
VI TEGEVUSKAVA  AASTATEKS 2013-2017 
 

6.1. Eestvedamine ja juhtimine 
6.1.1.  Eestvedamine  
6.1.2. Strateegiline 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 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Õpetajate eneseanalüüsi 
läbiviimine  

Õpetaja oskab ennast objektiivselt 
hinnata ja analüüsib ennast  iga 
õppeaasta lõpus 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Kogu 
pedagoog-
line personal 

2. Koostöö kõrgkoolidega 
kaadri leidmisel 

Koolis töötab 100% nõutava  
kvalifikatsiooniga kaader 

* * * * *  Direktor, 
juhtkond 

3. Praktikakoha loomine 
ja pakkumine 

Kooli tuntus toob kooli noore ja 
professionaalse õpetaja. 

* * * * *  Direktor 

4. Rahulolu-uuringute 
läbiviimine 

Huvigrupid on kaasatud kooli 
arendamisse 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor, 
juhtkond 
hoolekogu 

5. Arengukava 
väljatöötamine ja 
elluviimine, analüüs 

Tagatud on kooli järjepidev areng. 
Arengukava uuendatakse 
vastavalt korrale. 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor, 
meeskond 

6. Õppeaasta üldtööplaani 
väljatöötamine 
valdkondade kaupa 

Kooli üldtööplaan lähtub 
sisehindamise tulemustest ja 
arengukava prioriteetidest. 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor, 
ped.perso-nal 

 
 



6.2 Personalijuhtimine 
6.2.1. Personalivajaduse hindamine 
6.2.2. Personali värbamine 
6.2.3. Personali kaasamine ja toetamine 
6.2.4. Personali arendamine 
6.2.5.  Personali hindamine ja motiveerimine 
 
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 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Kooli personali-
poliitika väljatöötamine 
ja rakendamine 

Koolis /lasteaias töötab 
kvalifitseeritud personal. 
Ametikohad on komplekteeritud. 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor 

2. Tööülesannete 
kirjelduste uuendamine 

Tööülesannete kirjeldused on 
personaalsed ja vastavad 
tööülesannetele. 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor 

3. Kooli koolitus-poliitika 
väljatöötamine ja 
rakendamine. 

Direktori kinnitatud 
koolituspoliitika olemasolu. 
Koolituskava on koostatud 
lähtuvalt haridusasutuse ja 
töötajate vajadustest. 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor 

4. Koolis on aktiivne 
huvitegevuse eestvedaja 

Õpilased on kaasatud 
mitmekülgsesse huvitegevusse 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor, 
KOV 

6. Ühiste tegevuste 
organiseerimine 
kollektiivile 

Kooli töötajad tunnevad end 
kollektiivi liikmetena 

* * * * * Kooli 
eelarve. 
Projektid 

Direktor, 
kollektiiv 

 
 
6.3. Koostöö huvigruppidega 
 



6.3.1. Koostöö hoolekoguga 
Eesmärgid: 

• Hoolekogu liikmetel on pidev ülevaade koolis toimuvast. 
• Hoolekogu liikmetel on tihe koostöö kooli vilistlastega. 
• Hoolekogu on tihedas koostöös kohaliku omavalitsusega  ja kohalike ettevõtjatega. 
• Hoolekogu tagab, et oluline teave kooli vajadustest jõuaks kooli omanikuni ja lapsevanemani 

 
Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Hoolekogu liikmete 
koolitused 

Koolituste tulemusena on 
hoolekogu liikmed teadlikumad, 
suureneb hoolekogu tugi koolielu 
juhtimisel 

 *  *  Erinevad 
fonfid, 
KOV 
kaasfinant
seering. 
Kooli 
eelarve 

Hoolekogu 
esimees 
 

2. Koostöö kooli 
arengukava 
väljatöötamisel ja 
jälgimisel ning 
korrigeerimisel 

 
 
 
 
 
 
Kooli hoolekogu osaleb aktiivselt 
kooli juhtimises 

* * * * *  Hoolekogu 
esimees 
 

3. Eelarvekava 
heakskiitmine 

* * * * *  Hoolekogu 
esimees 

4. Koostöö erinevate 
huvigruppidega 
(lapsevanemad, 
ettevõtted, vilistlased) 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Hoolekogu 
esimees 
 

