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1.Sisehindamise alused 

1.1 Kooli üldandmed 

 

Õppeasutuse nimi: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 

Aadress: Sambla 18, Kilingi-Nõmme, 86304, Pärnumaa 

Kontakt: telefon 449 2264, e-post yld@kng.edu.ee, koduleht www.kilingi.edu.ee 

Õppeasutuse haldaja: Saarde Vallavalitsus, Nõmme 22, 86304, Kilingi-Nõmme, Pärnumaa 

Õppeasutuse juht, sisehindamise eest vastutav isik: direktor Erli Aasamets 

Õppekorraldus: 1.–12. klass, õppekeel eesti, päevane õppevorm 

Tegevusregistri number: 75003759 

Koolitusloa number: 909HM 

Kooli põhimäärusest tulenevad struktuuriüksused: kooliastmete nõukojad, 
metoodikanõukogu, hariduslike erivajadustega õppijate komisjon, juhtkond, õpilaskodu. 

 

1.2 Sisehindamissüsteemi kirjeldus 

 

Sisehindamise aluseks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi direktori 11. 04. 2018 käskkirjaga 
1.1-3/24 kehtestatud sisehindamise kord, kus on sätestatud sisehindamise: 

 eesmärgid 

 valdkonnad ja mõõdikud 

 korraldamine 

 läbiviimiseks kasutatavad andmed ja meetodid 

Sisehindamise korras Lisas 1 on toodud sisehindamise valdkondlikud tegevused ja mõõdikud 
ning hindamine. Sisehindamise aruandes on neid analüüsitud, tehtud kokkuvõtted, hinnatud 
tulemusi ning parendusvõimalusi sisehindamise valdkondade lõikes. 

 

1.3 Sisehindamise koostajad 

 

Erli Aasamets (direktor), Kairi Kaldoja (metoodikanõukogu juht, õppealajuhataja, II ja III 

kooliastme HEV koordinaator, vanemõpetaja), Mari Karon (I kooliastme HEV koordinaator, 

HEV õpetaja, muuseumiklassi juhataja, kutsehindaja), Saima Tõigast (kooli 

õpperaamatukogu juhataja, metoodikanõukogu liige, vanemõpetaja), Anne Aasamets (II 

kooliastme nõukoja juht, metoodikanõukogu liige, kutsehindaja, meisterõpetaja), Ly Rätsep 

(gümnaasiumiastme nõukoja juht, metoodikanõukogu liige), Signe Lensment 

(haridustehnoloog), Pille Kadak (psühholoog-karjäärinõustaja), Laine Ülemaante (huvijuht). 

mailto:yld@kng.edu.ee
file:///F:/2018_KiNG_sisehindamine/www.kilingi.edu.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/411062014035
https://www.kilingi.edu.ee/kool/tootajad
https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2016/11/Kooliastme_noukoja_tookord.pdf
https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2016/11/KiNG_metoodikan%C3%B5ukogu_t%C3%B6%C3%B6kord.pdf
https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2018/08/KiNG_sisehindamise_kord_2018.pdf
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1.4 Kooli tegevuse lühikirjeldus ja eripärad 

 

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on Pärnu maakonnas Saarde vallas asuv pikki 
haridustraditsioone kandev üldharidusasutus. 

Kooli ülesandeks on luua kõikidele õpilastele elus toimetulekut tagava hariduse omandamise 
võimalused ning õppe- ja loomekeskkond, kus on võimalik areneda üldinimlikest 
väärtushinnangutest lähtuvaks terviklikuks isiksuseks. 

Kool on õpilaste arengupotentsiaali realiseerimist toetava ja turvalise õpikeskkonnaga, 
usaldusväärne ja lugupidav partner lastele, vanematele ning koostööpartneritele, kelle 
hulgas on oluline koht kooli vilistlastel. 

Koolis arvestatakse iga õpilase olulisuse ja eripäraga. Tugispetsialistide ja õpetajate koostöö 
on aluseks hoolivale suhtumisele ja terviklikule tugivõrgustikule. Väärtuste kujunemist 
toetab positiivne mikrokliima. 

Tugevad traditsioonid, huviringide lai valik ja turvaline õpikeskkond toetavad riiklike 
õppekavade eesmärkide täitmist. Kooli õppekava toetub kooli tugevustele ja eripärale. 
Olulisel kohal on koostöö kooli pidaja, kogukonna, teiste haridusasutustega, kohalike 
ettevõtete ja lastevanematega. 

Õppijate arv (Lisa 1.1 ja Lisa 1.2) on muutumas stabiilseks, langustrendi peatumisele on 
kaasa aidanud õpilaskodu olemasolu ning teistest omavalitsustest õppima asuvad õpilased. 

 

1.4.1 Kooli õppetegevuse eripärad 

 Erinevate ainealaste võistluste ja ürituste süsteemis tehakse koostööd piirkonna 
teiste koolidega. 

 Koolil on olemas kogemuste pagas uurimis-, loov- ja praktiliste tööde korraldamiseks 
kõikides kooliastmetes. 

 III kooliastmes teostavad kõik õpilased ennast loovtöö kaudu. 

 Gümnaasiumis on rakendunud klassideta valikkursuste õppevorm. 

 Valikkursuste uuendamisel arvestatakse õpilaste huvide ja soovidega. 

 Kogu koolipere kaasavad teemapäevad, mis keskenduvad üldpädevuste, läbivate 
teemade, turvalisuse (tuleohutus, liiklusohutus, veeohutus), loovuse ja 
keskkonnateemadele. 

 Õpilased osalevad aktiivselt aineolümpiaadidel ja konkurssidel, tagatud on osalemine 
ainealastel üritustel väljaspool kooli. 

 Õpilased on edukad maakonna aineolümpiaadidel ja konkurssidel. 

 Digipädevuste arendamiseks on parandatud IKT vahendite olukorda ja lisatud 
ainetunnid I ja II kooliastmesse. 

 Tagatud on vajalikus mahus rühmatunnid matemaatikas ja võõrkeeltes. 
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 Üldist tuge vajavate õpilaste ja HEV õpilaste õppetöö korraldamisel leitakse õpilase 
jaoks sobivaim lahendus. 

 

1.4.2 Kooli huvitegevuse eripärad 

 Õpilased osalevad rahvusvahelistes ja üleriigilistes projektides, maakondlikel ja 
üleriigilistel konkurssidel ning võistlustel. 

 Huviringide valik on lai ja uuenev, arvestatakse õpilaste huvidega. 

 Huviüritused lähtuvad kooli põhiväärtustest ja on suunatud koostööle erinevate 
vanuseastmete vahel. 

 Oluliste prioriteetidena käsitatakse digitaalset huvitegevust ning poiste kaasatust 
huviringidesse. 

 Üleriigiliste üritustega on haaratud rahvatantsu- ja võimlemisringid ja digitaalsed 
huvitegevuse ringid. 

 Kool on kogukonnas ürituste algataja, eestvedaja ja aktiivne panustaja. 

 Kool on tõestanud võimekust tõusta projektides ja üritustel partneri ja osaleja rollist 
koordinaatori ja eestvedaja rolli. 

 Huviringide töö tulemuslikkust näeb esinemistel ja erinevatel 
konkurssidel/võistlustel. 

 

1.4.3 Kooli õppekeskkonna eripärad 

 Kooli ümbrus ja taristu on unikaalne kõikide vajalike baasidega ja pakub 
mitmekesiseid võimalusi õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel. 

 Kooli kõrval on kaasaegne spordihoone, täismõõtmetes staadion ja disc-golfi rada 
paljude erinevate sportimis- ning arendusvõimalustega. 

 Kõik õpperuumid on varustatud internetiühenduse, arvutite ja projektoritega. Koolil 
on kolm toimivat arvutiklassi. 

 Vabade ruumide olemasolu annab võimaluse paindlikuks õppe- ja kasvatustöö 
korralduseks. 

 Koolis töötavad keraamikaklass, ilmavaatlusjaam ja muuseumiklass. 

 

1.5 Kooli eesmärgid 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi arengukava on kinnitatud Saarde Vallavolikogu määrusega 
03.02.2016. aastast. Arengukavas on määratletud viies põhitegevuse valdkonnas eesmärgid: 

1) kõrged õppetöö tulemused; 

2) kool on hästi juhitud kool; 

3) koolis töötavad õppe- ja kasvatusvaldkonna asjatundjad; 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4110/2201/6038/KiNG_arengukava_2016_2020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/411022016038
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4) kool on usaldusväärne ja eeskujulik partner; 

5) koolis on säästlik ning vaimselt ja füüsiliselt turvaline keskkond. 

2015. aastal uuendatud arengukava koostamisel osales kogu kooli personal ühiste väärtuste 

kokku leppimisel ning sihtide seadmisel. Täpsustati moto, visioon ja missioon ning sõnastati 

kooli ühised püsiväärtused. 

Arengukava tegevuskavas on määratletud valdkondade alaeesmärgid, tegevuste ajaline 

kavandamine ja eesmärkide saavutamise indikaatorid. Need on esitatud ja nende täitmise 

analüüs on sisehindamise teemavaldkondade juures. Vastavalt arengukava uuendamise 

korrale on tegevuskava muudatused kinnitatud direktori 28. 09. 2018. a käskkirjaga nr 7. 

