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1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2014/2015. õppeaasta tulemuslikkuse analüüs 
 

Õppeaasta tulemuslikkuse analüüsis on kasutatud Pärnu Maavalitsuse, Eesti Hariduse 
Infosüsteemi ja e-kooli andmeid ning sisehindamise aruannet ja kooli dokumentatsiooni. 

Õpilaste, vanemate ja õpetajate rahuloluküsitlused viidi läbi e-formulari keskkonnas. 354-st 
õpilasest vastas 89, neist on valimis 86 (sh 31 poissi ja 55 tüdrukut). Vanemate vastuseid oli 66, 
neist valimis 65. Õpetajatest vastas 38-st 37. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2014/15 õppeaasta põhiline eesmärk oli jätkuvalt Saarde 
Vallavolikogus 29.02.2012 kinnitatud kooli arengukava punkti 7.5.1 „Õpilaste individuaalsuse 
eripära arvestamine õppe- ja kasvatustöö protsessis” täitmine. 

Arengukavas püstitatud põhieesmärgi täitmiseks olid 2014/2015. õppeaastaks kinnitatud 
järgmised ülesanded ja tegevused: 

1.1 Õppe- ja kasvatustöö-alane tegevus 

 

Ülesanne 1.1.1 Kaasaegsete metoodikate ja haridustehnoloogia tõhusama kasutamise kaudu 
õpitulemuste parandamine. 

Õppe- ja kasvatustöö 2014/2015. aasta eesmärkides seatud õpetajate koolituste analüüs on 
esitatud punktis 1.3 

Tabel 1. Õpitulemuste kokkuvõte kooliastmeti. 

 
2013/14 2014/15 

 
keskmine 

hinne 
Edukus1 Kvaliteet2 keskmine 

hinne 
edukus kvaliteet 

I kooliaste 4,70 100 % 88,2 % 4,57 100 % 86 % 

II kooliaste 4,40 100 % 56,0 % 4,45 100 % 76 % 

III kooliaste 4,12 97,3 % 28,0 % 4,15 98.9% 43 % 

gümnaasium 3,97 99,0 % 25,0 % 4,03 100 % 22 % 

Kool 4,34 98,8 % 46,5 % 4,34 99,7 % 57 % 

Edukus1 – positiivsed hinded, kvaliteet2 – hinded „4“ ja „5“ 

Õppetulemuste keskmised näitajad on rahuldavad, paremad tulemused on õppeedukuses ja 
tagasihoidlikumad kvaliteedis. 

I kooliastmes 2. ja 3. klasside väikese tagasimineku põhjusteks on õppekava täitmisega 
seonduvad nõuded ja objektiivsem hindamine. II ja III kooliastme tulemuste väikese tõusu 
põhjusteks on tugisüsteemide otstarbekam töö ja gümnaasiumiastmes avaldab mõju 
õpilaskontingendi valik. 

III kooliastme loovtööde kaitsmine oli edukas ning gümnaasiumi uurimistööde kaitsmise 
komisjon hindas keskmist taset tõusvana. 

Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi eksamite hindamiste metoodika on viimastel 
aastatel oluliselt muutunud. Sellest tulenevalt on võimalik kasutada osalisi võrdlusandmeid. 
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Tabel 2. Põhikooli lõpueksamite tulemused. 

 2013/14. õa 2014/15. õa 

 KiNG Riik KiNG Riik 

Eesti keel 73,1 % 72,0 % 74,2 % 72,9 % 

Matemaatika 55,3 % 59,9 % 27,5 % 30,8 % 

 

Tabel 3. Gümnaasiumi lõpueksamite tulemused. 

 2013/14. õa 2014/15. õa 

 KiNG Riik KiNG Riik 

Eesti keel (lugemine) 
55,8 64,8 

25,4 27,2 

Eesti keel (kirjutamine) 32,6 34,5 

Matemaatika (kitsas) 32,7 30 X 18,5 

Matemaatika (lai) 62,2 54 26,6 50,8 

Inglise keel tasemeta 37 % 20,5 % 38 %  

Inglise keel B1 29,6 %  34 %  

Inglise keel B2 33,3 %  28 %  

Parimate õpilaste tulemused küünivad riigieksamite puhul üle 90 punkti, põhikooli eksamite 
sooritajast saavad mitmed üle 85 % tulemusi. 

 

Tabel 4. Vanemate rahuloluküsitluste vastuste keskmised õppetöö kohta viie palli skaalal. 

Minu lapse õpetajad on pädevad 4,63 

Minu lapse õpetajad lähenevad lastele individuaalsust arvestades 4,20 

Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 4,53 

Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna 4,50 

Vanemate poolt antud hinnangud kooli õppetöö korraldamise kohta on pigem head. 
Vanemate hinnangute üldisel foonil tuleb kriitiliselt suhtuda õpetajate poolt õpilaste 
individuaalsusega arvestamisel. 

 

Tabel 5. Õpilaste rahuloluküsitluste vastuste keskmised õppetöö kohta viie palli skaalal. 

 
kokku sh poisid sh tüdrukud 

Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 3,94 4,36 3,74 

Õpetajad annavad piisavalt tagasisidet minu õpitulemuste kohta 3,87 4,29 3,67 

Olen rahul enda suhtumisega õppetöösse 4,07 4,04 4,09 

Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 4,27 4,43 4,20 
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Märkimisväärsed erinevused on poiste ja tüdrukute hinnangutes õpetajate töö kohta, samas 
kui enda suhtumisel õppetöösse olulist erinevust ei ole. Rahul ollakse tugistruktuuride tööga. 

