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TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2018-2023 

 

1. Eestvedamine ja juhtimine 

 

Eesmärgid: 

 Kooli poliitika ja eestvedamine  on kõikide osalemist toetav ja soodustav 

 Õppeasutuse tegevus on üldtunnustatult eetiline ja kõiki osapooli rahuldav 

 

Tegevuskava: 

 

jrk 

nr 

Tegevused Tulemused/ mõõdikud Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1. On välja töötatud õpetajate eneseanalüüsi süsteem, 

õpetajate eneseanalüüs ja arenguvestlused 

toimuvad kord õppeaastas.  

Õpetaja oskab ennast objektiivselt 

hinnata ja analüüsib ennast  iga 

õppeaasta lõpus. 

Kooli eelarve Direktor, juhtkond 

2.  Kogu personal on kaasatud planeerimise ja 

analüüsi protsessi. 

Personal on kaasatud kooli (la) 

arendusprotsessi, paranenud on 

erinevate huvipoolte rahulolu. 

 Direktor, personal 

3. On koostatud erinevaid huvigruppe ( kool, 

lasteaed, spordihoone, noortetuba) kaasav ühine 

tegevuskava. 

Lastel/ õpilastel on loodud lisaks 

õppetegevusele mitmekülgsed 

organiseeritud vabaaja veetmise 

võimalused. 

 Direktor, 

spordihoone/noorte

-toa juhetaja. 

4. Toimib koostöö teiste koolidega. Koolil on sõprussuhted erinevate 

koolidega. 

 Direktor, juhtkond 

5. Kooli dokumentatsiooni omavaheline sidusus 

(arengukava, üldtööplaan, õppekava, põhimäärus). 

Kooli dokumendid on loogiliselt 

ülesehitatud, omavahel seotud, 

üheselt arusaadavad. 

 Direktor, juhtkond 

6. Arengukava väljatöötamine ja elluviimine, analüüs Tagatud on kooli järjepidev areng. 

Arengukava uuendatakse vastavalt 

korrale. 

 Direktor, meeskond 
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2. Personalijuhtimine 

 

Eesmärgid: 

 Kooli personalitöö vastab seadusaktidele ja järgib personalitöö head tava 

 Kooli personalitöö toimib kogu koolis ühtsete põhimõtete järgi 

 Koolis valitseb kõigi töötajate vahel usalduslik õhkkond, kõikidesse töötajatesse suhtutakse lugupidavalt, tegutsetakse ühise eesmärgi 

nimel 

Jrk 

nr 

Tegevused Tulemused/mõõdikud Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1. Kooli personali-poliitika väljatöötamine ja 

rakendamine; personalivajaduse planeerimine ja 

hindamine.  

Koolis /lasteaias töötab 

kvalifitseeritud personal. 

Ametikohad on komplekteeritud. 

Kooli eelarve Direktor 

2. Personali tunnustussüsteemi väljatöötamine ja 

rakendamine. 

Töötajatel on ühine arusaam 

tunnustamise korrast. 

 Direktor, juhtkond 

3. Kooli koolituspoliitika väljatöötamine ja 

rakendamine. 

Direktori kinnitatud koolituspoliitika 

olemasolu. Koolituskava on 

koostatud lähtuvalt haridusasutuse ja 

töötajate vajadustest. 

Kooli eelarve Direktor 

4. Tugispetsialisti ametikoha loomine ja vastava 

töötaja leidmine. 

Õpilaste paremaks toetamiseks on 

koolis vajalikud tugispetsialistid.  

KOV KOV, direktor 

5. Sekretär- asjaajaja, mõisa turundaja ametikoha 

loomine ja töötaja leidmine.  

Kooli  sekretäritööga tegeleb vastava 

eriala spetsialist. 

KOV KOV, direktor 

6. Koolis on aktiivne huvitegevuse eestvedaja Õpilased on kaasatud 

mitmekülgsesse huvitegevusse. 

Kooli eelarve KOV, direktor, 

7. Ühiste tegevuste organiseerimine kollektiivile Kooli töötajad tunnevad end 

kollektiivi liikmetena. 

Kooli eelarve. 