 

 

2.Õppe- ja kasvatustegevus 2015–2018 

Arengukava eesmärk 1.1. – kõrged õppetöö tulemused 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on saavutatud olukord, kus kõikidele õpilastele on tagatud nende võimetest 
ja isikupärast lähtuv õpikeskkond ning tugi- ja toetusmeetmed, mille tulemusena: 

 kokkuvõtvate „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete protsent on 0; 

 õppeperioodi jooksul saadud „puudulike“ ja „nõrkade“ hinnete osakaal ühe 
õppeaine piires on alla 1%; 

 kokkuvõtvate „heade“ ja „väga heade“ hinnete osakaal on vähemalt 60%. 

 

2.1 Analüüs 

Tegevusvaldkonnas „Õppe- ja kasvatusprotsess“ on kooli olulisemad parendusvaldkonnad ja 

arenduse põhisuunad: 

 parandada ainetevahelist lõimingut õpikoormuse vähendamiseks, laiendada 
uurimuslikku õpet ja muuta hindamispõhimõtteid õpimotivatsiooni tõstmiseks; 

 arendada süsteemselt digipädevusi erinevate õppetöö vormide, kaasaegsete 
meetodite ja õppevahendite abil; 

 keskenduda muutunud õpikäsitluse raames erinevatele koostöövormidele, 
väärtuskasvatusele ja üldpädevustele, sidudes huvitegevuse tihedalt ainealase 
tööga. 

Õpilaste erinevuste ulatus on väga suur. On akadeemiliselt andekaid õpilasi ja lapsi, kes 

vajavad järjepidevat tuge õppetöös. On õpilasi, kelle kodu saab tuua eeskujuks teistele, ning 

lapsi, kelle kodus esinevad mitmesugused probleemid ja raskused. On õpilasi, kes laulmises 

või spordis on vabariigi tipus ning esindavad riiki, ja neid, kelle huvitegevuse juurde toomine 

ja seal hoidmine on tõsine väljakutse. 

https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2018/09/kk7arengukava_muutmine.pdf
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Erinevate õpilaste ja nende vajaduste välja selgitamine, nende olulisuse hindamine, 

asjakohaste tugistruktuuride määratlemine ning nende tõhususe ja tulemuslikkuse 

hindamine on koolile keeruline ülesanne ja ühtlasi meie kooli üks tugevusi. 

Õppekava täitmise tulemused on stabiilsed, pisut on kasvanud kõrgemate õppetulemustega 

laste osakaal põhikooli osas (Tabel 1). Gümnaasiumiastme õppetöö edukuse ja kvaliteedi 

määravateks teguriteks on õppijate motiveeritus ja riigieksamite tulemuste väärtustamine 

ning neile tuleb pöörata oluliselt suuremat tähelepanu. 

Tabel 1. Õpitulemuste kokkuvõte kooliastmeti 

 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 

 edukus1 kvaliteet2 edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet 

I kooliaste 100% 86% 100% 81,3% 98% 85,1% 100% 88% 

II kooliaste 100% 76% 100% 69,7% 100% 63,4% 100% 60% 

III kooliaste 98.9% 43% 100% 42,3% 99% 37,6% 98,9% 48% 

gümnaasium 100% 22% 99% 21,1% 97% 22,5% 95,0% 18% 

Kool 99,7% 57% 99,7% 53,7% 98,5% 53,7% 98,8% 57,1% 

 

3. klasside (Lisa 2.1) ja 6. klasside (Lisa 2.2) tasemetööde riiklik testimine on viimastel aastatel 

olnud erinev (valimid, e-testid) ja võrdlusandmete põhjal on tulemused ootuspärased ning 

sõltuvad kõige enam konkreetselt valimisse kaasatud õpilastest. 

Põhikooli lõpueksamite tulemused (Lisa 2.3) on väikeste kõikumistega ja seosed ilmnevad 

õpilaste hariduslike erivajadustega (Lisa 2.6) ning nende eksamitulemustega. Suuremate 

sooritajate arvuga valikeksamite osas on tulemused stabiilselt head. 

Gümnaasiumi eksamitulemuste (Lisa 2.4) analüüsimisel on vabariigi tasandil juba jõutud 

järeldusele, et lihtsalt punktide asemel tuleb vaadelda põhikoolist gümnaasiumisse õppima 

asunud õpilaste võimekust ning kooli panust õpilase arengusse. Haridus- ja 

Teadusministeerium lähtub kooli panuse hindamisel SA Innove analüüsimetoodikast. Selle 

käigus hinnatakse õpilaste 9. klassi lõpetamise taset ja eeldatavaid tulemusi 12. klassi lõpus 

(Tabel 2). Nende näitajate põhjal on aastatel 2013–2017 kooli panus gümnaasiumiastme 

õpilaste arengusse olnud järgmine: 

Tabel 2. Kooli panus gümnaasiumilõpetajate arengusse 

 Eesti keel Matemaatika Inglise keel 

2013 ootuspärane Puuduvad võrreldavad andmed ootuspärane 

2014 ootuspärane ootuspärane ootuspärane 

2015 ootuspärane ootuspärane kõrge 

2016 ootuspärane ootuspärane ootuspärane 

                                                           
1 Edukus – positiivsed hinded 
2  Kvaliteet – hinded „4“ ja „5“ 
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2017 ootuspärane madal ootuspärane 

2018 Andmeid veel ei ole  Andmeid veel ei ole Andmeid veel ei ole 

 

2017/18. õppeaasta inglise keele riigieksamite punktisummad on üle vabariigi keskmise ja 

märkimisväärne on kõrge B2 keeletasemega lõpetajate osakaal. Eesti keele riigieksamite 

punktisummad on lähedal vabariigi keskmisele ning matemaatika riigieksamite 

punktisummad jäävad alla vabariigi keskmise. 

Sarnaselt varasemate aastatega on õpilastel olnud võimalus osaleda kõigil Pärnumaa 

aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel ning meie kooli õpilaste osalusprotsent ületab 

oluliselt maakonna keskmist. 

Õppetöö eesmärkide täitmise juures saab esile tõsta tulemuslikku tööd lihtsustatud ning 

individuaalsete õppekavadega õpilastega, kes kõik on lõpetanud klassikursused. 

Riiklikult toetatavate õpilaskohtade õpilaste õppeaastate tulemused on stabiilsed (Lisa 2.5) 

ja õpilaskodu panust tugistruktuurina hindavad klassijuhatajad ning õpetajad kõrgelt. 

Olulise teemana on päevakorral digipädevuste tõstmine nii õpilaste kui õpetajate juures. 

Väga oluliseks tuleb pidada sihiteadlikku digipädevuste arendamist koolis tervikuna ning 

selle aluseks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) metoodika kohaselt koostatud 

kooli digipeegli raport (Lisa 2.7). 

Üks muret tekitavaim teema on õppetööst puudumised (Tabel 3), nii tõendatud kui 

põhjuseta. Vanemate poolt tõendatud puudumiste arv näitab uuesti tõusu ja küünib 

keskmiselt üle kolme koolinädala aasta kohta. Kui õpilane puudub 35-st koolinädalast kolm, 

siis ei saa eeldada normaalset edasijõudmist õppetöös ega oodata kõrgeid eksamitulemusi. 

Üle kahe korra on suurenenud põhjuseta puudumiste osakaal. 

Tabel 3. Puudumiste kolme aasta ülevaade 

Õppeaasta Põhjuseta puudumisi Puudutud tunde õpilase kohta 

2015/2016 4,7 % 96 

2016/2017 4,2 % 88 

2017/2018 9,8 % 92 

Kool on jätkuvalt ja kindlalt seisukohal, et kergekäeliste (puhkusereisid, hommikused 

magama jäämised jmt) ja põhjuseta (tundide ajal poes käimised, viimastest tundidest 

lahkumine jmt) puudumiste eest vastutavad koos õpilastega vanemad. 

Koolis on õppe- ja kasvatustöö lahutamatu osa huvitegevus, mille planeerimisel on lähtutud 

õppekava põhiväärtustest ja iseloomulikud märksõnad on 

 traditsioonide jätkusuutlikkus 

 koostöö 

 innovaatilisus 

 avatus ja koostöö kogukonnaga 
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 turvalisus 

Koolis on huvitegevusse kaasatud õpilaste arv stabiilselt kõrge (Tabel 4) ning saab jätkuvalt 

kõrgeid hinnanguid nii õpilaste kui vanemate poolt.  

Tabel 4. Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv 

 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa. 

 Õpilaste arv 354 Õpilaste arv 342 Õpilaste arv 337 Õpilaste arv 341 

Kooli huviringides 

osalejad 
225 63,7% 249 72,8% 235 69,7% 258 75,7% 

Väljaspool kooli 

huviringides 
153 43,3% 133 38,9% 142 42,1% 124 36,4% 

Kõik huvitegevuses 

osalejad kokku 
269 76,2% 269 78,7% 270 80,1% 272 79,8% 

Ei osale  84 23,8% 73 21,3% 67 19,9% 69 20,2% 

Huvitegevuse aegade sobivus on nii õpilaste kui vanemate hinnangul kasvanud, samuti 

leitakse, et õppetöö jätab huvitegevuseks piisavalt aega. Kindlasti on siin suur roll mõnede 

kooli huvitegevusringide toimumise aja nihutamine nädalavahetustele (robootika, 

droonindus, programmeerimine, 3D-printimine). Lisaks juba eelnimetatud huviringidele 

aitavad õpilaste üldpädevuste arendamisele ning väärtuskasvatusele kaasa uute 

võimalustena järgmised ringid: maastikuvibu, tantsuline liikumine, motoring, 

peotantsukursused, muuseumi- ning kokandusring. 

