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(peamised tegevussuunad valdkonniti)
2021-2022 õppeaastal
nn. Kvaliteedikokkulepe

1. Muutunud õpikäsituse rakendamine – distantsõppe jätkumise võimalused ja ohud
Kool analüüsib muutunud õpikäsituse ulatust ja sisu nii õppekava järgses, kui õppekava välises 
tegevuses ning toob välja parimad õpiväljundid, nende põhjused ja mõju õpikeskkonnale, s.h.

- kajastab pidevalt info- ja suhtluskanalites kooli õppe – ja kasvatustegevust sh. muutunud 
õpikäsitust toetavat võimestavat ja jagatud eestvedamist, õpilaste vajadustest ja huvidest lähtuvat 
kooli õppekava, kooli enesehindamist ja arengu seiret;

- täiendab koolikultuuri ja õpikeskkonda kõiki elemente hõlmavate kooliarendusprojektide, 
partneritevahelise koostöö ja vastastikuse toetamisega MÕK-i mõtestamisel ja levitamisel läbi 
erinevate digivahendite- ja keskkondade.

2. Hariduslike erivajaduste (HEV) ja kaasava hariduse valdkond
Kool lähtub PGS-i muudatustest HEV sh. andekate õppe korraldamisel toetuda tugimeetmetele nii 
koolis kui väljaspool kooli (TÕNK, Rajaleidja, Nõmme LOV jne.), s.h.

- käsitleb kaasavat haridust jagatud ja võimestava juhtimise, arendava tagasiside ja 
õppimisvõimaluste, piisava ajaressursi ja arengut toetava motivatsioonisüsteemide kaudu;

- täiendab kooli õppekava ja EHIS’t selgete HEV seire andmete (üld-, tõhustatud- ja eritugi) ja
lähtudes varase märkamise põhimõtetest koostöös vanemate, tugispetsialistide ja pedagoogidega;

- jätkab kooli traditsiooniliste huviringide, rahvatantsu ja koorilaul propageerimist, osaledes 
üldlaulu- ja tantsupeo ettevalmistuses;

- osaleb KiVA programmi teise aasta tegevustes – tunnid (20 tundi kõigis klassides 1.-7. 
klassini), juhtumid- ja küsitlus kevadel.

3. Personali värbamise ja arendamise valdkond
Kool loob miinimumkoosseise arvestava ja kooli põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks 
piisava ametikohtadega töötajate koosseisu, s.h.

- korraldab uute  ja ajutiste töötajate (asendusõpetajad) sujuva ja koostööd arvestava 
kohanemise olemasoleva koolimeeskonnaga ja määrab mentorid;

- jätkab täiendavate koolitusvahendite taotlemist läbi projektitaotluste nii Euroopa-
suunalistele (Erasmus+) kui ka Eesti siseste sh. veebipõhiste (Harno) õpetajate õpilähetuste ja 
programmide toetamiseks.

4. Kogukonna ja hoolekoguga koostöö valdkond
Kool jätkab Nõmme linnaosavalitsuse, teiste koolide ja partneritega (hoolekogu, Haridusamet jt.) 
vastastikku tegevuste ja koostöö kavandamist ning elluviimist, s.h.

- jätkab naaberkoolidele töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning kodunduse tundide läbiviimiseks 
tasuta ja teistele organisatsioonidele kehtestatud hinnakirja alusel rekreatsiooni- ja õpperuumide 
rentimist;

- loob usaldusliku aluse kooli ja hoolekogu koostööks, mis lähtub kooli põhieesmärkide 
saavutamiseks vajalike kogude ja ümarlaudade ettepanekute arutamisest ja elluviimisest.

5. Kooli hooneprogrammi ja füüsilise õppekeskkonna valdkond
Kooli materiaalne baas, säästlik majandamine, varustatus õppevahenditega ja õppekeskkonna 



kaasajastamine on selgelt juhitud protsess, s.h.
- kasutab säästlikult asutuse eelarvelisi ressursse, kuid kokkuhoid ei tule õppe- ja kasvatustöö 

arvelt;
- lähtub füüsilise õpikeskkonna parandamisel investeeringute plaanist – „VÄIKE MAJA“;
- õpilaste toitlustamise üle toimub täpne seire (maj. juhataja) ja ülejäänud vahendeid 

kasutatakse õppevahendite- ja kooli õpikeskkonna parandamiseks. Koolis on kogu maja hõlmav 
WiFi.

6. Õppenõukogu (ÕN)
Tegevus on kavandatud õppeaastaks ja toimub kooli üldtööplaanis 4 korralise koosolekuna, millest 
üks toimub peale 1. trimestri lõppu 1. poolaastal (so. peale 26.11) ja teised 2. poolaastal peale 2. 
trimestri lõppu (so. peale 11.03), peale 3. trimestri lõppu (so. 13.06) ja enne õppeaasta lõppu augustis 
2022, kus kavandatakse ka järgmise õppeaasta üldtööplaan sh. õppenõukogu koosolekute ajakava jne.
Täpsed kuupäevad ja päevakord teatakse vastavalt korrale.

7. Arengukava ja kooli loomise 100. aastapäev
Tulenevalt kooli eelmise arengukava lõppemisest kavandatakse 2022-2026 aasta arengukava ja 
tegevuskava 2021. aastal lõpus. Võimalusel taotletakse arengukava pikendamist. Arengukava täitmise
analüüsi juhib ja selle eest vastutab kooli juhtkond, kasutades erinevaid töövorme kogu kollektiivi, 
õpilaste ja lapsevanemate kaasahaaramiseks (sisehindamine, enesehindamine, küsitlus, arutelu jt).
Kooli 100. aastapäeva tähistamiseks moodustatakse töörühm, kes töötab välja plaani kooli aastapäeva
tähistamiseks 2022. aasta oktoobris.

Arutatud ja heaks kiidetud
ÕN koosolekul 30.08.2021