 

Tabel 6. Rahulolu oma töö tulemustega õpetajate tagasiside põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 2013. a 2012. a 

minu töö tulemused 4,27 4,44 4,14 4,18 4,11 4,10 

mulle meeldib mu töö 4,78 4,81 4,75 4,73 4,64 4,79 

Õpetajate hulgas on püsivalt kõrge töö meeldivus ja klassijuhatajatel on see kõrgem.  

Õppe- ja kasvatusetegevuses tuleb enam keskenduda õpilase individuaalsete vajaduste ja 
võimetega arvestamisele eesmärgiga luua positiivselt mõjuv ja arendab õppe- ja 
kasvukeskkond. 

 
Ülesanne 1.1.2 Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine õppe- ja kasvatustöös. Hariduslike 
erivajadustega (HEV) õpilaste õppetegevuse analüüsimine ja arendamine. 

 

Teaduskooli töös osales 9 õpilast ja lõpetati 9 kursust järgmistes ainetes: matemaatika, 
keemia ja geoinformaatika. 

Pärnumaa 16-st aineolümpiaadist osalesime 14-l (ei osalenud majandus- ja loodusteaduste 
olümpiaadil). KiNG õpilaste arv moodustab Pärnumaa õpilaste arvust 10,39 %, olümpiaadidel 
osalejatest aga 11,21 %. 

Pärnumaad vabariigi tasandil esindanud KiNG õpilaste arv on märkimisväärne, kuid paraku 
langustrendis. 

 

Tabel 7. Vabariiklikel olümpiaadidel Pärnumaad esindanud KiNG õpilaste arv. 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Pärnumaalt vabariigis 10 13 21 13 

sh KiNG õpilased 7 8 12 5 

% 70 61,5 57,1 38,5 

Riiklikult toetatavate õpilaskohtade õpilaste õppeaasta keskmine hinne oli 4,0, madalaim 3,1 
ja kõrgeim 4,8, õpilased osalesid keskmiselt 2 huviringi töös (eelmise aasta vastavad näitajad: 
4,05; 3,3; 4,85 ja 1,6 huviringi). 

Hästi toimis eelmisel õppeaastal HEV õpilaste võrgustikutöö: õpilane, lapsevanem, 
õppealajuhataja, psühholoog ja klassijuhataja kaardistasid olukorra ning võtsid ülesanded 
ning kohustused edaspidiseks. Paranenud on individuaalsete arengukaartide koostamine ja 
täitmine. 
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Tabel 8. Puudumiste arv. 

 Puudumiste % 

 Põhjusega Põhjuseta % puudumistest 

2011/12 õppeaasta 9,01% 11,4% 

2012/13 õppeaasta 8,70% 8,39% 

2013/14 õppeaasta 7,90% 7,75% 

2014/15 õppeaasta 7,78% 7,62% 

 Sh kooli esindamine 12,85%  

Puudumiste arv on vähenenud. Oluline tegur selleks on klassijuhatajate koostöö vanematega. 

 

Tabel 9. Vanemate rahuloluküsitluste vastuste keskmised õppetöö kohta viie palli skaalal. 

Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,78 

Lapsevanemana on mul lihtne aineõpetajatega suhelda 4,15 

Õpi- või käitumisraskustega lapsed saavad koolist abi 4,39 

Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone 4,67 

Koolis tegeletakse andekamate laste arendamisega 4,23 

Vanemate rahuloluküsitluses said kõrgemad hinnangud koostöövõimalus klassijuhatajatega ja 
tugistruktuuride töö. Madalam on hinnang aineõpetajate ja andekate lastega tööle. 

 
 
Ülesanne 1.1.3 Erinevate osapoolte koostöö huvitegevuse võimaluste laiendamiseks. 

Õppe- ja kasvatustöös on huvitegevuse roll suurenemas. Mitteformaalse hariduse osa 
sotsiaalsete oskuste arendamisel loob olulise baasi edukaks toimetulekuks pärast üldharidust. 

Kooli huvitegevuse hindamisel saab kasutada märksõnu: 

 traditsioonide jätkusuutlikkus (3 kooli jooks, Kaunim Metsalaul, teema olümpiad); 

 kvaliteet (10. klassi kooliperre vastuvõtmine, 12. klassi panus kogukonnale, Selge Pilt – 
liikluskasvatus gümnaasiumis); 

 uued üritused ja ürituste uued formaadid (isadepäev, Teeme Ära talgud, discgolfi 
võistlused); 

 perspektiivid (B. G. Forseliuse Noortekogu, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tammesalu, 
KIK-i õppekäigud, eesti2 3D printer); 

 avatus väljapoole (Huvitav Kool, Kaasav Kool, Erasmus+, koostöö Paide 
Gümnaasiumiga, õpioskuste võistlus piirkonna koolidele); 

 kool on suutlik projekte algatama ja juhtima, partnerlus asendub koordineerimisega. 

Kooli huvitegevuse võimalused said vanemate poolt ühtlaselt kõrged hinnangud.  

 

Tabel 10. Vanemate rahuloluküsitluste vastuste keskmised huvitegevuse kohta viie palli skaalal. 
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Koolis pakutakse õpilastele võimalusi huvitegevuseks 4,73 

Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks 4,49 

Õpilaste hinnangud huvitegevuse võimalustele on head. 

