
Pühajärve  Põhikool 
2015/2016 õppeaasta 

MEEDIA moto „Ütlen sõna sekka!“ 

õpilasi – 90 (sh 1 noormees eksternõppel) 

lasteaialapsi – 31( sõim-13; liitrühm- 18) 

peresid – 68+13(la) 

töötajaid 30 - 6(la), 18 õpetajat, 6 muud töötajat 



Kooli põhiväärtuste dokument 
21.10.2009 

• Muutumine algab iseendast 
• Tähtis pole mitte oskus kohaneda maailmaga, 

vaid tahe ja oskus muuta maailma paremaks, oskus 
tunda rõõmu elu üle ja rõõmustada teisi 

• Pere väärtustamine – kodu ja kooli tõekspidamiste 
ühtsus kui hea kasvatuse eeldus 

• Oma kooli tunne – tuleme kooli rõõmuga, räägime 
väljaspool oma kooli kohta ainult head 

• Tervise väärtustamine 
• Iseloomu ja vastutuse võtmise  kujundamine  
• Õppija kujundamine 
 



Läbivad teemad kooli õppekavas 
+ iga kooliaasta on pühendatud ühele teemale.  

Veerandi  viimastel päevadel toimuvad rühmatööd  ja  on  

planeeritud kohtumised huvitavate inimestega 

+ tagasiside sisehindamise nõustajalt 

 

2005/ 2006    MEEDIA  

Kui Sa endast teada ei anna, siis ei ole Sind olemas 

 

2010/2011       MEEDIA moto „Taba õige hetk!“ 

   



PLAAN 
 Esitleti almanahhi „Minu sinikuldne Pühajärv“  

 Viia läbi lugemisaasta 

 Kutsuda külalisi saatest „Osoon“, ajakirjadest „Hea 
Laps“, „Kumuke“, „Imeline Teadus“ 

 Uurida õpilaste teadmishimu rahuldamise allikaid 
(ÕE) 

 Külastada ajalehe toimetust, trükikoda, ETV maja 

 Viia läbi meediateemalisi viktoriine ja maastikumänge 

 Kooli ajalehte toimetavad klassikollektiivid (I- 9.klass)  

 



Lahendatud probleemid 
• interaktiivne tahvel inglise keele ainekabinetti (2 370); 

• projektorid aulasse, 1. klassi ja füüsika/keemia 
ainekabinetti ja renditud 11 arvutit (1 269,59 + rent); 

• kodunduse- ja käsitööklassi uuendamine (3 521,07); 

• piirdeaia paigaldamine lasteaia mängualasse (3 559,56); 

• spordisaali põranda lihvimine ja lakkimine (6 650,40); 

• üleminek maaküttele (vald+ KIK projekt); 

• joogiautomaadi paigaldamine õpilastele (rent); 

• muuseumite külastamise päeva läbiviimine (490); 

• almanahh „Minu sinikuldne Pühajärv“ (1 680 kulka -300)  

• Kagu-Eesti Tantsupidu (667,60).   



Oma tulu 
 

 2015.aastal on teenitud spordisaali rentimisest  
–                          3 612,80 

projektidest  - 1 127 

 

KOKKU 4 739,80/ vallale 3 500 

                                 kooli eelarvesse 1 239,80 



Probleemid 
• õpilaste riietus? vaata päevikust kooli kodukorrast(V) 

• spordisaali duširuumide remont 

• spordiväljaku väljaehitamine 

• lasteaia mänguväljaku täiendamine uute 
atraktsioonidega 

•  5.-9.klasside ainekabinettide ja koridori põrandate 
lihvimine ja lakkimine 

• loodusainete labori ehitamine ja sisustamine 

 



Õppeaasta eesmärgid 
• Jätkata töötubade traditsiooni (õpetajalt õpetajale) 
• Suurendada õpilaste oma nutiseadmete kasutamist õppetöös 
• Leida võimalusi digiseadmete ja õppevara soetamiseks 
 Täiendada kooli loodusõpetuse õppekava ( tasuta 

õppeprogrammid, loodusõpetuse õpituba)   
 Kujundada säästlikku mõtteviisi 
 Kajastada koolielu nii oma kooli kodulehel kui ka erinevates 

meedia väljaannetes 
 Leida efektiivsemad võimalused õppetöö lõimimiseks ja õpilaste 

hindamiseks (hindamiskorra uuendamine) 
 Leida meetodid ja lahendused õpilaste vastutustunde 

kasvatamiseks. 
  

 



HUVIRINGID 
• Rahvatants (õpetajad Krista, Aili, Anneli) E, K, R 

• Ansambel (õpetaja Lii) 

• Näitering (õpetaja Ülle) R, (õpilane Iti-Riin )T  

• Kunstiring (õpetaja Krista) N 

• Animatsiooniõpe (lapsevanem Taavi ja kooli vilistlane Roland) 

e arvuti põhine kunstiring  
• Meisterdamisering (õpetaja Margit) E ja N 

• Korvpall (õpetaja Janika )E 

• Rahvastepall (õpetaja Janika )T 

• Jalgpall (FC Elva, FC Otepää) 



Koolitused 
• Millist koolitust vajavad lapsevanemad? 

 

 

• Õpetajad osalevad oma meeskonnaga 
koolitusel 

"Haridusasutuse digitaristu arendamine" 

 
 



SUURED  PLUSSID 
 On kujunenud süsteem ja korraldatud õppeveerandi 

lõpupäevad 

 On kogunenud õppematerjalid õppekava läbivateks 
teemadeks 

 On leitud võimalused viia õpilased koolimajast välja 

 On teadlikult kujundatud õpilaste väärtushinnanguid 
ja oma-kooli -tunnet 

 On õpetatud õpilased projekte kirjutama 

 On loodud võimalused esinemisteks 

 Oleme saanud projektidelt toetusi 



Meeskonnatööst 
 

Ära kunagi kahtle selles, et väike grupp  
pühendunud inimesi suudab muuta  
maailma.  
 Ainult sellised ongi maailma kunagi  
muutnud. 
                                          Margaret  Maedi     
 
 
 
 
 
 
 
                       
 