Projektid 

Direktor, kollektiiv 

 

3. Koostöö huvigruppidega 

 

Eesmärgid: 

 Koolil/lasteaial on hea koostöö erinevate huvigruppidega: lapsevanemad, hoolekogu, pidaja. Toimib koostöö teiste koolide ja 

lasteaedadega ning kohalike ettevõtetega. 
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 Tutvutakse koolidega, kus on edukalt rakendatud erinevaid koolielu kvaliteeti parendavaid tegevusi (kujundav hindamine, 

väärtuskasvatuse põhimõtted jne).  

 Kõpu Põhikool on atraktiivne, mainekas ja tuntud mõisakool. 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Tulemused/mõõdikud Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1.  Toimib koostöö erinevate huvigruppidega 

(lapsevanemad, hoolekogu, pidaja, vilistlased jne) , 

huvigrupid on kaasatud kooliga seotud 

tegevustesse. 

Lapsevanemad osalevad 

üldkoosolekutel ja on koolieluga 

kursis.  

Erinevate huvigruppide esindajad 

osalevad kooliüritustel ja erinevates 

tegevustes. 

 Direktor 

2.  Lapsevanemate informeerimine kooli tegevustest E-Stuudiumis  toimub aktiivne info 

liikumine – lapsevanemad on 

infoga hästi kursis. 

 Direktor 

3. Lastevanematele erinevate koolituste 

korraldamine, nõustamine. 

Lapsevanemad on saanud oma 

teadmisi täiendada neile 

korraldatud koolitustel. 

 Direktor 

4. 

 

Sõprussidemete loomine teiste koolide ja 

mõisakoolidega, ka rahvusvahelisel tasemel 

Kooli tuntus on suurenenud, kooli 

maine on paranenud 

Erinevad fondid, 

KOV (omaosalus) 

Direktor 

5. 

  

Koolisiseste projektipäevade korraldamine   Direktor 

6. Osalemine “Unustatud mõisate” mängus. Kooli tuntus on suurenenud, 

õpilased osalevad aktiivselt 

külastuspäevade meeskondades 

 Direktor 

7. Kooli tutvustavate meenete, trükiste,  videoklipi 

valmistamine 

On valminu kooli/mõisat 

tutvustavad trükised. 

 Direktor 

8. 

 

Mõisateemalise ajaloo uurimine ja materjalide 

koostamine 

  Direktor 

9. Kooliraadio töölerakendamine info- ja 

reklaamiallikana 

Koolisisene info liigub kiiresti, 

õpilased ja kollektiiv on kooli 

sündmustega kursis. 

 Direktor 
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10. 

 

Koolieast nooremate laste rühmade sümboolika 

väljatöötamine. 

  Direktor 

11. Kujundame kooli vallaelu keskuseks Kool on avatud vaba aja üritusteks 

oma õpilastele, nende vanematele 

kui ka ümbruskonna inimestele 

 Direktor 

12. Toimib tihe koostöö lasteaia, noortetoa, 

spordihoone ja kooli vahel  -  on koostatud 

erinevaid huvigruppe kaasav ühine tegevuskava. 

   

 

4. Ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 

4.1. Ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 

Eesmärgid: 

 Kooli vajadusi ja pidaja võimalusi arvestava eelarve koostamine 

 Kooli fassaad on värskendatud, kahjustused likvideeritud 

 Mõisapargis jätkuvad arendustööd vastavalt varem koostatud projektidele. 

 Lasteaiahoone on renoveeritud ning puudused kõrvaldatud vastavalt vajadusele. 

 Kooli materiaal-tehnilise baasi täiustamine kaasaja nõudeid arvestades. 

 Arvutiklassi kaasajastamine, tervisekaitsenõuetega vastavusse viimine 

 Arvutiklassist multimeediaklassi  sisustamine 

 Mõisa ajalootuba on korrastatud ja Strykide teemaline ekspositsioon koostatud. 

 

 

Jrk nr Tegevused Tulemused Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1. Eelarve planeerimine, koostamine, täitmine Eelarve tugineb asutuse 

arengukavale, KOV võimalustele. 

