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1. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2021/2022. õppeaasta tulemuslikkuse analüüs 

Õppeaasta tulemuslikkuse analüüsi aluseks on sisehindamise kord. Kasutatud on: 

 e-kooli andmeid; 

 Eksamite infosüsteemi (EIS) andmeid (Lisa 1); 

 Haridus- ja Noorteameti (Harno) andmeid (Lisa 5.1); 

Lisaks EIS ja Harno andmetele on kasutatud õpetajate poolt märtsis täidetud TLÜ 
„Enesehindamise küsimustiku“ andmeid (Lisa 5.2) ja TÜ poolt põhikooli õpilaste hulgas läbi viidu 
liikumisuuringu kokkuvõtet (Lisa 5.3). 

Õppeaasta tulemuslikkuse analüüsil on kasutatud kooliastmete nõukodade, 
metoodikanõukogu, tervisenõukogu, HEVKO ja hoolekogu koosolekute arutelusid, 
ettepanekuid ning protokolle. 

Käesoleval õppeaastal osalesid õpilased rahvusvahelises PISA testis (HTM), küberkuritegevuse 
(TÜ) ja kodanikuühiskonna (TLÜ) uuringutes ning erinevate küsitluste täitmisel. 

Õppeaasta kokkuvõtvas analüüsis ja tööplaanis seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkuse 
hindamisel on vaadeldud erinevaid andmeid kogumis, nende seoseid tervikpildis ja muutusi 
erinevate aastate jooksul. 

2021/22. õppeaasta analüüsil ja järelduste tegemisel tuleb arvestada kahe varasema aasta 
distantsõppe mõjusid ja asjaolu, et viimase õppeaasta jooksul oli kool küll distantsõppel vaid 
nädala, kuid haigestumistest tulenev puudumiste arv oli ligi kaks korda suurem tavapäraste 
õppeaastatega. 

 

1.1 Õppe- ja kasvatustöö 

1.1.1 Õppetöö 
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2021/22. õppeaasta põhiline eesmärk oli kehtiva arengukava 
kohaselt õpilaste individuaalsuse arvestamine õppe- ja kasvatustöö protsessis. 

2021/22. õppeaastal oli haiguste tõttu puudutud tundide arv õpilase kohta 147 tundi (2018/19. 
õa oli see 102 tundi). See on märkimisväärselt suurem võrreldes varasematega aastatega ning 
aineõpetajate hinnangul kulus esimesel õppeveerandil palju aega ja jõudu distantsõppega 
tekkinud õpilünkade likvideerimiseks. Õppeaasta jooksul korraldati neljal päeval õppetöö e-
õppe päevadena. 

Tabel 1. Õpitulemuste kokkuvõte kooliastmeti. 

 2018/19. õa 2019/20. õa 2020/21. õa 2021/22. õa 

 
edukus

1 
kvaliteet2 edukus kvaliteet edukus kvaliteet edukus kvaliteet 

I kooliaste 100% 77% 100% 88% 100% 85,4% 100% 85% 

II kooliaste 100% 58% 100% 61% 95% 56% 95,9% 58% 

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

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/0202/0049/Maarus%20nr%2022_Lisa.pdf
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III kooliaste 96% 47% 98% 49% 92% 36% 100% 38% 

gümnaasium 94,5% 24% 89% 44% 96% 30% 90,7% 26% 

Kool 98% 55% 98% 63% 97% 53% 98,5% 54% 

Kogu õppeaasta tulemuslikkus on ootuspärane. Positiivsena saab esile tuua, et distantsõppe 
järgsel aastal on stabiliseerumas õppeedukus. 

Kolmel viimasel õppeaastal on 4. ja 7. klasside tasemetööde, 9. klasside lõpueksamite (Lisa 1 
tabel 1) ja 12.klassi riigieksamite (Lisa 1 tabel 2) sooritamise tingimused olnud erinevad. 

Gümnaasiumi eksamitulemuste analüüsimisel on vabariigi tasandil mitu aastat 
eksamitulemuste punktide asemel lähtutud kooli panusest õpilase arengusse. Selleks 
vaadeldakse põhikoolist gümnaasiumisse õppima asunud õpilaste võimekust. 

