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SISSEJUHATUS 

Kõpu Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad, 

valdkonnad ja tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Kõpu 

Põhikooli arengukava lähtub põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (PGS), kooli 

põhimäärusest, sisehindamise aruandest, ning Kõpu valla arengukavast. 

Kõpu Põhikooli arengukavas on toodud lühiülevaade kooli ajaloost, hetkeseisust 

erinevates koolielu valdkondades ning tegevuskava kuni aastani 2023. 

Oma 96 eksisteerimisaasta jooksul on Kõpu kool aidanud säilitada inimestes 

kodukohatunnet, loonud ja säilitanud rahvuslikke traditsioone. Õpilase haritusele 

paneb aluse hea ja kvaliteetne üldharidus. 

Arengukavas ei ole kajastatud tegevused, mis on iga-aastased ning ära toodud kooli 

üldtööplaanis. 



 

I ÜLDANDMED (seisuga jaanuar 2018) 

Kooli nimi:    Kõpu Põhikool 

Kooli tüüp:    lasteaed-põhikool 

Kooli omanik:    Põhja-Sakala vallavalitsus 

Asutamise aasta:   1921 

Kaugus omavalitsuskeskusest: 30 km 

Kaugus Viljandist:   20 km 

Personal:    25 sh õpetajaid 13+4 lasteaiaõpetajat 

Õpilaste arv 2017/18 õa-l:  66 õpilast, lasteaias 26 last. 

1.1. Asend 

Kõpu Põhikool asub Viljandimaa äärealal, Kõpu  keskasulast ca kilomeeter Pärnu 

poole jäävas ajaloolises mõisahoones Viljandi-Pärnu maantee ääres. Viljandisse on 

siit 20 km, Kilingi-Nõmme 27 km ja Pärnusse 65 km. Soomaa Rahvuspargi keskus 

jääb koolist 25 km kaugusele. 

Kõpu Põhikool on lasteaed-põhikool. Kooli juurde kuulub kaks koolieast nooremate 

laste rühma. Lasteaiarühmad asuvad alevi keskel olevas lasteaed-raamatukogu 

hoones. 

Kõpu Põhikool on üks kuuest Põhja-Sakala valla põhikoolist. Kõpu Põhikooli 

teeninduspiirkonnaks on Põhja-Sakala valla territoorium, kuid vabade kohtade 

olemasolul võetakse lasteairühmadesse ja kooli lapsi ka teistest omavalitsustest. 

Lähim kool on Heimtali Põhikool – 16,4 km. Põhja-Sakala valla koolidest on lähim 

Suure-Jaani kooli Vastemõisa õppekoht – 19,7 km. 

1.2. Ajalugu 

Kõpu hariduselust 

Esimesed kinnitatud kirjalikud andmed kooli olemsolust Kõpus pärinevad 1768. 

aastast. Kirikuõpetaja kooli kontrollimise protokollis on öeldud: "Abikoguduse 

kihelkonnakooli maja seisund oli vilets. Kooli peetakse taluperes. Koolmeistriks on 

Johann Thomsen, 58 aastat vana. Laste kooliskäimine on korratu. Kontrolli ajal oli 

kohal ainult kolm last." 1834-1836 a. tegutsesid Kõpus Rästiku külakool Peeter Rüteli 

ja köstrikool Gustav Glüki juhtimisel. Nende õppeasutuste sulgemise järel avati Taki 

vallakool. Esimeseks õpetajaks oli Märt Rosental. 1872. aastal avati Kõpu luteriusu 

kihelkonnakool (II astme algkool). Esimeseks õpetajaks oli H. Tammist. Õpilasi oli 

20 ringis. 

1885. aastal asutati Kõpu mõisa kool Supsis (1885-1921). Esimene õpetaja oli Jaan 

Terrien. 

Suure-Kõpu 6-klassiline algkool moodustati Kõpu kihelkonna kooli ja Supsi kooli 

ühendamise läbi 1921. aasta novembris. Kõpu vald koos Viljandi Maakonna-

valitsusega ostis kooli tarvis Suure-Kõpu mõisa peamaja (härrastemaja), mis juba 



 

mõisa planeerimise ajal selleks otstarbeks määrati. Esimeseks koolijuhatajaks 

kinnitati 1922. aasta 8. jaanuaril Johan Kütt. 

Järgnevate aastakümnete jooksul toimus mitmeid kooli reorganiseerimisi. 