KOV 

Erinevad fondid 

Direktor 

2. Finantsjuhtimine Klasside komplekteerimisel 

(liitklassid) lähtutakse parimast 

majandusliku efektiivsuse ja 

õppekvaliteedi suhtest 

Eelarve , KOV Direktor 
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3. Õppekeskkonna kaasajastamine. Tehnilise baasi 

kaasajastamine 

Kõikidesse klassidesse 

multimeedia-projektor, arvuti ja 

internetiühendus. 

 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid. 

Direktor 

4. Tööõpetuse ja käsitööklasside ning õppeköögi 

sisustamine ÕK nõuetele vastavalt. 

Õpilastel on igakülgsed võimalused 

ÕKs kirjeldatud 

teadmiste/kogemuste 

omandamiseks 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid. 

Direktor 

5. Lasteaiamaja katuse vahetamine, 

rühmaruumide san.remont, saali akustika  ja 

valgustuse parandamine. 

Hoone katus on korras, 

rühmaruumid vastavad tervisekaitse 

nõuetele. Saalis saab üritusi 

korraldada, ei kaja enam.  

 Direktor 

6. Koolieast nooremate laste  rühmade 

õppevahendite kaasajastamine. IKT vahendite 

soetamine. Kuivatuskappide ostmine. 

Õppevahendid toetavad 

alushariduse õppekava täitmist. 

On olemas elementaarsed IKT 

vahendid. On võimalus kuivatada 

laste riided enne järgmist õue 

minekut. 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid. 

Direktor 

7. Koolieast noorematele lastele õueala piirava aia 

ja väravate korrastamine, õueala sisustamine. 

La õueala valgustuse parendamine, 

liivaväljakute kastmissüsteemi paigaldamine. 

Õueala on turvaliselt piiratud, laste 

vajadusi arvestav ja mitmekülgset 

tegevust võimaldav 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid. 

Direktor 

8. Mõisatalli renoveerimine käsitöömajaks/ 

õpilaskoduks 

Õpilastel on igakülgsed võimalused 

ÕKs kirjeldatud 

teadmiste/kogemuste 

omandamiseks. On olemas 

majutuskohad vajaduse korral 

õpilastele. Suvelaagrite 

majutuskohad on olemas, 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid 

Direktor 

9. Õpetajate tuppa kahe uue arvutikomplekti 

muretsemine, arvutiklassi inventari 

täiendamine. 

Õpetajad saavad kasutada 

kaasaegset infotehnoloogiat tundide 

ettevalmistamisel. Õpilastel on 

õppetööks sobilik arvutiklass. 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid 

Direktor 
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10. Infojuhi leidmine Kogu IT alane töö on 

koordineeritud ja juhendatud 

pädeva inimese poolt 

Kooli eelarve, 

KOV 

Direktor 

11. Muuseumitoa korrastamine ning Strykide 

temaatilise ekspositsiooni välja töötamine. 

Muuseumituba on külastajatele 

avatud, lisaks kooli ajaloole on 

olemas näitus mõisaomanike 

teemal. 

KOV, fondid Direktor 

12. Mõisapargi korrastamine vastavalt varem 

koostatud projektidele. 

Mõisapark on korrastatud (teed, 

rajad, valgustus). 

KOV, fondid Direktor 

13. Mõisas erinevate (avalike) ürituste/ettevõtmiste 

korraldamine. 

 

Mõisas toimuvad erinevad 

üritused/ettevõtmised eesmärgiga 

leida lisarahastust asutuse 

eelarvesse. 

 Direktor 

 

4.2. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Tulemused Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1. Koolimööbli uuendamine, sh arvutiklass. Klassides on ergonoomiline ja 

tervisekaitse nõuetele vastav 

mööbel. 

Kooli eelarve Direktor 

2. Kooli territooriumi planeerimine ja korrastamine, 

pargi valgustuse väljavahetamine. 

Korrastatud ümbrus, töötav 

valgustus. 

Kooli eelarve, 

KOV, erinevad 

fondid. 

Direktor 

3. Lasteaia õuealale õppe- ja katseaiamaa rajamine. Toimub mitmekülgne keskkonda 

ja säästvat majandust teadustav 

õpe. 