 
 
6.3.2. Koostöö lastevanematega 
Eesmärk: 

• Lapsevanemad osalevad aktiivselt koolielus ja nende rahulolu on kõrge 
Tegevused: 
Jrk Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finant- Vastutaja 



nr seerimise 
allikas 

1. Lastevanemate ootuste 
väljaselgitamine(nii 
lasteaias, kui ka koolis 
käivate laste 
vanemate) 

Ootustega arvestamine tagab   
lastevanemate suurema rahulolu 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor 

2.  Lastevanemate-ga 
tehtava koostöö 
planeerimine 

Koostöö on planeeritud, tegevus 
toimub toetuste abiga. 

* * * * * Eelarve, 
projektid 

Direktor 

3. Lapsevanemate 
informeerimine 
kooli/lasteaia 
töökorraldusest , 
kaasamine la- ja 
koolielu 
organiseerimisse 

Infovahetus on regulaarne, 
lapsevanemad on aktiivselt 
kaasatud kooliellu. 
Koju jõuavad infolehed, info ka 
meili teel. 

* * * * *  Direktor 

4. Lastevanemate 
koolitamine, 
nõustamine 

Lastevanematele on läbi viidud 
spetsiaalseid koolitusi ja 
nõustamist 

* * * * * Erinevad 
fondid, 
KOV 
(oma-
osalus) 

Direktor 

5. Küsitlus lapse-
vanematele  

Lapsevanemate arvamused on 
teada. 

* * * * *  Direktor, 
juhtkond 

 
6.3.3. Koostöö naaberkoolidega 
 
Eesmärgid: 

• Lähinaaberkoolide õpilased on teadlikud Kõpu Põhikooli pakutavatest võimalustest 
• Puiatu lasteaed-Algkooli lõpetavad õpilased  valivad haridustee jätkamiseks Kõpu Põhikooli 

Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 



1. Kõpu Põhikoolis 
õppimise ja vabaaja 
veetmise võimaluste 
tutvustamine 
naaberkoolidele  
(Puiatu LA) 
(voldikud, infolehed, 
õpilaste esitlused) 

Naaberkoolide õpilased on 
teadlikud meie kooli võimalustest 
ja valikutest 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid, 
KOV 
(omaosalus) 

Direktor, 
juhtkond 

          
 
6.3.4. Meediakajastus 
 
Eesmärgid: 

• Kõpu Põhikooli kui mõisakooli  tegevus on kajastatud. 
• Kõpu Põhikool on atraktiivne, mainekas ja tuntud mõisakool.  

                  
 
Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Kooli kodulehekülje 
kaasajastamine 

Koolisisene ja -väline infosüsteem 
toimib hästi 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor, 
juhtkond 

2. Kooli tutvustavate 
meenete, trükiste,  
videoklipi 
valmistamine 

Kooli tuntus on suurenenud * * * * * Erinevad 
fondid, 
KOV 
(omaosalus) 

Direktor, 
juhtkond 

3. Sõprussidemete 
loomine teiste koolide 
ja mõisakoolidega, ka 
rahvusvahelisel 
tasemel 

Kooli tuntus on suurenenud, kooli 
maine on paranenud 

* * * * * Erinevad 
fondid, 
KOV 
(omaosalus) 

Direktor, 
juhtkond 

4. Koolisiseste 
projektipäevade 
korraldamine 

Õpilaste teadlikkus on suurenenud * * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 

Direktor, 
klassijuha-
tajad 



fondid, 
KOV 
(omaosalus) 

5.  Osalemine 
“Unustatud mõisate” 
mängus. 

Kooli tuntus on suurenenud, 
õpilased osalevad aktiivselt 
külastuspäevade meeskondades 

* * * * * Eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor, 
õpetajad 

6. Mõisateemalise ajaloo 
uurimine ja 
materjalide 
koostamine 

Hästitoimiv ja õpilasi arendav 
kool. Õpilaste kogutud materjalist 
on valminud trükis. 

*    * Erinevad 
fondid, 
KOV 
(omaosalus) 

Direktor, 
juhtkond 

7. Kooliraadio 
töölerakendamine 
info- ja 
reklaamiallikana 

Koolisisene infosüsteem toimib 
hästi 

  *   Erinevad 
fondid. 