 

Tabel 11. Õpilaste rahuloluküsitluste vastuste keskmised huvitegevuse kohta viie palli skaalal. 

 
kokku Sh poisid sh tüdrukud 

Koolis pakutakse piisavalt võimalusi huvitegevuseks (trennid ja 
huviringid) 

4,36 4,39 4,34 

Koolis toimuvate huvitegevuste ajad on õpilastele sobivad 4,07 4,11 4,05 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 4,07 4,30 3,96 

 

Tabel 12. Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv. 

 2013/2014. õa IV veerand 2014/2015. õa IV veerand 

 Õpilaste arv  Õpilaste arv  

 358  354  

Kooli huviringides osalejad 245 68,4% 225 63,7% 

Väljaspool kooli huviringides 138 38,7% 153 43,3% 

Kõik huvitegevuses osalejad kokku 276 77,0% 269 76,2% 

Ei osale  82 23,0% 84 23,8% 

Õpilaste huvitegevusse kaasatus koolis on pisut vähenenud. Peamised põhjused on: 

 õpilastransport, mis seab kaugemalt õpilastel huvitegevuses osalemise piiranguid; 

 dubleerivate huvitegevuste vältimine (muusikakool, päevakeskus); 

 õpilaste huvialade laienemine ja spetsiifiliste huvidega tegelemine Pärnus või 
kaugemal. 

Ressursside optimaalse kasutamise puhul on koolil võimalik suurendada huvitegevusse 
kaasatust. Märkimisväärne on asjaolu, et õpilaste kaasatus huvitegevusse ületab juba praegu 
Pärnumaa noorsootöö arengukavas 2020. aastaks seatud eesmärgid. 

 

1.2 Töö- ja õpikeskkond 

Ülesanne 1.2.1 Keskkonnahoidliku ja jätkusuutliku töö- ning õpikeskkonna väärtustamine. 

Töö- ja õpikeskkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks ja mitmekesistamiseks ning keskkonnahoiu 
teadvustamiseks toimusid koolis temaatilised üritused kalenderplaani põhjal (Veeolümpia, 
Sügisandide näitus, Kaunim Metsalaul, matkad), osaleti projektides, keskkonna-alastel 
konkurssidel ja viidi läbi õppekäike. Tervisenõukogu kaardistas koolikeskkonna füüsilise 
olukorra, tegi ettepanekud turvalisuse suurendamiseks ja puudused on kõrvaldatud. 

 

Tabel 13. Vanemate rahuloluküsitluste vastuste keskmised viie palli skaalal. 
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Kool võimaldab lapsel osaleda konkurssidel, projektides jms 4,73 

 

Tabel 14. Õpilaste rahuloluküsitluste vastuste keskmised koolikeskkonna kohta viie palli skaalal. 

 
kokku sh poisid sh tüdrukud 

Kool peab tegutsema ka väljaspool huviringe tegevuste korraldamisega 
(projektid, välissuhted jms) 4,31 4,36 4,28 

Kooli ruumid on puhtad ja korras 4,24 4,43 4,16 

Õppeaasta jooksul: 

 alustas tööd B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu; 

 saadi Erasmus+ koordineerivaks kooliks Tšehhi ja Kreeka noortevahetuses; 

 õppekäikude korraldamiseks kirjutati 6,3 tuhande euro ulatuses projektitaotlus ja 
saadi positiivne vastus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt; 

 oldi SA Innove projektis Huvitav Kool koordineeriv kool; 

 saadi projekti Kaasav Kool Pärnumaa baaskooliks. 

Mitmete töö- ja õpikeskkonna jätkusuutlikkuse tagamise ja mitmekesistamise ning 
keskkonnahoiu teadvustamise algatuste mõju jätkub uuel õppeaastal. 

 
Ülesanne 1.2.2 Tehnoloogia ja IKT alaste pädevuste saavutamiseks vajaliku taristu jätkusuutlikkuse 
tagamine. 

Kaalukaimaks tööks kooli ja kogukonna jaoks oli ning on kaarhalli baasil Kilingi-Nõmme 
tootearenduskeskuse rajamine „Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise investeeringute 
toetuse“ meetme raames koostöös kogukonna ettevõtjatega, mis ühtlasi parandaks kooli 
jaoks töö- ja tehnoloogiaõpetuse võimalusi. Projekt on jätkuvalt töös. 

 

Tabel 15. Rahulolu IKT ja õppevahenditega õpetajate tagasiside põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 2013. a 2012. a 

On olemas kaasaegsed 
vahendid, et teha oma tööd 
hästi 

4,46 4,71 4,13 4,18 4,14 4,30 

On olemas õppevahendid, et 
teha oma tööd hästi 

4,51 4,67 4,31 4,15 3,86 4,10 

IKT ja õppevahendite olemasoluga rahulolu on oluliselt kasvanud. Järgmistes perioodides 
tuleb keskenduda nende kasutuse tõhususele ja tulemuslikkusele õppe- ja kasvatustöös, 
silmas pidades õpilaste individuaalseid võimeid ja vajadusi. 

Kaasava Kooli projekti raames on hangitud õppevahendeid hariduslike erivajadustega õppijate 
tarbeks.  
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Klassid on varustatud videoprojektoritega ja õpetajad sülearvutitega. Ostetud on 12 
tahvelarvutit koos mobiilse 4G internetiühendusega. 

Osaleti projektis eesti2.ee ning selle raames sai kool 3D printeri. 

