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Sissejuhatus 
Nissi Põhikooli arengukava määrab kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad õppeaastateks 

2017/18. - 2022/23. Arengukava koostamisel oleme lähtunud ülesannetest, ees-märki-

dest ja põhisuundadest, mida sätestavad alljärgnevad strateegilised dokumendid: 

• Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, 

• Põhikooli riiklik õppekava, 

• Nissi valla arengukava 2012-2030, 

• Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue linna ühinemisleping, 

• Algatuse Huvitava Kool põhimõtted, 

• Nissi Põhikooli tagasisideuuringute tulemused, 

• Tartu Ülikoolile Eetikakeskusele esitatud konkursitööd, 

• Eesti elukestva õppe strateegia 2020. 

Arengukava elluviimisel on oluline: 

• kooli pidaja tagab kvaliteetse põhihariduse ja tugiteenuste kättesaadavuse, 

• kooli juhtkond kujundab õppimist ja arengut toetava organisatsioonikultuuri ning 

toetab õpetaja professionaalset arengut, 

• õpetaja kujundab arengut toetava õpikeskkonna, seab võimetekohased 

õpieesmärgid ja arendab enda professionaalseid oskusi, 

• õppija osaleb õppes vastutustundlikult ja kujundab teadlikult oma kooliteed, 

• lapsevanem toetab õppijat ja vastutab lapse koolikohustuse täitmise eest. 

Arengukava uuendamine 
Arengukava strateegiliste eesmärkide ja arengu põhisuundade teostamiseks vajalikud 

tegevused, nende toimumise aeg ning vastutavad isikud kavandatakse igal õppeaastal 

kooli üldtööplaanis. Õppeaasta lõpus analüüsitakse arengukava täitmist ning kokkuvõtet 

valminud hinnangust arutatakse kooli õppenõukogus ja hoolekogus. Arengukava 

uuendatakse õiguseaktide muudatustega, õppenõukogu või hoolekogu ettepanekutega 

või tähtaja möödumisel. Arengukava uuendamise korraldamise eest vastutab direktor. 

Nissi Põhikooli põhiväärtused 

• Tugev põhiharidus. Meie kooli haridus on jätkusuutlik, tähtsustab iga õpilase 

võimetekohast õppimist ja arengut ning tagab toimetuleku edaspidi. 

• Kaasaegne õppekeskkond. Kool loob väga head võimalused ning toetab nii 

õpilase kui õpetaja arengut. 

• Hoolivus. Oleme positiivselt meelestatud, märkame ja toetame üksteist. 

• Turvalisus. Kool toetab tervislikke eluviise ning on vaba vägivallast ja 

kiusamisest. 
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• Traditsioonid. Aitavad hoida ja süvendada oma kooli tunnet. 

• Avatus. Teeme koostööd ning kaasame vanemaid, kooli vilistlasi ja kogukonda. 

Nissi Põhikooli missioon 
Nissi Põhikooli missiooniks on luua tingimused põhihariduse omandamiseks ja toetada 

iga õpilase eakohast ja individuaalset arengut. 

Nissi Põhikooli visioon 
Oleme traditsioone väärtustav kaasaegne kool. Õppetöös kasutame uuenduslikke 

õpimeetodeid, mis toetavad iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, õpioskusi, 

ettevõtlikust ning loovust. Meie kool on avatud kogukonnale ning usaldusväärne ja 

professionaalne partner lapsevanematele. Õppimiseks loome lapsesõbraliku ja turvalise 

koolikeskkonna. 

Nissi Põhikooli tugevused 

• Paraja suurusega, turvaline ja ilus maakool 

• Ümbritsetud puhtast looduskeskkonnast 

• Oma ainet tundvad toredad õpetajad 

• Ühtehoidev koolipere 

• Hea ja moodne töö- ja õpikeskkond 

• Õppekorraldus (3 hindamisperioodi ja 1 lisavaheaeg) 

• Keeleõppereisid 

• Paindlik juhtimine 

• Toetav personal 

• Hea koostöö vanematega 

• Mitmekesine ja tugev huvitegevus  
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Nissi Põhikooli arengu eesmärgid valdkondade põhiselt 
Kooli arengu eesmärgid on määratletud neljas valdkonnas. 

 

1. Õppe- ja kasvatustöö 
Nissi Põhikoolis on iga õppija arengut toetav õppesüsteem. 

