Pühajärve Põhikool
• asub looduskaunis paigas
• on põhikool/ lasteaed
• õpilasi 102, lasteaiarühmas 18 last
• töötajaid 30

SAAVUTUSED
2007. aasta tiitel “Eesti kaunis kool”
2008. auhind “ Aasta keskkonnateoke”
2009. EOA aukiri “ Oma kooli olümpiamängud”
HTM “ Väärt tegu” tunnuskiri

2009. aasta koolitussõbralikuma
organisatsiooni nominent/ Valgamaa
parim
Meeskonnakoolitused:
• 2008.aasta sügisel
Suhtlemiskoolitus:
“Koostöövõimalused haridusasutustes “
LogoServ
• 2009.aasta veebruaris “Ajajuhtimine”
OÜ Ordos
• 2009. aasta oktoober – detsember 60- tunnine
DigiTiigri koolitus
Kooli ruumides toimuvad Pühajärve Haridusseltsi
Rahvakooli tunnid.
Koolil on oma veebikalender ja töötajad toimetavad
kooli dokumentidega google-s.

Läbivad teemad kooli
õppekavas
+ iga kooliaasta on pühendatud ühele teemale.
Veerandi viimastel päevadel toimuvad rühmatööd ja on
planeeritud kohtumised huvitavate inimestega
+ tagasiside sisehindamise nõustajalt
2007/ 2008 TURVALISUS
2008/2009 LIIKUMINE/ TERVIS
2009/2010 KESKKOND
2010/2011
MEEDIA / loodussaated ja -fotograafia
2011/ 2012
KARJÄÄR / ettevõtlikkus ja ettevõtlus

TURVALISUS
Liiklusaasta
EESMÄRK: kasvatada lapsi liiklejateks, kes tunnevad
liikluseeskirju ja näevad enda kõrval ka teisi inimesi.
• õppeveerandite lõpupäevad sisustas POLITSEI
• rajati õppeväljak jalgratturi eksami sooritamiseks
• viidi läbi liiklusalaseid joonistus – ja jutuvõistlusi.

Ilmus kooli 6. almanahh

LIIKUMINE
Kooli olümpiamängud
• sügisel loodi kooli OK, määrati vastutajad
• iga klass võttis enesele ühe riigi, keda ta tutvustas

•
•
•
•

kooliperele, tegi seinalehe ja esindas seda maad nii kooli
tali- kui ka suveolümpiamängudel
konkursid kuulutati olümpialogole ja – laulule
iga õpilane ja õpetaja kaunistas ise oma T-särgi
suvised OM avas Jaak Mae
Olümpiamängudest valmis film – autoriks 8. klassi
tütarlaps

KESKKOND
SÄÄSTLIKKUS
Eesti kaunima kooli tiitel tiivustas projekte kirjutama
2008. aasta keskkonnateadlikkuse õpilasprojekt
“ Mõtle-Hoia-Hooli-Hinda” tõi meie koolile
keskkonnateokese auhinna. Selles tunti muret,
et inimkond upub prügisse ja ka meie kodukoha
ilus loodus kannatab selle tõttu.
Tänu KIK toetusele külastati Matsalu Rahvusparki ja nauditi
Lodjasõitu Emajõel.
Igal aastal toimub meil matk “Tere kool” eelmisel
õppeaastal Emajõe Suursoos ja sellel õppeaastal käidi kogu
kooliperega Taevaskojas. Jällegi transpordi kulud KIK-lt.

UUS on unustatud
VANA
• säästukuud – paber, energia, müra
• klasside jõulupuudeks kuivanud rondid, mis

disainiti ja ehiti taaskasutavate materjalidega
• kõikide klasside ja 8.klassi õpilaste uurimistööd –
õpilaskonverents toimub 27. aprillil
• nn Seiklusraja rajamine kooli ümbrusse – PRIA projekt
150 000 krooni / KOV osalus 15 000 krooni
• Loovtööd “ Meie puud” ilmusid kaartide komplektina
• Eesmärk on viia kooli õppekavasse loodusõpetuslik
suund (loodus- ja keskkonnaõpetus)

Kooli põhiväärtuste
dokument
21.10.2009

• Muutumine algab iseendast
• Tähtis pole mitte oskus kohaneda maailmaga, vaid tahe ja oskus muuta
•
•
•
•
•

maailma paremaks, oskus tunda rõõmu elu üle ja rõõmustada teisi
Pere väärtustamine – kodu ja kooli tõekspidamiste ühtsus kui hea
kadsvatuse eeldus
Oma kooli tunne – tuleme kooli rõõmuga, räägime väljaspool ainult head
oma kooli kohta
Tervise väärtustamine
Iseloomu ja vastutuse võtmise kujundamine
Õppija kujundamine

Meeskonnatööst
Ära kunagi kahtle selles, et väike grupp
pühendunud inimesi suudab muuta
maailma.
Ainult sellised ongi maailma kunagi
muutnud.
Margaret Maedi
Tänan kuulamast
Miia Pallase
Pühajärve Põhikooli direktor