Seoses nõukogude võimu kehtestamisega muudetakse 1940. aastal Kõpu 6-klassiline 

algkool seitsmeklassiliseks. Alates 1. jaanuarist 1941 on koolil uus nimi — Kõpu 

Mittetäielik Keskkool. Kool muutub 7-klassiliseks. Juhatajast saab direktor. Saksa 

okupatsioon 1941 toob tagasi Kõpu Algkooli. Sõja lõppedes Eestimaal 1944. aastal 

saab kool tagasi nime Kõpu Mittetäielik Keskkool. 1951. aastal hakkab kool kandma 

Kõpu 7-klassilise kooli nime, 1959. aastal Kõpu 8-klassilise kooli nime. 

Seoses 6-aastaste laste koolitulekuga muutub kool 1989. aastal Kõpu 9-klassiliseks 

kooliks. Eesti Vabariigi taassünd 1991. aastal tõi koolile tänase nime - Kõpu 

Põhikool. Alates 2005. aastast on kooliga liidetud lasteaed, kool kannab nime Kõpu 

Põhikool. 

Lasteaia ajalugu 

Kõpu Põhikooli koolieast nooremate laste rühmad töötavad 1980. a lõpul ehitatud ja 

2009 aastal renoveeritud lasteaiahoones, mis asub Kõpu aleviku keskel.  Enne 

kolimist (2009 a) asus lasteaiarühm Kõpu Sotsiaalmaja teisel korrusel ning koolieast 

nooremate laste vanem rühm (tol ajal koolieelikute rühm) Kõpu Põhikooli hoones. 

Koolieast nooremate lastega tegelevad 4 õpetajat ja 2 õpetaja-abi. 

II KOOLI MISSIOON, VISIOON, ALUSVÄÄRTUSED 

2.1. Kõpu Põhikooli missioon 

Meie kool on meie laste jaoks, hoiame, säilitame ja arendame vallas Kõpu Põhikooli – 

kus saab toimuda kõigi laste võimetekohane arenemine isiksuseks, kes tulevad toime 

edaspidises elus. 

2.2. Kõpu Põhikooli visioon 

Kujuneda kooliks, kus: 

-arendatakse igat last tema isikupärast lähtuvalt, 

-kasvatatakse lastes usku iseendasse ning hoolivust ümbritseva vastu, 

-väärtustatakse kodukohta ja tema ajalugu, 

-osatakse hinnata mõisakooli ja -parki kui atraktiivset õpikeskkonda. 

2.3. Kõpu Põhikooli alusväärtused 

1. Pidev lapse arengu toetamine – õpetajad töötavad järjepidevalt, arvestades ja 

toetades lapse individuaalsusest tulenevaid vajadusi. 

2. Kooli omanäolisus, traditsioonid – austame ja hoiame kooli ning kodukoha 

traditsioone, osaleme Eesti Mõisakoolide ühenduse tegemistes (külastusmäng 

„Unustatud mõisad“). Arendame koostööd Tipu Looduskooliga. 



 

3. Meeskonnatöö, avatus uuele – meie kooli töötajad on vastuvõtlikud uuele, 

kasutavad kaasaegseid õppemeetodeid, on arenevad ja uuenduslikud. 

4. Austus emakeele ja oma maa kultuuri vastu – väärtustame oma emakeelt ja 

kultuuri läbi erinevate ürituste/ettevõtmiste korraldamise. Aitame kaasa eesti 

keele ja kultuuri säilimisele ja arengule. 

5. Vastutustundlikkus – oleme vastutavad oma õpitulemuste ja käitumise 

suhtes, oskame elada ja tegutseda loodust ja keskkonda säästes. 

6. Lugupidamine ja tolerants – austame üksteist, oleme lugupidavad ja 

viisakad enda ja teiste suhtes, täidame kooli kodukorda. 

Koostöövalmidus – arendame koostööd erinevate osapoolte vahel - õpilastega, 

õpetajatega, muu kooli personaliga, KOV-iga, lastevanematega, vilistlastega, 

ettevõtjatega - ühiste eesmärkide saavutamiseks. 

III HETKEOLUKORRA KIRJELDUS, EELMISE ARENGUKAVA 

TÄITMISE ANALÜÜS 

3.1. Kõpu Põhikool täna 

Kool töötab Suure-Kõpu mõisas. Kooli juurde kuulub alates 2005. aastast kaks 

koolieast nooremate laste rühma, kus käib kokku 26 last. Lasteaiarühmad tegutsevad 

2009 aastal renoveeritud lasteaia hoones, mis asub Kõpu alevi keskel. Õpilasi on 

koolis 66, õpetajaid 13. Klassikomplekte on 7 (II ja III, VII ja VIII klass on 

liitklassid). 

