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Visioon
Hagudi Põhikool on vastutustundlikke maailmakodanikke kasvatav kogukonnakool.
Eesmärgid
 Kooli dokumendid on kooskõlas ja toetavad õpilaste arengut.
 Hagudi kool on omanäoline põhikool, mis julgeb uuenduslikke ideid teostada.
 Meeskonnal on ühtsed eesmärgid ja väärtused.
 Kool toimib kogukonna südamena.
 Materiaalne õpikeskkond toetab laste igakülgset arengut.
 Lapsest lähtuv, turvaline ja mitmekesine õpikeskkond toetab lapse kordumatut ja
omanäolist arengut.
Selgitus
Hagudi Põhikool (edaspidi Hagudi kool) on puhas ja soe, selle sisekliima on hea, seda
tunnistavad külalised. Sooja südamliku kogukonnakeskusena näeme oma tulevikku ka
edaspidi.
Arengukavas on kirjeldatud lasteaeda ja kooli ühtse tervikliku asutusena. Kui arengukavas on
kasutatud sõna laps, siis on mõeldud nii lasteaia- kui ka koolilast, õpilane tähendab ainult
koolilast.
Iga laps on laps vaid kord elus. Hagudi kooli õpetajad tahavad igas lapses üles leida tema
andekuse, millegi, milles just see laps on omanäoline ja tugev, keegi ei tohi jääda
tähelepanuta.
Hagudi koolis saab laps õppida ja areneda 1,5 eluaastast kuni põhikooli lõpuni. See annab
lapsele turvalise ja tuttava keskkonna asuda mängumaalt õpimaailma. Tuttavad on maja ja
inimesed selles majas.
Hagudi kooli õpetajad ja lapsed on valmis mõtlema suurelt, katsetama erinevaid
õppemetoodikaid ja teostama uuenduslikke ideid. Oleme seda juba teinud, aga soov on jätkata
eesmärgistatult ja kindla plaani alusel. Hagudi koolis toimuvad iga nädal nii juhtkonna kui ka
õpetajate koostöötunnid, kus genereeritakse ideid ja arutatakse teostamist. On tekkinud
õpetajate tuumik, aktiivsemat kaasamist vajavad osalise koormusega õpetajad. Peame
oluliseks, et kõik töötajad juhinduvad ühtsetest eesmärkidest ja väärtustest.
Tahame parandada materiaalset keskkonda, luues lisaks klassiruumidele erinevaid õppekohti
nii majas kui ka maja ümbruses. Nutimaailm nõuab töökorras arvuteid, sest muidu on nii
õpetajatele kui ka õpilastele digipädevuste õpetamine võimatu. Õpetajate tööarvutid vajavad
uuendamist ning tunneme puudust mobiilse arvutiklassi järele.
Aktiivsemalt tuleb tööle saada õpilasesindus, õpilased peavad hakkama koolielu
korraldamises kaasa rääkima.
Hagudi kooli suunduvad õppima paljud Rapla valla õpilased, kes vajavad individuaalset
lähenemist ja rahulikku keskkonda. Vajame oma meeskonda tugispetsialisti, kes nõustab nii

lapsi kui ka õpetajaid. Mõlemad sihtrühmad vajavad abi, et lapsed saaksid areneda ja oma
andeid avastada.
Õpilastele, kes soovivad asuda Hagudi kooli õppima, pakume võimalust veeta üks koolipäev
koos tulevaste klassikaaslastega. Sellele järgneb vestlus, millest võtavad osa nii õpilane kui ka
tema vanemad. Proovipäev muudab koolivahetuse sujuvamaks ja teadlikumaks.
Usume, et lapsed õpivad eeskujude kaudu. Soovime, et kõigil kooli töötajatel on ühtsed
väärtused ja eesmärgid. Ühtlustame majas kehtivad korrad, eeldame, et kõik maja töötajad
järgivad kokkulepitud väärtusi.
Hagudi kool on kogukonna keskus. Maja uksed on avatud kõigile kogukonnaliikmetele.
Kasutame aktiivselt lastevanemate abi ja toetust nii ürituste korraldamisel kui ka tundide
andmisel.

