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II OSA
ÕPPEASUTUSE LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA
Tallinna Õismäe Vene Lütseum on täiesti tavaline äärelinna kool umbes kümne kilomeetri
kaugusel kesklinnast. Mõistame, et kooli geograafiline asend ei räägi meie kasuks, koolist edasi
on vaid mets, meri ja sood. Meie kasuks ei räägi ka vana ja väsinud koolihoone, oleme linnaosa
ainus renoveerimata kool. Vaatamata nendele suurtele ja rasvastele miinustele, oleme Haabersti
linnaosa suurim 930 õpilasega kool. Majas toimetab korraga üle 1000 inimese (õpilased,
õpetajad, tugispetsialistid ja tehniline personal) ja kõik ühes vahetuses.
Tallinna Õismäe Vene Lütseum on tunnustatud kool, kuhu lapsevanem soovib oma lapse õppime
tuua. Meie koolist saadakse hea haridus, mis omakorda on heaks lähtepositsiooniks
edasiõppimisel. Sellest, kuidas oleme suutnud tagada jätkusuutliku kooli, püüame oma aruandes
välja tuua erinevaid valdkondi analüüsides.
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Tallinna Õismäe Vene Lütseumis alustati õppetööd 1976. aastal Tallinna 40. Keskkoolina, mis
1998. aastal muudeti Tallinna Õismäe Üldgümnaasiumiks ning mis omakorda 2002.aastal
nimetati ümber Tallinna Õismäe Vene Lütseumiks (TÕVL). TÕVL asub Tallinnas, Haabersti
linnaosas, Õismäe tee 28 ja teeninduspiirkonnaks on Tallinn, Haabersti linnaosa. Kooli tegevus
toimub põhimääruse alusel, mis on kinnitatud Tallinna Linnavalitsuse 04.05.2011.a. määrusega
nr. 74. Koolitusluba nr. 3498HTM, mis on välja antud 03.12.2004.a. ministri käskkirja nr 1143
alusel. Tallinna Õismäe Vene Lütseum on munitsipaalomandis olev õppeasutus, kus õppetöö
toimub ühes vahetuses ning õppekeeleks on eesti/vene keel. Kool annab põhiharidust ja
üldkeskharidust peamiselt Haabersti linnaosa vene keelt kõnelevatele õpilastele, vabade kohtade
olemasolul kõikidele soovijaile (Harku, Saku ja Saue vallas puudub venekeelne kool).
Tallinna Õismäe Vene Lütseumil on 38 aasta jooksul olnud 2 koolijuhti, 26 aastat (1976 – 2002)
juhtis kooli karismaatiline juht Larissa Kalinina, kes oskas oma meeskonnaga luua meie koolile
väärika ajalooraamatu. 2002. aastast juhib kooli Rita Juhanson, kelle meeskonna eesmärgiks on,
et õppides ja õpetades on kool jätkuvalt stabiilselt heal tasemel, jätkates traditsioone ja austades
kooli vaimsust, et kõik inimesed, kes meie majas toimetaksid areneksid ja oleksid õnnelikud.
Selles ongi kooli ja hariduse tuum. Kuidas kõik välja kukub näitab aeg.
38 aastat tagasi ei teadnud keegi, milliseks kool ja kooli ajalugu kujuneb. Täna on Tallinna
Õismäe Vene Lütseum üks parimaid koole mitte ainult Tallinnas, vaid ka vabariigis. Meie kooli
õpilased on osalenud edukalt piirkondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, toonud
rahvusvahelistel aineolümpiaadidelt erinevat värvi medaleid. Meie kooli on Tallinn kolmel korral
(2007, 2010, 2015) tunnustatud eduka osalemise eest ülelinnalistel ja vabariiklikel
aineolümpiaadidel, 2013. aastast oleme Tartu Ülikooli innovatsioonikool.
Meid peetakse endiselt üheks Tallinna mainekamaks venekeelseks kooliks. Suurt rõhku pöörame
emakeele, kirjanduse, võõrkeelte, reaal- ja loodusainetele ning majandus- ja ettevõtlusõpetusele.
Traditsiooniks on kujunenud õpilaste aktiivne osalemine ja head tulemused reaalainete ja
loodusainete olümpiaadidel, spordivõistlustel ning suurt populaarsust omab õpilasfirmade
asutamine. Koolis lüüakse kaasa mälumängudes, viktoriinides ning peetakse lugu Eesti
rahvakultuurist. Meil tegutsevad rahvatantsurühmad ning laulukoorid, kool on osalenud viimastel
aastatel nii laulu- kui ka tantsupeol. Meie kooli lõpetajatest on paljud õppinud õpetajateks,
juristideks, samuti on paljud lõpetanud arsti, inseneri või ökonomisti eriala.
Täna õpib koolis 930 õpilast: I kooliaste 263 õpilast, 9 paralleeli
II kooliaste 261 õpilast, 10 paralleeli
III kooliaste 247õpilast, 9 paralleeli
IV kooliaste 159 õpilast, 6 paralleeli
Klassikomplekte on 34, keskmine klassitäituvus on 27 õpilast, kuid I - III kooliastmes on
klassikomplekte, kus õpilasi õpib 32. Igal aastal osaleb eelkoolis ~ 110 õpilast. Kõiki soovijaid
me kahjuks esimesse klassi vastu võtta ei saa.
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Alates 2007.a toimub gümnaasiumiastmes järjepidev üleminek eestikeelsele aineõppele.
Üleminek eestikeelsele aineõppele toimub järjekindlalt kõigi kooliastmete tasemel, ettevalmistus
algab juba algkoolis.
Edukas on kool eesti keele ja eesti kultuuri õppimisega seotud projektitegevus. Osaleme aktiivselt
MEISI-i ja HTM-i projektides.

III OSA
KOOLI MISSIOON, VISIOON JA ARENGUKAVA EESMÄRGID
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi strateegilised eesmärgid tulenevad kooli visioonist ja
missioonist, mis annavad ülevaate kogu meeskonna tehtavast tööst. Kooli missiooniks on vene
või muu mitte-eesti emakeelega õppijatele arendava ja turvalise õpikeskkonna loomine, mis aitab
kaasa õpilase võimetekohasele arengule ja annab konkurentsivõimelise hariduse ning võimaldab
kujuneda aktiivseks ühiskonnaliikmeks, kes tuleb toime nii Eestis kui ka Euroopa Liidus edasiste
õpingute ja oma eluga ning on valmis elukestvaks õppeks.
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Kooli õppekava eeldab algkoolis loovmõtlemise arendamist, tantsukunsti õpetamist ja
majandusalaste algteadmiste kujundamist; põhikoolis pöörame tähelepanu üldhariduse
kvaliteedile ja õpilase mitmekülgsele arengule. Koolis on loodud õpilaste toetussüsteem, kus
arvestatakse õpilase individuaalseid iseärasusi. Tagatud on logopeedi, psühholoogi,
sotsiaalpedagoogi abi. Gümnaasiumiastmes lähtutakse õpilaste huvidest ja eelistustest,
võimaldatakse valikaineid nagu majandusõpetus, ettevõtlusõpetus, eesti ja väliskirjandus,
riigikaitse, Tallinna lugu jne.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi arengukava 2011-2016 üldeesmärk on luua tingimused õpilaste
võimetele vastava põhihariduse ja konkurentsivõimelise keskhariduse omandamiseks.
Arengukava koostamisel on lähtutud riiklikest prioriteetidest ning on püstitatud järgmised
eesmärgid:
•

soodsa õpikeskkonna tagamine;

•

elukestva õpimotivatsiooni tekitamine, tõstmine ja alalhoidmine õpilaste hulgas;

•

tingimuste loomine pedagoogide pidevaks arenguks;

•

soodsa mikrokliima ja ühisväärtuste loomine;

•

üleminek osalisele eestikeelsele aineõppele;

•

toetada muukeelse õpilase lõimimisprotsessi Eesti ühiskonda;

•

turvalisus;

•

keskkonnaalase teadlikkuse arendamine.

IV OSA
SISEHINDAMISSÜSTEEMI LÜHIKIRJELDUS
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Sisehindamise eesmärgiks on hinnata lütseumi tegevuse efektiivsust ning ressursside kasutamise
otstarbekust. Sisehindamine oli suunatud kooli eestvedamise ja juhtimise, personalijuhtimise ja
personalipoliitika, huvigruppidega koostöö, õppe- ja kasvatusprotsessi, ressursside kasutamise
hindamisele. Sisehindamise tulemuste alusel tehakse täiendusi gümnaasiumi arengukavva 20112016 ning on aluseks uue arengukava koostamiseks 2016. aastal.

Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja
kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad,
millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava tegevuskava.
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Eelmine sisehindamise aruanne valmis koolil 2012. aastal ja sisehindamise nõunikuks oli
Tatjana Stepanova. Sisehindamisel lähtusime pideva parendamise tsüklist ehk Demingi
tsüklist: kavandamine – kavandatu teostamine – tulemuste hindamine– parendamine.
Sisehindamise tulemused vormistasime sisehindamise analüütilise aruandena.
Analüüsisime sisehindamiseks kogutud andmeid, et selgitada välja kooli tegevuse
tugevused ning parendusvaldkonnad.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi sisehindamise eesmärgid on:
•
•
•

hariduse kvaliteedi ja kooli arengu tagamine;
kooli tegevusest tagasiside saamine, tegevuse analüüsimine ja järelduste tegemine;
õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkusele hinnangu andmine, järelduste tegemine ja
parendusvõimaluste leidmine.

Sisehindamise põhiprintsiibid on:
•
•
•
•
•
•
•

plaanipärasus;
diferentseeritus;
põhjendatus;
konkreetsus;
tulemuslikkus;
avalikkus;
väärtustamine.