Õpilaste kasutada on erinevaid võimalusi pakkuv spordihoone koos noortetoaga. 

Õpilaste jaotumine klassiti 2017/2018 õ.-a. 

klass Õpilaste arv poisid tüdrukud 

I 11 4 7 

II 6 3 3 

III 3 1 2 

IV 10 6 4 

V 6 3 3 

VI 9 7 2 

VII 6 5 1 

VIII 6 2 4 

IX 9 5 4 

Kokku 66 36 30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Õpilaste arv õppeaastate lõikes alates 2000. aastast 

 

Aasta Õpilaste arv 

2000/01 115 

2001/02 115 

2002/03 112 



 

2003/04 98 

2004/05 75 

2005/06 70 

2006/07 64 

2007/08 58 

2008/09 51 

2009/10 55 

2010/11 57 

2011/12 53 

2012/13 54 

2013/14 54 

2014/15 52 

2015/16 61 

2016/17 63 

2017/18 66 

 

Sündimus ning prognoos koolitulijate osas 

Sündimuse analüüs näitab lähiaastatel võimalike koolitulijate mõningast vähenemist, 

kuna töökohtade arv valla territooriumil pole suurenenud, põliselanikud on peamiselt 

vanemaealised, kiireneb väljaränne Viljandi linna. 

 

aasta I klassi minejad 

2012/13 5 

2013/14 7 

2014/15 5 

2015/16 4 

2016/17 5 

2017/18 11 

2018/19 5 

2019/20 4 

2020/21 3 

2021/22 3 

2022/23 3 

 

Õpetajate kaader (k.a. lasteaiaõpetajad/abid, lapsepuhkusel olijad) 2017/18 õa 

Vanuse järgi                                                          Hariduse järgi 

Vanus  Arv  Osakaal  %  Haridus  Arv  Osakaal % 

20-29    Põhiharidus    

30-39 4 20%  Keskharidus   

40-49 6 30%  Kesk-eri 5 25% 

50-59 7 35%  Kõrgem 15 75% 

Üle 60a 3 15%  KOKKU 20  

KOKKU 20      

 

3.2. Eelmise arengukava täitmise analüüs 

Eestvedamine ja juhtimine 

Tugevused 



 

 Toimub iganädalane infokoosolek töönädala alguses. 

 Kooli juhtkond analüüsib kooli tegevust õpilaste ja lastevanemate 

rahuloluküsitluste ning lastevanemate arenguvestlustel saadud tagasiside 

kaudu.  

 Tagasiside erinevatest küsitlustest esitletakse erinevatele huvigruppidele: 

õpetajad, lapsevanemad, hoolekogu, pidaja. 

 Juhtkond kavandab ja viib ellu eesmärgipäraselt koolisiseseid koolitusi. 

 Kavandatud tegevused viiakse ellu. 

 Toimib e-Stuudium. 

 Lisarahastuse leidmiseks kirjutatakse taotlusi erinevatesse fondidesse 

(projektitegevus). 

 Õppeaasta üldtööplaan arutatakse läbi õppenõukogus enne õppeaasta algust, 

koos planeeritakse toimuvad üritused. 

Parendusvaldkonnad 

 Pöörata suuremat tähelepanu dokumentatsiooni omavahelisele seotusele ja 

dokumenteerimisele. 

 Lasteaiapersonali suurem kaasamine planeerimisse ja analüüsimisse. 

 Õpetajate eneseanalüüs ja arenguvestlused. 

 Koostöö teiste koolidega (Põhja-Sakala vald, maakond), rahvusvahelised 

suhted. 

Personalijuhtimine ja personaliga seotud tulemused 

Tugevused 

 Koolis kasutatakse personalitöö tulemuslikkuse näitajatena erinevaid andmeid: 

tasemetööde, eksamite tulemused, samuti kooli väliseid tegevusi ja saavutusi. 

 Õpetajatel/la õpetajatel võimaldatakse osaleda koolitustel. 

Parendusvaldkonnad 

 Välja töötada õpetajate eneseanalüüsisüsteem, viia läbi arenguvestlused 

personaliga. 

 Hinnata toimunud/osaletud koolituste mõjusust. 

 Leida võimalused tugispetsialistide palkamiseks. 

 Leida võimalus sekretär-asjaajaja ametikoha loomiseks. 