Kooli panuse hindamisel võetakse aluseks õpilaste 9.klassi lõpetamise taset ja eeldatavaid 
tulemusi 12.klassi lõpus. Nende näitajate põhjal on aastatel 2018–2021 kooli panus 
gümnaasiumiastme õpilaste arengusse olnud järgmine: 

Tabel 2. Kooli panus gümnaasiumilõpetajate arengusse. 

 Eesti keel Matemaatika Inglise keel 

2018 kõrge  madal ootuspärane 

2019 ootuspärane ootuspärane ootuspärane 

2020 ootuspärane ootuspärane kõrge 

2021 ootuspärane ootuspärane kõrge 

2022 Andmeid veel ei ole Andmeid veel ei ole Andmeid veel ei ole 

 

Kolmandat aastat järjest saavutavad 12. klassi lõpetajad märkimisväärselt head tulemused 
inglise keele tasemetestides. Käesoleval aastal sooritas rahvusvahelise testi C1 ja C2 tasemel 73 
% lõpetajatest. 

Õppeaasta jooksul osalesid õpilased Pärnumaa ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, konkurssidel 
ja võistlustel. 

Stabiilne on kooli panus töös andekate õpilastega ning nendele väljundvõimaluste loomisel. 
Tartu Ülikooli Teaduskooli töös osales 11 õpilast kokku viiel kursusel. 

Riiklikult toetatavate õpilaskohtade (edaspidi RTK) õpilaste õppeaastate tulemused on olnud 
stabiilsed.  

Tabel 3. Riiklikult toetatavate õpilaskodu õpilaste tulemuste ülevaade. 

Õppeaasta Keskmine hinne Madalaim 
keskmine 

Kõrgeim keskmine Osalemine 
huviringides 

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

2018/2019 4,1 3,0 5,0 67 % 

2019/2020 3,8 2,8 4,7 80% 

2020/2021 3,6 3,1 4,5 67% 

2021/2022 3,7 2,2 4,3 73% 
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Tulemused on saavutatud koostöös õpilane-aineõpetaja-klassijuhataja-õpilaskodu kasvatajad-
lapsevanem. Negatiivne on, et üks RTK õpilane ei lõpetanud põhikooli, vaatamata kooli ja 
kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate ühistele pingutustele. 

Hariduslike erivajadustega õpilastele on loodud võimalused vastavalt koolivälise 
nõustamismeeskonna soovitustele.  

Koolisisese hariduslike erivajadustega õppijate toetamise komisjoni soovitusel rakendati 
tõhustatud ja erituge 14 õpilase puhul, 25 õpilast said tuge kuues õpiabirühmas ja 22 õpilast 
said logopeedilist õpiabi. HEV õpilaste õppetöö toimus väikestes gruppides, osalt individuaalse 
tunniplaani alusel ning hajutatult. Seesugune paindlik lähenemine aitas kaasa nende õpilaste 
positiivsete õpitulemuste kujunemisele.  

Õppeaasta puudumiste analüüsi juures tuleb arvestada väga erinevate teguritega (haigused, 
kodused olud, paindlikkus õppetöö korraldamisel jmt). Selgelt joonistub aga välja põhjuseta 
puudujate väga madalad õppetulemused. 

Alates III õppeperioodist on kool korraldanud õppetööd Ukraina õpilastele. Kombineeritud on 
õppegrupid, eesti keele õppimine, ukrainakeelne õpe interneti vahendusel ja õppetöö klasside 
juures. 

 

1.1.2 Kasvatustöö 
Koolis on õppe- ja kasvatustöö osa huvitegevus, mille planeerimisel on lähtutud õppekava 
põhiväärtustest ja iseloomulikud märksõnad on: 

 traditsioonide jätkusuutlikkus; 

 koostöö; 

 innovaatilisus; 

 avatus ja koostöö kogukonnaga; 

 turvalisus. 

Huvitegevuse analüüsil tuleb arvestada kahte asjaolu: 

1. huvitegevuse ja -hariduse rahastuse muutused vabariigi ja omavalitsuse tasandil; 

2. pandeemiaoludest tulenenud piirangud. 

Rahastuse muudatused on aidanud kaasa, et pikka aega väga kooli keskne huvitegevus leiab 
kogukonnas laiemat kandepinda.  