 

2.2 Arengu- ja tegevuskava täitmise tulemused 

Tulemus: kooli õppekavad on kooskõlas riiklike õppekavadega, ainekaardid on korrigeeritud 
ja õigeaegselt avalikustatud. 

Tulemus: õpetajad tunnevad kujundava hindamise põhimõtteid, mõistavad motiveeriva 
tagasiside olulisust, analüüsivad oma tööd ja kasutavad saadud teavet õppeprotsessi 
kavandamisel. 

Tulemus: õppekäigud toetavad üldpädevuste saavutamist ja väärtuskasvatust. 

Tulemus: õppijatele on tagatud ea- ja võimetekohased motiveerivad arenguvõimalused. 

Tulemus: õppe- ja kasvatustegevuses on õppijatele tagatud individuaalsust arvestavad 
väljundid ja huvitegevus on tihedalt seotud õppekavadega. 

Tulemus: õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks on kooli ruumides ja 
kinnistul ning õpilaskodus turvaline õpi- ja elukeskkond. 

Tulemus: kasvanud on õpilaste rahulolu nende märkamise ja tunnustamise osas. 
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2.3 Õppe- ja kasvatustegevuse parendusvaldkonnad 

Enesehindamiste, sisekontrolli, üldtööplaanide ja arengukava ning arengukava tegevuskava 
alusel on õppe- ja kasvatustegevuse parendusvaldkonnad järgmised: 

1. Rakendada aineid lõimiv loov-, praktiliste- ja uurimistööde süsteem kõigis 
kooliastmetes. 

2. Planeerida õppekäigud süstemaatiliselt ning ainetevahelist lõimingut toetavalt. 

3. Õpetajatel rakendada õppija igakülgset arengut toetava hindamise põhimõtteid, 
kasutada motiveerivat tagasisidet ja reflekteerida oma tööd. 

4. Saavutada digipädevused kõigi töötajate ühistööna, kõik klassid sõltumata õpetajast 
ja ainest rakendavad süstemaatiliselt IKT õppe- ja kasvatuseesmärkide 
saavutamiseks ning seeläbi väheneb õpikoormus, suureneb õpimotivatsioon ja kooli 
konkurentsivõime. 

5. Õppijate lugupidamine enda ja teiste suhtes, väärtustatakse ausust, õiglust, 
koostööd ja ettevõtlikkust. 

 

3.Eestvedamine ja juhtimine 2015–2018 

Eesmärk 2.1. – Kilingi-Nõmme Gümnaasium on hästi juhitud kool 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamisel jõutud ühtsete 
arusaamadeni, mida väljendavad õpilaste, vanemate ja töötajate rahuloluküsitluste 
tulemused, kus: 

 õpilaste rahuloluküsitluse keskmine tulemus võrreldes 2015. aastaga on kasvanud 
20%; 

 vanemate rahuloluküsitluse keskmine tulemus võrreldes 2015. aastaga on kasvanud 
15%; 

 töötajate rahuloluküsitluse keskmine tulemus võrreldes 2015. aastaga on kasvanud 
10%; 

 

3.1 Analüüs 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Eestvedamine ja juhtimine“: 

 Keskenduda uuendatud „Põhikooli riikliku õppekava“ ja „Gümnaasiumi riikliku 
õppekava“ rakendamisel ühtsete arusaamade kujundamisele kolmes valdkonnas. 
Need on 

o üldpädevused 

o muutuv õpikäsitlus 

o hindamine 
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 Sisehindamise paremaks toimimiseks sõnastada konkreetsed võtmenäitajad ja 
mõõdikud kooli, klassi, õpilase ja õpetaja tasandil. 

 Kujundada jätkuvalt koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla 
konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. 

Juhtimisotsustes on keskendutud õppe- ja kasvatustöös ühtsete arusaamade kujundamisele 

järgmistes valdkondades: üldpädevused, õppijat toetav õpikäsitus ja hindamine. Selleks 

kasutatakse sisehindamisel konkreetseid võtmenäitajaid ja mõõdikuid kooli, klassi ja õpetaja 

tasandil. Konkreetne eesmärk on jätkuvalt kujundada koostöökeskset 

organisatsioonikultuuri, et olla konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. 

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. 

Koolis on alates 2014/15. õppeaastast rakendatud elektroonsed rahuloluküsitlused õpilaste, 

vanemate ja töötajate hulgas. Kõigi osapoolte antud tagasiside on analüüsitud, kokkuvõtted 

esitatud kooli kodulehel ning ettepanekud võetud tööplaanidesse. 

Õpilaste hinnang (Lisa 3.1) õpetajate tööle on stabiilselt hea, kasvanud on konsultatsioonides 

osalemine. Vastused näitavad, et õpetajate poolt õpilastele antava tagasisidega ollakse 

rahul, see on muutumas e-koolis hinde märkimisest individuaalsemaks ja toetavamaks. 

Märkimisväärselt kõrge on õpilaste hinnang koolis olemasolevate õppematerjalide ja -

vahendite kohta. 

Vanemate hinnang (Lisa 3.2) õppetööle on stabiilselt hea ja märkimisväärseid erinevusi laste 

ja vanemate hinnangutes ei ole. Vanemad hindavad kõrgelt koolis rakendatavat toetavat 

tagasisidet. 

Õpetajate hinnangud (Lisa 3.3) on sarnased laste ja vanemate omadele. Erinevusena tuleb 

märkida õpilaste arvamuste ära kuulamist ja nendega arvestamist. Seal tunnetavad erinevad 

osapooled olukordi erinevalt ja lahenduseks on ilmselt õpetajate suurem teabevahetus ja 

koostöö õpilaste ning vanematega. 

Personali üldine rahulolu koolikeskkonnaga on stabiilne. Olmetingimuste hinnangu languse 

tingib halduspersonali poolt antud väga madal hinnang ja kuni ei ole lahendatud uue 

tööõpetuse ja tehnoloogia ning kooli haldushoone ehituse teema, on töötajate selline 

hinnang põhjendatud. Kui õpilastega suhteid hindavad kooli töötajad varasemaga võrreldes 

paremaks, siis kodudega koostöös näevad kooli töötajad olulisi võimalusi paremaks 

koostööks. 

Personali üldine rahulolu juhtimisega on stabiilne. Märkimist väärib rahulolu töötasustamise 

süsteemiga, mis on alates 2012. aastast olnud järjepidevalt väikeses tõusutrendis. Koolis 

rakendatud töötajate reflekteerival eneseanalüüsil põhinev koostöövestluste süsteem on 

toimiv ja töötajaid toetav. 

https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2018/08/KiNG_2018-19_%C3%BCldtooplaan.pdf
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/6961
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Tartu Ülikooli Eetikakeskuse poolt korraldataval väärtuskasvatuse konkursil saavutas kool 

2016. aastal „Hea kooli rajaleidja“ ja 2017. aastal „Hea kooli edendaja“ tiitli. 

 

3.2 Arengu- ja tegevuskava täitmise tulemused 

Tulemus: rahuloluküsitlustes kajastuvad positiivsed suunad kooli juhtimise ja tegevuse 
planeerimise osas ning on saavutatud kõrge huvigruppide rahulolu juhtimise erinevates 
valdkondades. 

Tulemus: sisehindamise kord on kaasajastatud, tööülesannetele esitatavad nõudeid 
täpsustatakse ja juhtkond annab järjepidevalt tagasisidet, tööülesandeid ja töökohtade 
struktuuri on optimeeritud, sisehindamisel on rakendatud õpetaja kutsestandardis 
sätestatud nõuded. 

 

3.3 Eestvedamise ja juhtimise parendusvaldkonnad 

Enesehindamiste, sisekontrolli, üldtööplaanide ja arengukava ning arengukava tegevuskava 
alusel on eestvedamise ja juhtimise parendusvaldkonnad järgmised: 

1. Kooli poolt kasutatavad rahuloluküsitlused on aegunud, ei toeta õppijakesksust ja 

tagasisidelt üleminekut edasisidele. 

2. Individuaalne töö pedagoogilise personaliga toetamaks isiklike ja organisatsiooni 

eesmärkide kooskõla.  

3. Individuaalsete arenguplaanide ja enesetäienduste rakendamine. 

4. Juhtkonnal tuleb tagada, et iga töötaja saab individuaalselt teema- ja vajaduspõhiselt 

tagasisidet oma arengule (tagasisidelt edasisidele). 

Järgmiste õppeaastate ja uue arengukava perioodi üks suuremaid väljakutseid on kogu kooli 
tagasiside süsteemseks viimine eesmärgiga kaardistada kvalitatiivsete andmekogumise 
meetoditega enam ootusi ja vajadusi. 

 

 

4.Personali juhtimine 2015–2018 

Eesmärk 3.1. – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis töötavad õppe- ja kasvatusvaldkonna 
asjatundjad 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on töötajate järjepideva ametialase arengu tagamisega saavutatud olukord, 
kus: 

 õpetaja ametikohal töötajatest on kvalifikatsiooninõuetele vastavaid õpetajaid 
100%; 

 õpetaja kutsestandardi tase 7 (vanemõpetaja) on omistatud 35% õpetajatest; 

 õpetaja kutsestandardi tase 8 (meisterõpetaja) on omistatud 15% õpetajatest. 
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4.1 Analüüs 

Olulisemad parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Personalijuhtimine“: 

 võtta personali järjepideva ametialase arengu tagamise aluseks kutsestandardi 
süsteem ja koolitusplaan; 

 toetada kogu personali ametialast arengut reflekteerivate eneseanalüüside, 
arenguvestluste ja individuaalsete koolituskavade alusel; 

 toetada töötajaid, et nad oleksid motiveeritud ja pädevad oma arengu kavandamisel, 
täiendada personali tunnustamise ja motivatsioonisüsteemi, suurendamaks selle 
mõjusust. 

