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SISSEJUHATUS 

 
Kõpu Põhikooli arengukava on dokument, mis määrab ära kooliarenduse põhisuunad, 
valdkonnad ja tegevuskava kuueks aastaks ning arengukava uuendamise korra. Kõpu 
Põhikooli arengukava lähtub kooli põhimäärusest ning Kõpu valla arengukavast.  
 

Kõpu Põhikooli arengukavas on toodud lühiülevaade kooli ajaloost, hetkeseisust 
erinevates koolielu valdkondades ning tegevuskava kuni aastani 2017. 
 
Oma 91 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 igaaastased ning ära toodud kooli 
üldtööplaanis.  
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I   ÜLDANDMED (seisuga oktoober 2012) 
 
Kooli nimi:    Kõpu Põhikool 
Kooli tüüp:    lasteaed-põhikool 
Kooli omanik:    Kõpu vallavalitsus 
Asutamise aasta:   1921 
Kooli teeninduspiirkond:  Kõpu valla territoorium 
Kaugus omavalitsuskeskusest: 1 km 
Kaugus Viljandist:   20 km 
Personal:    22  
 sh õpetajaid   13+3 lasteaiaõpetajat 
Õpilaste arv 2012/13 õa-l:  54 õpilast (05.09. 2012), lasteaias 32 last. 
 
 
1.1 Asend 
 
Kõpu Põhikool asub Viljandimaa äärealal, Kõpu valla 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 valla ainuke põhikool. Kõpu Põhikooli teeninduspiirkonnaks on 
Kõpu valla territoorium, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lasteairühmadesse 
ja kooli lapsi ka teistest omavalitsustest.  
 
 
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 
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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. 
 
1.2 Kõpu Põhikool täna 
 
Kool töötab Suure-Kõpu mõisas. Kooli juurde kuulub alates 2005. aastast kaks 
koolieast nooremate laste rühma, kus käib kokku 32 last. Lasteaiarühmad tegutsevad 
2009 aastal renoveeritud lasteaia hoones, mis asub Kõpu alevi keskel. Koolieast 
nooremate lastega teglevad 4 õpetajat ja 2 õpetaja-abi. 
 
Õpilasi on koolis 54, õpetajaid 14.  Klassikomplekte on 6 (II ja III, V ja VI ning VIII 
ja IX klass on liitklassid). 
 
Õpilaste kasutada on erinevaid võimalusi pakkuv spordihoone koos staadioniga. 
 
Õpilaste jaotumine klassiti 2012/2013 õ.-a.  
 
klass Õpilaste arv tüdrukud poisid 
I 5 1 4 
II 5 1 5 
III 8 6 2 
IV 6 3 3 
V 5 1 4 
VI 9 5 4 
VII 3 3  
VIII 5 2 4 
IX 6 1 5 
Kokku 54 23 31 
                                                                                                                                                                         
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 
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Õpilaste liikumine ajavahemikul 2000 – 2010  
(õppima asumine teistesse koolidesse õppeaasta keskel, elukoha vahetus jms) 
Aasta Õpilaste arv 
2000/01 5 
2001/02 6 
2002/03 13 + 1(surm) 
2003/04 8 
2004/05 3 
2005/06 3 
2006/07 3 
2007/08  
2008/09 0 
2009/10 0 
2010/11 2 
2011/12 6 (neist 3 suvel) 
 
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 lõpetajad Õpilaste arv 

Sept.              juuni 
2012/13 5 6       54                  48 
2013/14 7 6       55                  49 
2014/15 5 3       54                  51 
2015/16 4 9       55                  46 
2016/17 5 5       51                  46 
2017/18 9 6       55                  49 
2018/19 5 8       54                  46 
    
 
 
ÕPETAJATE KAADER (okt 2012 seisuga)  
 