Kooli sisehindamist teostab kooli juhtkond. Kooli sisehindamine koosneb
enesehindamisest ja sisekontrollist. Kooli direktor kinnitab käskkirjaga õppeaasta
sisehindamise prioriteedid ja kava, lähtudes kooli arengukavast, vajadustest ning HTM-i
poolt kehtestatud õppeaasta järelevalve prioriteetidest. Sisehindamise kokkuvõtteid
tehakse:
•
•
•
•
•

õppenõukogu koosolekutel;
juhtkonna nõupidamistel;
ainesektsiooni koosolekutel;
infotundides;
arenguvestlustel.

Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse arengukava tegevuskava, mille põhjal
omakorda ühe aasta üldtööplaan. Kõik töötajad lähtuvad oma tööplaanide koostamisel
kooli üldtööplaanist. Iga-aastase õppeaasta kokkuvõtte põhjal toimub õppeaasta lõpus
arengukava tegevuskava korrigeerimine. Õppeaasta kokkuvõtte tegemise üheks oluliseks
andmestikuks on töötajate eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta kokkuvõtted.
Sisehindamist korraldab koolis kooli direktor.
Alljärgnevalt on esitatud valdkonniti Tallinna Õismäe Vene Lütseumi sisehindamine
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V OSA
SISEHINDAMISE ARUANDE ANALÜÜSIV OSA
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1. JUHTIMINE - eestvedamine ja strateegiline juhtimine
Antud valdkonna eesmärgid:
• Koolil on olemas kinnitatud arengukava, mis toetab kooli eesmärgipärast arengut, määrab meie
eesmärgid ja prioriteedid, kus on lahti kirjutatud kooli missioon, visioon, põhiväärtused ja
arengusuunad
• Strateegiad ja plaanid on seostatud lütseumi missiooni, põhiväärtuste ning eesmärkidega
• Kogu organisatsioon osaleb juhtimisprotsessis
• Õppiv organisatsioon
• Juht kaasab eesmärkide eluviimisesse kõik olulised huvipooled
• Koolis on õhkkond, mis toetab kooli kultuuri tervikuna
Meie tillukeses Eestis on kõige olulisem «maavara» meie inimesed, nende haridus ja haritus, võimekus
ja arukus. Kõik saab alguse perest ja koolist, kuhu inimene satub.
Tallinna Õismäe Vene Lütseum teeb omalt poolt kõik, et Õismäe ei kujuneks üksnes jõukaks magalaks
kesklinna külje all ning püüab pakkuda elukoha läheduses head ja kvaliteetset haridust, mis on üks
kindlamaid võimalusi kodutunde tekkimiseks.
Koolijuht/juhtkond mängib kvaliteetses hariduses olulist rolli. Koolijuht/juhtkond on rollimudel kogu
koolile, selleks, et juhil/juhtkonnal oma ülesannet hästi täita, tuleb mõista pea ja südamega, et oled
rollis, kus vastutad Eesti tuleviku eest – selle eest, milliste väärtushoiakutega inimesed siin kasvavad ja
elavad. Selleks on vaja, et kooli juhtkond oskaks suurelt unistada, näeb suurt pilti ning tunneks end
tänases muutuvas maailmas targa ja kindlana, peab olema selgroog ja mõttekaaslasi, ainult nii on
võimalik viljakas dialoog nii koolis sees kui ka koolist väljas. Meeles tuleb pidada ka seda, et sõnad ja
teod peavad alati ühte sammu käima.
Hea koolijuht peab olema valmis vastutust võtma nii enda kui oma meeskonna tegemiste eest. Juht
üksi ei tee midagi, oluline on, kui tugeva ja professionaalse meeskonna ta suudab enda ümber
koondada. Ja kuidas läbi suuna näitamise ja pingutust nõudvate eesmärkide püstitamise hoida oma
meeskonda motiveerituna eesmärkide täitmisel.
Oleme veendumusel, et koolijuhi/juhtkonna põhiülesanne on suunata ja motiveerida töötajaid
innustuma arengule ja elukestvale õppele isikliku eeskujuga. Üks võimalus on juhtida inimesi eeskuju
kaudu, näidates ise, milline käitumine on organisatsioonis aktsepteeritud ja milline mitte.
Aastatel 2012-2015
• kooli juhtkond on osalenud ja osaleb gümnaasiumi ja põhikooli õppekava üldosa koostamise ja
parendamise HTM-i poolt moodustatud töörühmades (koolijuhina osalesin GRÕK-i töörühmas
2013,
juhtis Pille Liblik)
• kooli juhtkond on aastaid osalenud keelekümblusprogrammi konverentsi loovmeeskonna töös
• koolijuhina olen esinenud erinevate ettekannetega Pärnu VI hariduskonverentsil, majanduskonverentsidel, Tallinna Haridusameti korraldatud konverentsidel, SA Innove poolt korraldatud
konverentsil Koolieksam 2014 ning paljudel teistel haridusüritustel.
• kooli juhtkond on osalenud erinevates Tallinna Haridusameti töörühmades (arengukavade komisjon,
eelarvekomisjon, kvaliteedi auhinna assessor jne.)
• kooli juhtkond toetab uusi projekte ja algatusi - MEISi projekti „Meie Eesti” raames.
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• kooli juhtkond on jaganud arendus-ja juhtimisalaseid kogemusi ja teavet Tallinna ja Ida-Virumaa
koolidele
• kooli juhtkond on olnud lektoriks TLÜ-s (kujundav hindamine, uurimustöö ja koolieksami
korraldamine) ja Junior Achievement Arengufondi koolitajatena
• oleme osalenud kooli meeskonnaga Koolieksami 2014 pilootprojektis
• kooli juhtkond toetab inimeste aktiivsust koolitajatena organisatsioonis ja väljaspool kooli
• kooli juhtkond on toetanud pedagoogide aktiivsust erinevates töörühmades ning koolitajatena oma
koolis kui ka väljaspool kooli (aineolümpiaadide töörühma liikmed – matemaatikas, keemias, inglise
keeles, bioloogias, majandusõpetuses, põhikooli eksamitööde hindamise komisjoni liikmed –
bioloogia, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, ainealased koolitused – majandusõpetus, vene keel,
ajalugu ja ühiskonnaõpetus jne)
• paljud õpetajad on õpikute ja muude õppevahendite autorid, lektorid erinevatel koolitustel, meie
õpetajate trumbiks on IKT ainetunnis.
• täna on meie kooli õpetajad venekoolide lipulaevad, meie kooli arendusmeeskond jagab oma
kogemusi üleminekul eestikeelsele aineõppele gümnaasiumi astmes, kuidas süsteemselt ette
valmistuda aineolümpiaadideks.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi jaoks on täiesti mõistetav, et koolil oma arengukava. Kui koolil ei
oleks oma arengukava, siis vaevalt oleks ka sellised tulemused. Töö peab olema süsteemne, iga edu ja
ebaedu analüüsiv, igaüks teab, mis on tema roll kooliperes, kõik usaldavad kõiki ja ei kahtle teise
kompetentsuses. Ainult niimoodi edasi minnes on võimalik saavutada midagi suurt ja käega
katsutavat. Meie kooli tulemused on tänu inimestele ja nende kompetentsustele.
Kooli arengukava on dokument, mis võimaldab näha kooli jätkusuutlikust. Õnneks me oleme seni
suutnud oma arengukava koostada targalt ja realistlikult, oleme osanud paar sammu ette näha. Tänu
sellele on täna Tallinna Õismäe Vene Lütseum jätkusuutlik, teda aktsepteeritakse ja usaldatakse.
Mõistame, et kõik õpilased ja õpetajad ei saa olla alati number ühed, õnnelikkuse ja rahuloluni jõuame
siis, kui iga õpetaja ja õpilane jõuab enda arengu tipuni. Õpetaja on koolis juht ja eestvedaja, juhendaja
ning looja, terviseedendaja, keskkonnaspetsialist, psühholoog, administraator, dirigent. Kui kõigi
nende asjadega tegutseda, planeerida, opereerida, aruandeid esitada, juhtida, olla nägija, siis on ta
STRATEEG, kes näeb laia pilti, oskab analüüsida ja järeldada, lugeda ridade vahelt seda, mida seal
tegelikult ei ole. Ühesõnaga – käia ajast veidikene ees.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi juhtkonna ülesandeks on luua eeldused ja tingimused töötajate
koostööks ja meeskonnatööks ning luua kõigile mõistetav ühisvisioon kooli väärtustest. Kooli
väärtushinnangud on tegutsemise ja olemise põhimõtted, mis ühendavad meeskonna ühtseks tervikuks
– mängureeglid, millest kogu koolipere liikmed saavad ühtmoodi aru.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolipere peab kõige olulisemaks:
•
ausust
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•
•
•
•
•
•

üksteise hoidmist ja abistamist
hoolimist, hoidmist ja lugupidamist enda ja teiste vastu
vabadust ja valikuvõimalusi
kõigi soovide ja vajaduste arvestamist
austust Eesti kultuuri vastu
austust teiste kultuuride ja rahvaste vastu