Probleemiks on jätkuvalt peahoone internetiühenduse stabiilsus ja kiirus, leevendust peaks 
pakkuma 2015. aasta lõpuks kooli rajatav interneti lairiba ühendus ning seejärel kooli 
sisevõrgu renoveerimine. 

Oluline on olnud vilistlaste abi kooli IKT vahenditega varustamisel. 
 
Ülesanne 1.2.3 Õigusaktidest tulenevate nõuete tagamine töö- ja õpikeskkonna arendusel. 

Töö- ja õpikeskkonna arendamine on toimunud kooskõlas kooli arengukava, töö- ja 
tervisekaitse kontrollorganite ettekirjutuste ja eneseanalüüsides esitatud taotluste alusel. 

Alustati aula renoveerimist, hangiti uus helivõimenduskomplekt, ümberehitusel on keemia- ja 
füüsikaklass ühtseks laboratooriumiseadmetega varustatud õppeklassiks. Alustatud on 
küttesüsteemi rekonstrueerimisprojektiga ja õpilaskodu evakuatsioonitreppide 
projekteerimisega. 

 

Tabel 16. Rahulolu töökeskkonna ja ressursside kasutamisega õpetajate tagasiside põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 2013. a 2012. a 

töötingimused 4,62 4,76 4,44 4,45 4,16 4,40 

olmetingimused 4,65 4,76 4,50 4,52 4,32 4,50 

kooli ressursse 
kasutatakse 
efektiivselt 

4,41 4,38 4,44 4,33 4,24 4,20 

Märkimisväärne abi õpikeskkonna ressursside tagamiseks on tulnud kooli vilistlaste poolt, 
samuti kooli poolt teenitud omatulu ning aktiivne projektitaotluste esitamine. 

 

1.3 Õpetajate isiklike kutsekompetentsuste väärtustamine 

Õpetajate kutsekompetentsi väärtustamise ja arendamise aluseks on läbimõeldud ja 
vajadustele vastavalt kavandatud koolitused, motivatsioonisüsteem ning enesearenguks 
võimaluste loomine. Õppe- ja kasvatusalaste eesmärkide (p 1.1.1 ja 1.1.2) saavutamise juures 
on määrava tähtsusega õpetajate järjepidev enesetäiendus ning valmisolek muutuvaks 
õpikäsitluseks. 

 
Ülesanne 1.3.1 Arenguvestluste läbiviimine. 

Arenguvestluste materjalide ettevalmistamine, läbiviimine ja arenguvestluste tulemuste 
analüüs on järjepidev ja jätkuv protsess.  

Kaalukas osa selles protsessis on õpetajate poolt koostatud eneseanalüüsil ja selle sisukusel.  
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Halduspersonalist on arenguvestlused läbi viidud 86 % töötajatega ja õpetajatest 46 % ja 
tegevus jätkub uuel õppeaastal. 

 

Tabel 17. Rahulolu tööalase nõustamise ja tagasisidega oma tööle õpetajate tagasiside põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 2013. a 2012. a 

tööalane nõustamine 4,19 4,31 4,63 4,15 4,00 4,30 

tagasiside tööle 4,24 4,50 4,05 4,24 4,02 4,10 

Eneseanalüüsid ja arenguvestlused on aluseks kavandatud ja korraldatud koolitustele ning 
uue arengukava koolitusplaani koostamiseks. 

 
Ülesanne 1.3.2 Kutsestandarditele vastavate kutsekompetentsuste saavutamine ja kutsetunnistuse 
taotlemine. 

Õpetajate eneseanalüüside, koolitusvajaduste ja rahuloluküsitluse andmete ning tundide 
külastuste ja tagasisidede põhjal olid kavandatud nii individuaalsed kui meeskonnakoolitused. 

 

Tabel 18. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate koolitused. 

Õppeaasta 

Koolitus-
tunde osalenuid 

tunde 
osaleja 
kohta tõendeid 

keskmine 
koolituse pikkus 

h 
eri 

koolitusi välisriigis inimesi 

2010-11 1972 35 56,3 200 9,9 66 6 5 

2011-12 3274 37 88,5 198 16,5 99 5 4 

2012-13 3156 37 85,3 189 16,7 80 5 5 

2013-14 1818 35 51,9 104 17,5 67 5 5 

2014-15 2528 38 66,5 219 11,5 74 1 1 

Õppeaasta koolituskava keskmes oli muutuva õpikäsitluse ja IKT-ga seonduvad koolitused. 
Kogu koolitustundide mahust (Tabel 16) moodustasid metoodika- ja IKT-alased koolitused 662 
h ehk 26,2 %. E-kursustel osales 6 õpetajat, iseseisva enesetäienduse tunde kinnitati 384. 
Sisekoolitused toimusid teemadel „Uurimistööde juhendamise praktika“, IKT ja loovus“,  
„Pädevused ja lõiming“ ning „Õpetaja ja kommunikatsioon“. Arengukava koolituspäevadel 
osalesid õpetajad ja halduspersonal ühiste töörühmadena. 

 

Tabel 19. Rahulolu koolitus- ja enesearengu võimalustega õpetajate tagasiside põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 2013. a 2012. a 

täiendkoolituse võimalused 4,32 4,10 4,63 4,21 3,67 4,50 

enesearengu võimalused 4,65 4,57 4,75 4,58 4,19 4,50 

Üleminek kutsekvalifikatsioonisüsteemile seab õpetajatele vastutuse enesetäienduse eest. 
Õpetaja kutsestandardi rakendumisel on jätkuvalt vajalik keskenduda individuaalsete 
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koolituskavade koostamisele, mis tagavad õpetaja parema valmisoleku haridussüsteemis 
toimetulekuks. Eneseanalüüside sisukuse parandamiseks on oluline reflektsioonile keskenduv 
analüüsioskus ja selleks viiakse augustis läbi koolitus. 