 Töötada välja personali tunnustussüsteem. 

 Kaasata kollektiivi projektide kirjutamisesse. 

Koostöö huvigruppidega ja huvigruppidega seotud tulemused 

Tugevused 

 On määratud huvigrupid ja planeeritud koostöö nendega. Kool teeb koostööd 

kohalike MTÜ-dega (Kõpu Naisselts, Tipu Looduskool, Kõpu Tuletõrjeselts; 

Supsi ja Seruküla külaselts), kohalike ettevõtetega (Kõpu PM OÜ, Küla Tuba, 

Kõpu Külastuskeskus, Kõpu Peetri kirik, Kõpu Noortetuba, Kõpu 



 

raamatukogu, Soomaa.com); maakonna ja kaugemate koolidega ja 

ettevõtetega (Viljandi raamatukogu, Viljandi Rajaleidjakeskus, TÜ jne). 

 Viiakse läbi rahuloluküsitlusi, neid analüüsitakse ja kriitilistes kohtades 

viiakse ellu parendused. 

Parendusvaldkonnad 

 Eesmärkidest tulenevalt sõnastada mõõdikud ja oodatavad tulemused, millega 

eesmärkide täitmist mõõta. 

 Õppida teiste tugevustest, teha koostöö koolidega, kus on häid praktikaid. 

 Koostöö oma valla koolidega, lasteaedadega ja sõprusvallaga (Ungari). 

 Liitumine „Ettevõtliku kooli“ programmiga. 

Õppe- ja kasvatusprotsess ning õppuriga seotud tulemused 

Tugevused 

 Kogutakse õpilaste tulemustega seotud andmeid: õppetööga seotud tulemused, 

huvitegevusega seotud tulemused, tasemetööde tulemused, lõpueksamite 

tulemused, õpilaste edasiõppimine. 

 Mitmekülgne huvitegevus. 

 Aktiivne klassiväline tegevus (teater…), lasteaias mitmekülgne õppe- ja 

kasvatustegevus (laagrid, matkad, teemanädalad…). 

Parendusvaldkonnad 

 Luua süsteem, kuidas kogutud andmeid mõõta ja analüüsida. 

 Pöörata rohkem tähelepanu õpilaste digipädevuste arendamise analüüsile. 

Kujundava hindamise põhimõtete rakendamise analüüsile. 

 Keskenduda õppekava analüüsimisele, hindamisele ja täiustamisele. Kasutada 

kooli eesmärkide analüüsimisel nt „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 

kriteeriumeid. Tutvuda teiste koolide heade praktikatega. 

IV KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 

4.1. Tulemuslikkuse hindamine 

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise 

kriteeriumid on sätestatud Kõpu Põhikooli sisehindamise korras. 

4.2. Hetkeseis ja arengueeldused 

Kooli juhtkond vastab nõutavale kvalifikatsioonile. Klassijuhatajatel on selge 

ülevaade klassi õnnestumistest ja probleemidest. Toimuvad arenguvestlused. Kooli 

töötajad teavad oma ülesandeid, järgivad töölepinguid ja ametijuhendeid. 

Õppenõukogu käib koos regulaarselt vastavalt kooli üldtööplaanile. 



 

Koolis on sätestatud selged reeglid: kodukord, töö sisekorraeeskirjad, 

tuleohutusjuhend. Koolis toimib õpiabirühm, kolm õpilast õpivad lihtsustatud 

õppekava järgi, regulaarselt (vastavalt vajadusele) toimuvad põhiainetes 

konsultatsioonid. Toimib koostöö Viljandimaa Rajaleidja keskusega. 

Koolis töötab 2017/18 õ-a. 9 huviringi: mudilaskoor, neidude ansambel, rahvastepall 

(I kooliaste), korvpall (2.-3. kooliaste), loodusring 1. klassile, flöödi- ja klaveriring, 

kunstiring, rahvatantsuring. 

Lasteaiarühmades on nimekirjas 26 last. Kõik lasteaiaõpetajad vastavad 

kvalifikatsioonile. 

Lasteaed on avatud kogu aasta jooksul, välja arvatud üks nädal augustikuu lõpus, mis 

on mõeldud rühmade ettevalmistamiseks algavaks õppeaastaks. 

4.3. Arengukava üldeesmärgid 

Kõpu Põhikooli arengukava üldiseks eesmärgiks on tagada kooli õppetaseme vastavus 

nii riiklikus kui ka kooli õppekavas kehtestatud nõuetele. 