Kokkuvõte
Kooli tegevuste koordineerimisega tegeleb kooli juhtkond, kuhu kuuluvad koolijuht, õppejuhid,
metoodik, huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, infojuht, haldusjuht, sekretär. Koolil on hinnataval
perioodil kinnitatud arengukava, milles on selged eesmärgid, põhiväärtused, missioon ja visioon, mis
on keskendunud õpilastele. Üldtööplaanil on seos arengukava, õppekava ja töökavadega, nende
dokumentide koostamisel juhindutakse strateegilistest põhieesmärkidest ja tegevuste osas kirjeldatakse
nende eesmärkide saavutamise teed. Personal planeerib ja analüüsib oma tegevuse tulemuslikkust
lähtuvalt kooli prioriteetsetest tegevussuundadest ja kokkulepitud väärtustest (tööplaanide, kasvatustöö
plaanide, üldtööplaani alusel) ning koolil on ühised kokkulepped koolielu korraldamisel (kinnitatud
kooli kodukord, erinevad koolielu reguleerivad dokumendid). Kõiki koolielu reguleerivaid dokumente
(korrad) arutatakse ja igaühe seisukohta võetakse kuulda/arvestatakse. Kooli dokumentatsiooni (s.h.
õppekava ja erinevad korrad) vaatame üle, redigeerime ja uuendame vastavalt seadusandlikele
muudatustele, töötajate ettepanekutele ja kooli plaanidele. Töö analüüsi ja enesehinnangu aruanded
annavad aluse põhjalikuks ja süsteemseks tagasisideks, võimaldavad arendada organisatsiooni ja
iseennast ning parendada asutuses tehtavat tööd.
Kooli juhtkond võtab ja annab tagasisidet ning valmistab ette otsuste projekte õppenõukogule töö
paremaks korraldamiseks. Analüüsime tehtut, viies läbi arenguvestlusi õpetajatega ja õpilastega
(lastevanematega), eneseanalüüse ja rahuloluuuringuid õpilastele, kooli personalile ja lastevanematele
ja hoolekogu liikmetele. Õppe-kasvatustöö tulemusi analüüsime põhikooliastmetes veerandite ja
gümnaasiumiastmes kursuste lõikes.
Võimalusel püüame arvestada õpilasesinduse ettepanekute ja pöördumistega, mis on välja tulnud
õpilaste aruteludest ja küsitlustest.
Õppe-kasvatustöö paremaks korraldamiseks ja juhtimiseks on moodustatud nii alalisi kui ka ajutisi
töörühmi/komisjone: ainekomisjonid, nõustamiskomisjon, klassijuhatajate töörühm, tervist edendav
töörühm, kriisimeeskond.
Meeskonnatöö oskuste kujundamiseks ja kõigi töötajate kaasamiseks kasutame sageli erinevaid
sisekoolituse vorme ja projektitööd. Tallinna Õismäe Vene Lütseumi üldtööpõhimõte on
meeskonnatöö - s.o. koostöö õpilaste, õpetajate, lastevanemate, teenindava personali ja kohaliku
omavalitsuse vahel. Kõigil on õigus ja kohustus osaleda koolielu planeerimisel, läbiviimisel,
analüüsimisel ja kokkuvõtete tegemisel (osalusdemokraatia). Koolis korraldatakse ühised koolitused
kogu meeskonnale, koolitusi korraldatakse vastavalt koolitusplaanile, õpetajate vajadustele või seatud
eesmärkide saavutamisele; saadakse tagasiside koolitusest (metoodiline päev, ainesektsiooni
koosolekul info jagamine), toimuvad traditsioonilised pidulikud õppeaasta alustamised ja lõpetamised,
tervisepäevad; kalendriaasta lõpus tunnustatakse aktiivseid, kooli arengusse vabatahtlikult panustavaid
õpilasi ja õpetajaid. Koolil on tagatud kontroll õpetamiskvaliteedi üle. Kooli tegevust kajastame
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erinevates infoallikates (kodulehekülg, facebook, ajalehed); toimiv, õigeaegne info jagamine (e-post,
mis ühendab erinevaid koolistruktuure); õpilastel ja vanematel on ülevaade koolis toimuvast
infostendi, kooli kodulehekülje, e-kooli foorumi, vanemate koosolekute ja klassijuhatajatundide
kaudu; tihe ja tõhus koostöö erinevate huvigruppidega.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi koolipere osaleb meeskonnana asutuse töö planeerimises, tegevustes,
analüüsis ja parendusettepanekute tegemises. Saadakse aru meie kooli tegutsemise põhimõtetest.
Töötajad tahavad panustada organisatsiooni arendustöösse. Personali hinnang meeskonnatööle
tervikuna (arenguvestlused, enesehindamise analüüsid, rahuloluuuring) näitab, et asutuses toetatakse
kõikide osalemist (osalusjuhtimine). Kooli juhtkond innustab oma tegevusega personali koostööle.
Tugevused
•

Koolijuhtkond valutab südant mitte ainult oma kooli käekäigu eest, vaid meie tillukese Eesti
käekäigu eest, sest haridus on tuleviku vundament

•

Juhtkonnal on palju mõtteid ja ideid, kuhu kool peab edasi liikuma

•

Juhtkonda usaldatakse ja temaga tullakse kaasa

•

Juhtkond seisab nii oma õpetajate kui ka õpilaste eest

Parendusvaldkonnad
•

Kaasata vilistlasi kooli arendustegevusse

•

Luua kooli sisekommunikatsioonisüsteem, soovitud tulemus – kogu kooliinfo on kättesaadav
kooli sisevõrgus

•

Suunata igal aastal vähemalt üks ainekomisjoni esimees juhtimiskoolitusele
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1. PERSONALIJUHTIMINE
Antud valdkonna eesmärgid:
•
•
•

kõik ametikohad on täidetud kvalifitseeritud personaliga
koolis töötavad professionaalsed õppimis- ja õpetamisoskustega õpetajad
kõik tunnetavad end vajaliku ja hinnatuna

2.1 Personalivajaduse hindamine ja uute töötajate värbamine
Vastavalt kooli eesmärkidele toimub ametkohtade analüüs, mille tulemusena selgub
personalivajadus töö tulemuslikumaks korraldamiseks. Õppeaasta lõpul analüüsime õpetajate
töökoormusi ning kavandame neid järgmiseks õppeaastaks vastavalt vajadustele. Õpetajate
koormust kavandame lähtuvalt õpetaja kvalifikatsioonist ja töötulemustest (tasemetööde/eksami
tulemused, aktiivsus). Analüüsime pedagoogide liikumist ja vanuselist struktuuri. Töölt
lahkumise peamisteks põhjusteks on tähtajaline tööleping või vanaduspensionile jäämine.
Erilist tähelepanu kaadritele pöörame seoses keelekümblusprogrammis osalemisele ja
üleminekuga eestikeelsele aineõppele.
Õpetajate ja teiste töötajate vabade ametikohtade täitmine toimub koolijuhi eestvedamisel
konkursi alusel. Uute töötajate värbamisel kasutatakse erinevaid meetodeid: meedia, tööportaalid,
isiklikud kontaktid.
Töötaja sobivuse üle otsustamisel arvestatakse erinevaid tingimusi nagu kvalifikatsioon,
isikuomadused, intervjuu tulemused, eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel, lisaväärtused.
Lõpliku otsuse töölevõtmiseks langetab koolijuht.
Töötajatele on koostatud ametijuhendid ja reeglid töökorraldusele, mida uuendatakse vastavalt
seadusandluse muudatustele ja vajadustele. Töötajate andmebaasi üle peab arvestust kooli
sekretär.
2.2 Personali arendamine
Elukestev õppimine on eesmärk, mille realiseerimisele aitame koolis igati kaasa. Kooli
jätkusuutlikkuse üks näitajatest on kvalifitseeritud ja õpihimuline kaader. Personali koolituste
kavandamine tuleneb õppeaasta eesmärkidest ja sisehindamise tulemustest lähtuvalt. Ulatusliku
koolitusvajaduse korral kasutame sisekoolituse võimalust. Teretulnud on vastastikune tundide
külastamine. Igal õpetajal on õigus osaleda lähtuvalt kooli arengukava eesmärkidest erinevatel
koolitustel ja kohustatud andma lühikese ülevaate kursustel omandatust, neid teadmisi
edastatakse ainekomisjonide kaudu. Direktori käskkirjaga nimetatakse mentor, kelle ülesandeks
on toetada ja suunata uut õpetajat. Kooli juhtkond otsib võimalusi personali eesti keele oskuse
parendamiseks (koolisisesed kursused, projektides osalemine, ühised eestikeelsed
koolitused/väljasõidud). Häid võimalusi kogemuste saamiseks ja jagamiseks pakub Tallinna
Õpetajate Maja ainesektsioonid, mille tööst võtab pedagoogiline personal aktiivselt osa ning kus
on töökeeleks eesti keel. Koolis on mitmeid õpetajaid (10), kes koolitavad õpetajaid nii meie
koolis kui ka üle kogu vabariigi.
2.3 Personali kaasamine ja toetamine:
14