Piirangutest tulenevalt toimus vähem ja väiksemas mahus traditsioonilisi õpilasüritusi ning see 
on mõjutanud ringitegevuse stabiilsust ning noorte osalemist ringitegevuses. 

Kooli huvitegevus toimub koostöös Kilingi-Nõmme Muusikakooliga, Surju Põhikooliga (ühine 
mudilas- ja lastekoor), Kilingi-Nõmme Spordihoonega ning mitmete mittetulundusühingutega 
ja spordiklubidega (maastikuvibu, jooga, jalgpall jt). Huvitegevust pakuvad ka mitmed teised 
struktuurid (Kaitseliit, Naiskodukaitse, noorkotkad, jne). 

Kasvanud on huvi osaleda projektipõhistes laagrites ja tegevustes (Rakett69 õpihuvilaagrid, 
looduslaagrid, huvilaagris jne). 
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Kokkuvõttes lähtume terve aasta seisust. Kooli koormus huvitegevuses on muutunud, kuid 
arvestades keerulist aastat on osalejate arv vaid väikses languses. See näitab olemasolevate 
tegevuste stabiilsust. Samas on valla üleselt teada, et mitmete noorte kaasatus on läbi HHHT 
meetme suurenenud, sest see toetab kitsa huvivaldkonnaga noori ning loob võimalusi 
erivajadustega lastele ning noortele.  

Tabel 4. Huvitegevusse kaasatud õpilaste arv. 

  2017/18. õa. 2018/19. õa. 2019/20. õa 2020/21.õa 2021/22.õa 

  Õpilaste arv 341 Õpilaste arv 
340 

Õpilaste arv 
331 

Õpilaste arv 
332 

Õpilaste arv  
328 

Kooli huviringides 
osalejad 

258 75,7% 225 66,2% 229 69,2% 216 65,1% 207 63% 

Väljaspool kooli 
huviringides 

124 36,4% 194 57,1% 159 48,2% 144 43,4% 140 42,8% 

Kõik 
huvitegevuses 
osalejad kokku 

272 79,8% 281 82,6% 270 81,6% 243 75% 228 69,7% 

Ei osale  69 20,2% 59 17,4% 61 18,4% 83 25% 99 30,3% 

 

Õpilaste võimeid ja huve arvestav ning kooli väärtustel põhinevad huviüritused toimusid koolis 
vastavalt Valitsuse lubatud tingimustel ja kalenderplaani igakuuliselt uuendatava 
kalenderplaani alusel. 

Õppeaasta jooksul korraldati spordipäev, 3 koolimaja jooks, sügisandide näitus,  õpetajate päev, 
abituriendiks pühitsemine, heategevuslik jõululaat, Eesti Vabariigi Aastapäeva tähistamine, 
muuseumiõhtud, jõulu- ja kevadkontserdid ning kooliaasta tunnustussündmused.  

Kool osales Tartu Ülikooli Teaduskooli õpikodade programmis, mille raames toimusid füüsika 
õpitoad 8.-9. kl ja 10.-12. klassi huvilistele, jätkusid Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) 
õppeprogrammid 1.-9. klassidele. 

Koolis toimusid Rakett69 õpihuvilaagrid, „Kino maale“ filminädalad koostöös Kilingi-Nõmme 
Klubiga ning Surju Kooliga kooride laululaagrid, draamatundide tudengite praktika koostöös 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga.  

Toimusid erinevad maakondlikud ja vabariiklikud konkursid ja võistlused, nt metsaviktoriinil 
võideti taas mitmed õppekäigu preemiareisid, saadi eripreemiaid loomekonkurssidel ning 
edukad individuaalsed saavutused rahaoskuste olümpiaadil. Rakett69 rohelahenduste 
konkursil edukas osalemine ning idee rakendamine kevadise keskkonnateadliku 
projektipäevana. 

Saarde valla üleselt toimusid noortevolikogu valimised. Koolis toimus jalgratturi koolitus 
koostöös Transpordiametiga. Tervisenõukogu eestvedamisel avati koolimajas siseterviserada 
ning osaleti edukalt projektis „Muna õpetab kana“.  