 

• Kooli õppekava lähtub uuenenud õpikäsitusest 
o meeskonnakoolitused uuenenud õpikäsitluse kohta 
o õppimist toetav hindamine igas kooliastmes 
o kirjeldav tagasiside esimeses kooliastmes 
o ainekavade kaasajastamine 
o õppe planeerimine väljundipõhiselt 
o ainetevaheline lõiming  

 

• Koolis toimivad hariduslike erivajadustega õpilaste arengut toetavad 
tugisüsteemid 

o HEV konsultatsioonid, õpiabi tunnid igas kooliastmes, IÕK, erisused 
tasemetöödel ja eksamitel 

o võimekate arendamine (III kooliastmes aineõpetajate tugitunnid 
andekatele, rühmades keeleõpe, liitklass andekatele vmt, robootika) 

o osalemine konkurssidel, võistlustel, olümpiaadidel 
 

• Õpilastel on järjepidevalt võimalus osa võtta mitmekesistest ja eakohasest 
huvitegevustest 

o mitmekesine huviringide valik ja sidusus kooli muude tegevustega 
o toetame koostööd huvikoolidega 
o õpilased osalevad koolivälistel õpilas- ja kultuuriüritustel 

Mõõdikud: 

Iga-aastased rahuloluküsitlused, õppetöö tulemused, eKooli sissekanded, 

edasijõudmine gümnaasiumitesse ja kutsekoolidesse, iga lapse individuaalne 

areng,  huviringid ja sündmused on toimunud vastavalt õppeaasta üldtööplaanile. 

 

2. Koolikeskkond 
Nissi Põhikoolis on lapsesõbralik, turvaline ning iga õppija individuaalset ja sotsiaalset 

arengut, õpioskusi, ettevõtlikust ja loovust toetav õpikeskkond. 

• Koolil on korras õueala 

o Kooli õueala kaasajastamine (spordi ja õueala inventar, staadioni 

piirdeaed, jooksuraja renoveerimine, katusega bussiooteala, 

valvekaamerad) 
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• Koolis on kaasaegsed õppevahendid 

o Kaasaegne digitaristu (nutivahendid, arvutipark, jm IKT-vahendid) 

o E-õppevahendite ja e-õppematerjalide kasutamine  

 

• Koolis väärtustakse tervislikke eluviise 

o Õpilaste ja õpetajate tervisekontroll 

o Liikumist ja tervislikku toitumist toetavad tegevused 

 

• Koolis on olemas toetav tugipersonal 

• Koolis pööratakse tähelepanu turvalisele internetikasutusele 

Mõõdikud: 

Iga-aastased õpilaste, lastevanemate ja õpetajate rahuoluküsitlused, 

regulaarselt toimunud õpilastele tervisekontrollid, töötajatel on kehtivad 

tervisetõendid, õppeperioodi jooksul on toimunud vähemalt 3 liikumis- ja 

toitumistemaatilist sündmust, tugipersonali ametikohad on täidetud, digitaristu 

vahendid vastavad vajadustele, õppeaastas on toimunud vähemalt 2 turvalist 

internetikasutust käsitlevat sündmust. 

 

3. Juhtimine ja eestvedamine 
Nissi Põhikoolis on väärtuspõhine, kaasav ning elukestvat õppimist ja õpet toetav 

juhtimiskultuur.  

• Koolis töötavad pädevad töötajad 

o Töötajad saavad innustavat töötasu 

o Töötajate sõidukulude kompenseerimissüsteem 

o Kaasaegne töökeskkond ja innustav tunnustussüsteem 

 

• Koolis toetatakse õpetaja professionaalset enesearengut 

o Toetatakse koolitustel käimist 

o Kogemus- ja meeskonnakoolitused  

Mõõdikud: 

Iga-aastaselt on toimunud arenguvestlused, iga-aastaselt on toimunud üks 

kogemuskoolitus ja vähemalt kaks meeskonnakoolitust, õpetajate koolitussoovid 

on täidetud, koolis töötavad kvalifikatsioonile vastavad ja pädevad töötajad. 

 

4. Koostöö  
Nissi Põhikoolis on head suhted, kool on usaldusväärne ja professionaalne partner 

lapsevanematele ning avatud kogukonnale.  
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• Lapsevanemate rahulolu kooli tegevusega on kõrge 

o Operatiivne infoliikumine kooli ja kodu vahel 

o Toimuvad arenguvestlused 

o Koolitused ja koosolekud lapsevanematele 

o Lapsevanemad on kaasatud kooli sündmuste läbiviimisesse  

 

• Koolil on koostööprojektid kohalike, riiklike ja rahvusvaheliste asutuste ja 

organisatsioonidega 

 

• Koolil on järjepidev koostöö Riisipere Lasteaiaga 

o Kooliks ettevalmistus 

o Tervislik ja erisusi arvestav koolitoit 

o Piirkondliku huvitegevuse järjepidevus 

o Inventari ja ruumide ühiskasutus 

Mõõdikud: 

Rahuloluküsitlustes on kooliga rahulolu protsent vähemalt 95%, sissekanded 

eKooli, iga-aastaselt on toimunud arenguvestlused, projektid ja sündmused 

vastavalt õppeaasta üldtööplaanile, kõrge rahulolu koolitoiduga, koolieelne 

huvitegevus loob eeldused huvialadega jätkamiseks kooli huviringides. 

 


