisidet oma ootuste kohta ning 

seada eesmärke järgnevaks aastaks. Läbi on viidud erinevaid küsitlusi. 

E-kool kui elektrooniline päevik annab hea ülevaate lapse edasijõudmistest ja koolis 

toimuvast. 

Hoolekogu liikmed on kaasatud kooli õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja parendamisse 

ning arengukava koostamisse. Välja on kujunenud kindlad liikmed, kelle abile ja toetusele 

saab alati kindel olla. 

Vilistlaskogu osaleb kooli üritustel ja on koostöö aldis.  

Kogukond on panustanud kooli heaks nii tasuta töö kui ka materiaalsete vahenditega. 

Toimus kooli 170 juubeli tähistamine. Kõik märkimisväärsed üritused, mis koolis 

toimuvad on leidnud kajastamist valla ajalehes „Kõue Kuulutaja“. 

Suurendada tuleb lastevanemate kaasamist koolielu korraldamisse. Lastevanemate 

üldkoosolekutel on vanemate osalemine rahuldav. 

Saavutada kolme aasta jooksul lastevanemate osalemise %-ks lastevanemate koosolekul 

75%. 

Parendamist vajab lastevanematele ühiskoolituste korraldamine. Eesmärgiks on olla 

avatud organisatsioon, mis pakub lastevanematele vajalikku koolitust ja toetust lapse 

õppe- ja kasvatusküsimustes. Suurendada hoolekogu aktiivsust ja vastutust. 

Käivitada aktiivsemalt õpilasesinduse töö. Otsida lahendusi kooli probleemidele ühistöös 

õpilasesindusega. 
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Ühtlustada valla  haridusasutuste töökorraldust neis valdkondades, kus seda ühtlustada 

annab. 

Suurendada ühiskonna huvi kooli vastu, mis tooks uusi õpilasi kooli ja lasteaeda. 

 

6.6. Ressursside juhtimine 

Eelarve prioriteedid tulenevad kooli õppekava ja üldtööplaanis kavandatu rakendamisest. 

Kõiki kavandatud tegevusi  tegevuskavas ei ole võimalik rahastada.  

Kooli eelarve 2014. aastal on 148 162 eurot ja lasteaia eelarve 116 173 eurot. 

Eraldatud vahendite eesmärgipärast kasutamist on jälginud kooli juht, hoolekogu ja kooli 

pidaja. 

Projektitegevus võimaldab korraldada klassiväliseid tegevusi, arendada õppekeskkonda ja 

mitmekesistada õppeprotsessi. 

Kooli pidajal aidata leida koolil võimalusi suuremaks eelarveks ja ette antud eelarve 

realiseerimist täies mahus. Vajalik on koostada energiasäästlik tegevuskava, mis tagaks 

säästliku majandamise. 

 

6.7. Õppe- ja kasvatusprotsess 

Kooli töö on korraldatud vastavalt Põhikooli ja Gümnaasiumiseadusele ja riiklikule 

õppekavale.  

Õppeaasta algul kinnitatakse vastavalt õppekavale kooli tunnijaotusplaan. Harmi kooli 

eripäraks on inglise keele õppimine alates esimesest klassist, vene keele õppimine alates 

viiendast klassist ning arvutiõpetus teises ja kolmandas klassis õppekava osana. 

Tähelepanu pööratakse looduskasvatusele ja kodukoha- ning muinasajaloole. 

Õppemeetodite mitmekesistamiseks kasutatakse õueõpet ning e-õpet. Õpilaste 

individuaalsusega arvestatakse õpetajate töökavades. Õppetöö toimub vastavalt seadusele 

kehtestatud õppeveeranditele. Õpilased saavad iga veerandi lõpus tunnistuse. Toimub 

numbriline hindamine. 

Õppijate toetamiseks töötab sotsiaalpedagoog. Koostöös klassijuhatajatega on püütud 

leida ja rakendada ka erinevaid võtteid –mooduseid käitumisprobleemidega laste toime 

tulekuks. On toimunud vestlused lapsevanematega. .Õpilased saavad soovi korral olla 

pikapäevarühmas. Pikapäeva rühm töötab kinnitatud tööplaani alusel.  