Õpilasesinduse eestvedamisel tunnustati õppeaasta vältel õpilasi, õpetajaid ja koolitöötajaid 
tiitlitega „Kuu tegija“ ja „Kuu tegu“.  

Uue õppeaasta õpilasesinduse tööplaan on esitatud Lisas 3. 
 

2021/2022. õppeaastaks olid seatud eesmärgid, ülesanded ja tegevused (numeratsioon 
2021/2022. õppeaasta üldtööplaani alusel). 
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Ülesanne 2.1 Parendada tagasiside põhimõtteid, lõimingut ja tegevusi õpimotivatsiooni 
tõstmiseks  

Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: 

a) kirjeldatakse ainekaartidel õppija individuaalset arengut toetavad hindamismudelid; 

b) töötatakse välja ja piloteeritakse õppija individuaalsust ja personaalsust toetavad 
tagasiside mudelid; 

c) töötatakse välja mudelid õppetöö väliste tegevuste väärtustamiseks. 

Kavandatud ülesannete täitmise hindamise ja õppeaasta tulemuslikkuse analüüsi juures saame 
eelkõige toetuda õpitulemuste andmetele ning need on stabiilsed vaatamata väga suurele 
puudumiste arvule mis tavapäraselt mõjutavad õpitulemusi. 

Õppeaasta jooksul toimus õpetajatele 4 sisekoolitust tagasiside ja õppija individuaalse ning 
personaalse toetamise teemadel. 

2021/22. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast ja üldtööplaanist tulenevad 
ülesanded: 

o õppekavade uuendamisel juhindutakse kooli väärtustest ja üldpädevustest; 

o jätkatakse õppekavade uuendamist; 

o põhikoolis rakendatakse õpilaste käitumise ja hoolsuse hinnangu andmiseks toetava 
edasiside põhimõtted ja hindamismudelid. 

2021/22. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkub töö järgmiste arengukava ja üldtööplaani 
tegevustega: 

o ainekaartidel kirjeldatakse õppija arengut toetavad hindamismudelid; 

o korraldatakse õpilaste loov-, praktiliste- või uurimistööde koostamine, esitlemine ja 
tagasiside andmine kõigis kooliastmetes. 

2021/22. õppeaastal ei ole täidetud järgmisi arengukavas ja üldtööplaanis kavandatud tegevusi: 

o koostatakse I ja II kooliastme loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendmaterjalid; 

o kirjeldatakse digipädevuste saavutamine loov-, praktiliste- ja uurimistööde juhendites; 

o koostatakse õppekäikude kava, kus on sätestatud õppekäikude põhimõtted, eesmärgid 
ja sisu; 

o kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamise mudeli ja õpilaste tunnustamise korra 
väljatöötamine ja uuendamine. 

Mitmed tegevused on jätkuvalt töös. Osaliselt pidurdas nende rakendamist ja tulemusteni 
jõudmist pandeemiaperiood. On toimunud sisulisi arenguid, teatud organisatsioonilised tööd ja 
nende dokumenteerimine on jätkuvalt päevakorras. 

Tervikuna saab õppe- ja kasvatustöö eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata heaks. 
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1.2 Töö- ja õpikeskkond 
Turvalise õpi- ja töökeskkonna arendus hõlmab nii füüsilist kui vaimset keskkonda. Töö- ja 
õpikeskkonna parendamine lähtub eelarvelistest võimalustest, lisaressursside hankimisest 
(projektid, majandustegevus) ja kinnitatud eelarvest. 

Alates novembrist korraldasid õpetajad järjepidevalt klassides COVID 19 testimist ja 
teabevahetust kodu, kooli tervishoiutöötaja ja Terviseameti vahel. 

Mahukamad ja majanduslikult tulemuslikumad projektid olid KIK keskkonnateadlikkuse projekt 
õppekäikude korraldamiseks, haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetusest rahastatud 
õpihuvilaagrid (huvilaager, looduslaager ja Rakett69 laagrid) ja laste- ning spordilaagrite 
majutus ja toitlustus. Metsaviktoriin tõi klassidele tasuta õppekäigud. 

Suuremate investeeringute tegemist töö- ja õpikeskkonna parendamisse on kool püüdnud teha 
kooli arengukava kohaselt kuid võimalused sõltuvad kooli pidaja otsustest. 