Enam tähelepanu tuleb pöörata õpetajate koolituste vastavusele personaalsetele vajadustele 
ja koolitustel omandatu rakendamisele õppetöös. 

 

1.4 Kaasamine ja koostöö 

Ülesanne 1.4.1 Kooli erinevate struktuuride koostöö õppe- ja kasvatustöö alaste eesmärkide 
saavutamisel. 

Struktuuriüksuste koostöö seire ja analüüs õppe- ja kasvatustöö eesmärkide saavutamiseks 
on järjepidev tegevus. Koostöö korraldamiseks toimusid juhtkonna, kooliastme kodade, 
metoodikakomisjoni, klassijuhatajate ja õppenõukogu koosolekud vastavalt kooli 
üldtööplaanile ja kuu kalenderplaanide kohaselt. 

 

Tabel 20. Rahulolu õppeasutuse eesmärkide ja mikrokliimaga õpetajate tagasiside põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 

2013. 
a 

2012. a 

õppeasutuse eesmärkide 
arusaadavus 

4,51 4,43 4,63 4,64 4,46 4,30 

mikrokliima 3,81 3,57 3,81 3,45 3,72 4,00 

kollektiivis on avatud õhkkond 3,81 3,52 4,19 3,61   

ühistunde loomine 4,05 3,86 4,31 3,88 3,84 4,00 

Hea hinnangu pälvisid töötajate ühisüritused (koolitused, sünnipäevade tähistamine jms). 

Oluliselt suuremat tähelepanu tuleb pöörata klassijuhatajate töö toetamisele. 
Tugistruktuuride töö tulemuslikkus peab selgemalt avalduma õppe- ja kasvatustöö tulemuste 
kaudu. 

Väljapoole suunatult toimusid jätkuvalt igal veerandil lastevanemate õhtud.  

Tihe koostöö on Saarde valla sotsiaaltöötajatega ning politsei, päästeameti ja 
maanteeametiga. 

 
 
Ülesanne 1.4.2 Kooli erinevate struktuuride koostöö kooli järgneva perioodi arengukava 
koostamisel 
 

Arengukava täitmise analüüsiks ja arendustegevuste valdkondade fikseerimiseks toimusid 
märtsis õpetajate ja halduspersonali ühised töörühmade koosolekud kahel päeval. Uue 
perioodi arengukava materjalidega jätkub töö augustis ning uue õppeaasta I veerandil. 
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Tabel 21. Rahulolu juhtimise, kaasamise ja meeskonnatöö rakendamisega õpetajate tagasiside 
põhjal. 

 2015. a 
sh  

klassijuhatajad 
sh mitte 

klassijuhatajad 
2014. a 2013. a 2012. a 

õppeasutuse juhtimisstiil 4,32 4,14 4,56 4,15 4,16 4,10 

kaasamine otsustamisesse 4,16 4,10 4,25 4,00 3,89 4,10 

meeskonnatöö rakendamine 4,27 4,14 4,44 4,03 3,91 4,10 

Kooli halduspersonali ja õpetaja koostöös tuleb uuel arengukava perioodil seada 
eesmärkideks orienteeritus koostööle, loomingulisusele ja suhtlemisoskusele, mis toetaks 
õppe- ja kasvatustöös õpilaste individuaalset arengut ja tagaks lastele võimetekohase ja 
turvalise arengukeskkonna. 
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2. 2015/2016. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused 
 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2015/16. õppeaasta põhiline eesmärk on jätkuvalt Saarde 
Vallavolikogus 29.02.2012 kinnitatud kooli arengukava punkti 7.5.1 „Õpilaste individuaalsuse 
eripära arvestamine õppe- ja kasvatustöö protsessis” täitmine. 

2.1 Õppe- ja kasvatustöö alane tegevus: 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

2.1.1 Kaasava hariduse 
põhimõtete rakendamine õpilase 
individuaalse arengu toetamiseks. 
Hariduslike erivajadustega (HEV) 
õpilaste võimetekohase ja huve 
arvestava õppe- ja kasvatustöö 
tagamine. 

a) õpetajate individuaalsed koolitused1 

b) Teaduskooli töös osalemine 
c) olümpiaadidest, võistlustest ja 
konkurssidest osavõtuks ettevalmistus 
d) õpiraskustega õpilaste 
tugisüsteemide töö korraldamine 

Õppeala-
juhataja 

31. august 
2016 

2.1.2 Ainetevahelisel lõimingul 
põhinevate loov-, praktiliste ja 
uurimistööde rakendamine kõigis 
kooliastmetes toetamaks õpilaste 
võimeid ja huve arvestav 
individuaalne areng.  

a) aineõpetajatel koostöös kooliastme 
kodadega koostada juhendatavate 
tööde teemad 
b) kord õppeveerandis teha 
kooliastmekodades kokkuvõte loov-, 
praktiliste ja uurimistööde koostamisest 
c) ette valmistada ja korraldada õpilaste 
tööde esitluse üritused 

Õppeala-
juhataja 

5. juuni 
2016 

2.1.3 Eakohaste huviürituste ja 
ainealaste tegevuste tihedam 
seostamine õppekava väärtuste ja 
pädevustega. 

a) kooli traditsioonide ja ürituste 
seostamine aineõpetusega 
b) ainekaartide uuendamine ja 
seostamine õppekava 
väärtuspädevustega 
c) III kooliastme õpilaste suurem 
kaasamine huvitegevusse 

