Eesmärgid ja tegevuskava
1. Kooli õppekava on uuendatud ja täiendatud ning toetab kooli reaal- ja loodusainete suunda
1.1. Eesmärk: Koolil on uuendatud, täiendatud ja rakendatud õppekava
Hetkeseis 31.12.2015: Kooli õppekava vastab Riikliku põhikooli õppekava 1.09.2014 jõustunud redaktsioonile.
Rahastamise
Tegevus
Saavutatav tulemus
Tähtaeg
Riskid
Riskide vältimine
allikad
Õppekava üldosa ja ainekavade analüüs ning
Õpilased õpivad
Riigi haridustoetus, pidev
puuduvad
sellest lähtuv täiendamine. Ainekavadele
täiendatud, uuendatud
vajadusel
parimate õppematerjalide valimine ja/või
ning õigusaktidele vastava
õppemaks
koostamine.
õppekava järgi.
(õppematerjalid)
1.2. Eesmärk: Koolil on õpilaste erivajadustest ja kooli õppesuunast lähtuv valikkursuste ning praktiliste tööde süsteem
Hetkeseis 31.12.2015: 1- 4. klassil on rakendunud R-õppe ainekava. Õpilastel on võimalik osaleda pranglimise ja mõttemängude võistlusel.
Valikkursuste ainekavade koostamine.
Õpilastele on loodud
Riigi haridustoetus 5. – 6. kl 1.09.2016 puuduvad
Ainekava praktiliste ülesannete analüüs ning
võimalus reaal- ja
7. kl 1.09.2017
ülesannete panga täiustamine.
loodusainete süvaõppeks.
8. kl 1.09.2018
Rühmatundide rakendamine.
9. kl 1.09.2019
Ainetundide läbiviimine
partnerorganisatsioonides (muuseumid jne).
1.3. Eesmärk: Kooli õpilased ja lapsevanemad saavad õpilase arengut toetavat nõustamist
Hetkeseis 31.12.2015: Iga õpilasega viiakse kord aastas läbi arenguvestlus. Rakendatakse kujundava/ kirjeldava hindamise põhimõtteid. Nõustati e-kooli kujundava
hindamise tunnistuse rakenduse väljatöötamisel. Koolis töötab logopeed ja koolipsühholoog.
Õpilastele ja vanematele teadvustatakse
Kool on taganud õpilase
Riigi haridustoetus pidev
KOV
Kulud kaetakse
koolipsühholoogi nõustamisvõimalusi.
arengut toetava
(klassijuhataja
tegevustoetus ei
õppemaksust
Selgitatakse välja lastevanemate
nõustamise.
töötasu) ja KOV
laeku
koolitusvajadus ning pakutakse vastavalt
tegevustoetus
sellele nõustamist. Töötavad logopeedilist
(tugispetsialistid)
nõustamist pakkuvad rühmad. Aineõpetajate
koostöös parandatakse kujundava/ kirjeldava
hindamise kvaliteeti.

1.4. Eesmärk: Õpilaste igakülgset arengut toetavad kooli õppekava täiendavad huviringid
Hetkeseis 31.12.2015: Töötavad mudilaskoor, kooristuudio, rahvatants, robootika, arvuti. Õpilastel on võimalik osaleda Reaali spordiklubi ja tantsukooli Twist
treeningutel.
Töötavate huviringide hindamine. Põhikooli
Õpilastel on võimalik valida Osaliselt KOVi
Iga õppeaasta
KOV
Kulud kaetakse
õpilastele vajaduspõhiste huviringide
enda huvidest lähtuv
tegevustoetus
alguses
tegevustoetus ei
õppemaksust
avamine.
huviring.
(mudilaskoor),
laeku
õppemaks

2. Toetatud on õpetajate professionaalne areng ning rakendatakse kaasaegseid õpetamismetoodikaid
2.1. Eesmärk: Rakendunud on õpetajatöö analüüsimine, lähtudes kutsestandardis esitatud kompetentsidest.
Hetkeseis 31.12.2015: Koostatud on kutsestandardis esitatud kompetentside alusel õpetaja arengumapi alus. Toimunud on õpetaja kutsestandardist lähtuva
arengumapi koostamise koolitused. Avatud on õpetajate arengumappide alused Google drives. Toimunud on esimesed kogemusvahetuse koolitused.
Rahastamise
Tegevus
Saavutatav tulemus
Tähtaeg
Riskid
Riskide vältimine
allikad
Kool toetab ning võimaldab õpetajatel
Õpetaja juhib enda
Riigi haridustoetus pidev
puuduvad
kutsestandardis esitatud kompetentside
professionaalselt arengut
arendamiseks täiendkoolitust, osalemist
konverentsidel, haridusmessidel jne.
Sisekoolitused toetavad professionaalselt
arengut. Kool toetab õpetajate vanemõpetaja
ja meisterõpetaja kutse taotlemist. Juhtkond
loob võimalused kolleegide ainetundide
külastamiseks, praktikate jagamiseks ning
ühisnõupidamisteks.
2.2. Eesmärk: Koolis on loodud võimalused ja õpetajad rakendavad kaasaegseid õpetamismetoodikaid
Hetkeseis 31.12.2015: Kõigis klassiruumides on projektor, arvuti, pooltes klassiruumides on dokumendikaamera ja SMART tahvel; klassimööbel võimaldab teha
rühmatööd; õpetajad osalevad koolitustel ning konverentsidel
Õpetajate täiendkoolitus, osalemine
Õpetajad on kursis ning
Riigi haridustoetus,
pidev
puuduvad
konverentsidel (BETT, EDUCO), praktika
kasutavad teadlikult
õppemaks
jagamine, teiste koolide külastamine,
sobivaid
kaasaegsete klassiruumilahenduste otsimine
õpetamismetoodikaid.
ja rakendamine.