 

Ülesanne 2.2 Turvalise õpi- ja töökeskkonna arendamine. Ülesande täitmiseks olid kavandatud 
tegevused: 

a) jätkatakse vaimse tervise hoidmise teemadega, sh klassiruumi välise õppetööga ning 
parendatakse liikumisvõimalusi vahetundides; 

b) jätkatakse õpi- ja töökeskkonna ruumide renoveerimist 

2021/22. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast ja üldtööplaanist tulenevad 
ülesanded: 

o koolis on märgistatud siseliikumisrada; 

o eelarve piires on võimalus korraldada õppekäike; 

o korraldatakse klassiruumiväliseid õppetunde; 

2021/22. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkuvalt töös järgmised arengukavas ja 
üldtööplaanis olnud tegevused: 

o soetatud on õuemänguväljaku elemendid kuid nende paigaldamine on peatatud seoses 
kooli rekonstrueerimisvajadustega; 

o korraldatakse koolitusi koolikiusamise, sh küberkiusamise, varaseks märkamiseks ja 
ennetamiseks. 

2021/22. õppeaastal ei ole täidetud järgmisi arengukavas ja üldtööplaanis kavandatud tegevusi: 

o ei ole jätkatud õpi- ja töökeskkonna ruumide renoveerimisega seoses kogu kooli hoone 
rekonstrueerimisvajadustega; 

o ei ole renoveeritud õpilaskodu eluruume seoses eelarveliste vahendite puudumisega. 

Õpi- ja töökeskkonna tagamiseks ning nende perspektiivis parandamiseks on lisaks 
arengukavast ja üldtööplaanist tulenevatele ülesannetele ja tegevustele õppeaasta jooksul 
tehtud: 

1. kanalisatsioonisüsteemi avariiremont; 

2. koolihoone ehitustehnilise seisukorra uuringute eksperthinnang; 

3. koolihoone energiaaudit; 
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4. õpi- ja tööruumide valgustugevuse mõõtmine. 

Loetletud tegevused on olnud plaanivälised ja tehtud jooksva aasta eelarveliste vahendite 
arvelt ning see on mõjutanud otseselt plaanilisi tegevusi. 

Õpi- ja töökeskkonna arendamise osas on keeruline leida tasakaal kasvavate nõudmiste ning 
eelarveliste vahendite osas. 

Tervikuna saab töö- ja õpikeskkonna arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata 
rahuldavaks. 

 

1.3 Juhtimine 

Juhtimisotsustes on keskendutud õppe- ja kasvatustöös ühtsete arusaamade kujundamisele 
järgmistes valdkondades:  

 õppijat toetav õpikäsitlus ja hindamine; 

 üldpädevused ja lõiming; 

 personali enesejuhtimise arendamine. 

Konkreetne eesmärk on jätkuvalt kujundada koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla 
konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. 

Personali üldine rahulolu juhtimisega kajastub enesehindamise küsimustiku tulemustes (Lisa 
5.2 joonis 1). 

Kriitiliselt tuleb juhtkonnal hinnata oma tegevust töötajate tunnustussüsteemi selgel 
kujundamisel. Juhtkonna poolt on vajalik õpetaja toetamine selgepiiriliste eesmärkide ja 
ülesannete seadmisel, samuti ootuste ja nõuete selgitamisel. 

 

Ülesanne 2.3 Kujundada jätkuvalt koostöökeskset organisatsioonikultuuri, et olla 
konkurentsivõimeline haridussüsteemi osa. Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: 

a) uuendatakse kooli dokumentatsiooni kooskõlas arengukava ja õigusaktidega; 

b) uuendatakse rahuloluküsitluste ja tagasiside metoodikad. 

2021/2022. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast ja üldtööplaanist tulenevad 
ülesanded: 

o koostatakse õppeaasta tulemuslikkuse hinnang ja üldtööplaan, mis lähtuvad 
sisehindamise analüüsist; 

o kasutatud on teadus- ja tõenduspõhiseid tagasiside ja rahuloluküsitlusi, sh osaletud 
riiklikult korraldatud uuringutes; 

o korrigeeritakse ja viiakse kavandatu ning vajadustega vastavusse koosseisud ning 
ametiülesanded. 