Õpetajad on kaasatud juhtimisprotsessi meeskonnatöö, erinevate töökoosolekute ja õppenõukogu
koosolekute kaudu. Pedagoogilisel personalil on võimalus osaleda erinevate töörühmade ja
komisjonide töös. Koostöös on koostatud koolitööd puudutavad dokumendid (arengukava,
arenguvestluste läbiviimise kord, kooli kodukord, koolitusplaan, personalipoliitika, uurimistööde
koostamise juhend jne). Koolis toimib aineteõpetajate koostöö integreeritud tundide, ühiste
ürituste ning ainenädalate kaudu. Meeskonnatöö oskuste arendamiseks oleme korraldanud kogu
kooli personalile erinevaid õppepäevi, õppekäike ja ühiseid väljasõite.
Anname töötajatele motivatsiooniga seotud tööülesandeid, nt erinevate ürituste korraldamine,
erinevate projektimeeskondade eestvedamine ja juhtimine koos otsustusõigusega jms. Koolis on
moodustatud töökeskkonna nõukogu. Töötajad läbivad perioodiliselt tervisekontrolli. Oleme
korraldanud koostöös kooli töötajate ametiühinguga personalile erinevaid tervist parendavaid
üritusi. Noori õpetajaid ja uusi töötajaid toetavad kolleegid ja juhtkond, uutele töötajatele
määrame juhendajad-mentorid.
2.4 Personali hindamine ja motiveerimine:
Õpetajate töö hindamiseks kasutame sisekontrolli ja enesehindamist. On loodud
enesehindamisaruande vorm ning eneseanalüüsi põhjal viime läbi arenguvestlusi, mille käigus
on igal õpetajal võimalus koolijuhi või õppejuhtidega läbi arutada töötulemused, saada ja anda
tagasisidet, tunnustada, motiveerida ning püstitada eesmärgid järgmiseks õppeaastaks. Õppejuhid
kontrollivad
aineõpetaja
ametijuhendis
sätestatu
täitmist
pedagoogide
poolt.
Keelekümblusprogrammi raames toimuvad viieminutilised tunnivaatlused ja nõustamine.
Töötajatele maksame lisatasusid ja preemiaid vastavalt töötulemustele. Kalendriaasta lõpus
tunnustame neid õpetajaid, kes on kaasa aidanud kooli arengule.
Kokkuvõte
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi personal on stabiilne, kvalifitseeritud ja arvestatavas tööeas.
Hinnatava perioodi lõpus oli koolil komplekteeritud kõik õppekava täitmiseks ja õpilaste arengu
tagamiseks vajalikud ametikohad, koolis töötab 66 õpetajat (sh 2 lapsehoolduspuhkusel).
Pedagoogide kõrget kvalifikatsiooni kinnitavad:
•
•
•
•
•
•

kõrged riigieksamite tulemused
õpikute koostamine ja retsenseerimine
meie kooli õpetajad on teiste koolide õpetajate koolitajad
osalevad linna ja riigi tasandil erinevates töörühmades (piirkonnavooru
aineolümpiaadide korralduses ning põhikooli eksamitööde ettevalmistuses ja
paranduses, on kvaliteedi assessorid, kogemuste vahetajad)
kõrged kohad aineolümpiaadidel ja erinevatel konkurssidel
hea õppeedukus.

Koolis on stabiilne õpetajate koosseis 2014/15:
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Personali vanuselise koosseisu analüüs näitab, et pedagoogide vanuserühmade suurus on piisavalt
tasakaalus, eksisteerib 5 vanuserühma. Õppeasutuses töötab õpetajaid kõigist vanuserühmadest,
mis loob õpilastele võimaluse saada õpetust ja teha koostööd erinevate kogemuste ja vanuse
pedagoogidega. Õpetajad soolise kuuluvuse järgi: naisõpetajaid 59 ja meesõpetajaid 7.

Tallinna Õismäe Vene Lütseumi töötajate/pedagoogide voolavus
2013

2014

2015

Töölt
lahkunud
kokku, sh
16

9

8

Poolte kokkuleppel

7

3

4

Tähtaja
möödumisel

9

6

4

Koondamine

0

0

0

Võetud tööle

13, sh

11, sh

10, sh

Tähtajatu TL

5

7

4

Tähtajaline TL

8

4

6

Võetud
tööle 5
noored õpetajad:

8

4

ülikooli lõpetajad

4

0

0
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ülikoolis õpivad

5

4

4

Tähtajaline tööleping sõlmitakse töötajatega, kes omandavad kõrgkoolis vajalikku haridustaset
või kellel puudub vajalik eesti keele oskus. Täna on koolis kolm õpetajat, kellel puudub nõutav
eesti keele oskustase B2.
Tunnustused hinnataval perioodil
Kool on esitanud 2014. aastal majandus-ja ettevõtlusõpetaja Niina Sidorenko vabariiklikule
tunnustusüritusele „Eestimaa õpib ja tänab“, kus õpetaja sai haridusameti ja HTMi tunnustuse,
Riho Pätsi Koolimuusika tunnustas 2014. aastal silmapaistvaid muusikahariduse edendajaid ja
laureaadiks sai meie kooli muusikaõpetaja ja koorijuht Ljudmila Sjomina, kelle juhendamisel on
meie kooli koorid osalenud erinevatel laulupidudel, viimane oli 2014. aastal üldlaulupeol ning
aastal 2013 eesti keele õpetaja Elvi Vaarmann, aastal 2014 matemaatikaõpetaja Tatjana
Pereskokova ja aastal 2015 eesti keele õpetaja Erika Jalakas said Haabersti Parima õpetaja tiitli.
Pedagoogide rahuloluküsitluste tulemuste analüüsist selgub, et kõrge on personali rahulolu kooli
maine ja õpitulemuste üle ning ollakse rahul enda arenguvõimalustega koolis, samuti hinnatakse
koostööd õppeasutuse juhtkonnaga ning hinnatakse koostööd nii kolleegide kui ka õpilastega.
Kuna oleme ainus renoveerimata venekeelne kool Tallinnas ning seetõttu pole pedagoogid rahul
töötingimustega, paljudel õpetajatel puudub oma klass ehk töökoht ning see tekitab tunde, et
õpetaja tööd ei hinnata, vaid lastakse tal joosta ühest klassist teise, see aga ei võimalda õpetaja
töös kasutada kõiki kaasaegseid töövahendeid, mis toob omakorda kaasa õpetajate töö
motivatsiooni languse ning tunde, et sinu tööd ei hinnata. Rahulolematus on ka töökorralduse
poole peal. Kool töötab ühes vahetuses 930 õpilast ning ruumipuudust on tunda kõikjal, see aga
on üks põhjustest rahulolematuseks töökorralduse poole peal.
Lahendusena näeme, et kool lähiajal renoveeritakse õppeaastaks 2016/2017 ja õpetajad saavad
endale kaasaegsed töökohad ja töövahendid.
Tugevused
Kooli personal on stabiilne, kvalifitseeritud ja arvestatavas tööeas
Kool tunnustab igal aastal oma õpetajaid
Koolil on oma personali- ja koolituspoliitika
TÕVL-i õpetaja on uhke, et töötab just siin
Parendusvaldkonnad
•

Koostöös personaliga luua ja rakendada uus töötajate motivatsiooni-ja tunnustussüsteem

•

Parendada õpetajate töötingimusi ja töökeskkonda
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•

Tähtsustada õpetajate eeskuju andvat rolli ühiskonnas toimuvate protsesside hindamisel ja
mõjutamisel

•

Leida kooli noori ja tegusaid õpetajaid

2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA
Põhimõte
Kogu kooli personal lähtub põhimõttest, et koolil on võimalik enda missiooni täita vaid siis, kui
kõikide huvigruppidega on hea koostöö. Koostöö põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel ja
lugupidamisel. Koolis peetakse oluliseks kõigi huvigruppide arvamust kooli tegevuste suhtes.
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi huvigrupid: lapsevanemad, teised koolid ja lasteasutused,
vilistlased, hoolekogu, õpilasesindus, keelekümbluskeskus, järgmise tasandi õppeasutused,
huvitegevusega tegelevad organisatsioonid, kultuuriasutused, politsei, sotsiaalamet, tervisekaitse,
lastekaitse, päästeamet, meedia, fondid ja programmid.
Antud valdkonna eesmärgid:
•
•
•
•
•
•

Lapsevanemad on õppeprotsessiga rahul
On loodud võimalused õpilaste enesearendamiseks ja eneserealiseerimiseks väljaspool
kooli
Koolil on ettekujutus vilistlaste edasisest elukäigust ja saavutustest
Sujuv koostöö hoolekoguga
Õpilased on teadlikumad oma valikutest ja haridustee jätkamisest
Ühiskonnal on huvi kooli vastu, mis omakorda toob kooli uusi õpilasi