 

Personalijuhtimises on lähtutud töötajate enesearengu toetamisest, kaasamisest 
otsustusprotsesside ettevalmistamisel ja koostööst ning optimaalse koosseisuga 
maksimaalsete tulemuste saavutamisest. Eneseanalüüside kaudu selgunud 
koolitusvajadused on olnud tagatud juhul, kui need on vastavuses kooli eesmärkide ja 
väärtustega ning töötajaid on toetatud täiend- ja tasemeõppe läbimisel ning 
kutsekompetentside tõstmisel. 

2015. aastal kinnitatud tööalane enesetäiendamise kord ja arengukava lisana pikaajaline 
koolituskava on suunatud õpetajate toetamisele kutse taotlemisel ning reflekteerivale 
eneseanalüüsile. Õpetajatel on olnud võimalikud erinevad enesetäienduse võimalused ning 
osalemised koolitusprojektides, mis on leidnud tunnustust vabariigi tasandil.  

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

Jätkuvalt on õpetajatel võimalik osaleda rahvusvahelistes (n: GLOBE, ERASMUS) ja üle-

eestilistes (n: õpetajavahetused, aineliitude suve- ja talvekoolid jmt) koostööprojektides 

ning enesetäiendustes. 

Koolis kinnitatud tööalane enesetäiendamise kord ja arengukava lisana pikaajaline 
koolituskava on suunatud õpetajate toetamisele kutse taotlemisel ning reflekteerivale 
eneseanalüüsile. Koostöövestlused on läbi viidud kõikide õpetajatega. Õpetajatel on olnud 
võimalus majaväliseks personaalseks nõustamiseks professionaalsete coach’ide poolt, seda 
kasutas 81% õpetajatest kokku 104-l sessioonil. Koolis töötab kaks kutsehindajat, üks 
meisterõpetaja ning neli vanemõpetaja kutsega õpetajat.  

Kooli halduspersonali tööd on paremini tähele pandud, stabiiline on kaasamine otsustamisse 

ning väike edasiminek on kooli eesmärkide arusaadavuses. Juhtkonna ülesandeks on aga 

tagada halduspersonalile individuaalsed suhtlemisvõimalused ning leida võimalused 

halduspersonali ühistegevusteks, sh meeskonnatöö koolitusteks. 

Kooli palgakorralduse alused sätestavad töötasu diferentseerimise kvalifikatsiooni alusel 
ning rahulolu töö tasustamisega on aasta-aastalt kasvanud. 

Töökohtade struktuuris (Lisa 4.1) on tehtud muudatused vastavalt kooli arengukava ja 
tegevuskava eesmärkidele. 

https://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/opetajale
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Töötajaid on järjepidevalt esitatud tunnustuste saamiseks ning aastate 2015, 2016, 2017 ja 
2018 lõikes on tulemused lisades. 

 

4.2 Arengu- ja tegevuskava täitmise tulemused 

Tulemus: töötajate rahuloluküsitlustes kajastuvad aastate võrdluses positiivsed suunad. 

 

4.3 Personalijuhtimise parendusvaldkonnad 

Enesehindamiste, sisekontrolli, üldtööplaanide ja arengukava ning arengukava tegevuskava 
alusel on personalijuhtimise parendusvaldkonnad järgmised: 

1. Personali koostöö (kollegiaalse tõhususe) parandamine. 

2. Koolituste (nii personaalsete kui ühiskoolituste) selge eesmärgistamine ja nende 

kooskõlas hoidmine kooli eesmärkide ja väärtushinnangutega. 

3. Enesetäienduse rakendamise tulemuslikkuse hindamise sisuline analüüs koostöös 

juhtkonnaga. 

4. Õpetajate individuaalse vastutuse ja autonoomia suurendamine õppijat toetava 

õpikäsituse rakendamisel. 

5. Kutsestandardi taotlemise jätkuv toetamine. 

6. Isikliku ja kollegiaalse tõhususe hindamine aine- ja tunnivälises tegevuses. 

7. Personali enesearengu hindamiseks töötada välja hindamiskriteeriumid ja rakendada 

neid sisehindamisel. 

 

 

5.Koostöö huvigruppidega 2015–2018 

Eesmärk 4.1. – Kilingi-Nõmme Gümnaasium on usaldusväärne ja eeskujulik partner 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

2020. aastaks on rahuloluküsitluste tulemuste põhjal kooli maine, usaldusväärsuse ja 
koostöövalmiduse hinnangud: 

 õpilastel võrreldes 2015. aastaga kasvanud 20%; 

 vanematel võrreldes 2015. aastaga kasvanud 15%; 

ja  

 õpilaste kaasatus huvitegevusse on vähemalt 70%. 

 

5.1 Analüüs 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 
„Koostöö huvigruppidega“: 

 Jätkata traditsioonilisi üritusi õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide saavutamiseks. 
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 Parandada tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, nende läbiviimise korraldust, 
analüüsimist ja tagasiside andmist. 

 Toetada vilistlaskogu loomist ning olla aktiivne partner kogukonna, Eesti ja 
välisprojektides. 

 Kaasata õpilasesindus aktiivselt kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide 
saavutamiseks. 

 

Huvigruppidega koostöös lähtutakse kooli arengukavas kokku lepitud väärtustest ja 

avatusest ning on hoitud ja loodud on kogukonnas väärtuskasvatusel põhinevaid 

traditsioone. Kooli juurde koondub ühel või teisel viisil (õpilased, töötajad, vanemad, 

lähedalt seotud sidusgrupid) ca 25% kogukonnast. Nende erinevate huvide (sport, kultuur 

jmt), vaadete (isamaalisus, roheline elustiil jms) ja soovidega (õpilasliinide ajad, kooli 

hommikusöök jmt) tuleb arvestada, hoida need tasakaalus eesmärgiga saavutada õppija 

jaoks parimad tulemused. Selline juhtimise korraldus toetab koostööd kogukonnas, annab 

paremad võimalused ühistegevusteks ning seeläbi on võimalik enam keskenduda õppija 

arengu toetamisele. 

Kooli poolt korraldatud õppe- ja kasvatustegevuse ning koostöösidemete arendamise 

projektide loetelu on Lisas 5.1. 

43 erineva haridusasutusega 14 maakonnast on korraldatud ühisprojekte ning viimase 

õppeaasta jooksul toimusid koolituspäevad Heimtali, Olustvere, Ilmatsalu, Kärla ja Võru 

Kreutzwaldi kooli õpetajatele ning Põlvamaa koolijuhtidele. Koostööpartnerina aidati 

korraldada Eesti-Läti politseide piiriülene õppus. 

Traditsioonide hoidmise ja ürituste tulemuslikkust ning kaalu väärtuskasvatuses saab 
analüüsida osalejate, sh õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste kaudu. Selleks, et 
korraldatavad üritused kõnetaksid kogukonna liikmeid, on oluline nende kaasamine, 
ettepanekute kuulamine ning tegevustesse kaasamine. Suur abi on siinkohal olnud 
õpilasesinduse ja hoolekogu tööst. 

Tihe koostöö on Saarde valla sotsiaaltöötajatega ning politsei, päästeameti ja 
maanteeametiga. Väljapoole suunatult toimuvad jätkuvalt perioodiliselt lastevanemate 
õhtud.  

Varasemate aastate kogemustest õppides oleme 2018. aastal kooli juhtimise juures teinud 
põhimõttelisi otsuseid suunaga avatusele, kaasamisele ning erinevate seisukohtadega 
võimalikult laiale arvestamisele. Selleks on käesoleval aastal: 

 koostatud kõigi struktuuriüksuste koosolekute päevakordadega tööplaan; 

 kooskõlastatud see huvigruppidega; 

 koostatud kogukonnale suunatud kalenderplaan 2019. aasta juunini; 

 avaldatakse Saarde Sõnumites iga kuu kooli artiklid (huvitegevuse võimalused, 

tugistruktuurid, eksamiteks valmistumine jne); 

 esitatakse kooli kuukirjades järgmise kuu tegevusplaanid; 

 kajastatakse kooli tegevust järjepidevalt sotsiaalmeedias. 

https://www.kilingi.edu.ee/king-kuukiri-2018-19
https://www.facebook.com/KilingiNommeGymnaasium/
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Õpilased ja vanemad loevad iga kuu lõpus välja antavat kuukirja kooli kodulehel. Selle kohta 

antud tagasiside põhjal võib järeldada, et õpilaste tegevuse märkamist ning kiitvat toetamist 

peetakse väga oluliseks. Kõik kooliperet kiitvad käskkirjad õpilastele, vanematele ja 

töötajatele on e-koolis avaldatud. Kõikide koolis toimuvate sündmuste, sh ka töökoosolekute 

ajad on avaldatud kooli kalendris ning igapäevaselt fuajees teabetablool. Õpilaste pilgu läbi 

kirjeldatakse koolielu veebipõhises koolilehes Kirjatark. 

Jätkuvalt toetavad vilistlased kooli oma tööalaste võrgustike abil koolile vajalike vahendite 

hankimisel ja kool saab seejuures omakorda olla abiks ja toeks kogukonnas. 

