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Nurme Kooli arengukava 

2020-2024 

 

 

Sissejuhatus 

Nurme Kooli arengukava on dokument, mis määrab kooliarenduse suunad järgnevaks 
viieks aastaks (2020-2024). Arengukava on koostatud Põhikoooli- ja 
gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 alusel, koolipidaja suunistel ning kooli sise- ja 
välishindamise tulemustel¹²³⁴⁵⁶ 

 
Arengukava üldosa 

Kooli nimi: Nurme Kool 

Kooli asukoht: Järva maakond. Koolil on kaks õppekohta: Järva vallas Päinurme külas ja 
Paide linnas Tallinna tn 46. 

Kooli veebileht: https://nurmekool.edu.ee 

Nurme Kool on riigi üldhariduskool. Kooli pidaja on Haridus- ja Teadusministeerium.  

Missioon, visioon ja põhiväärtused 

Missioon.  

Suunata  õppeprotsessi kaudu õpilaste arengut, aidates kujundada neis võimekust 
edasisi jõukohaseid  ja meelepäraseid haridusvalikuid teha ja kiiresti muutuvas maailmas 
toime tulla.  

Visioon. 

Tulevikus soovime olla üldhariduskool, mis loob head võimalused põhihariduse 
omandamiseks tõhustatud ja erituge vajavatele lastele.  Kooli spetsialistid jagavad oma 
oskusteavet lapsi toetava tugivõrgustiku liikmetele.  

Põhiväärtused.  

Oma töös oleme paindlikud ja loovad, arvestame iga Nurme Kooli õpilase individuaalsust 
ja püüame lastes arendada üldinimlikke  ja ühiskondlikke väärtusi.  

Nurme Kooli moto: Loodus, loovus, liikumine! 

Laste õpetamist, kasvatamist ja arengu toetamist taotleme valdavalt praktilise õppe 
kaudu. 

 

Arendustegevuse peaeesmärk: Õppija arengu toetamine Nurme Koolis 
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Sihtgrupp: õpilased, kelle intellektuaalsete võimete tõttu ei ole jõukohane põhikooli 
riiklikus õppekavas sätestatud tulemuste saavutamine. 

Süsteemne eestvedamine ja juhtimine tagavad kooli jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise 
arengu ning muutused õppesisus- ja õppekäsitluses, õpetajate töös, õppekorralduses 
ning kooli  keskkonnas.  

 

Kooliarenduse põhivaldkonnad 

I Õppekeskkond.  Õpilase erivajadusi, turvalisust ja nüüdisaegset õpikäsitlust toetava 
koolikeskonna loomine.  

II Tugiteenused. Õpetajate ja tugispetsialistide professionaalse arengu järjepidev 
toetamine. Kooli õppenõustamisteenuste tagamine oma kooli õpilastele ja nende 
vanematele ning vajadusel teistes koolides õppivatele lastele parimate  õppe- ja 
tugiteenuste tagamiseks. 

III Õppeprotsess. Erimetoodika rakendamise ja jõukohase õppevara tagamine.  Loovust 
ja innovaatilisust arendava õpikäsitluse rakendamine.   

 

I Õppija arengu toetamine Nurme koolis. Õppeprotsessi korralduslik tasand. 

 

 

 

II Õppija arengu toetamine Nurme Koolis. Õppeprotsess ja õppimise olemus.  

Õppekeskkond

• Nurme Kooli õppekeskkond 
on sisustatud kaasaja 
võimaluste baasilt õppijate 
erivajadusi arvestavalt ja 
toetab nüüdisaegse 
õpikäsitluse põhimõtteid 
õppetegevustes. 

Tugimeetmed- ja teenused

• Nurme Koolis töötab 
professionaalne ja 
motiveeritud  õpppijat ja 
õpetajat toetav 
tugimeeskond, kuhu 
kuuluvad hariduslike 
erivajadustega laste õppe 
koordineerija, psühholoog, 
sotsiaalpedagoog ja 
logopeed.