Õppeala-
juhataja 
Huvijuht 

31. august 
2016 

1 2015/2016. õ.-a. koolituskava on Lisa 1 

2.2 Töö- ja õpikeskkond 

 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

2.2.1 Turvalise õpi- ja 
töökeskkonna arendamine. 

a) töö- ja õpikeskkonna seire 
b) õigusaktidest tulenevate nõuete 
täitmine 
c) kriisiplaani kinnitamine 
d) ressursside optimaalne jaotus 

Direktor 
31. august 

2016 

2.2.2 Keskkonnahoidliku ja a) energiasäästu projektide (küte, Direktor 31. august 
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jätkusuutliku töö- ja õpikeskkonna 
väärtustamine. 

valgustus) ette valmistamine 
b) õppekäikude ja temaatiliste ürituste 
korraldamine kalenderplaani põhjal 
b) osalemine projektides 

2016 

2.2.3 IKT- ja tehnoloogiaalaste 
pädevuste saavutamiseks vajaliku 
taristu jätkusuutlikkuse tagamine. 

a) kooli interneti lairibaühenduse 
ehitamine ja peahoone wifi võrgu 
uuendamine 
b) projektitaotluste koostamine ja 
esitamine 
c) ressursside optimaalne jaotus 

Direktor 
31. august 

2016 

 

2.3 Õpetajate isiklike kutsekompetentsuste väärtustamine 

 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

2.3.1 Kutsestandarditele vastavate 
kutsekompetentsuste saavutamine 
ja kutsetunnistuse taotlemine. 

a) eneseanalüüside, rahuloluküsitluse ja 
koolitusvajaduste analüüs 
b) õpetajate toetamine kutse 
taotlemisel 
c) koolituskava põhjal koolituste 
korraldamine 

Direktor 
31. august 

2016 

2.3.2 Õpetajate erialane 
nõustamine tõhusamate 
metoodikate rakendamiseks 
toetamaks õppija individuaalset 
arengut ja õppe- ja 
kasvatusprotsessi. 

a) tundide külastused 
b) tagasiside 
c) sisekoolitused 
d) õpetajate temaatilised 
eneseanalüüsid 

Õppeala-
juhataja 

31. august 
2016 

2.3.3 Arenguvestluste läbiviimine. 

a) arenguvestluste materjalide 
ettevalmistamine 
b) arenguvestluste läbiviimine 
c) arenguvestluste tulemuste analüüs 

Õppeala-
juhataja 

31. august 
2016 

2.3.4 Personali tunnustamise 
süsteemi kaasajastamine. 

a) koguda ja analüüsida ettepanekud 
personali tunnustamise süsteemi 
parandamiseks 

b) koostada ja kinnitada personali 
tunnustamise süsteem 

c)esitada töötajad valla, maakonna ja 
vabariigi tasandil tunnustamisteks 

Direktor 
31. august 

2016 
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2.4 Kaasamine ja koostöö 

 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

2.4.1 Kõigi töötajate ja 
sidusgruppide koostöö õppe- ja 
kasvatustöö alaste eesmärkide 
saavutamisel. 

a) õppe- ja kasvatustegevuse seire ja 
analüüs 
b) struktuuriüksuste töö seire ja analüüs 
c) sidusgruppide kaasamine 

Direktor 
31. august 

2016 

2.4.2 Projektide koordineerimine 
kogukonnas, maakonnas ja 
rahvusvahelisel tasandil. 

a) projektide korraldamisel ja osalemisel 
minna klassipõhisuselt üle kooliastme 
põhisusele 
b) tegevuste kooskõlastamine klubi, 
muusikakooli ja spordihoonega 

Huvijuht 
31. august 

2016 

2.4.3 Õpilaste ja vanemate rahulolu 
ja ettepanekute arvestamine kooli 
õppe- ja kasvatustöö korraldamisel. 

a) rahuloluküsitluse täiendamine, läbi 
viimine ja tagasiside 
b) ettepanekute analüüs ja 
realiseerimine 

Direktor 
31. august 

2016 

 

3. Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2015/2016. õppeaastal 

3.1 Õppenõukogu 

 

Nr Teemad Vastutaja Aeg 

1.1 
Elektroonne õppenõukogu koosolek: Kooli dokumentatsiooni 
läbi arutamine ja arvamuse andmine. 

Direktor 

2015. 
oktoobri 
viimane 
nädal 

    

2.1 
Õpilaste järgmisse klassi üleviimine, üleminekuklasside õpilaste 
tunnustamine ja täiendavale õppetööle määramine. 

Õppealajuhataja 
27. mai 

2016 kell 
14.15 

2.2 
Arvamuste andmine õppe- ja kasvatustegevuse korraldusele 
ning ettepanekute tegemine uue õppeaasta ettevalmistuseks. 

Kooliastme 
kodade juhid, 

õppealajuhataja, 
direktor 

 

2.3 Info.   

 

3.1 Täiendava õppetöö tulemused. Õppealajuhataja 
17. juuni 
2016 kell 
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10.00 

3.2 Põhikooli lõpetamine, õpilaste tunnustamine. Õppealajuhataja  

3.3 Gümnaasiumi lõpetamine, õpilaste tunnustamine. Õppealajuhataja  

 

4.1 
Täiendava õppetöö tulemused ja õpilaste järgmisse klassi 
üleviimine. 

Õppealajuhataja 
29. august 
2016 kell 

10.00 

4.2 
Koduõppele suunamist vajavate õpilaste nimekirjade 
kinnitamine. 

Õppealajuhataja  

4.3 
Õppeaasta tulemuslikkuse hinnang ning arvamuse andmine 
ning ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse 
parendamiseks. 