Õppenõukogu analüüsib õppetöö tulemusi ja õpilaste arengut vähemalt neli korda aastas 

kui tehakse õppeveeranditest kokkuvõtteid. Samas arutatakse ning analüüsitakse 

probleemsete laste hakkamasaamist ja nende arengu toetamise võimalusi.  
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Klassivälise töö raames korraldatakse õpilastele õppeaasta vältel erinevaid õppereise, 

teatrite ühiskülastusi jne. Õpetajad toetavad õpilaste osalemist aineolümpiaadidel ja 

erinevatel konkurssidel. 

Harmi Põhikool kuulub Eesti Mõisakoolide Ühendusse. 

Klassivälisest tööst saab ära märkida tähtsamad projektid, milles on osaletud: 

- Külastusmäng „Unustatud mõisad“ Harmi mõisakoolis (kogukond, ajalugu, 

järjepidevus). 

- MISA projekt Kasvame sõpradeks. 

Osaletakse ka ülevabariigilistel üleskutsetel, nagu Hea õpetaja kuu, Tagasi kooli, 

UNICEF-i heategu, Teema Ära jne. 

Parendustegevused: 

- Logopeedi leidmine kooli. 

- Osaleda õppeaasta jooksul vähemalt ühes koolidevahelises pikaajalises projektis. 

- Pöörata suuremat tähelepanu väga headele õppuritele ja toetada neid kui 

erivajadusega õpilasi. 

- Psühholoogilise abi organiseerimine õpilastele ja vanematele. 

- Rohkem tunnustada tublisid ja eeskujulikult käituvaid õpilasi. 

- Pöörata suuremat tähelepanu õpilaste kodukorrast kinnipidamisele. 

- Õpetajate enesehindamissüsteemi täiendamine. 

- Suurem õpilaste esindamine maakondlikel ja vabariiklikel õpilasüritustel. 

Õppe – ja kasvatusprotsess lasteaias: 

Õppekava: 

- Õppekava analüüs, täiendamine. 

- Koolivalmiduse analüüs. 

- Lapsevanema rahulolu uuring. 

Õppekorraldus- ja meetodid: 

- Õppekorralduse toimimine lähtuvalt õppekavast, aasta tegevuskavast, nädala 

tegevuskavast, päevakavast. 

- Õueõppe meetodi rakendamine ja juurutamine. 

- Koostöö küla raamatukoguga. 

- Tegevuste läbiviimisel kasutatakse lõimumist ja mängulisust. 

- Õppematerjalide kogumine vastavalt temaatikale, metoodiliste materjalide 

täiendamine. 

Lapse areng: 

- Lapse arengu jälgimine, hindamine (koolivalmidus) ja analüüsimine. 
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- Lapse erivajaduse märkamine, arvestamine (tugisüsteemid). 

- Lastega osalemine erinevatel konkurssidel. 

- Arenguvestlused lapsevanematega, lastevanemate nõustamine. 

Väärtused ja eetika: 

- Lasteaia kodukorra järgimine, täiendamine. 

- Õpetaja kutse-eetika põhimõtete järgimine. 

- Konfidentsiaalsuse järgimine. 

- Kokkulepitud väärtuste järgimine,  täiendamine. 

Parendustegevus:  

- Logopeedi ametikoha loomine lasteaeda. 
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7. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

Arengukava tegevuskava kuulub analüüsimisele igal õppeaastal kooli hoolekogus, 

õppenõukogus, seda tutvustatakse õpilaste omavalitsuses I õppeveerandi jooksul. 

Ettepanekud kooli arengukava täiustamiseks arutatakse läbi kooli õppenõukogus, 

pedagoogilises nõukogus ja hoolekogus. 

Arengukava tegevuskava muudatused kooskõlastab direktor kooli õppenõukogu ja 

hoolekoguga ning seejärel kinnitab. Koopia muudetud tegevuskavast esitatakse Kose 

Vallavalitsusele. 

Kooli arengukava kuulub muutmisele seoses  

- haridusalase seadusandluse muudatustega; 

- muudatustega riiklikus õppekavas; 

- muudatustega haridusnõudluses; 

- muudatustega kooli investeeringutes; 

- kooli õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega; 

- kooli arengukavas määratud tähtaja möödumisega. 

 