 Tegutseda põhikoolina ja kindlustada õpilaste võimalused 

konkurentsivõimelise hariduse omandamiseks. 

 Väärtustada kooli kui mõisa ajalugu läbi muuseumitoa täiendamise ja 

arendamise, eesmärgiga tuua esile Strykide temaatika erinevate ajalooallikate 

abil. 

 Jätkata õpikeskkonna täiustamist ja riikliku õppekava nõuetega kooskõlla 

viimist. 

 Täiendada infotehnoloogia inventari eesmärgiga anda põhikooli lõpetajatele 

esmane arvuti- ja infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise oskus 

(digipädevus). 

 Mitmekesistada õpilaste võimalusi tegelemiseks kehakultuuriga ja luua 

täiendavaid võimalusi tervislike eluviiside kujunemiseks. 

 Arendada materiaalset baasi ja leida juhendajaid, et kool suudaks kaasata 

võimalikult suurt hulka õpilasi, lapsevanemaid ja vallaelanikke mitmekülgses 

huvitegevuses. 

 Arendada kooli, spordihoone, noortetoa ja lasteaia vahelist koostööd ning 

töötada välja ühised arengusuunad ja tegevuskava – kujundada kool (mõis) 

kogukonna õppe- ja vabaajategevusi võimaldavaks keskuseks. 

 Mõisas erinevate (avalike) ürituste/ettevõtmiste korraldamine. 

4.4. Kooliarenduse põhisuunad ja valdkonnad 

Eestvedamine ja juhtimine 

Põhisuunad: 

 Toimib tihe koostöö lasteaia, noortetoa, spordihoone ja kooli vahel - on 

koostatud erinevaid huvigruppe kaasav ühine tegevuskava. 

 Kooli ja lasteaia dokumendid on omavahel seotud, tegevus erinevates 

valdkondades analüüsitud. 



 

Eesmärgid: 

 Kooli poliitika ja eestvedamine on kõikide osalemist toetav ja soodustav. 

 Kooli (lasteaia) tegevus on korrektselt dokumenteeritud ja erinevad 

dokumendid on omavahel seotud. 

 Õppeasutuse tegevus on üldtunnustatult eetiline ja kõiki osapooli rahuldav. 

Personalijuhtimine 

Põhisuunad: 

 Kooli personalipoliitika loomine ja rakendamine, sh õpetajate 

eneseanalüüsisüsteemi loomine, rakendamine. 

 Kooli efektiivsemaks tegutsemiseks vajalike ametikohtade loomine ja 

kvalifitseeritud personali värbamine (tugispetsialist, sekretär-asjaajaja, 

mõisakompleksi turundaja huvijuht). 

Eesmärgid: 

 Kooli (lasteaia) personalitöö vastab seadusaktidele ja järgib personalitöö head 

tava. 

 Kooli ( lasteaia) personalitöö toimib kogu koolis ühtsete põhimõtete järgi. 

 Koolis (lasteaias) valitseb kõigi töötajate vahel usalduslik õhkkond, kõikidesse 

töötajatesse suhtutakse lugupidavalt, tegutsetakse ühise eesmärgi nimel. 

 Koolis (lasteaias) on täidetud efektiivsemaks tegutsemiseks vajalikud 

ametikohad (tugispetsialist, sekretär-asjaajaja, mõisakompleksi turundaja, 

huvijuht). 

Koostöö huvigruppidega 

Põhisuunad: 

 Kooli maine parendamine läbi erinevate koostöiste tegevuste erinevate 

huvigruppide ja asutustega. 

Eesmärgid: 

 Koolil/lasteaial on hea koostöö erinevate huvigruppidega: lapsevanemad, 

hoolekogu, pidaja. Toimib koostöö teiste koolide ja lasteaedadega ning 

kohalike ettevõtetega. 

 Tutvutakse koolidega, kus on edukalt rakendatud erinevaid koolielu kvaliteeti 

parendavaid tegevusi (kujundav hindamine, väärtuskasvatuse põhimõtted jne). 

 Kõpu Põhikool on atraktiivne, mainekas ja tuntud mõisakool. 

 Toimib tihe koostöö lasteaia, noortetoa, spordihoone ja kooli vahel - on 

koostatud erinevaid huvigruppe kaasav ühine tegevuskava. 

Ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine 

Põhisuunad: 

 Kooli (lasteaia) erinevate ressursside juhtimine on personalile arusaadav. 

 IKT alased ressursid võimaldavad täita õppekavas püstitatud eesmärke. 