3. IT tark- ja riistvara toetab õpilastes ja kooli töötajates digipädevuse kujundamist ning vastab kooli õppekava vajadustel
Hetkeseis 31.12.2015: Olemas on wifi, autentimissüsteem, algne videovalve, kaardisüsteem, veebilahendusega raamatukoguprogrammi „RIKS“, klassides on arvutid ja
projektor, dokumendikaamerad
Rahastamise
Tegevus
Saavutatav tulemus
Tähtaeg
Riskid
Riskide vältimine
allikad
Moodle`i kasutuselevõtt, uute klasside IT
Vähemalt ühes õppeaines
õppemaks
1.09.2016
puuduvad
lahendused.
kasutakse Moodle
võimalusi, kõikides
klassides on vastavalt
kokkuleppele IT
lahendused
Minnakse üle kesksele autentimissüsteemile,
Kõikides klassides on
õppemaks, KOV
1.09.2017
KOV toetus ei laeku Kulud kaetakse
uute klasside IT lahendused, arvutivõrgu ja
vastavalt kokkuleppele IT
tegevustoetus (IT
õppemaksust
WiFi võrgu laiendamine, arvutipargi
lahendused, täidetud on IT töötaja töötasu)
väljavahetamine, tahvelarvutite
töötaja ametikoht
väljavahetamine; IT töötaja töökoha välja
ehitamine.
Võetakse kasutusele raamatukogu mobiilne
Kõikides klassides on
õppemaks
1.09.2018
puuduvad
laenutussüsteem, tõstetakse ümber
vastavalt kokkuleppele IT
videovalve ja kaardisüsteem, uute klasside IT
lahendused
lahendused, arvutivõrgu ja WiFi võrgu
laiendamine, arvutiklassi arvutite ost,
infotahvlid.
Teise paljunduse ost/ rent, IT lahenduste
Õpilastele on tagatud
õppemaks
1.09.2019
puuduvad
kaasajastamine.
paljundamise võimalus

4. Koolis on kaasaegne õpikeskkond
Hetkeseis 31.12.2015: Pärnu mnt 11 hoone kuulub RK Haridussõbrad OÜle. Kool üürib hoonet. Valdaja ja kooli koostöös on alustatud koolihoone laiendustöödega.
Kool annab sisendi ruumiprogrammi osas. Klassiruumi sisustuse ja IT lahendused on kooli poolt.
Rahastamise
Tegevus
Saavutatav tulemus
Tähtaeg
Riskid
Riskide vältimine
allikad
Renoveeritakse 4. ja 5. korrus ja fassaad.
Juurde tekib viis suurt
õppemaks
1.09.2016
* Väheneb või kaob Investorite kaasamine
Avatakse põhikooli loodusainete laboriklass.
klassiruumi, millest üks
täielikult KOV
ja/ või õppemaksu tõus
on loodusainete labor
tegevustoetus.
* Õppemaksu kasv Tugev õppekava ja
Teostatakse juurdeehituse esimene etapp,
Koolil on söökla ja
õppemaks
1.09.2017

mis võimaldab avada ühise garderoobi ning
söökla
Teine etapp, annab juurde aula 2. ja 3.
korrusele klassiruume
Kolmas etapp 0 – 3. korruse renoveerimine

garderoob
Koolil on aula, lisaks
kolm suurt klassi
Koolil lisaks üks klass
ning suureneb spordisaal

õppemaks

1.09.2018

õppemaks

1.09.2019

toob kaasa õpilaste
arvu vähenemise.
* Ehitusetapid ei
pruugi tähtajaliselt
valmida.

professionaalsed
õpetajad
Korrektne ehitustööde
planeerimine;
valmisolek õppetöö
korraldamiseks kahes
vahetuses

5. Koolil on Reaali kogukonna väärtustel ja traditsioonidel tuginev „sümbol-kommete palett“
Hetkeseis 31.12.2015: Koolil on logo, kasutusel on koolivormi elemendid, koolimüts. Traditsiooniks on kujunenud lastevanemate organiseeritud perepäev looduses.
Rahastamise
Tegevus
Saavutatav tulemus
Tähtaeg
Riskid
Riskide vältimine
allikad
Põhikooli õpilastele koolivormi elementide
Põhikooli õpilane on
30.04.2017
puuduvad
kaasajastamine
rahul ja kannab
koolivormi
Lepitakse kokku, mis moodustab „sümbolKoolil on vähemalt lipp,
õppemaks
29.09.2018
puuduvad
kommete paletti“ (koolilipp, sümboolikaga
sümboolikaga meened,
meened, almanahh jne)
esimene almanahh

