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Sinimäe Põhikooli arengukava on dokument, mis näitab ära kooli arengu eesmärgid ja 

põhisuunad. 

Arengukava koostamisel on lähtutud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõikest 1, millest 

tulenevalt määratakse arengukavas kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad, et tagada kooli 

tulemuslik toimimine ja jätkusuutlik areng. Sinimäe Põhikooli arengukava on koostatud 

aastateks 2018 - 2020. 

Sinimäe Põhikooli arengu eesmärkide ja põhisuundade määratlemisel oleme lähtunud 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses seatud ülesannetest, riiklike õppekavade eesmärkidest, 

eelneva arenguperioodi sisehindamise tulemustest, kooli ja koolipidaja digiplaanist ning Vaivara 

valla arengukavast aastateks 2015-2020. Arengukava eesmärkide ja põhisuundade 

määratlemisel oleme arvestanud ka järgmiste riiklike ning Euroopa Liidu strateegiliste 

dokumentidega: 

● “Eesti elukestva õppe strateegia 2020” 

● Eesti säästva arengu riiklik strateegia “Säästev Eesti 21” 

● Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud konkurentsivõime kava “Eesti 2020” 

● Euroopa Komisjoni dokument “Avatud haridusruum: innovaatilised õpetamis- ja 

õppimismeetodid” kõigi jaoks uue tehnoloogia ja avatud õppematerjali kaudu”; 

● Euroopa Komisjoni tegevuskava “Ettevõtlus 2020” - ettevõtlikkuse taaselavdamine 

Euroopas; 

● Euroopa Komisjoni dokument “Hariduse ümbermõtestamine: investeerimine oskustesse 

paremate sotsiaalmajanduslike tulemuste nimel”. 
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Sinimäe Põhikooli missioon 

Haridus on valmisolekute kujunemise elukestev jada, olles tänapäeva ühiskonnas üheks 

olulisemaks, kui mitte olulisimaks jätkusuutlikkust tagavaks valdkonnaks. 

Sinimäe Põhikooli missiooniks on LEKS (loova, ettevõtliku, kolmkeelse ja sõbraliku e hooliva ja 

salliva) noore kujundamine, suunamine ja toetamine. 

Sinimäe Põhikooli missiooniks on mitmekülgseid võimalusi pakkudes, märgates ja hoolides, 

usaldades ja vastutust jagades kõigi õpilaste arengut toetava turvalise õpikeskkonna loomine 

eluks vajalike teadmiste ja oskuste tagamiseks ning hoiakute kujundamiseks, sõltumata õppija 

võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, füsioloogilistest eeldustest ja 

tervislikust seisundist. 

 

Sinimäe Põhikooli visioon 

Sinimäe Põhikool on koostöös arenev, ettevõtlik, looduskeskkonda väärtustav ja kaasaegset 

koolikeskkonda pakkuv  uuendusmeelne ja mitmekeelne kool: 

● kus õpilastele ja õpetajatele on loodud kaasaja nõuetele vastav õpi- ja töökeskkond;  

● kus arvestatakse õppija individuaalsete võimete, huvide,  isikupära ja erivajadustega;  

● kus keelekümblus on lõimitud aine- ja keeleõppe rakendamisega kaasa aidanud sellele, 

et põhikooli lõpetajatel on mitmekeelsete iseseisvate õppijatena avarad võimalused 

edasistes õpingutes ja tööturul ning nad väärtustavad oma etnilist identiteeti ja 

emakeelt;  

● kus valitsevad õppimist ja õpetamist ning koostööd soodustavad avatud suhted ning 

kaasav juhtimiskultuur. 

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike 

tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õppijad, lapsevanemad, kogukond ja 

koostööpartnerid. Anname oma panuse, et Eestis elaksid inimesed, kes tähtsustavad 

üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu ees, õiglus, inimväärikus, lugupidamine 

enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja 

kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, 

õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). 
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Sinimäe Põhikooli põhiväärtused 

● Oleme usaldusväärsed. Tahame olla õppe- ja kasvatusvaldkonnas parimad asjatundjad 

ning teeme oma tööd pühendumuse ja vastutustundega. Toetume pedagoogilises 

tegevuses kaasaegsetele ja teoreetiliselt põhjendatud lähenemisviisidele, olles valmis 

enda valikuid ja otsuseid argumenteeritult põhjendama. Oleme ausad iseenda ja teiste 

vastu ning tahame olla kõigile partneritele positiivseks eeskujuks. Meie tegevus on 

arusaadav nii kolleegidele, partneritele kui ka avalikkusele. 

● Oleme tervise- ja keskonnateadlikud. Väärtustame tervislikke eluviise, keskkonna 

hoidmist ja säästlikku tarbimist, sh taaskasutust. Propageerime tervislikku toitumist ja 

liikumist ning teadlikku digitaalhügieeni, luues koostöös kohaliku omavalitsuse jt 

partneritega kaasaegseid digitaalseid ja virtuaalseid võimalusi kaasates tingimused 

aktiivse, ergonoomilise  ja turvalise koolikeskkonna tagamiseks. 

● Oleme ettevõtlikud. Kujundame õpilastes ettevõtlikku hoiakut ja julgustame noori 

järgima elus hoiakut tahan-suudan–teen. Ettevõtlik noor on julge algataja, otsib uusi 

lahendusi, on kõrge motivatsiooniga, tegutseb koos kaasõpilastega, püstitab eesmärke, 

saavutab tulemusi, on vastutustundlik ja hooliv, on võimeline ise ennast juhtima ja 

analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. Ettevõtlik õpetaja on valmis jagama 

vastutust. 