Kooli poolt algatatud ja osaletud koostöösuhete eesmärk on õppimine, kogemuste 

kogumine ja jagamine ning õppijat igakülgselt toetava koolikultuuri arendamine. 

Koostööpartnerite valikul ja projektides osalemise hindamiseks kasutame majasiseselt 

maatriksit, mis hõlmab erinevaid mõõdikuid: 

 tase (koolisiseselt rahvusvaheliseni) 

 haaratus (üksikisikust kogu koolipereni) 

 suhtegrupid (klassi huvigrupist kuni hoolekoguni) 

 eesmärk (heategevusest lisaressursside hankimiseni) 

 sihtgrupp (õpilastest juhtkonnani) jms 

Sellise süsteemse koostöövajaduste ja -võimaluste hindamise juures on hea silmas pidada 

kooli põhiväärtusi ning vältida ilusal reklaamil põhinevaid pakkumisi. 

Viimasel koolinädalal toimunud temaatilistel (teadus, karjäär, ohutus, lõiming) päevadel oli 

kaasatud kokku 54 erinevat koostööpartnerit. 

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. 

 

5.2 Arengu- ja tegevuskava täitmise tulemused 

Tulemus: vanemate ettepanekute ja hoolekogu aktiivsuse kaudu on tagatud kogukonna 

kaasatus kooliarendusse. 

Tulemus: kooli kajastamine meedias on stabiilselt positiivne ja seeläbi on kasvanud kooli 
usaldusväärsus ning maine. 

 

5.3 Huvigruppidega koostöö parendusvaldkonnad 

Enesehindamiste, sisekontrolli, üldtööplaanide ja arengukava ning arengukava tegevuskava 
alusel on koostöö huvigruppidega parendusvaldkonnad järgmised: 

1. Koostöös õpilasesindusega selgitada välja noori enim kõnetavad teemad. 

2. Toetada õpetajaid ja huvitegevuse korraldajaid süsteemse koostöö kaudu. 

3. Dubleerivate huvitegevuste vältimine (muusikakool, päevakeskus) ja sisukam 

koostöö. 

https://www.kilingi.edu.ee/king-kuukiri-201718
https://www.kilingi.edu.ee/kalender
http://kirjatark.net.ee/
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/6703
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/6676
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/6730
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/6728
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4. Suurendada õpilaste ettevõtlikkust, leida väljundid selle rakendamiseks. 

 

6. Ressursside juhtimine 2015-2018 

Eesmärk 5.1. – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on säästlik ning vaimselt ja füüsiliselt turvaline 
koolikeskkond 

Eesmärgi saavutamise mõõtmise indikaatorid 

 2020. aastaks on saavutatud olukord, kus kooli õpi- ja töökeskkond, õpilaskodu ning 
kooli kinnistu vaimne ja füüsiline turvalisus on tagatud vähemalt õigusaktides 
tulenevate nõuete piires, kusjuures: 

 kooli püsikulude kasv ei ületa elukalliduse kasvu; 

 omavalitsuse poolt etteantud eelarve piires tagatakse õpikeskkonna kaasajastamine 
õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmiseks. 

 

6.1 Analüüs 

Olulisemad kooli parendusvaldkonnad ja kooliarenduse põhisuunad tegevusvaldkonnas 

„Ressursside juhtimine“: 

 rajada toote- ja tehnoloogiaarenduskeskus koostöös ettevõtjatega, viimaks ellu 
Euroopa Komisjoni direktiive COM2012 795, COM1012 669 ja COM2013 654 (Lisa 3); 

 tuua koolikeskkonda energia- ja keskkonnasäästul põhinevad tehnoloogiad ja siduda 
need õppe- ning kasvatustegevuse eesmärkidega; 

 uuendada järjepidevalt IKT materiaal-tehnilist baasi, tagamaks töökindlus ja 
tehnoloogia innovaatilisus loovuse arendamiseks. 

 

Kooli majandustegevus lähtub eelarvelistest võimalustest, lisaressursside hankimise 

(projektid, majandustegevus) võimalustest ja kinnitatud eelarvest ning eesmärk on parema 

õpi- ja töökeskkonna tagamine. 

Töö- ja õpikeskkonna kontrollimine on toimunud erinevate ametite poolt (Päästeamet, 

Veterinaar- ja Toiduamet, Tööinspektsioon) ning see on hinnatud vastavaks õigusaktide 

nõuetele (päevakava, tunniplaan, söökla menüü, kooli kodukord jne). 

Sisehindamise käigus on seiret teostanud kooli tervisenõukogu, õpilasesindus ja juhtkond. 

Üha enam on füüsilise õpikeskkonna kõrval tähelepanu all suhted, koolikiusamine ja 

psühhosotsiaalne koolikeskkond tervikuna. 

Kooli arengukava tegevuskava majandustegevuse kokkuvõte on Lisas 6.2. 

Mahukamad ja majanduslikult tulemuslikumad projektid on olnud: 

 HITSA Digipeegel õpetajatele sülearvutite hankimiseks,  

 metsaviktoriin, mis tõi klassidele tasuta õppekäigud,  



Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2015–2018 sisehindamise aruanne 

19 
 

 KIK keskkonnateadlikkuse projekt õppekäikude korraldamiseks,  

 SA Innove poolt rahastatud koolitusprojektid, 

 laste- ning spordilaagrite majutus ja toitlustus. 

Suurematest töödest ootavad jätkuvalt realiseerimist töökojahoone rekonstrueerimine ja 

peahoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi renoveerimisprojekt. 

Kõikide vajaduste ja nõuete täitmine tuleb tagada eelarveliste vahendite piires ning see 

nõuab kooli ressursside optimaalset kasutamist.  

 

6.2 Arengu- ja tegevuskava täitmise tulemused 

Tulemus: õppijate digipädevuste saavutamiseks on tagatud õpikeskkond ja –vahendid. 

Tulemus: turvaline töökeskkond on loodud säästlikult ja arendamine on toimunud 
omavalitsuse finantsstrateegiat järgides. 

Tulemus: turvaline ja arendav õpikeskkond on loodud säästlikult ning arendamine on 
toimunud omavalitsuse finantsstrateegiat järgides. 

 

6.3 Ressursside juhtimise parendusvaldkonnad 

Enesehindamiste, sisekontrolli, üldtööplaanide ja arengukava ning arengukava tegevuskava 
alusel on ressursside juhtimise parendusvaldkonnad järgmised: 

1. Tööõpetuse ja tehnoloogiamaja koos halduse abiruumidega (Lisa 6.3) 

projekteerimine ja ehitus. 

2. Lisa 6.3 realiseerumisel kooli kasutuses olevate ruumide optimeerimine 

(vähendamine) ca 1000 m2 võrra. 

3. Kooli varade jätkuv tulutoov kasutamine. 

 

Kokkuvõte 

Arengukava, arengukava tegevuskava, õppekava, üldtööplaanide, eneseanalüüside ja 

sisehindamise süsteemsus on taganud edu arengu- ja õppekava täitmisel ja õppija 

toetamisel. 

Kõikide töötajate kaasamine ja neile süsteemse toetava tagasiside andmine ning õppijate 

kodudega ebajärjepidev koostöö on kitsaskoht, mis esitab suuri väljakutseid järgnevateks 

aastateks. 

Arengukava tegevuskavas ja üldtööplaanides seatud eesmärkidest ja tegevuskavast kinni 

pidamine toetavad kooli järgmiste aastate sihikindlat arengut. 

Tugevustena tuleb esile tõsta haridusasutuse arengu järjepidevust, arengule suunatud 

personali ja kooli omaniku toetust. 
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Kitsaskohtadena vajavad tähelepanu õppijat toetava tagasiside olemuse erinev mõistmine 

erinevate osapoolte poolt, töökultuuris erinevad tasemed ning kodude aktiivne kaasamine. 

Arendustegevustes tuleb fookusesse võtta: 

 individuaalne töö personaliga, et kujundada ühtne arusaam kollegiaalsest 
tõhususest; 

 arenguvestluste tõhususe tagamine ja kodude kaasamine; 

 kooli uue tagasisidesüsteemi välja töötamine. 
 