Kooli eelarve, 

erinevad fondid, 

KOV 

Direktor, KOV 

 

5. Õppe- ja kasvatusprotsess  

 

5.1 Õpilase areng 

Eesmärgid: 

 Kõpu Põhikool on oma huvialatöö ja koolivälise tegevusega tuntud ja hea mainega mõisakool kogu maakonnas ja vabariigis. 
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 Kõpu Põhikool on valla kultuuri- ja spordielu keskus – kaasates erinevaid huvigruppe on välja töötatud erinevad võimalused vabaaja- ja 

sporditegevustega tegelemiseks. 

 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. 

 Lasteaias on loodud võimalused erinevate digivahendite kasutamiseks. 

 Koolis ja lasteaias toimuvad erinevad pärimuskultuurialased praktilised õppe- ja kasvatustegevused. 

 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Tulemused Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1. Regulaarse õpilasküsitluse läbiviimine   Küsitlusest selguvad õpilaste 

soovid ja tõepärased andmed 

õpilaste osalemise kohta 

huvitegevuses 

Kooli eelarve Klassijuhatajad 

2. Üleriigiliste ja maakondlike programmide 

kaudu raha taotlemine, koostöö Kõpu 

Noortetoaga 

Materiaalsete vahendite hulk  

huvitegevuse läbiviimiseks on 

suurenenud 

Erinevad fondid, 

KOV kaasfinant- 

seering 

Õpetajad- 

projektijuhid 

3. Huviringide valikuvõimaluste mitmekesista-

mine. Huvitegevuse aktiviseerimine 

spordihoone/ noortetoa eestvedamisel 

Huvitegevuse kvaliteet on 

paranenud ja huvi-tegevusega 

hõivatud õpilaste arv on 

suurenenud . Vabaaeg on 

eesmärgipäraselt sisustatud. 

Kooli eelarve,  

erinevad fondid 

Direktor 

juhtkond 

4. Ringijuhtide motiveerimine ainetunniga 

võrdsustatud töötasu kaudu (võrdne astmepalk) 

Koolis on rohkem ringi-

juhtimisest huvitatud pedagooge 

ning inimesi väljastpoolt kooli 

Kooli eelarve 

(Töötasu suureneb 

proportsioonis 

õpetajate palgaga) 

Direktor 
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5. Kõpu Põhikooli õpilaste esinemine valla, 

maakonna, vabariigi üritustel 

Esinedes oma kogukonna 

liikmetele, süveneb õpilastes oma 

kodukoha väärtustamise tunne 

Kooli eelarve, 

KOV 

Juhtkond, klassi-

juhatajad 

6. Kuulumine Eesti Mõisakoolide Ühendusse Ajaloolise kultuuripärandi 

säilimine tänapäevase 

õpikeskkonna teenistuses 

KOV Direktor 

7. Välissuhete arendamine. Osalemine 

rahvusvahelistes projektides E-Twinning, 

Erasmus+ jne 

Õpilastel on võimalus teha 

koostööd sõpruskoolidega 

kultuuri- ja spordivallas 

Kooli eelarve 

Projektid 

KOV kaasfinant-

seering 

Direktor 

8. Klassivälise tegevuse seostamine kooli 

õppekavaga, ürituste stsenaariumite koostamine 

Areneb õpilaste vaimne, 

kultuuriline arusaamine kooli 

ürituste mõttest ja eesmärkidest. 

Kooli eelarve Direktor 

Juhtkond 

Pedagoogid  

9. Suvelaagrite korraldamine koostöös Põhja-

Sakala vallavalitsusega 

Laste vaba aeg on kvaliteetselt 

sisustatud 

Erinevad fondid, 

KOV 

Direktor 

10. Õpilaste osavõtt aine-olümpiaadidest Head tulemused olümpiaadidel Kooli eelarve Direktor, pedagoogid 

11. Koostöö Viljandi Rajaleidja keskusega Koolis töötavad psühholoog, 

logopeed, sotsiaalpedagoog. 

Toimib koostöö Viljandimaa 

Nõustamis- ja õpiabikeskusega 

Kooli eelarve Direktor, pedagoogid 

12. Huvitegevuse propageerimine koolieast 

nooremate laste seas 

Kujuneb harjumus tegeleda 

huvitegevusega 

Kooli eelarve LA personal 

13. Koostöö Kõpu raamatukoguga Õpilased teavad raamatukogu 

poolt pakutavaid võimalusi, 

lugemishuvi on suurenenud. 