 Kogu kool kasutab e-stuudiumi. 

 Mõisa ajalootuba on korrastatud ja Stykide teemaline ekspositsioon koostatud. 

 Mõisahoone korrasolek on tagatud läbi pideva hooldustöö ja puuduste 

kõrvaldamise. 



 

 Mõisapargis jätkuvad arendustööd vastavalt koostatud projektidele (valgustus, 

teed ja rajad, puude hooldus ja raie jne). 

 Lisaressursside hankimine läbi mõisas korraldatavate erinevate 

ürituste/ettevõtmiste korraldamise. 

Eesmärgid: 

 Kooli ( lasteaia) vajadusi ja pidaja võimalusi arvestava eelarve koostamine. 

 Kooli fassaad ja siseruumid on värskendatud, kahjustused likvideeritud 

(vastavalt vajadustele ja võimalustele). 

 Lasteaia hoone katus on renoveeritud, ala ümbritsev aed korrastatud. 

 Kooli materiaal-tehnilise baasi täiustamine kaasaja nõudeid arvestades. 

 Arvutiklassi kaasajastamine, tervisekaitsenõuetega vastavusse viimine. 

 Arvutiklassist multimeediaklassi sisustamine. 

 Mõisa park on korrastatud vastavalt projektidele. 

Õppe- ja kasvatusprotsess 

Põhisuunad: 

 Õpilaste eneseanalüüsi süsteemi väljatöötamine ja rakendamine. 

 Digipädevuse arendamine. 

 Huvitegevuse tõhustamine. 

 Õpilaste erinevatel olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel osalemise 

aktiivsuse suurendamine. 

 Spordihoones erinevate võimaluste väljatöötamine vabaaja- ja 

sporditegevustega tegelemiseks. 

 Lasteaias digivahendite kasutamise võimaluse loomine. 

 Olemasolevate traditsioonide hoidmine ja uute loomine erinevaid huvigruppe 

ka koostööpartnereid kaasates. 

 Koolis ja lasteaias pärimuskultuuri (rahvamuusika, -tants, -kultuur) suuna 

arendamine läbi erinevate õppe- ja kasvatustööalaste praktiliste tegevuste. 

Eesmärgid: 

 Kõpu Põhikool on oma huvialatöö ja koolivälise tegevusega tuntud ja hea 

mainega mõisakool kogu maakonnas ja vabariigis. 

 Kõpu Põhikool on valla kultuuri- ja spordielu keskus. 

 Läbi eesmärgipärase ja kvaliteetse vaba aja sisustamise on kõik õpilased 

huvitatud tegutsema koolis ka pärast tunde ja huviringides. 

 Õpilastele on loodud ajakohased võimalused osalemiseks huviringides, 

võistlustel ja noorsooalgatusprojektides, mille tulemusena on õpilastel 

arenenud vastutustunne, sotsiaalsed- ja suhtlusoskused, meeskonnatööoskus, 

probleemide lahendamise võime, paindlikkus, avatus uutele suundadele ja 

muudatustele, omaalgatus, eneseväljendusoskus, esinemisoskus, erivõimed- ja 

anded. 

 Traditsioonilistes üritustes osalemise kaudu väärtustab õpilane oma kooli ja 

oma kodukohta. 

 Kõpu Põhikooli õpilane väärtustab erinevaid kultuure ja rahvusi ja käitub 

viisakalt. 

 Õpilased õpivad võimetekohaselt, esinevad hästi olümpiaadidel ja 

konkurssidel. 



 

 Õpilased oskavad õppida ja on edukad. 

 Kõik õpilased täidavad koolikohustust. 

 Kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava ja kooli arengukavaga. 

 Kaasaegsed õppematerjalid ja -vahendid võimaldavad ainealast tööd 

korraldada efektiivselt. 

 Kaasaegsed õppemeetodid tagavad õpilaste edasijõudmise. 

 Muuseumituba on õppeprotsessis kasutusel piirkonna ajaloopärandiga 

tutvumisel. 

 Koolis ja lasteaias toimuvad erinevad pärimuskultuurialased praktilised õppe- 

ja kasvatustegevused. 