● Oleme loovad. Õpime igast kogemusest ning arendame loovust iseendas, et luua 

uudseid lahendusi. Hindame neid, kes otsivad uusi ideid ja julgevad katsetada ning 

eksida. Oleme avatud uuendustele ning mõistame ja oskame arvestada otsuste 

tegemisel muutusi haridussüsteemis ja ühiskonnas. 

● Oleme koostööle avatud partnerid. Oleme hinnatud, avatud ja kaasavad 

koostööpartnerid, kuna parimad tulemused saavutatakse koostöös. Jagame infot, 

kogemusi ja parimaid praktikaid. Väärtustame kohaliku kogukonna traditsioone,  aja- ja 

kultuurilugu ning austame oma partnereid ning nende seisukohti. 

● Oleme ratsionaalsed. Otsime varasemast tõhusamaid lahendusi, mis tagaksid eesmärgi 

saavutamise võimalikult säästval viisil. Meie tegutsemine ja otsused on sellised, mis 

arvestavad inimeste kaasamisel ajaressurssi ja materiaalsete vahendite kasutamisel 

kokkuhoidlikkuse põhimõtet. 
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Sinimäe Põhikooli arengu põhisuunad 

Lähtuvalt sisehindamise käigus läbiviidud hetkeseisu analüüsist, oleme esiplaanile toonud viis 

olulisemat arengu põhisuunda, millele tuleks Sinimäe Põhikoolis lähiaastatel keskenduda. 

Nendeks on: 

● õppijate sotsiaalsete võtmepädevuste kujunemine; 

● õppijates ettevõtlikkuspädevuse kujunemine; 

● õppijate ja õpetajate digipädevuste arenemine; 

● keelekümbluse ja LAK-õppe kompetentsi tõstmine; 

● vene keele kui võõrkeele õppekompetentsi arendamine ja jagamine. 

 

Sinimäe Põhikooli arengu eesmärgid 

Sinimäe Põhikooli missiooni, visiooni ja põhisuundade elluviimiseks oleme kavandanud seitse 

prioriteetset arengueesmärki: 

1. Koolis on rakendatud õpikäsitlus, mis tagab õppijate õpimotivatsiooni. Taotluseks on 

saavutada koolis keelekümbluse ja LAK-õppe laiaulatuslikumal rakendamisel õpikäsitluse 

muutus, mis põhineb väljundipõhise õppe põhimõtetel, et tagada kõigi õppijate õpitahe 

sõltumata nende võimekusest, ealistest iseärasustest, kodustest tingimustest, 

füsioloogilistest eeldustest ja tervislikust seisundist. 

2. Koolis töötavad uuendusmeelsed ja pädevad õpetajad, kelle on suurepärased 

digioskused. Taotluseks on tagada koolis Digialguse ja Tuleviku Õpetaja programmide 

läbimise toel digipädevad spetsialistid ja õpikeskkond, kus igapäevaselt kasutatakse 

tõhusalt innovaatilisi õppemeetodeid, sh info ja kommunikatsioonitehnoloogia 

potentsiaali ning avatud õpikeskkondi. 

3. Koolis toimub läbimõeldud ja tulemuslik üldpädevuste ja tööalast konkurentsivõimet 

suurendavate valdkonnaoskuste kujundamine. Taotluseks on tagada koolis 

õpikeskkond, kus pööratakse süstemaatilist tähelepanu üldpädevuste kujundamisele ja 

tagasisidestamisele. Erilise tähelepanu all on järgmised võtmeoskused: ettevõtlikkus, 

digipädevused ja õpilaste sotsiaalsed võtmepädevused. Viimaseid tagatakse läbi teadus- 

ja tõenduspõhise kiusamisvastase programmi KiVa ning läbi tõenduspõhise ennetusliku 

õppeprogrammi Samm-sammult. 

4. Koolis on välja töötatud tugisüsteem ja juhendmaterjal HEV e hariduslike 

erivajadustega õpilaste arengu toetamiseks ning koolis töötab HEV koordinaatorina 

eripedagoog nõustaja.  

  

http://digialgus.hitsa.ee/
http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/
http://www.kivaprogram.net/estonia
http://samm-sammult.ee/
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5. Koolis on loodud tervisenõukogu, mille eesmärgiks on kogukonda kaasates edendada 

laste ja noorukite tervislikku elulaadi ning kujundada turvalist sotsiaalset ja füüsilist 

heaolukeskkonda nii koolis kui ka kohalikus kogukonnas. Kool on liitunud Euroopa 

Tervist edendavate koolide liikumise TEK võrgustikuga.  

6. Kool on avatud kogukonnale, mis põhineb ühistele väärtustele ja üksteist toetavale 

koostööle. Eesmärgiks on tagada koolikultuur, mis tagab kõigi osapoolte rahulolu ja 

kõigi osapoolte kaasatuse.  

7. Kool on ettevõtlik ja avatud Eesti ja rahvusvahelistele koostööpartneritele. Eesmärgiks 

on luua nii eestisisene kui rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis loob nii õppijatele kui 

ka õpetajatele täiendavaid arenguvõimalusi. Tagame omalt poolt ettevõtlikkuse 

arendamise õppijates ja oleme ise eeskujuks, et Sinimäe Põhikoolil on oma 

koostööpartneritele jagada lisaväärtust. Rahvusvahelise koostöö arendamiseks pöörame 

erilist tähelepanu võõrkeelteoskusele. 

http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervise-edendamine-koolis