Õpetajate kaader (k.a.lasteaiaõpetajad/abid, lapsepuhkusel olejad)  2012/13 õa 
Vanuse järgi                                                                             Hariduse järgi          
Vanus  Arv  Osakaal  %  Haridus  Arv  Osakaal % 
20-29 2 10  Põhiharidus  0 0 
30-39 7 33  Keskharidus 4 19 
40-49 4 19  Kesk-eri 3 14 
Üle 50a 8 38  Kõrgem 14 67 
KOKKU 21 100  KOKKU 21 100 
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Traditsioonilised üritused Kõpu Põhikoolis 
 
Kuu Üritus 
sept • tarkusepäev—esimese koolipäeva aktus  

• sügismatk „Reipalt koolipinki“ 
• sügisene spordipäev 
• mihklipäeva tähistamine — nunnunäitus,  

okt • õpetajatepäev 
nov • isadepäev 

• kooli sünnipäev 24. novembril 
dets • päkapikupostkast, jõulukontor, advendihommikud 

• jõulukontsert Kõpu Peetri kirikus 
• jõululaat 
• kooli jõulupidu 

jaan. • algava aasta omaloomingu konkurss 
veebr  

• sõbrapäeva tähistamine 
• Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine 
• vastlapäev  

märts  
• emakeelepäev 

aprill • Jüriöö jooks 
mai • emadepäev 

• kevadine spordipäev 
• tutipidu 

juuni  • 9. klassi lõpuaktus 
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II KOOLIARENDUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD 
 
2.1  Tulemuslikkuse hindamine 
Kooli õppe- ja kasvatustegevuse ning juhtimise tulemuslikkuse hindamise 
kriteeriumid on sätestatud riikliku järelevalve läbiviimise korras (EV Haridus- ja 
Teadusministeerium) ja Kõpu Põhikooli sisehindamise korras. 
 
2.2 Hetkeseis ja arengueeldused 
 
Kooli juhtkond vastab nõutavale kvalifikatsioonile. Direktor on läbinud 240-tunnise 
juhtimisalase kursuse. 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 parandusõpperühm, kaks õpilast õpivad lihtsustatud 
õppekava järgi, regulaarselt (vastavalt vajadusele) toimuvad põhiainetes 
konsultatsioonid. Toimib koostöö Viljandimaa Nõustamis- ja Õpiabikeskusega. 

Koolis töötas 2011/12 õ-a. kuus huviringi: muusikaring, üldarendav spordiring 
väikestele, kunstiring, puutöö ja meisterdamine, tantsuring. Omakultuuriring koostöös 
Kõpu Peetri kirikuga.  

2.3 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; 

• Jätkata õpikeskkonna täiustamist ja riikliku õppekava nõuetega kooskõlla 
viimist;  

• Täiendada infotehnoloogia inventari eesmärgiga anda põhikooli lõpetajatele 
esmane arvuti- ja infotehnoloogiliste võimaluste kasutamise oskus; 

• 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. 
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2.4  Tugevad ja nõrgad küljed 
 
TUGEVUSED 

• väike maakool – „oma kooli tunne“ 
• mõisakool 
• mõisapark 
• noor, püsiv kaader 
• kultuurilis-ajalooline õpikeskkond  
• traditsioonid 
• osalemine „Unustatud mõisate“ 

projektis 
• spordihoone olemasolu 
• pikapäevarühm 
• parandusõpe – õpiabi 
• Soomaa lähedus (õueõpe) 
• Tegutsev hoolekogu 
• Koostöö kohaliku OV-ga, politseiga, 

päästeametiga, valla asutustega 
• Kooli muuseum 
• Osavõtt maakondlikest 

õpilasüritustest 
• Kabinetsüsteem 
• Hoone renoveerimine 
• Mõisa kontseptsioon  
• WIFI 
• Viljandi lähedus 
• Õpetajate koolitus (erialane 

tasemeõpe) 
• Väikesed klassid 

VÕIMALUSED 
• klassivälise tegevuse 

mitmekesistamine vallavalitsuse abiga 
(tasuta ekskursioonid, ringijuhtide töö 
tasustamine võrdselt õpetajate  
palgaga) 

• koostöö teiste asutustega(kutseõpe) 
• Personali süsteemne täiendkoolitus 
• Õppekava uuendus – uus õppekava? 
• Kooli õppesuund- nt loodus(koostöö 