2021/22. õppeaastal on osaliselt on täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja 
üldtööplaanis olnud tegevused: 

o uuendatakse kooli dokumentatsioon kooskõlas arengukava ja õigusaktidega; 

o uuendatakse töötajate tunnustussüsteem; 
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2021/22. õppeaastal ei ole täidetud järgmisi arengukavas ja üldtööplaanis kavandatud tegevusi: 

o uuendatakse koolisisest tagasiside ja rahuloluküsitluste metoodikad; 

o ajakohastatakse sisehindamise kord; 
Õigusaktide muudatustest tulenevalt on jätkuvalt vajalik kooli dokumentatsiooni järjepidev 
uuendamine. 

Kool oli Pärnumaa Aasta Õppijasõbralik tööandja 2021 nominent. 

Tervikuna saab juhtimise valdkonna arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata 
heaks. 

 

1.4 Personalijuhtimine 
Personalijuhtimises on lähtutud töötajate enesearengu toetamisest, kaasamisest 
otsustusprotsesside ettevalmistamisel, koostööst ja optimaalse koosseisuga maksimaalsete 
tulemuste saavutamisest. 

Eneseanalüüside kaudu selgunud koolitusvajadused on valdavalt tagatud ning töötajaid on 
toetatud täiend- ja tasemeõppe läbimisel ning kutsekompetentside tõstmisel. 

Jätkuvalt on õpetajatel võimalik osaleda üle-eestilistes (n: aineliitude suve- ja talvekoolid jmt) 
koostööprojektides ning enesetäiendustes. 

Personali üldine rahulolu koolitusvõimaluste, enesearengu ja tööga on stabiilne. 

Tähelepanuväärne on õpetajate aktiivsus maakonna ja vabariigi tasandil. Kuus õpetajat 
korraldavad aineühenduste juhtimist maakonnas, üks vabariigis ning lisaks on kolm õpetajat 
vabariigi haridusühenduste juhatustes. 

Saarde valla tänukirja pälvisid õpetajad Reine Klettenberg, Kätlin Laur, Moonika Ringas, Thea 
Perm, Eha Kukk ja halduspersonali töötajad Merle Statsenko ja Hille Kiviselg ja Rein Riis. 

Pärnumaa aasta gümnaasiumiõpetaja tiitli pälvis ja vabariigi aasta gümnaasiumiõpetaja 
nominent on õpetaja Kadri Karon. 

Pärnumaa aasta põhikooli aineõpetaja tiitli pälvis ja vabariigi aasta põhikooli aineõpetaja 
nominent on õpetaja Saima Tõigast. 

Vabariigi aasta tugispetsialisti nominent on psühholoog Pille Kadak. 

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu C.R.Jakobsoni preemia ja Pärnumaa aasta haridus- ja 
kultuuritegelase tiitli pälvis direktor Erli Aasamets. 

 

Ülesanne 2.4 Toetada motiveeritud ja pädevate töötajate arengut. Ülesande täitmiseks olid 
kavandatud tegevused: 

a) toetatakse personali kutsealast arengut läbi kutsestandardite süsteemi; 

b) jätkatakse individuaalsete reflekteerivate  eneseanalüüsi vormide ja koostöövestlustega 

2021/2022. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast tulenevad ülesanded: 

o toetatud on personali kutsealane areng läbi kutsestandardi süsteemi; 

o toetatakse täiend- ja tasemeõppes osalemist; 
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o kooli töötajaid on esitatud tunnustamiseks kogukonna ja maakonna tasandil; 

o paindliku ja jätkusuutliku personalipoliitika abil õpetajaskonna järelkasvu tagamine; 

o koolituste korraldamine on kooskõlas kooli arengukava eesmärkidega. 

2021/22. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja 
üldtööplaanis olnud tegevused: 

o kasutatakse individuaalseid reflekteerivaid personali eneseanalüüsi vorme ja 
korraldatakse töötajatega koostöövestlused; 

o personali ametialase arengu toetamine läbi reflekteerivate eneseanalüüside, 
arenguvestluste ja individuaalsete koolitusplaanide kaudu. 