Direktor, 
juhtkond 

8. Kujundame kooli 
valla kultuurielu 
keskuseks 

Kool on avatud vaba aja üritusteks 
oma õpilastele, nende vanematele 
kui ka ümbruskonna inimestele 

* * * * * Erinevad 
fondid, 
KOV 

Direktor, 
kollektiiv 

9. Koolieast nooremate 
laste rühmade 
kodulehekülgede 
koostamine 

Info on lastevanematele 
kättesaadav 

* * * * * Kooli 
eelarve. 

La.õpetajad 

10. Koolieast nooremate 
laste rühmade 
sümboolika/nimede 
väljatöötamine 

Selgelt on eristatavad 
lasteaiarühmade ja kooli tegevust 
kajastavad dokumendid 

* * * * * Kooli 
aeelarve. 

La.õpetajad 

          
 
 
6.4. Ressursside juhtimine 
6.4.1.Eelarveliste ressursside juhtimine 
Eesmärgid: 

• Kooli vajadusi ja pidaja võimalusi arvestava eelarve koostamine 
 
 



Jrk nr Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finantseeri-
mise 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 

 
6.4.2. Materiaal-tehnilise baasi arendamine 
Eesmärgid: 

• Kooli materiaal-tehnilise baasi täiustamine kaasaja nõudeid arvestades. 
• Kooli raamatukogust avatud õppeklassi kujundamine 

 

Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finantseeri-
mise allikas 

Vastutaja 

1. Õppeprotsessi toetamine 
õppevahenditega 
kasutades erinevaid 
võimalusi nende 
hankimiseks 

Kool on varustatud kaasaegsete 
õppevahenditega. Asutuses on 
fikseeritud kõigi aineõpetajate 
vajadused õppevahenditele. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor 
 
 

2. Õppekeskkonna 
kaasajastamine. Tehnilise 
baasi kaasajastamine 

Kõikidesse klassidesse 
multimeedia-projektor, arvuti ja 
Internetiühendus 
(WiFi) 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor 

3. Raamatukogu 
kaasajastamine, avatud 
õpitoaks kujundamine, 
metoodilise kirjanduse 
soetamine 

Õpilaste ja õpetajate kasutada on 
einevaid võimalusi sisaldav 
õpituba. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor 

4. Koolieast noorematele 
lastele liikluskasvatuse 
väljaku rajamine 

Liikluskasvatuse praktiline 
õpetamine 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 

Direktor, la 
õpetajad 



erinevad 
fondid. 

5. Koolieast noorematele 
lastele õueala 
sisustamine 

Õueala on laste vajadusi 
arvestav ja mitmekülgset 
tegevust võimaldav 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor, la 
õpetajad 

6. Koolieast nooremate 
laste  rühmade 
õppevahendite 
kaasajastamine 

Õppevahendid toetavad 
alushariduse õppekava täitmist. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor, la 
õpetajad 

7. Tööõpetuse ja 
käsitööklasside 
sisustamine ÕK nõuetele 
vastavalt. 

Õpilastel on igakülgsed 
võimalused ÕKs kirjeldatud 
teadmiste/kogemuste 
omandamiseks 

* * * * * 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 

KOV 

9. Õppeköögi sisustamine 
selleks ettenähtud 
ruumidesse. 

Õppetööd toetab nõuetele vastav 
õppeköök. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor 

 
6.4.3. Inforessursside juhtimine 
Eesmärgid:  

• Arvutiklassi kaasajastamine, tervisekaitsenõuetega vastavusse viimine 
• Arvutiklassist multimeediaklassi  sisustamine 

Jrk Tegevused Tulemus 2013 2014 2015 2016 2017 Finant- Vastutajad 



nr seerimise 
allikas 

1. Arvutipargi optimaalne 
ümberkorraldamine ja 
täiendamine: arvutite ja 
tarkvara rentimine, 
terminaalserveri 
muretsemine 

Rakendades IT vahendeid 
suureneb aktiivõppe meetodite 
osatähtsus õppetöös 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV. 

Direktor 

2. Õpetajate tuppa kahe uue 
arvutikomplekti 
muretsemine 

Õpetajad saavad kasutada 
kaasaegset infoteh-noloogiat 
tundide ettevalmistamisel 

* * * * * Kooli 
eelarve 
KOV 

Direktor 

3. Õpetajate (direktori) 
osalemine TH SA poolt 
finantseeritaval 
arvutialastel kursustel. 

