
PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL  

 

Meile iseloomulik 

 Kooli tegevusi veavad eest peale ainekomisjonide veel muud töörühmad – õppeaasta läbiv 

teema, klassijuhatajad, pikapäevarühma kasvatajad, rahulolu (3 töörühma), väärtused, kooli 

kokkutulek, terviseedendus vm. 

 1.klassi õpilane saab tarkusepäeval lillekaunistusega kivi. 

 3.klassi õpilane läbib jalgratturieksami (klassijuhataja valmistab ette, kaasates vajalikke 

spetsialiste, kevadel 2011 sai kujundatud statsionaarne liiklusväljak vana koolimaja õuele). 

 4.klassi õppekavas on informaatika 1t nädalas (ülejäänud klassides lõiming aineõpetusega). 

 5.klassi õppekavas on nn klassi omapärast tulenev 1t nädalas, et saaks rohkem arvestada 

õpilaste omapäraga.  

 5.klassi õppekavas on õpioskuste tund (1x nädalas). 

 8.klassi õppekavas on uurimistöö (kevadel kaitsevad õpilased oma uurimistööd 

õpilaskonverentsil, kuhu on olnud kaasatud sõpruskool Heimtali põhikool). 

 8.klassi õppekavas on karjääriõpetus (ülejäänud klassides lõiming aineõpetusega). 

 8.klassi õppekavas on üleminekueksam, mille aine valib õpilane. 

 Loodussuunaga koolis on meil planeeritud tunnijaotusplaanis vastavatele ainetele mitte 

vähem kui 2t nädalas igale loodusainele. 

 Toimib väga hea koostöö Otepää Looduspargiga (kaasatud ka Otepää gümnaasium) ja Otepää 

Muusikakooliga. 

 Koolis on õpetajatega sama tiim ka kõik teised töötajad, sest toimuvad ühised ettevõtmised 

ning kõik tegelevad ka kasvatustööga. 

 Koolis toimuvad arenguvestlused kõigil tasanditel – nii nagu õpilastega ja lastevanematega, 

nii ka töötajatega (neid nimetame koostöövestlusteks).  

 Kaasamiseks küsime arvamusi kõigilt kolmelt osapoolelt (õpilastelt, lastevanematelt, 

töötajatelt).  

 Kooli arvutiklassile saab lisaks kasutada nn liikuvat arvutiklassi (kuus sülearvutit).  

 Õpetajad kasutavad tundide läbiviimisel kaasaegseid aktiivõppemeetodeid ja IT võimalusi - 

esitlusi, mitmekesiseid veebimaterjale, õppekeskkonda Miksike (nii tasuta kui tasulist osa). 

 Projektiüritustena viiakse läbi näiteks ka kevadised klassiekskursioonid, ainenädalad, kus 

projekti koostavad  õpilased ise (ainenädala viivad õpilased ka ise läbi).  

 Igal kevadel peame ühiselt koolimaja sünnipäeva. 

 Meie traditsioonilised peod on kordumatud, omanäolised ja huvitavad. 

 Üks õpilane kirjutas „Mõtetes oma kooli kohta“, et meie koolil on süda sees. 

 

Veidi statistikat mõne varasema aasta kohta 

 2010-2011 2009-2010 2008-2009 

Õpilaste koguarv  
1.-9.klass 

87 
54 poissi (61%) 
33 tüdrukut (39%) 

101  
61 poissi (60%) 
40 tüdrukut (40%) 

110 õpilast  
64 poissi (58%)   
46 tüdrukut (42%) 

Osalemine 
õpilasvõistlustel  
ja konkurssidel 

 59 õpilast 285-l korral, 
ainealaseid esindamisi 
96 ehk 34% ja spordi-
võistlustel esindamisi 

80 õpilast 241-l korral, 
ainealaseid esindamisi 
66 ehk 27% ja spordi-
võistlustel esindamisi 



189 ehk 66% (175 ehk 
71% poisid ja 83 ehk 
29% tüdrukud) 
Keskmiselt iga õpilase 
kohta 2,6 esindamis-
korda 
Direktori kiituskirju* 
anti välja kokku 128  
(45% kooli esindamise 
kordadest) 

175 ehk 73% (175 ehk 
73% poisid ja 66 ehk 
27% tüdrukud) 
Keskmiselt iga õpilase 
kohta 2,1 esindamis-
korda 
Direktori kiituskirju* 
anti välja kokku 135 
(56% kooli esindamise 
kordadest) 

Aineolümpiaadid Osaleti 8 aines 
Saavutati 2 esimest 
kohta (mat,geo),  
4 teist-kolmandat 
kohta , esinduskordi 
kokku 30  
Kooli vilistlane osales 
rahvusvahelisel füüsika 
võistlusel 