Sisehindamise aruande esitamine 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi sisehindamise aruanne on läbi arutatud ja 

parandusettepanekud tehtud: 

I kooliastme nõukojas 30. oktoobril 2018, 

III kooliastme nõukojas 1. novembril 2018, 

gümnaasiumi kooliastme nõukojas 2. novembril 2018, 

II kooliastme nõukojas 5. novembril 2018, 

metoodikanõukogus 8. novembril 2018. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi sisehindamise aruanne on läbi arutatud, 

parandusettepanekud tehtud ning heaks kiidetud 

õppenõukogus 16. novembril 2018. 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi sisehindamise aruanne on esitatud: 

hoolekogule 20. novembril 2018, 

kooli pidajale 21. novembril 2018. 
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Lisa 1 

Lisa 1.1 Kooli arengukavas õpilaste arvu prognoos 
 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
 tegelik Prognoos Prognoos Prognoos Prognoos 

1. klass 16 28 26 26 26 

2. klass 33 16 28 26 26 

3. klass 27 33 16 28 26 

4. klass 28 27 33 16 28 

5. klass 25 28 27 33 16 

6. klass 33 25 28 27 33 

7. klass 29 33 25 28 27 

8. klass 26 29 33 25 28 

9. klass 41 26 29 33 25 

põhikool 258 245 245 242 233 

10. klass 22 32 22 26 28 

11. klass 29 22 32 22 26 

12. klass 29 29 22 32 22 

gümnaasium 80 83 76 80 76 

KOKKU 338 328 321 322 311 

 

Lisa 1.2 Kooli õpilaste arvu täpsustatud prognoos oktoober 2018 
 

ÕPILASTE ARV TEGELIK Prognoos 25.10.2018 

  2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/2023 

1. klass 33 16 37 34 32 27 21 26 24 

2. klass 26 33 18 34 32 32 27 21 26 

3. klass 28 27 32 21 37 32 32 27 21 

4. klass 28 29 30 31 23 37 32 32 27 

5. klass 32 26 29 33 31 23 37 32 32 

6. klass 29 34 27 31 33 31 23 37 32 

7. klass 26 31 36 33 34 33 31 23 37 

8. klass 41 26 31 35 29 34 33 31 23 

9. klass 28 41 28 33 35 29 34 33 31 

põhikool 271 263 268 285 286 278 270 262 253 

10. klass 30 23 24 20 17 25 22 24 24 

11. klass 30 30 21 23 15 17 24 21 22 

12. klass 26 26 27 21 23 15 18 23 21 

gümnaasium 86 79 72 64 55 57 64 68 67 

KOKKU 357 342 340 349 341 335 334 330 320 
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Lisa 2 

Lisa 2.1 Kolmandate klasside tasemetööde tulemused 
 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 

 Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG 

Eesti keel 83,3% 84,1% 3      

Matemaatika 77,9% 72,4%     66,9% 53,9% 

 

Lisa 2.2 Kuuendate klasside tasemetööde tulemused 
 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 

 Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG 

Eesti keel 84,3% 71,6% 74,1% 75,1%     

Matemaatika 59,9% 37,8%   62,4% 70,0% 59,8% 50,2% 

Ajalugu 74,2% 79,0%   75,1% 85,1%   

 

Lisa 2.3 Põhikooli lõpueksamite tulemused 
 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 

 Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG 

Eesti keel 73% 74% 77% 76% 74,3% 69,7% 73,7% 66,9% 

Matemaatika 31% 28% 68% 60% 74,0% 75,6% 67,0% 59,7% 

Inglise keel     88,6% 88,1% 90,7% 88,7% 

Ühiskonnaõpetus     77,4% 72,5% 76,6% 77,6% 

Ajalugu       81,8% 76,7% 

Bioloogia     72,1% 88,9%   

 

Lisa 2.4 Gümnaasiumi riigieksamite tulemused 
 2014/15. õa 2015/16. õa 2016/17. õa 2017/18. õa 

 KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik 

Eesti keel 58,0 61,7 56,5 62,5 59,5 62,6 60,5 61,9 

Matemaatika 

(kitsas)  
X 18,5 49,0 40,0 17,2 38,4 25,0 37,5 

Matemaatika (lai) 26,6 50,8 41,8 56,3 19,6 51,8 43,2 55,7 

                                                           
3  Tühi lahter tabelis – kool ei olnud valimis ja andmed puuduvad 
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Inglise keel 

tasemeta 
38%  42%  35%  10%  

Inglise keel B1 34%  42%  38%  30%  

Inglise keel B2 28%  15%  27%  60%  

 

Lisa 2.5 Riiklikult toetatavate õpilaskodu õpilaste tulemuste ülevaade 
 

Õppeaasta Keskmine hinne Madalaim 
keskmine 

Kõrgeim keskmine Osalemine 
huviringides 

2015/2016 3,7 3,1 4,8 80% 

2016/2017 3,8 3,3 5,0 80% 

2017/2018 3,8 3,1 4,9 87% 

 

Lisa 2.6 Hariduslike erivajadustega õppijate osakaal 
 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Õpilaste 
koguarv 357 342 340 349 341 

HEV õpilasi 69 64 63 63 63 

sh LÕK 9 6 3 3 3 

HEV õpilaste % 19,3% 18,7% 18,5% 18,1% 18,5% 
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Lisa 2.7 Kooli Digipeegli raport 2017 
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LISA 3 

Lisa 3.1 Õpilaste rahuloluküsitluste kokkuvõte 
 

 
2015 2016 2017 2018 

 
T (58) P (31) kokku T (83) P (95) kokku T (70) P(79) kokku T (80) P(77) kokku 

Meie koolis on sõbralik õhkkond 3,74 3,79 3,76 3,82 3,92 3,88 3,86 3,77 3,81 3,98 4,16 4,06 

Olen ise sõbralik ja teistele eeskujuks 4,57 4,25 4,47 4,41 4,09 4,24 4,54 4,18 4,35 4,53 4,22 4,38 

Kaasõpilased hoolivad minust 4                 4,23 4,21 4,22 

Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted 3,91 4,18 4,00 3,89 4,01 3,96 4,03 4,05 4,04       

Meie kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 3,62 4,00 3,74 4,19 4,12 4,15 4,43 4,28 4,35 4,44 4,25 4,34 

Meie kooli õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 3,54 4,19 3,75 4,17 4,36 4,27 4,46 4,59 4,53 4,55 4,57 4,56 

             
Minu õpetajad teevad oma tööd hästi 3,74 4,36 3,84 4,33 4,48 4,41 4,56 4,57 4,56 4,65 4,74 4,69 

Õpetajad annavad piisavalt tagasisidet minu õpitulemuste kohta 3,67 4,29 3,97 4,27 4,30 4,29 4,56 4,44 4,50       

Õpetajad selgitavad mulle, mida olen teinud hästi                   4,48 4,31 4,39 

Õpetajad selgitavad mulle, mida ma saaksin teha paremini                   4,63 4,60 4,61 

Õpetajad arvestavad minu arvamusega                   4,26 4,17 4,22 

Õpetajad annavad mulle valikuvõimalusi                   4,33 4,36 4,34 

Olen rahul enda suhtumisega õppetöösse 4,09 4,04 4,07 4,24 4,02 4,11 4,33 4,29 4,31       

                                                           
4 Väärtust mittesisaldavad lahtrid – sel aastal sellises sõnastuses tagasisidet ei küsitud 
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Ma tunnen, et saan koolis antavate ülesannetega hakkama                   4,11 4,13 4,12 

Kas Sa vajadusel osaled koolis pakutavates konsultatsioonides? 
Järelevastamistes?       3,85 3,71 3,77 3,93 3,78 3,85 4,39 4,18 4,29 

Koolis on võimalik saada konsultatsioone ja järeleaitamistunde 4,20 4,43 4,27                   

             
Koolis pakutakse piisavalt võimalusi huvitegevuseks  4,34 4,39 4,36 4,51 4,52 4,51 4,60 4,52 4,56 4,75 4,55 4,65 

Koolis toimuvate huvitegevuste ajad on õpilastele sobivad 4,05 4,11 4,07 4,22 4,13 4,17 4,09 4,14 4,12 4,26 4,38 4,32 

Kool peab tegutsema ka väljaspool huviringe tegevuste 
korraldamisega 4,28 4,36 4,31 4,06 4,38 4,23 4,19 4,19 4,19 4,25 4,38 4,31 

Õppetöö jätab mulle piisavalt aega huvitegevuseks 3,96 4,30 4,07 4,06 4,23 4,15 4,26 4,17 4,21 4,24 4,36 4,29 

             
Kooli ruumides on hea olla 3,88 4,36 4,03 4,16 4,32 4,24 4,40 4,14 4,26       

Kooli ruumid on puhtad ja korras 4,16 4,43 4,24 4,48 4,31 4,39 4,59 4,28 4,43 4,54 4,49 4,51 

Ma olen hoolas ja hoian kooli vara                   4,81 4,61 4,71 

Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse 3,58 3,82 3,66 3,66 3,91 3,79 3,49 3,28 3,38       

Olen rahul toitlustamisega meie koolis 4,12 4,50 4,25 4,20 4,41 4,31 4,23 4,24 4,24 4,18 4,10 4,14 

Meie koolis on olemas vajalikud õppematerjalid ja -vahendid 
         

4,78 4,64 4,71 

Olen rahul õpilastranspordi korraldusega 4,08 4,25 4,15 4,39 4,33 4,36 4,16 3,94 4,03       

             
Kas tunned, et sinu tegemisi ja kordaminekuid märgatakse? 3,46 4,07 3,66 3,89 4,08 3,99 4,14 4,20 4,18 4,40 4,12 4,26 

Kas minu püüdlusi tunnustatakse?                   4,35 4,05 4,20 

Kas kordaminekute/aktiivse osalemisel kooli/klassiüritustel saad 
piisavalt tunnustust? 3,47 4,00 3,64 3,94 4,14 4,05 4,16 4,11 4,14       
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Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla 3,96 4,36 4,09 4,30 4,33 4,31 4,39 4,28 4,33 4,56 4,54 4,55 

Meie koolis pakutavad võimalused aitavad elus hästi toime tulla 3,81 4,32 3,98 4,41 4,45 4,43 4,53 4,41 4,46 4,58 4,42 4,55 

Tahan tavaliselt kooli tulla hea meelega 3,16 4,11 3,47 3,59 3,94 3,77 4,14 3,78 3,95       

Ma tunnen end meie koolis hästi                   4,59 4,45 4,52 

Mulle meeldib meie koolis õppida 3,67 4,32 3,88 4,13 4,16 4,15 4,37 4,18 4,27 4,61 4,47 4,54 

 