Tipu looduskooliga), giidide 
algõpetus jms 

• Projektide kirjutamine 
• Kooli reklaamimine – linnast lapsi 

maale 
• Õueõpe 
• Head õpitulemused (tasemetööd, 

eksamid) 
• Turismindus (giiditeenus, turistide 

vastuvõtmine) 
• Suvised laagrid 
• Noor, püsiv kaader 
• Kultuur-ajalooline taust 
• Õpetamise kvaliteedi tõus(võimla 

kasut) 
• Võrdne haridustase teiste koolidega 
• Lastevanemate klubi 
• Väike maakool – turvaline 
• Koostöö kohaliku OVga 
• Muuseumi tuba- enam rakendust 
• Viljandi lähedus- head 

edasiõppimisevõimalused, 
huvitegevus linnas 

• Käsitööhoone- (tulevikus) toimimine 
• Õpilaskodu(kaugemalt lastele, sots. 

Kehvadest peredest lastele) 
• Sõpruskoolid (suhtlemine) 

NÕRKUSED 
• laste arvu vähenemine 
• materiaal-tehnilise baasi halb 

olukord 
• logopeed-psühholoogi, 

sotsiaalpedagoogi puudumine 
• huviringi juhtide puudus 
• kaasaegsete õppematerjalide puudus 
• osade lastevanemate vähene huvi 

oma lapse käekäigu vastu 
• kool ei vasta tervisekaitse nõuetele 
• mänguväljak puudub 
• tööõpetuse klassi ja arvutiklassi 

mittevastavus aja nõuetele 
• väikesed klassid 
• liitklassid 
• sidemed teiste koolidega puuduvad 

OHUD 
• töökohtade vähesuse tõttu noorte 

perede lahkumine linna, 
maaelanikkonna vananemine 

• vanemad ei tunne huvi oma lapse 
vastu 

• meedia soodustab laste agressiivsuse 
kasvu 

• lisanduvad liitklassid? – õpetajad 
lahkuvad 

• Ressursside vähenemine seoses 
õpilaste arvude vähenemisega 

• Hariduse rahastamise ebastabiilsus 
• Laste järelevalvetus 
• Alkohol, suitsetamine, narkootikumid 
• Laste lahkumine 
• Sotsiaalpedagoogi-psühholoogi 
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• õpilastele suunatud sihipärastes 
projektides vähene osalemine 

• puhkenurkade puudumine 
koridorides 

puudumine, koormuse langemine 
õpetajatele. 

• Kooli muutumine 6-klassiliseks 
• Lasteaiapedagoogide palgad 

väikesed- puudub motivatsioon 
• Kool peab hakkama peret asendama -

vanemad ei hooli 
 
III  KOOLI 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. 

 
 
IV  KOOLI 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. 

 
 
V KOOLI  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 järjepidevalt 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 

 

VI TEGEVUSKAVA AASTATEKS 2013- 2017   lisa 1 

 VII    ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD 

7.1  Arengukava täitmise kontroll ja ettepanekute esitamine ning kogumine 

Arengukava täitmise kontrolli teostab direktor. 
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Arengukava ülesannete ja eesmärkide täiendamiseks vajaminev informatsioon 
saadakse Kõpu Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, riiklike õigusaktide 
muudatustest, tagasisidest kooli tegevusele, riikliku inspekteerimise aktidest, Kõpu 
Põhikooli hoolekogu otsustest ja lastevanemate kirjalikest ettepanekutest. 
 
Ettepanekud arengukava täiendamiseks esitatakse kirjalikult kooli direktorile. 

7. 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. 

7. 3 Arengukava täiendamine ja uuendamine, paranduste sisseviimine 

Arengukavasse viiakse sisse täiendused ja parandused arengukava töökoosolekule 
järgnevas õppenõukogus. 
Arengukavasse sisseviidud täiendused ja parandused kooskõlastab Kõpu Põhikooli 
hoolekogu ja kinnitab Kõpu Vallavolikogu. 
 
  
 