 

 

 

 

 

 



 

4.5. SWOT analüüs 

Tugevad ja nõrgad küljed 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Väike kogukond / väike maakool, „oma 
kooli tunne“/ vähe lapsi rühmas 

 Vahetu suhtlemine (õpetaja-lapsevanem) 

 Spordivõistlustest osavõtt 

 Keskkond (asukoht) / hoone / kultuurilis-
ajalooline õpikeskkond 

 Turvalisus / väike maakool , turvaline 

 Väikesed klassid (individuaalne 
lähenemine) / väikesed klassid 

 LA suvel avatud,  

 LA maja renoveeritud, avar õueala, aiaga 
piiratud 

 Aktiivne projektitegevus / erinevates 
projektides osalemine 

 Aktiivne kogukond (lapsevanemad, 
õpetajad) 

 Personal (püsivus, vastavus kvalif-le) 
/püsiv kaader/ la hooliv personal 

 TPL – lastel suvel tegevust 

 Pikapäevarühm / pikapäevarühm 

 Koostöö noortetoaga - noortetuba 

 Oma söökla 

 Traditsioonilised üritused, ka koos 
lasteaiaga 

 Sooma RP lähedus / Soomaa lähedus 
(õuesõpe) 

 Väike kool – iga laps saab kogemuse 

 Mõisakooli suvised üritused (laste 
kaasamine) / mõisakool, mõisapark, 
osalemine „Unustatud mõisate“ projektis.  

 Asukoht kompaktne 

 Soodne lasteaiamaks 

 Tasuta hommikusöök koolis 

 Liiklusrada LA juures 

 LA ümber asfalteeritud tee 

 Spordihoone olemasolu – spordihoone 
olemasolu 

 Ringitegevus / huviringid (lai valik) 

 Õpetaja-lapse omavaheline kontakt tugev 

 Raamatukogu 

 Laste tööde näitused 

 Lahedad õpetajad 

 Õpiabi 

 Koostöö kohaliku OV-ga, politseiga, 
päästeametiga, valla asutustega, 

 Ebapädev õpetaja (üks) 

 Käitumise kontroll nõrk (telefonid, 
kaklused) 

 Logopeed, psühholoog, 
sotsiaalpedagoog – tugispets 
puudumine 

 Huvijuht 

 Esimesed vabad tunnid (ära kaotada) 

 Vähe matku, ekskursioone 

 Huviringe vähe, poistele piiratud hulk 

 Lapsi vähe, vähe aktiivseid lapsi / laste 
arvu vähenemine, väikesed klassid, 
väikesed rühmad la-s 

 Vähene huvi liikumise vastu 

 Liitklassid/ liitklassid 

 Kooli ja kodu koostöö (huviringid) 

 Kooli vähene rahastus / materiaal-
tehnilise baasi halb olukord 

 Kaasaegsed õppevahendid / 
kaasaegsete õppematerjalide puudus 

 Kooli isikupära kujundamine 

 Elektrooniline koolikell 

 E-kool 

 Anda võimalus õpilastele ise läbi viia 
huviringe 

 Garderoob 

 Koolitee läbi pargi porine 

 Pargis pole prügikaste 

 Mänguväljak / mänguväljak puudub, 
vajab täiendamist 

 Spordihoone talvel külm 

 Vallale vaja oma bussi 

 Osade lastevanemate vähene huvi oma 
lapse / kooli käekäigu vastu 

 Tööõp- ja arvutiklassi mittevastavus 
nõuetele 

 Puhkenurkade puudumine koridorides, 
vahetunni tegevuse puudumine 

 La hoone vajab remonti, samuti aed ja 
väravad. 

 La vaja riiete kuivatuskappe 

 LA õueala valgustus vajab parendamist, 
õueala hooldus puudulik 



 

kirikuga, mtü-dega 

 Kabinetsüsteem 

 Renoveeritud I korrus 

 Mõisakontseptsioon 

 Viljandi lähedus 

 Õpetajate koolitus (erialane tasemeõpe)  

 Fresko koolitus, vana-rooma 
õppeprogramm 

  

VÕIMALUSED OHUD 

 Positiivne ja pädev meeskond 

 Pärimussuund – läbi loovainete nt 

 Ainevaldkondade lõimumine 

 Uuenev õpikäsitlus 

 Praktiline õpe – ettevõtlus 

 Kooliväline tegevus 

 Lastevanemate koolitus – uuenenud 
tõekspidamised / lastevanemate 
aktiviseerimine 

 Internaat- õpilaskodu / käsitööhoone 
toimimine (tulevikus), õpilaskodu 
kaugemalt lastele, sots. piiratud 
võimalustega peredest lastele 