1.1. Koostöö kavandamine

Õppeaasta alguses klassijuhatajad planeerivad lapsevanemate koosolekud ja nende teemad,
üldkoosolekute kuupäevad on fikseeritud üldtööplaanis. Vähemalt kord aastas uuendame
vanemate kontaktandmeid. Õppeaasta alguses koostavad klassijuhatajad arenguvestluste
toimumise kuupäevad. Õpilasesindus koostab tööplaani.
Lapsevanemad on kooli peamiseks koostööpartneriks. Lastevanematega koostöö planeerimisel ja
eesmärgistamisel lähtume õppeaasta prioriteetidest ja eesmärgist. Töö sisuliseks eesmärgiks on
lapsevanema kaasamine lapse arenguprotsessi kujundamisel. Lapsevanemad annavad tagasisidet
kooli tegevuse kohta tervikuna - osalevad lapse arenguvestlusel ja vastavad rahuloluküsitlusele.
Osalevad hoolekogu kaudu kooli tegevuse analüüsimises ja arendustegevuses. Eesmärgi
saavutamiseks teeme järgmist: lastevanemate üldkoosolek, rahulolu küsitlused lastevanematele,
pakume tugispetsialistide nõustamisteenust.
Õpilasesinduse (ÕE) tegevuse eesmärk on esindada ning kaitsta õpilaste huve, leida koostöös
kooli juhtkonnaga võimalusi õpi-ja puhkekeskkonna parendamiseks, aidata sisustada tunnivälist
aega erinevate ühisürituste korraldamisega (traditsioonilised üritused), koolielu korraldamisele
kaasaaitamine (kooli kodukorra täitmise kontroll, klassijuhatajatundide korraldamine,
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pikapäevarühmades õpetajate abistamine algklasside õpilaste vahetunni sisustamine). ÕE
töövormiks on koosolek (kord kuus, vajadusel tihemini), mille käigus planeeritakse tegevusi
sündmusteks ning arutatakse koolieluga seotud küsimusi. ÕE teeb koostööd teiste Tallinna
koolide õpilasesindustega, korraldades ühiseid koolitusi (2 korda õppeaastas).
Hoolekogu istungid toimuvad regulaarselt plaani järgi. Hoolekogu aitab kaasa kooli arengule.
2014. aastal hoolekogu initsiatiivil korraldati lastevanemate üldkoosolekud, kus otsustati
pöörduda koolipidaja poole ühise sõnumiga, et koolihoone on vana ja väsinud ning koolipere
ootab koolihoone renoveerimist, hoolekogu koostas ühise läkituse Tallinna linnapeale ja sellele
koguti 1600 allkirja.
Koolivilistlased on haaratud erinevatesse koolitegemistesse - kooli sünnipäevad, töötalgud,
esinemised õpilastele ja õpetajatele.
Koolil on hea koostöö erinevate Eesti kõrgkoolidega (TTÜ, TÜ, Tartu Ülikooli Teaduskool,
TLÜ). Tutvustatakse erinevaid erialasid ja õppimisvõimalusi. Tihedamad kontaktid on Tartu
Ülikooliga, Tallinna Ülikooliga - võtame praktikale üliõpilasi, kes on valinud pedagoogika suuna
ning pedagoogid osalevad aktiivselt täiendkoolitustel. Meie õpilased osalevad Tartu Ülikooli
Teaduskoolis, täiendavad oma teadmisi keemias, matemaatikas ja bioloogias.
Haabersti Vaba Aja Keskus, Õismäe raamatukogud, Nõmme noorte- ja spordikeskus on olulised
koostööpartnerid õpilaste huvitegevuse toetamisel, vaba aja sisukal veetmisel ja projektidel
põhineva koostöö läbiviimisel.
Tõhusat koostööd teeme Kadaka Põhikooliga, kus õpivad erivajadustega lapsed. Meie kooli
õpilased külastavad ja tutvuvad kooliga, esineme erinevatel üritustel ja kutsume nende kooli
õpilasi endale külla.
Päästeamet, politsei, kaitsevägi, kaitseliit ja kiirabi viivad läbi praktilisi teemapäevi.
Aastaringne koostöö toimub Haabersti linnaosa venekeelsete lasteaedadega.
Koolil on partnerkoolid Lätis, Venemaal ja Skandinaavias. Tänu sellele on meie õpilastel ja
õpetajatel võimalused osaleda ühisprojektides, tutvutud riikide haridussüsteemidega ja koolidega.
See on oluline võõrkeelte praktiseerimisel ja silmaringi laiendamisel.
3.2. Avalikkussuhted
Kooli tegevus erinevates valdkondades kajastub Haabersti linnaosa ajalehes „ Haabersti
Postipoiss" (ilmub 1 kord kuus) -kooli õppetöö tulemused, osalemised ja tulemused üritustelt,
õppekäigud, koostöö vanematega, pedagoogide ja õpilaste kirjutised, looming, uudised jms.
Ajalehe tiraaž on 19 500 eksemplari ja see jõuab tasuta postkasti igale Haabersti linnaosa
elanikule. Ajaleht on kakskeelne. Samuti on meist kirjutatud Õpetajate Lehes, Postimehes,
Õhtulehes ning ETV-s ning venekeelses RTR 1-s ja Tallinna TV-s.
Kokkuvõte
Huvigruppide panus organisatsiooni ja õppija arengusse on arvestatav ja vajalik. Tallinna Õismäe
Vene Lütseumil on toimivad partnerlussuhted. Koostöö huvigruppidega toetab õppeasutuse ja
õppija arengut. Lastevanematega on hea kontakt, mida näitavad arenguvestlused, Lastevanemate
rahulolu kooliga on tõusnud, kuid klassitäituvus tekib nii lapsevanemates kui ka pedagoogides
muret. Lapsevanemad teavad, kelle poole pöörduda abi saamiseks probleemide lahendamisel.
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Kooli õpilasesinduse tegevus on aktiviseerunud. Korraldame regulaarselt kohtumisi politsei
esindajatega suitsetamise, uimastite ja alkoholi tarbimise ennetamise eesmärgiga. Korraldame
regulaarselt seminare tuleohutusest, vähemalt kord aastas (sügisel) evakueerimisõppuse, õpilased
tutvuvad päästeametnike tööga, käies ekskursioonidel. Koolil on välja töötatud tegevusplaan
kriisiolukordades.
Tänu projekti tegevusele oleme loonud koolis turvalise õpikeskkonna. Oleme osalenud erinevates
projektides, kus tegevusest võtavad osa õpilased (1.-12. kl), projektitegevusse kaastakse kooli
kõik pedagoogid. Projekti raames korraldame õpilasvahetust Tallinna Arte Gümnaasiumiga,
külastame Eestimaa erinevaid paiku, tutvume tuntud ja tunnustatud Eestimaa inimestega
(kirjanikud, sportlased, poliitikud). Veel osaleme rahvusvahelistes projektides:
• Comenius Regio projekt ICE "Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös
kogukonnaga".
Projekti kestus: 01.08.2013 – 31.07.2015
Projekti eesmärkideks on koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste teadmiste ja oskuste parendamine
kujundava hindamise arendamise kaudu, kogukonna aktiivne kaasamine õpiprotsessi ning
headest kogemustest õppimine partnerregioonides - Tallinnas ja Norfolkis, Inglismaal.
Tegevused:
Tallinna ja Norfolki partnerregioonide vahel heade kogemuste ja meetodite jagamine ja sobiva
juurutamine õppimise ja õpetamise protsessis, kujundava hindamise koolitusseminaride ja
õppevisiitide läbiviimine õpetajatele ja koolijuhtidele
kogukonna aktiivne kaasamine õppimise protsessidesse mitteformaalsete praktiliste töötubade
kaudu tervise edenduse, kunsti, kultuuri, traditsioonide ja pedagoogilise arengu valdkonnas, sh
elektroonilise hea praktika kogumiku ja koolitusmaterjalide koostamine.
• EL URBACT II pilootprojekt
Tallinna Haridusamet osaleb EL URBACT II pilootprojektis, mille eesmärgiks on GeniUS
mudeli rakendamine Tallinna haridusasutuste arendamisel.
GeniUS mudel on mõeldud paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel
linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid. Yorki linn Inglismaal algatas GeniUS
mudeli uute ideede, loovuse, koostöö ja innovatsiooni edendamiseks, kus parimad lahendused
leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel.
Projekti töörühm ootab kõikide huviliste uudseid ideid ja häid mõtteid: “Kuidas kujundada
kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?”
• Koostöös Norra ja Islandiga osaleme rahvusvahelises programmis “ Using Social Studies
and Languages to Teach Sustainability at the Upper Secondary Level“, kus
põhirõhk on sotsiaalainetel. Programmi kestvus on01.09.2014 – 31.03.2016
• Osaleme programmis „ Märka ja aita“:
2013.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond
941 eurot
Loomade Hoiupaik MTÜ
60 eurot
2014.
Tallinna Lastehaigla Toetusfond
1353 eurot
2015 Tallinna Lastehaigla Toetusfond
1137 eurot
Oleme leidnud keelekümblusprogrammi partnerkooli, kelleks on Narva Vanalinna Riigikool.
Kool osaleb juba aastaid sellistes projektides nagu „Miksike”, „Pranglimine”, „Minu riik”,
„Euroopa koolis”, ”Suitsuprii klass”, ”Tervist edendav kool”, ”Liiklusohutus” „Väike
elupäästja“, „Liiklusäss“ jt.
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Info kooli tegevuste kohta on partneritele kättesaadav. Koolis toimuvad üritused on kajastatud
linna ajakirjanduses ja kooli veebilehel. Rahulolu - uuringu tulemuste põhjal rahulolu protsent
huvigruppidega tehtava koostöö osas hea.
Tugevused
Erinevate huvigruppidega on hea ja ladus koostöö.
Lapsevanemad usaldavad kooli, koostöö toimub paljude koolide, lasteaedadega, teatrite ja
muuseumidega ning loomulikult ka ülikoolide ja koolipidajaga. Mujalõpet arendame Tallinna
Loomaaiaga ja Vabaõhumuuseumiga ning terviseklubidega Haaberstis.
Õpetajad mõistavad vajadust luua erinevate partneritega erinevaid koostöövorme – mujalõpe
Parendusvaldkonnad
•

Hoolekogul anda rohkem informatsiooni oma tegevuse kohta, koosolekute protokollid
koheselt kooli kodulehele

•

Pakkuda lapsevanematele koolitusi - teema valikul arvestame vanemate soove

•

Teeme kooli kodulehel info lihtsamalt ja operatiivsemalt kättesaadavamaks

•

Tugevdada koostööd ja sõlmida koostöölepingud järgmise taseme haridusasutustega, et
pakkuda gümnaasiumi õpilastele valikkursuseid

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE
Antud valdkonna eesmärgid:
•

•

eelarve koostamine lähtub arenguprioriteetidest ning töötajate ja õpilaste soovidest ja
vajadustest
inforessursid on
korraldamisel

vahendiks

õppeasutuse

töö

efektiivsemal

organiseerimisel

4.1. Eelarve juhtimine
Kooli finantseerimine toimub:
- riikliku ja kohaliku eelarve kaudu, mille kujunemise aluseks on õpilaste arv;
- omatulude teenimise kaudu;
- erinevate projektide kaudu.
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ja