 Direktor, pedagoogid 

14. Õpilasomavalitsuse loomine, tegevuse 

planeerimine, toimimine. 

Koolis toimib aktiivselt tegutsev 

õpilasomavalitsus. 

 Direktor 

15. Lasteaia digivahendite taristu loomine. Lasteaial on olemas erinevad 

digivahendid õppe- ja kasvatustöö 

mitmekesistamiseks. 

Kooli eelarve, 

fondid. 

Direktor 

16. Koolis ja lasteaias pärimuskultuuri suuna 

rakendamine läbi erinevate praktiliste õppe- ja 

kasvatustöö tegevuste. 

Toimuvad erinevad pärimuskul-

tuurialased praktilised tegevused 

(laulu-, pilli- ja tantsuringid). 

Kooli eelarve, 

fondid. 

Direktor, õpetajad 
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5.2. Õppekava 

Eesmärgid: 

 Kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava ja kooli arengukavaga. 

 

Jrk  

nr 

Tegevused Tulemused Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1.  Õppekava uuendamine ja arendamine Direktori kinnitatud õppekava. 

Haridusasutuse õppekava on 

selgelt eesmärgistatud ja 

huvigruppidele kättesaadav. 

Kooli eelarve Direktor 

2. Kooli õppesuundade väljatöötamine ja 

valikainete õppekavade väljatöötamine 

Valikained on majandusõpe ja 

arvutiõpetus. 

Kooli eelarve Direktor, juhtkond 

3. Alushariduse õppekava arendamine 

(tegevuskavad, tööplaanid) 

Õppekava on riikliku alushariduse 

raamõppekavaga kooskõlas. 

Kooli eelarve La õpetajad 

4.  I kooliastmes lisatunnid käelise tegevuse ja 

liikumise/rütmika arendamiseks 

Õpilaste käeline areng ning 

liikumine ja koordinatsioon on 

paranenud – on paremini 

õppetööga toimetulevad õpilased. 

Kooli eelarve Direktor 

5. III kooliastmes lisatunnid arvutiõpetuses 

 

Õpilased kasutavad saadud 

teadmisi õppetöös – 

uurimustööde, referaatide jms 

koostamine arvutis. 

Kooli eelarve Direktor 

6. Rahvamuusika lõimimine erinevatesse õppe- ja 

kasvatustegevustesse, vastava valikaine 

loomine. 

Kooli tuntakse aktiivse 

rahvamuusika populariseerijana 

õpilaste seas.  

 Direktor 

 

 

5.3. Õppekorraldus ja -meetodid 

Eesmärgid: 

 Kaasaegsed õppematerjalid ja -vahendid võimaldavad ainealast tööd korraldada efektiivselt. 

 Kaasaegsed õppemeetodid tagavad õpilaste edasijõudmise. 

 



10 
 

 

Jrk 

nr 

Tegevused Tulemused Finantseerimise 

allikas 

Vastutaja 

1. Õpilaste suunamine eriala-spetsialistide juurde Probleemide tõhus ja kiire 

ennetamine 

Kooli eelarve Direktor 

2. Terviseedenduslike ühisürituste korraldamine 

(Reipalt koolipinki) 

Tervete eluviiside, õige 

kehahoiaku propageerimine,. 

Kooli eelarve, 

erinevad fondid 

Direktor 

3. Koostöö Viljandimaa kutseõppeasutustega, 

eelkutseõpe 

 7.-9. klasside õpilastele klassijuhataja tundide 

või valikainete kaudu 

Kontaktid on loodud, koostöö 

toimib, õpilased on teadlikud oma 

võimetest ja huvidest ning 

sobivatest erialadest 

Kooli eelarve, 

erinevad fondid 

Direktor 

4. Õppeekskursioonid ettevõtetesse ja asutustesse Õpilased on saanud esmaseid 

teadmisi erialadest ja ametitest 

Kooli eelarve, 

erinevad fondid 

Direktor 

5. Õppekava täiendamine lähtuvalt keskkonnast Mõisakooli võimalusi on 

kasutatud õppetöös 

Kooli eelarve, 

erinevad fondid 

Direktor 

 