• Õpilasele tagatakse koolis 
eripedagoogi teenus ning 
vajadusel logopeedi, 
psühholoogi, 
sotsiaalpedagoogi ja 
füsioterapeudi teenus.

• Õpilasele tagatakse 
rehabilitatsiooniplaani 
olemasolul koostöös 
vanemaga 
rehabilitatsiooniplanis 
ettenähtud teenuste 
kättesaadavus.

Õppeprotsess

• Õppetöö toimub 
lihtsustatud õppekava 
lihtsustatud ja 
toimetulekuõppe tasemel.

• Koolis tagatakse õpilastele 
eripedagoogilise 
õppemetoodika 
rakendamine ja jõukohase 
õppevara kasutamine.

• Toimetulekuõppel olevale 
õpilasele koostatakse igaks 
aastaks individuaalne 
õppekava.

• Vajadusel viiakse läbi 
individuaal-või rühmaõpet.
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III  Õppija arengu toetamine Nurme koolis. Õppekavavälised huvi- ja tugitegevused. 

 

 

 

 

Õppekeskkond

• Nurme Koolil on kaks 
õppekohta, millest üks on 
kohandatud üldõpetuse ja õppija 
erivajadusi toetavate 
tugitegevuste läbiviimiseks ning 
teine praktiliste õppetegevuste 
sooritamiseks. 

Tugimeetmed ja-teenused

• Abiõpetaja abi aitab õpetajal 
õppevara ja õppetegevusi 
õppeprotsessis 
individualiseerida lähtuvalt 
õppijate erivajadustest.

• Õpilase tugiisik aitab lapsel hästi 
toime tulla kõikides 
koolikeskkonas ettetulevates 
olukordades.

• Raskustesse sattudes teab 
õpilane, kelle poole abi 
saamiseks pöörduda. 

• Nurme Kool pakub põhikooli 
järgset lisaõpet lihtsustatud – ja 
toimetulekuõppe alusel 
põhikooli lõpetanutele 

õppeprotsess

• Nurme Kooli õppekava on 
loodusõppe suunitlusega ja 
tugineb valdavalt 
kogemusõppele.  Aineõpetus on 
lõimitud erinevate 
eluvaldkondadega. 

• Õppeprotsessis lahendatakse 
reaalelulisi probleeme.

• Õpitakse igal pool. Seda 
toetavad õppevormid on 
õuesõpe, muuseumiõpe, 
õppekäigud, projektipõhine 
õpe, virtuaalõpe.

• Loov- ja valikained viiakse läbi 
tsükkelõppe põhimõttel

• Õpetamine on õppimise 
toetamine. Õpetaja lähtub 
õpilase vajadustest ja toetab 
neid iseseisvaks õppijaks 
saamisel. 

• Lisaõpe on praktilist laadi 
kogemusõpe, mis aitab noortel 
kohanduda üleminekuks 
üldharidussüsteemist 
kutseõppesse.

Õppekekskkond

• Kooli pikapäevarühma 
ruume  kasutatakse ka 
individuaal- ja 
rühmaõppeks.

• Koolil õpilaskodu, söökla, 
õppeköök  ja raamatukogu 
on sisustatud kaasaegse ja 
kohase inventariga ning 
toimivad 
mitmefnktsionaalselt.

• Raamatukogus on  
fondiruum ning 
lugemispesad ja 
arvutitöökohad lastele

Tugimeetmed ja -teenused

• Pikapäevarühmas 
pakutakse õppekavavälise 
tegevusena õpilasele 
järelevalvet ning 
pedagoogilist juhendamist 
ja suunamist õppest vaba 
aja sisustamisel, koduste 
õpiülesannete täitmisel, 
huvitegevuses ja huvide 
arendamisel.