Eelarve projekti töötab välja kooli- ja haldusjuht ning seejärel kooskõlastatakse hoolekogu,
õppejuhi, IT juhi ja raamatukogujuhatajaga. Ressursse kasutame efektiivselt, eelarve on
realiseeritud täies mahus ning vastavalt meie tegelikele vajadustele ja arengukavas esile toodud
prioriteetidele. Allüksuste kulude kasutamise ja järgimise ning aruandluse oleme delegeerinud alla
(haldusjuhile, IT juhile, raamatukogujuhatajale, huvijuhile). Aastaeelarve täitmist jälgib
koolijuht ja esitab täitmise kohta aruande hoolekogus ning infotunnis.
Suuremate varade soetamisel ja teenuste ning tööde teostamisel võrdleme hinna ja kvaliteedi
suhet vähemalt kolme hinnapakkumise alusel.
Omateenitud vahendite eelarve mahtusid oleme võrrelnud samasugustes tingimustes koolide
omateenitud vahenditega ning võime öelda et oleme hästi omatuluteenimisega
hakkama saanud. Omatulu teenime võimla ja aula rendist, samuti eelkooli teenuse
pakkumisest. Koolil pole ei oma kooli staadionit ega ujulat ja oleme ainus
renoveerimata kool linnaosas, kuid omatulu teenime üle 45 000 euro.
4.2 Inforessursside juhtimine:
Kooli arendamise üheks prioriteetseks ja eelisarendatavaks valdkonnaks on muutunud
kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite hankimine, kasutuselevõtmine ja uuendamine.
Kasutame maksimaalselt e-kooli võimalusi lapsevanemate informeerimiseks. Internetiühendus on
olemas igas kabinetis, ruumid on osaliselt varustatud traadita internetiühendusega, kasutame
õppeportaali Miksike, õpikeskkondi Titan, Moodle, VIKO, EHIS-registrit (juhtkond). Uuendame
ametlikku veebilehte pidevalt. Teisel korrusel asuv infotabloo edastab operatiivselt kõige
aktuaalsemat informatsiooni.
Koostöös HITSAga ja oma kooli infojuhiga on kolmeaastasel perioodil koolitatud personali:
juhtkonna liikmeid, pedagoogilist personali ja teenindavat personali. Õppetöös osaletakse
erinevatel interaktiivsetel viktoriinidel ja konkurssidel (pranglimine).
Raamatukogus toimib RIKS haldusprogramm. Raamatukogu tegevus toetab igati õppeprotsessi,
EHIS-e süsteemi edastab ja korrigeerib andmeid sekretär.
Kolmeaastase perioodi jooksul on pidevalt uuendatud riistvara, hangitud tehnilisi
esitlusvahendeid ja koolitatud personali. Varustatus IT vahenditega ei ole piisav. Ühiskonna kiire
areng IKT valdkonnas tingib vajaduse ajaga kaasas käia ja seega õpikeskkonda vastavalt
arendada.
1.3. Säästlik majandamine ja keskkonnahoid:
Koolis on renoveeritud oaliselt kooli elektri- ja küttesüsteem ning paigaldatud automaatne
tuletõrje- ja signalisatsioonisüsteem, kuid see ei taga automaatse tulekahjusignaalisatsioonisüsteemi keskseadmesse tuleva tulekahjuteate edastamist Häirekeskusesse.
Turvateenust pakub Caesari Turvateenistuse AS, kuid kooli territooriumil puuduvad
valvekaamerad, puhastusteenust osutab AKO Eesti OÜ. Kooli õppe-ja üldotstarbelised ruumid
ning territoorium ei vasta põhikooli ja gümnaasiumi tervisekaitse eeskirjadele. Paljud mured ja
raskused on seotud just koolimaja kaasajastamisega. Koolimaja on ülerahvastatud, korraga
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toimetab majas 1050 inimest. Kooli söökla ei jõua kõiki õpilasi mõistliku aja jooksul toitlustada,
on vaja laiendada sööklasaali, et korraga saaks toitlustada ühe kooliastme.
Kokkuvõte
Koolihoone õppekorpus on neljakorruseline, mille juurde kuulub kahekorruseline
juhtkonnakorpus, söökla, aula. Kooli materiaalne olukord on rahuldav, töökeskkond on puhas,
maitsekalt kujundatud ja võimaluste piires kaasajastatud teenitud omavahendite arvelt. Kooli
eelarve ei võimalda hoone ulatuslike renoveerimistööde läbiviimist. Koolihoone vajab täielikku
renoveerimist.
Hinnataval perioodil on soetatud õppevahendeid järgmistele ainesektsioonidele: kehaline
kasvatus, loodusained, matemaatika, võõrkeeled, muusika, käsitöö ja tööõpetus. Õpikeskkonna
vastavust tööohutusnormidele (valgus, müra, õhuvahetus, ruumide temperatuur) on pidevalt
jälgitud ja kontrollitud, ettekirjutused täidetud. Tegeleme õpilaste ja õpetajate keskkonnaalase
teema koolitamisega ja informatsiooni jagamisega, kuidas säästlikult majandada.
Hinnataval perioodil oleme osalenud mitmetes projektides (MEIS, HITSA jne), mis on aidanud
kooli eelarves kokku hoida. Õpetajad osalevad aktiivselt keelekümbluskoolitustel, mis on
õpetajatele tasuta.
Hinnataval perioodil on koolis 2 arvutiklassi (kokku on koolis 125 arvutit), 24
multimeediaprojektorit, 4 dokumendikaamerat, 8 puutetahvlit, SENTEO, TV koos video ja DVDmängijaga, CD-mängijad.
Põhikirjanduse kogus on olemas ilukirjandus, sõnastikud, teatmeteosed, õppekirjandus,
entsüklopeediad. Õppekirjanduse kogus on õpikud, CD-plaadid, DVD-id, kassetid, seinakaardid
ja pildid, gloobused jm. Kooliraamatukogu fondi täiendatakse pidevald eesti autorite teostega
ning sõnastikega.

Tugevused
Koolis on suur õpilaste arv
Kool teenib arvestaval määral omatulu.
Kool pole hinnataval perioodil eelarvega lõhki läinud ning kasutab eelarves lisavahendeid
projektitegevusest.
Koolipere oskab säästa ja hoida koolivara
Parendusvaldkonnad
•
•

Taotleme koolihoone täielikku renoveerimist
Leiame rohkem võimalusi ja rahalisi vahendeid (KOV, erinevad projektid) õpi- ja
töökeskkonna kaasajastamisele ja arendamisele
• Taotleme rahalisi vahendeid erinevast projektidest
• Uute arvutite muretsemine, kuna 20% kasutusel olevatest arvutitest on vananenud
• Kooliserveri väljavahetamine, kuna serveri võimsus ja kõvaketta maht on liiga väike
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•

Parendada õpilaste toitlustusega seotud küsimusi (üks kooliaste sööb ühes vahetunnis, see
on ~320 õpilast
• Kujundada raamatukogust teabe-ja infokeskus

5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS
Antud valdkonna eesmärgid:
•

õppijatele hea põhihariduse ja üldkeskhariduse andmine ja seeläbi eduka toimetuleku
ning haridustee jätkamise tagamine
• Tänu õppekava integratsioonile õpilased näevad ainetevahelisi seoseid ja rakendavad
õpitud teadmisi elulistes olukordades
• Õppijatele on loodud tingimused ja võimalused kvaliteetse hariduse saamiseks ja
mitmekülgseks arenguks
• Huvitegevusega on kindlustatud õpilaste mitmekülgne areng
1.1.Õppetöö valdkond
Õpilase õppimise ja arengu toetamise eesmärgiks on kõigi, sh. HEV õpilaste 100% õppeedukus.
Igal õpilasel peab olema eduelamus. Õpilase toetamisel oleme saavutanud häid tulemusi tänu
järgmistele meetmetele: konsultatsioonid ning individuaalne õpiabi, keeleabi, pikapäevarühmad,
kontrolltööde graafikud, klassikursuse kordajate toetamine (tervislikel põhjustel),
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi tugi ja nõustamiskomisjoni soovitused, lastevanemate ja
õpetajate koolitamine; õpilaste, õpetajate ja lastevanemate tunnustamine.
Analüüsime aruandluse, küsitluste ning vaatluste kaudu pidevalt õppekasvatustöö tulemusi
ainekomisjonides, vastavatel koosolekutel, ümarlaudades ja õppenõukogus, võrreldes tulemusi
eelmiste veerandite ja õppeaastatega, et ennetada võimalikku langustrendi ning leida
lisavõimalusi õppekasvatusprotsessi parendamiseks ning õpilaste ja õpetajate motiveerimiseks.
Õpilaste ja klasside erisusest lähtume õppetöötulemuste analüüsimisel, et toetada kõikide
(õpilaste ja õpetajate) motivatsiooni edasiseks arenguks.
Erinevates vormides ja erinevate meetoditega saadav tagasiside põhikooli- ja keskkooli
lõpetanutelt, et hinnata oma eesmärkide: 1)õpilaste ettevalmistamine kõrgkoolis ja
rakenduskõrgkoolis ning kutsekoolis õpingute jätkamiseks 2)koolilõpetaja suudab iseseisvalt teha
valikuid, otsustada ja vastutust kanda.
Hinnataval perioodil 2012/13, 2013/14 ja 2014/15 hindas koolipere oma õppekasvatustöö hindele
„hea“.
Põhikooli lõpueksamite statistika 3 õppeaasta võrdluses
Põhikooli lõpueksamid õppeaastal 2012/ 2013
Õp.arv

Aine

Tööd

"5"

"4"

kirjutas

24

"3"

"2"

"1"

õp.kv.

kesk.

%

hinne

Matemaatika

72

72

15

36

21

0

0

71

3,9

Eesti keel

72

72

31

27

14

0

0

81

4,2

Füüsika

2

2

1

1

0

0

0

100

4,5

Vene keel

14

14

1

10

3

0

0

79

3,9

Inglise keel

13

13

7

6

0

0

0

100

4,5

Bioloogia

6

6

1

2

3

0

0

50

3,7

Ühiskonnaõp.

9

9

0

3

6

0

0

33

3,3

Ajalugu

17

17

10

5

2

0

0

88

4,5

Geograafia

5

5

1

2

2

0

0

60

3,8

Keemia

6

6

5

1

0

0

0

100

4,8

"3"

"2"

"1"

õp.kv.

kesk.