Lisa 3.2 Vanemate rahuloluküsitluste kokkuvõte 
 

 
Õppeaasta 

 
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

 
65 44 67 51 

Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted 4,33 4,21 4,19 4,42 

Koolis ollakse sallivad kõigi suhtes 3,94 3,67 3,82 4,02 

Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,34 4,10 4,16 4,32 

Klassijuhataja on mu lapse jaoks vajadusel olemas 4,84 4,58 4,55 4,86 

Koolis hinnatakse õpilaste saavutusi 4,53 4,69 4,30   

Lapse tegemisi ja kordaminekuid märgatakse koolis       4,52 

Lapse püüdlusi tunnustatakse       4,25 

     
Lapsevanemana on mul lihtne klassijuhatajaga suhelda 4,78 4,77 4,66 4,74 
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Arenguvestlused peavad olema järjepidevad 3,87 4,08 3,98 4,26 

Lapsevanemana on mul lihtne aineõpetajatega suhelda 4,15 4,16 4,07 4,06 

Hindan kooli ja kodu koostööd       4,46 

     
Minu lapse õpetajad on asjatundlikud 4,63 4,54 4,49 4,50 

Minu lapse õpetajad lähenevad lastele individuaalsust arvestades 4,20 3,93 4,09   

Minu lapse õpetajad arvestavad lapse individuaalsusega       4,42 

Õpetajad selgitavad lapsele, mida ta on teinud hästi       4,45 

Õpetajad selgitavad lapsele, mida ta saaks teha paremini       4,38 

Õpetajad arvestavad lapse arvamustega       4,17 

     
Koolis pakutakse õpilastele võimalusi huvitegevuseks 4,73 4,88 4,64 4,78 

Kool võimaldab lapsel osaleda konkurssidel, projektides jms 4,73 4,81 4,61 4,56 

Õppetöö jätab lastele piisavalt aega huvitegevuseks 4,49 4,60 4,36 4,51 

    
  

Õpiraskustega lapsed saavad koolist abi 4,39 4,47 4,04 4,48 

Koolis on võimalik saada järeleaitamistunde ja konsultatsioone 4,67 4,53 4,22 4,58 

Koolis tegeletakse andekamate laste arendamisega 4,23 3,88 3,84   

Kool pakub võimalusi andekuse arendamiseks       4,23 
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Mu lapse koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele 4,12 4,00 3,73 3,79 

Olen rahul toitlustamisega koolis 4,28 4,54 4,24 4,32 

Olen rahul õpilastranspordi korraldusega 4,24 4,53 4,25   

     
Minu lapse koolil on hea maine, sinna tahetakse õppima minna 4,50 4,37 4,28 4,45 

KiNG-s omandatud haridus võimaldab  hästi hakkama saada 4,55 4,35 4,43 4,50 

Paneksin ka oma teise lapse samasse kooli 4,66 4,58     

Soovitan oma lapse kooli ka tuttavate lastele 4,57 4,28     

Olen oma lapse kooliga üldiselt rahul 4,51 4,42 4,48 4,42 

 

Lisa 3.3 Töötajate rahuloluküsitluste kokkuvõte 
 

 2018. a 2017. a 2016. a 2015. a 2014. a 

õppeasutuse juhtimisstiil 4,33 4,32 4,37 4,32 4,15 

õppeasutuse eesmärkide arusaadavus 4,64 4,63 4,53 4,51 4,64 

kaasamine otsustamisse 4,05 4,18 4,18 4,16 4,00 

aruandluse asjakohasus 4,36 4,37 4,16 4,41 4,42 

koosolekute päeva ja kodukord 4,85 4,71 4,68 4,73 4,73 

asjakohase info kättesaadavus 4,10 4,05 4,26 4,24 4,12 

õppeasutuse maine 4,28 4,24 4,34 4,32 4,18 

mikrokliima 4,05 3,89 4,03 3,81 3,45 

ühistunde loomine 4,13 4,11 4,18 4,05 3,88 

meeskonnatöö rakendamine 4,15 4,32 4,29 4,27 4,03 

võrdne kohtlemine 4,18 4,26 4,24 4,19 4,03 

töö tasustamine 4,38 4,37 4,34 4,24 3,97 
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töötingimused 4,62 4,63 4,66 4,62 4,45 

olmetingimused 4,56 4,63 4,63 4,65 4,52 

tööalane nõustamine 4,31 4,42 4,32 4,19 4,15 

täiendkoolituse võimalused 4,49 4,61 4,42 4,32 4,21 

enesearengu võimalused 4,67 4,66 4,66 4,65 4,58 

tagasiside tööle 4,31 4,24 4,26 4,24 4,24 

minu enda suhtumine töösse 4,64 4,47 4,42 4,59 4,55 

koostöö lastevanematega 4,10 4,18 4,42 4,14 4,21 

koostöö kolleegidega 4,33 4,42 4,50 4,38 4,36 

kooliümbruse olukord 4,72 4,79 4,76 4,78 4,79 

suhted õpilastega 4,33 4,50 4,47 4,54 4,55 

minu märkamine meeskonnas 4,56 4,58 4,66 4,51 4,39 

minu töö tulemused 4,23 4,24 4,24 4,27 4,18 

koolis jagatakse tunnustust hästi tehtud töö eest 4,52 4,47 4,61 4,41 4,33 

on olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi 
4,62 4,58 

4,47 4,46 4,18 

on olemas õppevahendid, et teha oma tööd hästi 4,66 4,51 4,15 

tööaja korraldus annab võimaluse oma aega planeerida 4,64 4,61 4,71 4,59 4,76 

koolis töötamine võimaldab mul kasutada oma teadmisi, oskusi ja võimeid 4,69 4,66 4,68 4,70 4,67 

olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest 4,82 4,61 4,68 4,57 4,58 

meie koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi ja teadmisi 4,21 4,21 4,29 4,14 4,15 

meie kooli töökollektiivis on avatud õhkkond 4,05 3,95 4,00 3,81 3,61 

meie kooli töötajate suhted juhtkonnaga on head 4,28 4,18 4,16 3,92 4,00 

kooli õpetajate ja lastevanemate suhted on valdavalt head 4,10 4,26 4,26 4,19 4,15 

kooli õpilaste ja õpetajate suhted on valdavalt head 4,28 4,24 4,24 4,16 4,03 

õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks 4,23 4,18 4,21 4,14 3,97 

koolis omandatav haridus võimaldab  hästi hakkama saada 4,44 4,50 4,63 4,62 4,45 

tööga rahulolu: Mulle meeldib minu töö 4,74 4,79 4,82 4,78 4,73 

tööga rahulolu    4,54 4,46 4,47 

kooli ressursse kasutatakse efektiivselt 4,31 4,34 4,39 4,38 4,21 

minu hinnang enda panusele kooliastme nõukoja töös 3,87 3,90 
küsimust ei esitatud 

minu hinnang enda panusele koolis 4,13 4,24 
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tunnen, et minu tööd väärtustatakse 4,51 

küsimust ei esitatud 

autonoomia: tunnen, et olen oma tööalastes valikutes ja tegevustes iseseisev 4,46 

kompetentsus: tunnen, et olen piisavalt pädev, et oma ametis edukalt toime 
tulla 4,38 

selgitan järjepidevalt õppijatele, mida nad on teinud hästi 4,44 

selgitan järjepidevalt õppijatele, mida nad saaksid teha paremini 4,44 

kuulan ära ja arvestan õpilaste arvamustega 4,31 

olen meie kooliga üldiselt rahul 4,51 

 4,38 4,38 4,42 4,37 4,27 

 

  



Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2015–2018 sisehindamise aruanne 

32 
 

LISA 4 

Lisa 4.1 Personali struktuur 
 

 2011 2014 2018 

  ametikohad ametikohad ametikohad 

Õpetajad põhikool 26,4 23,1 19,8 

Õpetajad gümnaasium 8,7 5,5 5,3 

Ringijuhid 2,7 3,2 5,0 

Juhtkond 2,3 2 1,6 

Õpilaskodu 3,5 3 3,0 

Tugistruktuurid 6,3 6,5 6,7 

Pedagoogiline personal 49,9 43,3 41,5 

Halduspersonal 27 24 18,8 

KOKKU 76,9 67,3 60,3 
 

Lisa 4.2 Pedagoogide vanuseline struktuur 
 

 2011 2014 2018 

Vanusegrupp õpetajate arv 

30–39 5 6 2 

40–49 19 11 10 

50–59 14 17 16 

>= 60 2 6 8 

 40 40 36 
 

Lisa 4.3 Kooli ja töötajate tunnustused 2018 

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM Pärnumaa haridusasutuse aasta tegu ja Eesti hariduse 
aasta tegu finalist: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koostööprojekt „Võrgustikupõhine 
ühisõpe“ 

KADRI KARON Pärnumaa aasta põhikooliõpetaja ja Eesti aasta põhikooliõpetaja finalist 

ERLI AASAMETS Pärnumaa aasta haridusjuht ja Eesti aasta haridusjuht finalist 

HELLE BERG Pärnumaa aasta gümnaasiumiõpetaja 

LAINE ÜLEMAANTE Pärnumaa aasta noorsootöötaja 

HELLE KIVISELG Saarde valla tänukiri 

SIRJE JAKOBSON Saarde valla tänukiri 

MARE LAPP Saarde valla tänukiri 

ÜLO LIBLIK Saarde valla tänukiri 
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Lisa 4.2 Kooli ja töötajate tunnustused 2017 

EHA KIPRI Saarde valla Väike Vapimärk 

SIRJE LAUR Saarde valla Väike Vapimärk 

ANNE AASAMETS Pärnumaa aasta gümnaasiumiõpetaja ja Eesti aasta gümnaasiumiõpetaja 
finalist 