Osaleti 5 aines 
Saavutati 4 esimest 
kohta (geo,fü,mat,bio), 
9 teist-kolmandat 
kohta, esinduskordi 
kokku 40 
 

Osaleti 6 aines 
Saavutati 4 esimest 
kohta (bio,mat,fü,ek),  
4 teist-kolmandat 
kohta, esinduskordi 
kokku 38 
Vabariiklik bioloogia  
5. koht ja III järgu 
diplom, põhikoolidest  
1.koht 8.klasside 
hulgas 

Tasemetööd Edukus 91%-100% 
(100%-3ek,mat, 
6ek,6ku  91%-6mat) 
Kvaliteet 45%-100%  
(100%-3ek,3mat,6ek  
91%-6ku  45%-6mat)    
Keskmine hinne 3,7-5  
(5-3ek,3mat  4,4-6ek, 
6ku  3,7-6mat) 
Võrdlus vabariikliku 
keskmisega, näiteks 
vabariigis 6ku kvaliteet 
85% (vallakoolid) 
 
 

Edukus 100%  
Kvaliteet 88%-90%  
Saavutus 75%-87%   
Keskmine hinne 4-4,2  
Võrdlus vabariikliku 
keskmise hindega,  
meil üldiselt kõrgem 
(näiteks vabariiklik  
6lõ 3,7) 

Edukus 100% (va 6.kl 
mat 92%) 
Kvaliteet 62%-100% 
Saavutus 74%-86%   
Keskmine hinne  
3,9-4,4 
Võrdlus vabariikliku 
keskmise hindega,  
meil üldiselt kõrgem 
eesti keel 3.kl  +0,1  
eesti keel 6.kl  +0,3 
matemaatika 3.kl  +0,1 
matem 6.kl  +0,7 
inimeseõp 6.kl sama  

Eksamid Edukus 100% 
Kvaliteet 75%-100% 
(100%-ik  88%-mat  
75%-ek 
Keskmine hinne  
3,2-4,5 (bio 3,2 ek 3,9 
fü 4 mat 4,1 ik 4,5)  
Võrdlus vabariikliku 
keskmise hindega, 
näiteks vabariiklik 
ek 3,7 (meil +0,2)  
ik 4,4 (meil +0,1) 

Edukus 100% 
Kvaliteet 76%-100%  
Keskmine hinne 4,1-5  
(mat 4,1 bio 4,2 ek 4,3 
ik 4,6 fü 5) 
Võrdlus vabariikliku 
keskmise hindega, 
näiteks vabariiklik 
bio 3,5 (meil +0,7) 
ik 4,3 (meil +0,3) 

Edukus 100%  
Kvaliteet 67%-100% 
Keskmine hinne 3,9-5 
Saavutus 75%-100%   
Võrdlus vabariikliku 
keskmise hindega 
matemaatika  +0,83 
eesti keel   +0,51 
bioloogia  +0,33  
keemia   +0,81 
inglise keel  +0,42     

Ainult „5“ lõpetas õa 22% 22% 23% 

„4 ja 5“ lõpetas õa 36% 34% 25% 

Edukus (lõpetas klassi 99% 98%  



vähemalt kolmedega) 

Parandusõpe ja 
logopeediline abi (ilma 
lasteaiata) 

9% 
LA 3 last 

19% 
LA 5 last 

17% 

Indivudaalne õppekava 9% 11% 5% 

Pikapäevarühmas 
õpilasi 

1.-3.kl  74% 
4.-6.kl  81% 

1.-3.kl  80% 
4.-6.kl  81% 

1.-3.kl  87% 
4.-6.kl  61% 

Lõpetajate edasi-
õppimine sama aasta 
sügise seisuga 

100% 
Gümnaasium-4  50% 
Kutseharidus-4  50% 

90% 
Gümnaasium-16  76% 
Kutseharidus-3  14% 

95% 
Gümnaasium-12  67% 
Kutseharidus-5  28% 

Tunnid arvutiklassis Ühes kuus  46t-85t 

Keskmiselt 67t kuus  

neist ainult 4t on 

informaatika 

  

Osalemine huviringides  86% (klassiti 70%-
100%) 

82% (klassiti 64%-
100%) 

Üritused ja sündmused 
(va õpilaste osalemine 
õpilasvõistlusel ja 
konkurssidel) 

 118  
Keskmiselt toimus 
ühes kuus 13 üritust 
ning õpilaste arvuga 
võrdluses on iga 
õpilase kohta aastas  
1,2 üritust, sündmust 

111 (91 ehk 82% ja 
kooliväliseid 20 ehk 
18%) 
Keskmiselt toimus 
ühes kuus 13,5 üritust 
ning õpilaste arvuga 
võrdluses on iga 
õpilase kohta aastas  
1 üritus, sündmus 

*Direktori kiituskiri antakse maakondliku 1.-3.koha ja vabariikliku 1.-10.koha saavutamisel.  