%

hinne

Põhikooli lõpueksamid õppeaastal 2013/ 2014
Õp.arv

Aine

Tööd

"5"

"4"

kirjutas

Matemaatika

79

79

14

26

39

0

0

51%

3.7

Eesti keel

79

79

33

26

20

0

0

75%

4.2

Füüsika

6

6

1

2

3

0

0

50%

3.7

Vene keel

33

33

1

18

14

0

0

58%

3.6

Inglise keel

22

22

11

2

0

0

91%

4.4

Bioloogia

2

2

0

1

1

0

0

50%

3.5

Ühiskonnaõp.

1

1

0

1

0

0

0

100%

4.0

Ajalugu

10

10

5

2

3

0

0

70%

4.2

Geograafia

2

2

1

1

0

0

0

100%

4.5

Keemia

3

3

3

0

0

0

0

100%

5.0

9

Põhikooli lõpueksamite statistika 2014/ 2015
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Õp.arv

Aine

Tööd

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

kirjutas

õp.kv.

kesk.

%

hinne

Matemaatika

87

87

28

30

26

2

1

67%

3.9

Eesti keel

87

87

42

23

21

0

0

75%

4.2

Füüsika

5

5

2

0

3

0

0

40%

3.8

Vene keel

17

17

1

5

11

0

0

35%

3.4

Inglise keel

40

40

19

21

0

0

0

100%

4.5

Bioloogia

5

5

0

3

2

0

0

60%

3.6

Ühiskonnaõp.

8

8

0

3

5

0

0

38%

3.4

Ajalugu

6

6

2

3

1

0

0

83%

4.2

Keemia

6

6

5

1

0

0

0

100%

4.8

Kooliõpetajad on põhikooli eksamite valikuga väga rahul, et on õpilasi, kes valivad erinevaid
õppeaineid, järelikult on kool andmas laiapõhjalist põhiharidust. Inglise keele eksami sooritajate
arv tõuseb igal aastal, sest õpilased mõistavad, et ilma inglise keeleta gümnaasiumit on raske
edukalt lõpetada ning olla konkurentsivõimeline, muret tekitab, et loodusainete valik jääb aastaaastalt üha madalamaks.
Innove tegi ja saatis koolile tagasiside põhikooli matemaatika lõpueksamist 2015, kus meie kooli
keskmine tulemus oli 35,2, vabariigi keskmine 28,9. 65,5 % meie kooli eksamisooritajatest
lahendas õigesti 75% eksamist.
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Riigieksamite statistika 3 õppeaasta võrdluses

Peale ühiskonnaõpetuse riigieksami olid kõik teised riigieksami tulemused kõrgemad kui
vabariigi keskmine, ühiskonnaõpetuse eksamit sooritasid kõige väiksema õpimotivatsiooniga
õpilased. Oleme väga uhked, et loodusainete riigieksamitulemused on mõnes õppeaines üle 20
punkti võrra kõrgemad Eesti keskmisest. Järgmisest õppeaastast on riigieksamite tulemused
27

ainult 3 õppeaines, koolijuhtkond sellise variandiga väga rahul ei ole, sest siis õpilased hakkavad
õppima ainult kolmeks õppeaineks: eesti keel, matemaatika ja inglise keel, loodusained jäävad
õpilastel teisejärgulisteks, kuid ei juhtkond ega ka õpetajad ja lapsevanemad sellega rahul ei ole,
järelikult tuleb pöörata rohkem tähelepanu loodusainete olümpiaadidele.
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Kõigis riigieksamitulemustes oleme veidi üle vabariigikeskmise, kuid loomulikult sooviksime ja
ootaksime kõrgemaid tulemusi, koolil on kõigis riigieksami õppeainetes eksamitulemused üle 90,
kuid on ka alla 20 punktiga tulemused. Rõõmu teevad eesti keele kui teise keele eksami
tulemused, sest gümnaasiumiastmes on kõigil õpilastel eesti keele tulemuseks üle 50 punkti ning
kolme aasta võrdluses kasvab eksami igal õppeaastal. Meie gümnaasiumi õpilased ei ole
keelekümblusklasside lõpetajad, aga tulemused on sarnased keelekümbluskoolidele. 9 abiturienti
ei sooritanud eesti keele eksamit, kuna neil oli C1 sertifikaat, ainult Tallinna Pae Gümnaasiumis
oli sama palju õpilasi eksamist vabastatud. Inglise keele eksamit me võrdlustabelisse ei pannud,
kuna vabariigi keskmine tulemus puudub, sest õpilased sooritavad võõrkeele eksamit nii inglise,
saksa kui ka prantsuse keeles. 10 õpilast ei pidanud võõrkeele eksamit sooritama, kuna neil oli
esitada vajalik võõrkeele kategooria tunnistus. Matemaatika eksam on mõtlemise koht, oli
mitmeid tulemusi üle 90 punkti, oli üle 80 punkti tulemusi, kuid oli õpilasi, kes teadsid, et 1
puntiga saab kooli lõpetada. Meie kooli „rekord“ on matemaatikas 13 punkti. Hinnataval
perioodil on kõik abituriendid kooli lõpetanud.
Tasemetööde tulemuste statistika 3 õppeaasta võrdluses
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2013/20

2014/2015
Aine

Klass

Õp.
arv Tööd
klassis
kirjutas

Max
punktid

Klassi
keskmine

%

Matemaatika 3.A

32

30

42

30

72

3.B

30

30

42

33

79

3.K

17

16

42

27

64

30

Vene keel

3.A

32

31

62

46

74

3.B

30

28

62

49

79

6.A

28

26

40

33

83

6.B

30

30

40

35

88

6.C

28

28

40

34

86

Matemaatika 6.A

28

27

45

25

56

6.B

30

29

45

31

69

6.C

28

27

45

33

73

6.A

14

14

60

46

78

6.B

15

15

60

50

84

6.C

15

15

60

53

89

6.A

28

14

73

61

84

6.B

30

15

73

59

81

6.C

28

13

73

62

85

Eesti keel

Ajalugu

Vene keel

Koolipere on I ja II kooliastme tasemetööde tulemustega rahul, suuri põrumisi ei ole. Õpilased
sooritavad tasemetööd nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt. Tulemused on
vabariigitulemustest kõrgemad. II kooliastme Eesti keele, vene keele ja ajaloo tulemused
rõõmustavad, sooritus on üle 80%, ainult matemaatika tulemus jääb veidi nigelamaks, aga
matemaatikaõpetajad on sooritusega rahul, sest põhikooli õpilased on erineva tasemega ja kool
enam õpilasi ei vali. I kooliastme tulemused on samuti head, ainult keelekümblusklassi tulemus
jääb vene klassidele veidi alla, aga see on ka mõistetav.
5.2 Huvitegevus
Huvitegevus on koolis õppe- ja kasvatustöö üks osa, mille eesmärgiks on:
• toetada õppekava eesmärkide realiseerumist, pakkudes kõikidele õpilastele tegevust
pärast koolitunde
• arendada õpilaste andeid, loovust, suhtlemisoskust
• tugevdada õpilastes isamaa - , kodukoha - ja oma kooli tunnet.
Ainekomisjonid korraldasid hinnataval perioodil õppekäike ja õppeekskursioone, ainenädalaid ja
ainepäevi, mille läbiviimine ja tulemused kajastuvad aastaaruannetes. Korraldasime hinnataval
perioodil õpilaskonverentse ja meie kooli õpilased osalesid teiste koolide õpilaskonverentsidel
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ettekannetega. Väärtustame kirjandust ja kultuuri, süvendades õpilastes isamaalisust ja oma kooli
tunnet.
Projektides osalemine:
Kooli üheks oluliseks töövaldkonnaks on projektitöö. TÕVL õpilased ja õpetajad on osalenud
erineva ulatuse, pikkuse, taseme ning eesmärkidega kohalikes ja rahvusvahelistes projektides,
mis jagunevad järgmiselt:
1) rahvusvahelised projektid (Comenius Regio projekt ICE "Kooli õppeprotsessi arendamine
koostöös kogukonnaga", EL URBACT II pilootprojekt, “ Using Social Studies and Languages to
Teach Sustainability at the Upper Secondary Level“ )
2) vabariiklikud projektid (tervistedendavate koolide projekt, keskkonnaalased projektid - Prügi
hunt, heategevuslikud projektid Märka ja aita, teeme ära, laulu- ja tantsupeo projektid,
riigikaitselaager jne)
3) integratsiooniprojektid ( HTM- i haridusprogrammid).
Meie õpilased osalevad erinevates loovprojektides, nt Euroopa Koolis. Samuti osaleme aktiivselt
Tallinna koolinoorte spordiüritustel, oleme Tallinnas üks parimaid venekeelseid koole
sporditulemuste põhjal, kuigi koolil pole oma staadioni, basseini ja võimla on vana ja kulunud.

1.3.Koolikohustuse täitmine
•
•
•
•
•

Koolis töötab nõustamiskomisjon, sotsiaalpedagoog, psühholoog, et toetada õpilasi,
klassijuhatajaid antud valdkonnas ning saavutada koostöö lapsevanematega.
Korraldame ümarlaudu ja vestlusi õpilaste koolikohustuse täitmist takistavate põhjuste
väljaselgitamiseks.
Teeme koostööd omavalitsusega meetmete leidmiseks ja noorsoopolitseiga
ennetustegevuses, kogu kooli personaliga põhimõttel: põhjuseta puudumise ennetamine
on meie ühine eesmärk.
Õpilaste tervise tugevdamiseks tegeleme tervise edendusega (korraldame tervisepäevi,
spordi- ja talispordipäevi, võimaldame vajajatele täiendavat einet, koolis töötab iga päev
medõde, kes annab esmast abi ja nõu jne).
Kontrollime ja fikseerime pidevalt (iga päev) puudumisi (sotsiaalpedagoog,
klassijuhatajad) ja analüüsime puudumiste põhjusi õpilasega nõustamiskomisjonis,
aruandluse põhjal õppenõukogus, arenguvestlustel, et teadvustada olukorda ning tagada
koolikohustuse täitmine.