Direktor  

4.4 
Arvamuse andmine ja ettepanekute tegemine õppenõukogu 
pädevuses oleva kooli dokumentatsiooni osas. 

Direktor  

4.5 Kooli 2016/2017. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. Direktor  

4.6 Info.   

 

3.2 Sisekontroll 

Sisekontrolli prioriteedid on: 

a) õpilaste individuaalset eripära ja võimeid arvestavate kaasaegsete meetodite kasutamine 
õppetunnis; 

b) kaasava hariduse põhimõttel HEV õpilased tavaklassis; 

c) ainekaartide sisu ja vastavus õppekavadele. 

Prioriteetidest lähtuvad sisekontrolli alalõigud, ajad, läbiviijad, kontrollimise vormid ja tulemuste 
analüüsi ning arutluste ajad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis eelneva kuu 
viimasel nädalal. Vastutaja: õppealajuhataja. 

 

3.3 Metoodikanõukogu 

Metoodikanõukogu prioriteedid on: 

a) kooli õppekava uuendamine; 

b) kaasava hariduse põhimõttest lähtuvalt riiklikust õppekavast erinevate õppekavade 
kasutamise kontroll ja nõustamine. 

Metoodikanõukogu töötab „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi metoodikanõukogu töökorra” alusel. 
Vastutaja: õppealajuhataja. 
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3.4 Kooliastme nõukojad 

3.4.1 I kooliastme nõukoda 

I kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 
- kooliastme loov-, praktiliste ja uurimistööde esitluste ette valmistamine ja läbi viimine; 
- õpiabi korraldamine õpilase individuaalsetest vajadustest lähtuvalt; 
- eakohane väärtuskasvatus pikapäevarühmade töö sisu ja huvitegevuse kaudu. 

Vastutaja: I kooliastme koja juht. 

3.4.2 II kooliastme nõukoda 

II kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 
- kooliastme loov-, praktiliste ja uurimistööde esitluste ette valmistamine ja läbi viimine; 
- tegevuste kavandamine ja korraldamine funktsionaalse lugemisoskuse parandamiseks; 
- käitumise ja väärtushinnangute kujundamine ühisüritustel osalemise kaudu. 

Vastutaja: II kooliastme koja juht. 

 

3.4.3 III kooliastme nõukoda 

III kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 
- õpilaste individuaalsete õpioskuste arendamine; 
- läbi püsiva huvitegevusse kaasatuse käitumise ja väärtushinnangute kujundamine. 

Vastutaja: III kooliastme koja juht. 

 

3.4.4 Gümnaasiumi nõukoda 

Gümnaasiumi kooliastme nõukoja alaeesmärgid ja tegevused: 
- õpilaste individuaalse ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamine suhete ja koostöö arendamiseks; 
- projektides osalemise kaudu kooli mainekujundus ja oma kooli väärtustamine. 

Vastutaja: gümnaasiumiastme koja juht. 

 

Kooliastme kojad töötavad „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kooliastme kodade töökorra” alusel. 

 

3.5 Klassijuhatajad 

Klassijuhatajatöö prioriteedid on: 

a) koostöö vanematega; 

b) üldpädevustele orienteeritud tegevus klassi koostööoskuse arendamisel. 
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Prioriteetidest lähtuvad tegevused, ajad ja läbiviijad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-
koolis eelneva kuu viimasel nädalal. Vastutajad: klassijuhatajad. 

 

3.6 Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjon 

Hariduslike erivajadustega õpilaste komisjoni (HEVKO) prioriteedid on: 

a) õpilaste individuaalsuse kaartide põhjal tugistruktuuride töö tõhusam korraldamine; 

b) HEV õpilaste probleemide analüüs ja klassijuhatajate ning aineõpetajate toetamine. 

Prioriteetidest lähtuvad tegevused, ajad ja läbiviijad esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-
koolis eelneva kuu viimasel nädalal. Vastutaja: HEVKO koordinaator. 

 

3.7 Huvitegevus 

Huvitegevuse prioriteedid on: 

a) II-III kooliastme õpilaste suurem kaasamine huvitegevusse; 

b) ainealaste ja huviürituste tihedam seostamine õppekava eesmärkide täitmiseks. 

Prioriteetidest lähtuv huvitegevuse ja huviürituste detailne tegevuskava esitatakse kooli igakuises 
kalenderplaanis e-koolis ja kooli kodulehel eelneva kuu viimasel nädalal. Vastutaja: huvijuht. 

 

3.8 Õpilasesindus 

Õpilasesinduse prioriteedid on: 

a) õpilasesinduse struktuuri korrastamine ja esinduse süsteemse tegevuse tagamine; 

b) õpilasesinduse tihedam kaasamine kohaliku kogukonna tegevustesse. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasesinduse tegevuskava esitatakse kooli igakuises 
kalenderplaanis e-koolis eelneva kuu viimasel nädalal. Vastutaja: huvijuht 

 

3.9 Õpilaskodu 

Õpilaskodu prioriteedid on: 

a) HEV laste toetamine läbi püsiva individuaalse õpiabi; 

b) turvalise keskkonna ja väärtuskasvatuse põhimõtete tagamine. 