Õpetajad on  
Koolitataud ja muudavad oma 
õpetamis-meetodeid 
kaasaegsemaks.  

* * * * * Kooli 
eelarve 
(transport) 

Kõik 
õpetajad 

4. Infojuhi leidmine Kogu IT alane töö on 
koordineeritud ja juhendatud 
pädeva inimese poolt 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV 

 

          

 
 
6.4.4. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 
Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Turvalise töökeskkonna 
loomine, töökesk-konna 
spetsialisti määramine, 
töö-keskkonna voliniku 
valimiste korraldamine, 
ülesannete määratlemine 

Töökeskkond vastab 
Töötervishoiu ja Tööohutuse 
seadusele. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
KOV 

Direktor, 
juhtkond 

2. Koolimööbli uuendamine Klassides on ergonoomiline ja 
tervisekaitse nõuetele vastav 
mööbel 

     Kooli 
eelarve 

Direktor 

3. Kooli territooriumi Korrastatud ümbrus      Kooli Direktor 



planeerimine ja 
korrastamine 

eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

4. Sepikoja varemete 
konserveerimine. 

Varemete hävimine on peatatud. *     KOV, 
erinevad 
fondid. 

KOV, 
direktor 

5. Õppekasvuhoonekomple
kside loomine la ja kooli 
juurde. 

Toimub mitmekülgne keskkonda 
ja säästvat majandust teadustav 
õpe. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid, 
KOV 

Direktor, 
KOV 

6.  Ürdiaia rajamine 
sepikoja kõrvale 

Koolil on üridiaed, mida 
kasutatakse nii õppekeskonnana, 
töökasvatuse teostamiseks, kui 
ka kooli köögis vajalike ürtide 
kasvatamiseks. 

     Kooli 
eelarve, 
KOV, 
erinevad 
fondid. 

Direktor, 
KOV 

          
 
6.5.Õppe- ja kasvatusprotsess        
6.5.1 Õpilase areng 
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. 

 
 



Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finantseeri-
mise allikas 

Vastutaja 

1. Regulaarse 
õpilasküsitluse 
läbiviimine   

Küsitlusest selguvad õpilaste 
soovid ja tõepärased andmed 
õpilaste osalemise kohta 
huvitegevuses 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Klassi-
juhatajad 

2. Üleriigiliste ja 
maakondlike 
programmide kaudu 
raha taotlemine, koos-
töö Kõpu Noortetoaga 

Materiaalsete vahendite hulk  
huvitegevuse läbiviimiseks on 
suurenenud 

* * * * * Erinevad 
fondid, 
KOV kaas-
finant- 
seering 

Õpetajad- 
projektijuhi
d 

3. Huviringide valiku-
võimaluste mitme-
kesistamine. 
Huvitegevuse aktivi-
seerimine 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 
proport-
sioonis 
õpetajate 
palgaga) 

Direktor 

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  

7. Välissuhete 
arendamine. Osalemine 
rahvusvahelistes 

Õpilastel on võimalus teha 
koostööd sõpruskoolidega 
kultuuri- ja spordivallas 

* * * * * Kooli 
eelarve 
Projektid 

Direktor 



projektides E-
Twinning, Comenius 
jne 

KOV kaas-
finant-
seering 

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  
Kõpu vallavalitsusega 

Laste vaba aeg on kvaliteetselt 
sisustatud 

* * * * * Erinevad 
fondid, 
KOV 

Valla 
kultuuritööt
aja 

10. Õpilaste osavõtt aine-
olümpiaadidest 

Head tulemused olümpiaadidel      Kooli 
eelarve 

Direktor, 
pedagoogid 

11. Koostöö Viljandi 
Nõustamis- ja 
õpiabikeskusega 

Koolis töötavad psühholoog, 
logopeed, sotsiaalpeda-goog. 
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 

 
 
6.5.2. Õppekava 
Eesmärgid: 

• Kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava ja kooli arengukavaga. 
 
