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Meie põhiväärtused:
 Me tahame ja suudame areneda;
 Oleme motiveeritud;
 Hindame ja austame kultuuride erinevust;
 Teeme koostööd .

MEIE MOTO

Tee kõik, mida suudad; ressursiga, mida omad ja seal, kus asud!

2017/18 õppeaasta üldeesmärk:

Kaasaegse
muutuva
õpikäsitluse
põhimõtete
konkretiseerimine
ja
juurutamine
kooliõppekavva.
Elukestva õppe strateegiast lähtuva kooli toetava
koolikogukonna-põhise
õpikeskkonna
arendamine
ettevõtliku kooli põhimõtete vaimus.

Õppeaasta prioriteediks on töö riikliku õppekava
üldpädevuste väljundite täpsustamine kooliõppekavas läbi
ainekavade integreerimise

I Kujunemine omanäoliseks kooliks
Eesmärgid:
Kooliõppekava uuendamine
1. Kooliõppekava üldosa eesmärkide sidumine tegevuskavadega
2. Koolisisese koostööplaani loomine,
2.1.Õpetajatevahelise koostöö süsteemi väljaarendamine lähtuvalt struktuurist

Õppeaasta lõpuks on saavutatud olukord, kus ainesuunati on koostatud
tegevuskavad kooliõppekava üldeesmärkide realiseerimiseks
II Eestvedamine ja juhtimine.
Eesmärgid:
1.Kooli alusdokumentide uuendamine (kodukord, palgakorralduse põhimõtted, õppekava
2.Kvaliteedijuhtimise süsteemi rakendamine – ettevõtliku kooli standardi alusel
3.A renguvestluste süsteemi ja nõustamissüsteemi kohandamine ettevõtlikuks pürgiva põhikooli
tingimustele

Õppeaasta lõpuks on saavutatud olukord, kus koolielu korraldavad
alusdokumendid on uuendatud ja seadusega kooskõlas rakendatud. Arvestatud
on uut haldusjaotust.

III Õppe – ja kasvatusprotsess
Üldeesmärk: Nüüdisaegse muutuva õpikäsitluse põhimõtete konkretiseerimine traditsiooniliste õppevormide täiendamine õppe- ja kasvatusprotsessi efektiivsust tõstvate
metoodikate ning tehnoloogiatega. Digipädevuste arendamine
Eesmärgid:
1.Uuendatud kooliõppekava monitooring,
2.Andekate laste motivatsioonisüsteemi rakendamine,
3.HEV-õpilaste õppekorralduse arendamine,
4.Läbi viia õpilaste rahulolu-uuringuid

Õppeaasta lõpuks on saavutatud olukord, kus on dokumenteeritud õppekasvatusprotsessi hetkeseis ja sõnastatud eesmärgid edasiseks tegevuseks.

IV Ressursside juhtimine
Üldeesmärk: Koolihoone kasutusprogrammi ja renoveerimiskava täitmine
Eesmärgid:
1.Koolihoone tulevik on fikseeritud omaniku arengudokumentides
2.Arenenud IKT- vahendite täiustamine.
3.WiFi võrgu arendamine

Õppeaasta lõpuks on saavutatud olukord, kus:
- kooli materiaal-tehnilise baasi arengusuunad on fikseerimisel Lüganuse
valla haridusasutuste arendamise kava alusdokumentides
- kus igal õpetajal on kaasaegse varustusega töökohaarvuti, kõigis
õpperuumides on multimeediasüsteemid (projektor ja ekraan või teler),
puutetundlike tahvlitega on varustatud 50 % klassidest. Korpus A on
täielikult kaetud juhitava WIFi-võrguga.