Prioriteetidest lähtuv õpilaskodu tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis 
jooksvalt. Vastutajad: õpilaskodu kasvajata ja õpetaja. 
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3.10 Tervisenõukogu 

Tervisenõukogu prioriteediks on: 

a) koolikeskkonna turvalisuse jätkuv kaardistamine; 

b) koolikeskkonna turvalisuse meetmete väljatöötamine ja elluviimine. 

Prioriteedist lähtuv tervisenõukogu töökava esitatakse esimese õppeveerandi jooksul. 

 

3.12 Hoolekogu 

Hoolekogu prioriteedid on: 

a) koostöö koordineerimine kooli ja kogukonna ühiste huvide realiseerimiseks; 

b) õpilastele koostööd ja isiklikku initsiatiivi võimaldava huvitegevuse toetamine ning õpilaste 
kaasamine kohaliku kogukonna tegevustesse. 

 

3.13 Projektid 

Projektidega töö prioriteedid on: 

a) kooli traditsioone jätkavad projektid; 

b) projektid, millega kaasatakse kooli arengusse täiendavaid ressursse; 

c) projektid, kus kool on koordineerival positsioonil; 

d) kaasava hariduse põhimõtet toetavad projektid. 

 

Vastavalt kooli õppekava üldosa p. 2.7-le esitatakse prioriteetidest lähtuvad õppeaastat 
hõlmavate projektide tegevuskavad projektijuhi poolt metoodikakomisjonile. 
Metoodikakomisjoni poolt heaks kiidetud projektide nimekiri kinnitatakse direktori poolt. 

 

LISA 1 2015/2016. õppeaasta koolituskava 

Ühiskoolitused 
 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendamine 
I ja II kooliastmes 

I ja II kooliastme 
õpetajad 

4 h 24. august 2015 

Tehnoloogiakoolitus Võta Oma Seade Kaasa – 
VOSK III kooliastmes ja gümnaasiumiastmes 

III kooliastme ja 
gümnaasiumiastme 

õpetajad 
6 h 24. august 2015 

Reflekteeriva eneseanalüüsi koostamine Kõik õpetajad 8 h 25. august 2015 

Toetav õpe hariduslike erivajadustega 
õpilastele 

Kõik õpetajad 6 h 26. august 2015 
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Tegutsemine evakuatsiooniolukorras 
Algklasside maja 

töötajad 
1 h september 2015 

e-kooli uuendused Kõik õpetajad 4 h september 2015 

Muutuva õpikäsituse rakendamine erinevate 
meetodite abil 

Kõik õpetajad 8 h oktoober 2015 

Arvuti töövahendina (ID-kaart, e-post) Halduspersonal 4 h oktoober 2015 

Tuleohutus Kõik töötajad 4 h oktoober 2015 

Haridusasutuse töötaja ja eetika, esteetika ning 
etikett 

Kõik töötajad 4 h detsember 2015 

Õpilase individuaalsuse toetamine Kõik õpetajad 8 h märts 2016 

Tegutsemine kriisiolukorras Kõik töötajad 4 h aprill 2016 

 

Individuaalsed täiendkoolitused 

 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Toiduhügieen 
3 töötajat 8 h september 

2015 

Praktikult praktikule – õpetaja töövari Kaasava 
kooli projekti raames 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

2 x 6 h 
oktoober - 
detsember 

2015 

    

HITSA „Tuleviku Õpetaja koolitusprogramm“ 
Taotluse esitanud 

õpetajad 
1 moodul 

26 h 

e-õpe, 
september 

2015 mai 2016 

Praktikult praktikule – toetav partner Huvitava 
kooli projekti raames 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

6 h 
jaanuar – mai 

2016 

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi ESF 
toel toimuvad täiendkoolitused, teemad TÜ 
HTI koolituskalendris 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

8 – 320 h 
oktoober 2015 

– mai 2016 

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli 
täiendkoolituskalendri põhised koolitused 

Taotluse esitanud 
õpetajad 

8 – 320 h 
oktoober 2015 

– mai 2016 

SA Innove täiendkoolituskalendri põhised 
koolitused 

Taotluse esitanud 
töötajad 

6 – 240 h 
oktoober 2015 

– mai 2016 

SA Archimedes poolt haridustöötajatele 
suunatud meetmete põhised koolitused Eestis 
ja välisriikides 

Taotluse esitanud 
töötajad 

Vastavalt 
meetmete 
nõuetele 

Vastavalt 
meetmete 

tähtaegadele 

Koolitused kinnitatud õppekava alusel 
töötavates täienduskoolitusasutustes vastavalt 
õpetajate eneseanalüüsides esitatud 
teemadele 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Iseseisev enesetäiendus Kõik õpetajad  juuni 2016 

Õigusaktide nõuetest (tööohutus, turvalisus, Juhtkonna otsuse   
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tervisekaitse, toiduhügieen, esmaabi jms) 
tulenevad koolitused 

alusel 

Teabepäevad uute tehnoloogiate, taseme- ja 
eksamitööde tulemuste tutvustamiseks ning 
maakondlikud ja vabariiklikud aineühenduste 
üritused 

Taotluse esitanud 
töötajad 

  

Koolitused, mis tulenevad projektide 
meetmete nõuetest 

Projektis osalevad 
töötajad 

Vastavalt 
meetmete 
nõuetele 

Vastavalt 
meetmete 

tähtaegadele 

 

 