Hinnataval perioodil ei täitnud koolikohustust tervislikel põhjustel 1 õpilane ning seetõttu jäi ta
vanemate avalduse alusel klassikursust kordama.
5.4 Töö andekate õpilastega
Hinnatava perioodi üheks prioriteediks oli töö andekate õpilastega, millega kaasnes eesmärk olla
edukas piirkonna ja vabariiklikel aineolümpiaadidel. Eesmärgiks oli õpilaste loovuse toetamine,
TÜ Teaduskoolis õppimine, olümpiaadivõitjate ja juhendajate tunnustamine. Õpilaste saavutused:
Parimad saavutused 2012/2013 õppeaastal:
inglise keele olümpiaadi piirkonnavoor (12.kl) 2.-5. koht
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keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (10.kl) 3. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (12.kl) 7. koht
majandusõpetuse olümpiaadi piirkonnavoor (11.kl) 5. koht
vene keele olümpiaadi lõppvoor (10.kl) 5. koht
eesti keele olümpiaadi lõppvoor (9.kl) 5. koht
Parimad saavutused 2013/2014 õppeaastal:
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (7.kl) 1. koht
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (7.kl) 4.-5. koht
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 4.-5. koht
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 6. koht
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (12.kl) 7.-8. koht
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (7.kl) 6. koht
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (7.kl) 9. koht
bioloogiaolümpiaad piirkonnavoor (10.kl) 8.-9. koht
bioloogiaolümpiaad piirkonnavoor (10.kl) 10.-11. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 2. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 8. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 9. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (11.kl) 5. koht
ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor (7.kl) 8. koht
ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 3. koht
ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor (9.kl) 6. koht
ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoor (12.kl) 7.-9. Koht
Parim Eesti õpilasfirma tiitel, õpilased esindasid Eestit Euroopa võistlustel.
Parimad saavutused 2014/2015 õppeaastal:
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 6. koht
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 7.-8. koht
matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (9.kl) 10.-11. koht
Schwerin - Tallinn matemaatikaolümpiaad (11.kl) 10. koht
Schwerin - Tallinn matemaatikaolümpiaad (12.kl) 13. koht
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 1-2. koht
geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 1.-2. koht
bioloogiaolümpiaad piirkonnavoor (8.kl) 3.-4. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 6. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 7. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (8.kl) 10. koht
keemiaolümpiaadi piirkonnavoor (9.kl) 2. koht
bioloogiaolümpiaadi lõppvoor (8.kl) 3. koht
geograafiaolümpiaadi lõppvoor (8.kl) 2. koht
geograafiaolümpiaadi lõppvoor (8.kl) 3. koht
eesti keele kui teise keele olümpiaadi lõppvoor (9.kl) 6. koht
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Tallinna Haridusamet tunnustas kooli eduka osalemise eest aineolümpiaadidel, sellise tunnustuse
sai kool ka aastal 2010.
Kokkuvõte
Õppekasvatusprotsessi eesmärgistamisel lähtume kooli missioonist, visioonist, arengukavast,
eesmärkidest ja põhiväärtustest, riiklikest prioriteetidest ja kooli õppekavast.
Kooliõppekavas ja ainekavades on sõnastatud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja pädevused;
arenguvestlustes juhendame õpilasi arengueesmärkide sõnastamisel; töökavades määrame
õpioskusi arendavaid tegevusi ja sellega tegeleme eesmärgipäraselt. Õppekava elluviimise tagab
õppeaineti töökavade koostamine ja nende realiseerimine; koolil on oma kindlad nõuded
töökavale; vajadusel viime õppekavasse muudatused sisse nt üleminek eestikeelsele aineõppele;
keelekümblus; tundide läbiviimisel peame kinni töökavast. Kooli õppesuund kajastub
tunnijaotusplaanis, valikainete ja huviringide pakutavate võimaluste mitmekesisuses; järjepidevas
üleminekus eestikeelsele aineõppele; keelekümblusklasside olemasolus, sihipärases
projektitegevuses; eestikeelse aineõppe realiseerimiseks ostsime kõik vajalikud vahendid sh
tehnika ja õppevahendid; suunasime õpetajad koolitusele ja ümberõppele. Tunnijaotusplaan
toetab õppekava täitmist, tunnijaotusplaani koostamisel lähtusime õppesuundadest (lisatunde,
huviringe, valikaineid); aktiivselt osaleme kooli- ja klassivälistel üritustel; projektitegevus toetab
õppekava ja õppesuundi (sh õpilasvahetus, uue õppematerjali väljaandmine, keskkonnateadlikust
arendavad projektid; osalemine laatadel jne); rakendame erinevaid tugisüsteeme HEV-ide korral.
HEV lastele osutame abi ja nende suhtes rakendame tugisüsteemi (koolis töötab
sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed); on võimalik abistada lapsi konsultatsioonides,
algkoolis pikapäevarühmas; rakendame individuaalseid õppekavasid; on kindlad õpetajate
konsultatsiooni ajad; andekaid ja edasijõudvaid lapsi toetame ja motiveerime olümpiaadidel ja
konkurssidel osalemiseks; õppetundide planeerimisel lähtume lapsekesksest õpetamisest,
kasutades erinevaid õpetamisstrateegiaid; õpetajaid koolitame, õpetajad kasutavad õpilaskeskseid
õpetamismeetodeid sh IT-vahendeid; algkooli ainesektsioonil jagatakse kogemusi hästi
õnnestunud meetodites; toimuvad metoodilised päevad. Ainekavades on olemas eraldi veerg
„Ainetevahelised seosed”, iga aasta toimuvad lõimitud tunnid (nt muusika-kirjandus; eesti keelgeograafia jt); teematilised nädalad viiakse läbi integreerituna (inglise keel ja eesti keel, eesti keel
ja ajalugu). Huvitegevus on hästi korraldatud ja toetatud: septembris klassijuhatajad esitavad oma
tööplaanid huvijuhile; aasta jooksul toimub palju üritusi; õpilased on nendes aktiivsed osalejad;
koolis töötab aktiivselt õpilasesindus; kõik algkooli õpilased osalevad huviringide töös;
koolilõpupidude korraldamisse kaasatakse vanemaid; algkoolis vanemad võtavad osa
spordiüritustest.
Kooli üheks suunaks on kujunenud tervise edendamine: koolis töötavad mitmed spordiringid,
toimuvad tervisepäevad. Meie õpilased osalevad aktiivselt linnaspordiüritustel; toimuvad
temaatilised klassijuhatajatunnid.
Töökavast kinnipidamist kontrollib õppejuht sisekontrolli teostamisel; õppekavade sisu ja
elluviimist vaatame üle ainesektsioonide koosolekutel juunis, siis esitavad õpetaja oma töö
eneseanalüüsi, milles kajastub ka õppekava täitmine; aineõpetajad ja õppe- ja koolijuht analüüsib
tasemetööde, eksamite, õppeedukuse tulemusi. Õpioskuste kujundamist hindab õppealajuhataja
töökavade kontrollimisel; vaatleb tundides sisekontrolli ajal.
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Huvitegevust analüüsib huvijuht: 2 korda aastas esitab aruande direktorile, huvijuht teostab
kontrolli huviringide töö üle. Analüüsi teeme huviringide päevikute ning klassijuhatajate
aruannete põhjal.
Huvitegevuse hindamise tulemusi kasutame järgmise õppeaasta tööplaanide koostamisel ja
ürituste kava koostamisel, on kinnitatud klassiväliste ürituste korraldamise kord.
Tänu arenguvestlustele on muutunud õpilased rohkem teadlikumaks ja eesmärgistatumaks;
suureneb olümpiaadidel ja konkurssidel osalenute õpilaste arv.
Õpilastel on rohkem võimalusi näidata oma individuaalsust ja loovvõimeid tänu koolisisesele
huvitegevusele ja teiste organisatsioonidega koostööle.
On paranenud õpitulemused. Õpilastel on motivatsioon edasiõppimiseks, on laiem
valikuvõimalus realiseerida end talle meeldivas valdkonnas.
Kõigil on ühine arusaam koolikultuurist, ootustest; vastastikune mõistmine tugineb ühistel
kokkulepitud väärtustel, vähem konflikte, kõik toetavad kooli missiooni ja mainet.
Tugevused
Toimib õppeainetevaheline integratsioon, eri ainete õpetajad ja ainesektsioonid teevad koostööd
Puudumiste üle peetakse arvestust ja klassijuhatajad analüüsivad tulemusi
Peetakse arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega
Kõigil õpilastel on olnud võimalus osaleda koolisisestel võistlustel, konkurssidel ja
aineolümpiaadidel, edukamatel ka piirkondlikes, vabariiklikes voorudes.
Juurutatakse kujundavat hindamist I ja II kooliastmes
Tunniplaani koostamisel peetakse silmas õpilaste huve ja võimalusel õpetajate soove
Koolis on tegutsenud pikapäevarühm I – V klassi õpilasetele
Koolis töötavad huviringid ja keelekümblusklassid
Kõrged õpitulemused
Parendusvaldkonnad
•
•
•

Kooli õppekava arendamine, iga õppetund peab olema õpilasele huvitav ja põnev
Koostöös koduga toetada õpilaste õpimotivatsiooni
Koostöö arendamine lastevanematega õpilaste abistamiseks ning koolis pakutava
logopeedilise abi propageerimine
• Anda võimalus areneda ja kasvada andekatel õpilastel (osalemine erinevates projektides,
konkurssides ja aineolümpiaadidel)
• Uutmoodi õppimine ja õpetamine (mujalõpe, õppijakeskne lähenemine)
• Valikainete mahu suurendamine
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