Jrk  
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finantseeri-
mise allikas 

Vastutaja 

1.  Õppekava uuendamine 
ja arendamine 

Direktori kinnitatud õppekava. 
Haridusasutuse õppekava on 
selgelt eesmärgistatud ja 

*     Kooli 
eelarve 

Direktor 



huvigruppidele kättesaadav. 
2. Kooli õppesuundade 

väljatöötamine ja 
valikainete õppekavade 
väljatöötamine 

Valikained on majandusõpe ja 
kodulugu. 

* * * * * 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 

          
 
6.5.3. Õppekorraldus ja -meetodid 
Eesmärgid: 

• Kaasaegsed õppematerjalid ja -vahendid võimaldavad ainealast tööd korraldada efektiivselt. 
• Kaasaegsed õppemeetodid tagavad õpilaste edasijõudmise. 

 
 
Jrk 
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finant-
seerimise 
allikas 

Vastutaja 

1. Õpilaste suunamine 
eriala-spetsialistide 
juurde 

Probleemide tõhus ja kiire 
ennetamine 

* * * * * Kooli 
eelarve 

Direktor 

2. Korraldame koolis 
terviseedenduslikku tööd, 
osaleme ülevabariigilises 

Toimiv koostöö tervishoiu-
asutustega, terviseedenduslik töö 
koolis on suunatud ja 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 

Direktor 



“Tervist edendavate 
koolide” projektis 

eesmärgipärane fondid 

3. Terviseedenduslike 
ühisürituste korraldamine 
(Reipalt koolipinki) 

Tervete eluviiside, õige 
kehahoiaku propageerimine, 
narkomaania, alkoholismi ja 
AIDS alane ennetustöö 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor 

4. Igakülgse 
kutsenõustamissüsteemi 
loomine ja rakendamine, 
koostöö maakonna 
kutsenõustamis-
teenistusega 

Süsteem on hästi planeeritud ja 
toimiv 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor 

5. 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 

6. Õppeekskursioonid 
ettevõtetesse ja 
asutustesse 

Õpilased on saanud esmaseid 
teadmisi erialadest ja ametitest 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor 

7. Õppekava täiendamine 
lähtuvalt keskkonnast 

Mõisakooli võimalusi on 
kasutatud õppetöös 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor 

8. Tervist Edendavatate 
Lasteaedade (TEL) 
tegevusega liitumine 

Koolieast nooremate laste 
rühmade tegevuses arvestatakse 
TELi põhimõtetega 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

La õpetajad 

 

6.5.4. Väärtused ja eetika 
Jrk  
nr 

Tegevused Tulemused 2013 2014 2015 2016 2017 Finantseeri-
mise allikas 

Vastutaja 



1. Loome eetilise 
koolikultuuri. 
 
 

Koolis kehtivad kindlad 
väärtushinnangud 
Selgelt on tajutav koolikultuur 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor 

2. Hoiakute, oskuste 
kujundamine 

Juhi ja õpetajate hoiak on selgelt 
suunatud täisväärtuslikele, elus 
hästi toimetulevate inimeste 
õpetamisele ja kasvatamisele 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor 

3. Õppeprotsessi toimimine Õppeprotsess on lahutamatu osa 
kasvatusest. Oluline on õpetaja 
isiksus ja eeskuju, kasvatus 
põhineb õpetaja hoiakutel ja 
väärtustel. Õpetaja järgib 
üldinimlikke ja eetilisi 
põhimõtteid ja austab õppija 
individuaalsust ning 
inimväärikust 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Õpetajad  

4. Isamaalise kasvatuse 
läbiviimine 

Õpilased austavad oma 
kodumaad ja seadusi. 
Noorkotkaste ja kodutütarde 
rühm tegutseb. 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor  

5. Töökasvatuse 
teostamine 

Tööharjumuse kujundamine 
kooli heaks tehtava vabatahtliku 
töö alusel 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid, 
KOV 

Direktor  

6. Väärtushinnangute 
kujundamine õppetöös 

Igal õppetunnil on kasvatuslik ja 
hoiakuid kujundav eesmärk 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid 

Direktor  

7. Pidulikud lõunad 
kooliperele; erinevad 
teemanädalad õppeaasta 
jooksul - mõisakooli 
eripära rõhutamine 

Õpilased osakavad käituda 
erinevates olukordades 
korrektselt 

* * * * * Kooli 
eelarve, 
erinevad 
fondid  

Direktor, 
pedagoogid 



 