 Kergliiklustee kooli juurde 

 Parem omavaheline suhtlus – õpetaja, 
laps , lapsevanem 

 Projektid – koostöö / projektide 
kirjutamine 

 Loov keskkond – mõisa ajaloo ära 
kasutamine (loodus, kunst, muusika) / 
õuesõpe, kultuur-ajalooline taust 

 Terviserajad 

 Kooliüritused – pered, lapsed 

 Sõpruskool, koostöö valla ja teiste 
koolide /la-dega / sõpruskoolid 
(suhtlemine),  

 Suvelaagrid / suvised laagrid 

 Kooliaed/la aiamaa– peenrad, tootsi 
peenar 

 Seikluspark – madal, köisrajad 

 Reimani Pk koostöö – soodustingimused 
meie kooli õpilastele 

 Koostöö ettevõtetega – kogemused, 
silmaringi arendamine / koostöö teiste 
asutustega (kutseõpe) , Tipu looduskool 
jne 

 Inspiratsioonipäevad 

 Uus vald- paremad võimalused, koostöö, 
spetsialistid 

 Uued elamispinnad 

 Õpilaste arv, 6. klassi / lisanduvad 
liitklassid. Muutumine 6. klassiliseks- La 
s lapsi vähe – võib 1 rühm jääda. 

 Tööhõive 

 Tööjõud (õpetajad, 
personal/spetsialistid) / sots.pedagoogi, 
psühholoogi puudumine, koormuse 
langemine õpetajatele 

 Kooli majandamine (rahastus) / 
ressursside vähenemine seoses laste 
arvu vähenemisega, hariduse 
rahastamise abastabiilsus, 
hariduspoliitilised suundumused. 

 Transport (bussid) 

 Võõrandumine kogukonnast 

 Uus vald 

 Vananenud vaated 

 Elamispinna puudus 

 Noorte vaba aeg (vanuse erinevus) 

 Viljandi (tõmbekeskus) 

 Kui la-s koondada, siis la suvel suletud. 

 Tegevuse puudus /huvi puudus 

 Töökohtade vähesuse tõttu lastega 
perede lahkumine linna 

 Vanemad ei tunne huvi oma lapse vastu 

 Meedia soodustab laste agressiivsuse 
kasvu 

 Laste järelevalvetus 

 Alkohol, narkootikumid, suitsetamine 

 LA pedagoogide väikesed palgad, 
motivatsioon puudub 

 Nutiseadmete liigkasutamise tähtsuse 
kasv 

 La väravad katki – oht laste 
kadumiseks. Rühmaruumides õhk kuiv. 

 Projektirahade vähenemine 
 



 

 Personali süsteemne täienduskoolitus 

 Kooli / la reklaamimine – linnas lapsi 
maale 

 Turismindus (giiditeenus, turistide 
vastuvõtmine) 

 Väike maakool – turvaline 

 Muuseumi tuba – enam rakendus 

 Viljandi lähedus – head 
edasiõppimisvõimalused, huvitegevus 
linnas 

 Tegutsev hoolekogu 

 La saalile erinevate kasutusvõimaluste 
leidmine, enne saali tingimusi parendada. 

 

V ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

5.1. Arengukava täitmise kontroll ja ettepanekute esitamine ning kogumine 

Arengukava täitmise kontrolli teostab direktor. 

Arengukava ülesannete ja eesmärkide täiendamiseks vajaminev informatsioon 

saadakse Põhja-Sakala valla volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, riiklike 

õigusaktide muudatustest, tagasisidest kooli tegevusele, haldusjärelevalve aktidest, 

Kõpu Põhikooli hoolekogu otsustest ja lastevanemate kirjalikest ettepanekutest. 

Ettepanekud arengukava täiendamiseks esitatakse kirjalikult kooli direktorile. 

5.2. Esitatud ettepanekute arutelu, analüüs ja süntees 

Õppeaasta jooksul laekunud ettepanekutest tulenevate muudatuste aruteluks ja 

analüüsimiseks kutsub direktor iga õppeaasta lõpul juunis kokku töökoosoleku. 

Koosoleku päevakorras on arengukava eesmärkide ja ülesannete täitmise kontroll, 

muudatusettepanekute arutelu, analüüs ja muudatuste sõnastamine. 

5.3. Arengukava täiendamine ja uuendamine, paranduste sisseviimine 

Arengukavasse viiakse sisse täiendused ja parandused arengukava töökoosolekule 

järgnevas õppenõukogus. 

Arengukavasse sisse viidud täiendused ja parandused kooskõlastab Kõpu Põhikooli 

hoolekogu ja kinnitab Põhja-Sakala valla volikogu. 


