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JÕGEVA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2018-2023
1. Sissejuhatus
Jõgeva Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse põhisuunad ja
valdkonnad viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Arengukavast lähtuvalt
koostatakse kooli iga-aastane üldtööplaan. Arengukava tegevuskava muudetakse kooskõlas
välis- ja koolikeskkonnas toimunud muutustega ning arvestades õppeaasta analüütilise
kokkuvõtte tulemusi. Selle kaudu tagatakse strateegilises planeerimises pidev arengukava
ajakohastamine.

2. Visioon
Oleme kaasaegse ja turvalise keskkonnaga põhikool, mis toetab iga õpilase võimetekohast
arengut ning väärtushinnangute kujunemist.

3. Missioon
Meie kool on paikkonna kultuuri, vaimsuse, traditsioonide ja järjepidevuse kandja. Loome
võimalused kasvada avatud ja loovateks inimesteks, kes suhtuvad lugupidavalt iseendasse,
teistesse, ümbritsevasse keskkonda ja Eesti riiki ning jätkavad edukalt oma haridusteed.

4. Väärtused
Avatus – Oleme üksteise suhtes sallivad. Igaühel on julgus oma arvamus välja öelda. Teeme
koostööd erinevate partneritega.
Turvalisus – Oleme lugupidavad kaaslaste suhtes ning hoolime üksteisest, et kõigil oleks meie
koolis rõõm olla.
Kaasaegsus – Kasutame õppimiseks ja õpetamiseks erinevaid keskkondi. Väärtustame tervist
ning ümbritsevat elukeskkonda.
Kultuursus ja isamaalisus – Tunneme aja- ja kultuurilugu. Hoiame traditsioone. Suhtume
lugupidavalt oma kodukohta ja Eesti riiki.
Areng – Iga õpilase ja kooli töötaja areng on oluline.
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5. Strateegilised eesmärgid ja tegevused
-

Loome õpilasele võimalused elus toime tulla, kasutades õppetöös tasakaalustatult
nii traditsioonilisi kui ka uusi meetodeid.

o Õppekava toetavad projektid. Tunnustussüsteem toetab projektide kirjutamist ja
läbiviimist.
o Õpetaja on õppija.
o Kogemuste jagamise päev õpetajalt õpetajale, õpilaselt õpetajale.
o Aineõpetajate koostöö tugispetsialistidega õppijakesksuse tagamiseks.
o Ainenädalad, lõiming (iseseisva õppimise päev), aineülene õpe.
o Tunnid väljaspool klassiruumi, muuseumipäevad, temaatilised klassiüritused.
o Õpilased on väljaspool kooliaega kaasatud vabatahtlikeks erinevatel valla- ja
kooliüritustel.
o Karjääri kujundamisele pööratakse järjepidevat tähelepanu.
o IT valdkonna pidev arendamine.

-

Koolikeskkond on hooliv ja turvaline.

o Oleme sõnastanud ja arvestame kõik Jõgeva Põhikooli hea tavaga.
o Õpime ja tegutseme koos, moodustame meeskondi eri vanuses õpilastest.
o Igaüks koolimajas näeb, märkab ja sekkub.
o Administraator peaukse juures, territooriumil kaameravalve.
o Ehitusmaterjalid ning koolimööbel on turvalised.

-

Väärtustame tervist ning ümbritsevat elukeskkonda.

o Oleme liikuma kutsuv kool.
o Aktiivsed vahetunnid.
o Vastutuse arendamine. Aktiivsete vahetundide vastutus.
o Hommikusöögi pakkumine.
o “Teeme ära” (kooli ümbrus, klassiruum). Koos vanemate, omavalitsusega.
o Jäätmete kogumine liigiti.
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-

Kujundame, arendame ja hoiame rahvuslikke ja kooli traditsioone nii õppe- kui
ka huvitegevuses

o Tegutsevad erinevad koorid ja eri vanuses rahvatantsurühmad.
o Osavõtt tantsu- ja laulupidudest.
o Esinemisvõimaluste loomine kõikidele õpilastele.
o Koostöö huvikoolidega.
o Riigi ja kooli sümboolika nähtavamaks muutmine.
o Koolilaul.
o Rahvuslike tähtpäevade lõimimine ainetundidega.

6. Arengukava uuendamise kord
Jõgeva Põhikooli arengukava on koostatud viieks aastaks, selle täitmist analüüsitakse
sisehindamise käigus.
Arengukava vaadatakse üle ja täiendatakse kord aastas oktoobrikuus. Arengukava
muudatused valmistatakse ette koostöös kooli arendusrühma, arengukava töörühmade,
hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukoguga ning vajadusel kaasatakse teisi kooliga seotud
huvigruppe.

Parandus-

ja

muudatusettepanekud

arutatakse

läbi

õppenõukogus,

õpilasesinduses ja hoolekogus.
Arengukava on üldtööplaani koostamise aluseks.
Arengukava uuendamise korra täitmise eest vastutab kooli direktor.
Arengukava kinnitatakse pidaja kehtestatud korras.
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