MAI SELLER Pärnumaa aasta klassiõpetaja 

KADRI KARON ja MOONIKA RINGAS Maanteeameti tunnustus liikluskasvatuse õpetajatena 

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursi „Hea kooli 
edendaja“ tiitel 

EVE SINIJÄRV Saarde valla tänukiri 

ELLI ALTIN Saarde valla tänukiri 

LAINE ÜLEMAANTE Saarde valla tänukiri 

KURO LINK Saarde valla tänukiri 

 

Lisa 4.3 Kooli ja töötajate tunnustused 2016 

EHA SMOLINA Saarde valla Väike Vapimärk 

EHA KIPRI Pärnumaa aasta klassiõpetaja 

SIRJE LAUR Pärnumaa aasta suunaja 

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM Pärnumaa haridusasutuse aasta tegu ja Eesti hariduse 
aasta tegu nominent: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koostööprojekt "Praktikult praktikule: 
õpetaja töövarjuna" 

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursi „Hea kooli 
rajaleidja“ tiitel 

LY KUNINGAS Saarde valla tänukiri 

KADRI KARON Saarde valla tänukiri 

ERKI KANGUR Saarde valla tänukiri 

REGINA ARNEMANN Saarde valla tänukiri 

 

Lisa 4.4 Kooli ja töötajate tunnustused 2015 

RAIVO TÕNISSON Pärnumaa aasta põhikooliõpetaja 
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LISA 5 

Lisa 5.1 Kooli ürituste ja projektide loetelu 
 

2015/16 

Õppeaasta jooksul korraldati: 

Erasmus+ projekt koostöös Tšehhi ja Kreeka 
koolidega 

Õpetajate koostööprojekt 12 Eesti kooliga 

Laulukonkurss Kaunim Metsalaul (esmakordselt 
rahvusvaheline) 

Pärnumaa kaasava hariduse konverents, kus 
osalesid haridus-ja sotsiaaltöötajad viiest 
maakonnast 

Kogukonnale suunatud isadepäev ja kolme 
koolimaja jooks 

oldi eestvedajad kogukonna mälumänguturniiril, 
peotantsukursustel ning keraamikaseltsi tegevuses 

Pärnumaa matemaatikalaager andekatele lastele 

Targa bussiliikleja koolitus õpilastele koostöös 
Saarde Kommunaaliga 

Ohutusolümpia erinevate turvalisuse töötubadega 

alustas B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu 

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tammesalu taimede 
kasvatamine 

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt 
finantseeritud õppekäigud 

Projekti eesti2.0 raames hangiti 3D-printer 

õpioskuse olümpiaad piirkonna koolidele 

Jõuluball  

Liikumisnädala raames koostöös SA Kilingi-Nõmme 
Tervise- ja Hoolduskeskusega käisid 11. klassi 
õpilased ratastoolides vanuritega liikumas  

Õppeaasta jooksul osaleti: 

Kuue riigi kooli Euroopa jõulukombeid tutvustavas 
projektis Christmas Tree Decorations Exchange 2015 

Eesti-Läti-Kesk Läänemere ühisprojekt mereranna 
koristamiseks 

Saarde valla aktiivne kaasamine noorsootöö 
arenguprogrammis "KOV strateegiline koostöö“ 

Projektis Huvitav Kool 

 
 

2016/17 

Õppeaasta jooksul korraldati: 

Spordinädal 

3 koolimaja jooks 

Saarde valla haridustöötajate päev 

laulukonkurss Kaunim Metsalaul 

rahvusvaheline rahvatantsupäev 

kevadkontserdid lauljate ja tantsijate esinemistega 

kirikuaktus 

Õppeaasta jooksul osaleti: 

Saarde seenefestivalil 

liikumise „Teeme ära!“ üritustel 

Pärnumaa ja vabariiklikul KEAT ja öö-KEATi 
võistlustel 

vabariiklikul metsaviktoriinil ja seal võideti üheksale 
klassile õppekäigu preemiareis 

kohalike omavalitsuste noorsootööalase 
koostööprogrammi raames osalesid õpilased 

https://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/euroopa-noored
https://www.kilingi.edu.ee/praktikult-praktikule
https://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/kaunim-metsalaul
https://www.kilingi.edu.ee/kaasav-haridus
https://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/kolme-koolimaja-jooks
https://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/kolme-koolimaja-jooks
https://www.kilingi.edu.ee/oppetoo/projektid/100-tamme
https://www.kilingi.edu.ee/kik_oppekaigud
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/1717
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/1708
https://www.huvitavkool.ee/


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2015–2018 sisehindamise aruanne 

35 
 

Saarde 100 tamme salu istutamine „Eesti Vabariik 
100“ projekti raames 

vabariiklik peastarvutamise võistlus Pranglimine 

Pärnumaa koolide I discgolfi meistrivõistlused 

linnapäevade koduleiva konkurss 

vanapaberi kogumine koolis 

jõuluehete vahetus 13 Eesti kooliga 

Saarde valla isadepäev 

lõiminguprojekt Kiviõli 1. Keskkooliga 

karjääripäev 

erinevad lõimingupäevad 

maali „Kalevipoja teeleminek“ restaureerimine 

Shakespeare`i aastale pühendatud loomekonkurss. 

väitlusklubis, väljasõidul „Noorelt noorele“ ja 
discgolfi võistlustel.  

2016/17 

Õppeaasta jooksul korraldati: 

Spordinädal 

3 koolimaja jooks  

Saarde valla haridustöötajate päev 

Pärnumaa 2. hariduskonverents 

heategevuslaat kohaliku hooldushaigla toetuseks 

laulukonkurss Kaunim Metsalaul 

Saarde valla Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva pidulik 
vastuvõtt 

rahvusvaheline rahvatantsupäev, kontserdid lauljate 
ja tantsijate esinemistega 

Saarde 100 tamme salu kui Saarde rahva kingituse 
Eesti Vabariigile pidulik avamine 

vabariiklik B. G. Forseliuse Seltsi teaduskonverents 

Pärnumaa Pranglimise võistlus ja Pranglimise 
vabariiklik finaalvõistlus 

Pärnumaa koolide II discgolfi meistrivõistlused 

koolituspäevad kuuele kooli külastanud 
partnerkoolile 

Saarde valla isadepäev 

nelja teemat hõlmav projektinädal 

erinevad lõimingupäevad 

rahvusvaheline GLOBE projekti 
uurimisekspeditsioon. 

Õppeaasta jooksul osaleti: 

Saarde seenefestivalil 

liikumise „Teeme ära!“ üritustel 

Pärnumaa KEAT võistlusel 

vabariiklikul metsaviktoriinil ja seal võideti kaheksale 
klassile õppekäigu preemiareis 

Saarde kaitsepäeval 

Kohalike omavalitsuste noorsootööalase 
koostööprogrammi ja huvitegevuse ja huvihariduse 
rahastuse raames osalevad õpilased maastikuvibu 
ringis, motoringis jt huvitegevustes 

Koolis toimus jalgratturi koolitus ning juhilubade 
eksam koostöös noorsoopolitseiga. 

patareide ja küünlaümbriste kogumisel 

Euroopa Parlamendi mudeli simulatsioonipäevadel 
Tallinnas 
 

 

  

https://www.kilingi.edu.ee/2016-loiminguprojekt
https://www.kilingi.edu.ee/arhiiv/2649
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LISA 6 

Lisa 6.1 Kooli eelarve dünaamika 
 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Kooli eelarve KOV 483 550 € 551 478 € 579 742 € 612 360 € 668 899 € 

Õpilaste arv 357 342 340 349 341 

Õpilaskoha maksumus KOV 1 354 €  1 613 €  1 705 €  1 755 €  1 962 €  

Kooli eelarve osakaal KOV 13,40% 14,61% 14,11% 14,18% 10,41% 

 

Lisa 6.2 Arengukava tegevuskava täitmise loend 
 

2015 

Valmis kaarhalli toote- ja tehnoloogiaarenduskeskuseks ümberehituse eskiisprojekt 

Uuendati kogu algklasside maja koolimööbel 

Alustati aula renoveerimist 

 

2016 

Sisustati keraamikaklass 

Valmis lairiba internetiühendus peahoonesse 

Valmis õpilaskodu evakuatsioonitreppide arhitektuurne projekt ja tööjoonised 

Valmis peahoone kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisprojekt 

Peahoone fuajeesse paigutati teabetabloo 

Ehitati füüsikaklassi baasil välja nõuetele vastav laboriklass füüsika, keemia ja loodusainete 

õpetamiseks 

 

2017 

Valmis töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning kooli halduse abihoone eskiisprojekt (Lisa 6.3) 

Rekonstrueeriti peahoone wifi võrk 

Õpilaskodus paigaldati turvavalve süsteemid 

Ehitati välja õpilaskodu kaabeltelevisiooni võrk 

Rekonstrueeriti söögisaali põrand 

Vahetati kooli söökla rasvapüüdur ja osaliselt kanalisatsioonitrasse. 
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2018 

Peahoones renoveeriti kolm klassiruumi 

Peahoones ehitati III korrusele tualettruum 

Osaliselt rekonstrueeriti Sambla 18 kanalisatsioon 

Välja ehitati peahoone turvasüsteemide I osa 

Teostati sanitaarremont peahoone kolmes koridoris 
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Lisa 6.3 Tööõpetuse ja tehnoloogia ning kooli haldushoone eskiisprojekti joonised 
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