• Õpilaskodus korraldatakse 
õppekavavälist tegevust, 
millega tagatakse õpilasele 
tema vajadustele ja 
huvidele ning turvalisuse ja 
tervisekaitsenõuetele 
vastavad õppimis-, elamis-
ja kasvatustingimused

• Kooli raamatukogus 
tgatakse õppijale 
õpekavajärgse 
õppekirjanduse  ja 
huvitavate lisamaterjalide 
kättesaadavus ning 
õpetajale ja 
tugispetsialistile 
metoodiline kirjandus ja 
õppekava toetav õppevara

Õppeprotsess

• Huvitegevuse kaudu on 
koolis korraldatud 
õppekava läbimist toetavad 
või muud õppekavavälised 
tegevused.

• Muuseumi- ja 
raamatukoguõpe

• Keskkonnaprojektid

• Kunstiprojektid

• Spordi – ja liikumisprojektid

• Teavitus- ja 
ennetustööprojektid
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Tulemusnäitajad: 

Õppekeskkond 
• Nurme Kooli õppekeskkond loob võimalused individuaalseteks-, rühma- ja 

üldtegevusteks. 
• Nurme kooli õpperuumid on sisustatud otstarbekohase õppevara ja –

inventariga.  
• Kooli üldkasutatavad alad on kohandatavad ka õppe- ja tugitegevusteks.  
• Kooli õppekeskond toetab praktilise õppetegevuse korraldamist õuealal. 
• Kooli õppekkeskkond võimaldab heal tasemel korraldada õpet ka erituge 

vajavatele lastele. 
• Kooli infokeskkond on ajakohane ja kättesaadav õppijale, vanemale, kooli 

töötajale ja pidajale. Nurme koolil on oma digiplaan. Kooli eesmärk saavutada 
kõikides valdkondades vähemalt B tase. 

Tugimeetmed  ja –teenused 
• Nurme Kooli spetsialistid on hea ettevalmistusega motiveeritud töötajad.  
• Õpilastele on tagatud nii kooli sisesed kui ka koolivälised tugiteenused. 
• Vanemad on informeeritud oma last puudutavast kooli töökorraldusest ja 

arendusvõimalustest. 
• Sotsiaalset tuge vajavate laste arendamisel teevad kooli õpetajad ja 

tugispetsialistid koostööd kohaliku omavalitsusega. 
 
Õppeprotsess 

• Nurme kooli tasandil on kokku lepitud uutes nõuetes õppekavadele ja neis 
kirjeldatud eesmärkidele, õpitulemustele, ja hindamisviisidele, lähtudes 
digiajastu ja muutunud õpikäsitluse vaimust. 

• Nurme Kooli õpilane on aktiivne õppeprotsessis osaleja, sest õppimine on  talle 
huvitav, arendav  ja jõukohane.  

• Nurme Kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad  on elektroonse 
õppeinfosüsteemi eKool aktiivsed kasutajad.   

• Lihtsustatud õppekava alusel põhikooli lõpetanud noortele on tagatud paindlik 
üleminek ametiõppele kutsehariduskeskuses. 

Arengukava uuendamise kord 

Arengukava on kooli sisehindamise osa, milles koolile võetud eesmärke ja ülesandeid 
analüüsitakse kollektiiviga kord õppeaastas. Kooli juhtkond esitab pidajale arengukava 
täitmise aruandearengukavaperioodi lõpus.  

¹“Haridus- ja teadusministri käskkiri 04.11.2019 nr 1.1-2/19/302 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 
hallatavate üldhariduskoolide arengukavade kinnitamise kord“ 

²Haridus- ja Teadusministeeriumi tagasiside rahuloluküsitluste kohta Nurme kooli töötajatele 2016. ja 2019. 
aastal 

³Nurme Kooli digiplaan 2019 

⁴SA Innove 2018. aasta tagasiside üldhariduskoolide rahuloluküsitluste kohta õpilastele, õpetajatele ja 
lapsevanematele  

⁵Haridusasutuse juhi kompetentsi hindamine – 360  tagasiside - 2017 

⁶Nurme Kooli sisehindamise aruanne 2011-2016. 