2021/22. õppeaastal ei ole täidetud järgmisi arengukavas ja üldtööplaanis kavandatud tegevusi: 

o uuendatakse töötajate tunnustamise kord; 

o sisehindamise osana rakendatakse osaliselt elektroonse arengumapi põhimõtet; 

Tervikuna saab personalitöö arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist hinnata heaks. 
 

1.5 Kaasamine ja koostöö 
Huvigruppidega koostöös lähtub kooli arengukavast, kokku lepitud väärtustest ja kokkulepetest 
olla avatud koostööpartner kogukonnas, maakonnas ja laiemalt. 

Hoitud ja loodud on kogukonnas väärtuskasvatusel põhinevaid traditsioone (kolme koolimaja 
jooks, isadepäev, Eesti Vabariigi aastapäeva üritused, õpetajate päev Saarde valla 
haridustöötajatele, koostöös jõustruktuuridega erinevad ohutuskoolitused, Saarde Saja Tamme 
salu talgupäev, Kantsi tänava koolimaja sündmuse mälestushetked). 

Jätkuvalt toetavad vilistlased kooli läbi oma tööalaste võrgustike koolile vajalike vahendite 
hankimisel ja kool saab seejuures omakorda olla abiks ja toeks kogukonnas. 

Kool on olnud aktiivne osapool koostööpartneritega (KiK; Transpordiamet, Kaitseliit, TPA, Pärnu 
Kolledž, maakonna gümnaasiumid jt) 

 

Ülesanne 2.5 Parandada tagasiside- ja rahuloluküsitluste sisu, nende läbiviimise korraldust, 
analüüsimist ja tagasiside andmist ning toetada vilistlaskogu loomist ning olla aktiivne partner 
kogukonna, Eesti ja välisprojektides. Ülesande täitmiseks olid kavandatud tegevused: 

a) valmistatakse ette ja piloteeritakse uute tagasiside ja rahuloluküsitluste põhimõtete ja 
metoodikatega; 

b) kaardistatakse piirkonna erasektori ettepanekud valikainete, koostööürituste ja 
tegevuste osas; 

c) valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist 

2021/2022. õppeaastal on täidetud järgmised arengukavast tulenevad ülesanded: 

o hoolekogu on kaasatud aktiivselt kooli arendustegevusse; 

o koolipere on mitmekülgselt panustanud kooli ja kogukonna arengusse; 

o koostööpartneritega koostöös on uuendatud õppekavas valikainete loend. 
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2021/22. õppeaastal on osaliselt täidetud ja jätkuvalt töös on järgmised arengukavas ja 
üldtööplaanis olnud tegevused: 

o valmistatakse ette uue arenguperioodi tagasiside ja rahuloluküsitluste põhimõtted ja 
metoodika; 

o kaasatakse vanemaid läbi erinevate töörühmade kooli erinevate valdkondade 
arendusse. 

2021/22. õppeaastal ei pööratud piisavalt tähelepanu järgmistele arengukavas ja üldtööplaanis 
olnud tegevustele: 

o kaardistatakse piirkonna erasektori ettepanekud koostööürituste ja tegevuste osas; 

o koostatakse koostöökava erinevate huvigruppide paremaks kaasamiseks; 

o kaardistatakse vanemate koolitusvajadused ja toetatakse koolituste korraldamist 
vanematele; 

o valmistatakse ette ja toetatakse vilistlaskogu loomist. 

Tervikuna saab kaasamise ja koostöö valdkonna arendamise eesmärkide ja ülesannete täitmist 
hinnata heaks. 

 

Õppeaastat on analüüsitud läbi erinevate tegevus- ja tulemusnäitajate. Kokkuvõttes on: 

o tulemusnäitajad õppetöös hakanud jõudma pandeemiaeelsele tasemele; 

o näitajad, mis on seotud varasemate õppeaastate konkreetsete eesmärkide 
(ennastjuhtiv õppija, tagasiside, autonoomia) ning mille realiseerimine sõltub 
koolisisestest teguritest, ületavad statistilise usaldusväärsusega vabariigi keskmisi (Lisa 
5.1); 

o tegevusnäitajad, mis on seotud otsese suhtlemisega (arenguvestlused laste ja 
vanematega, koostöövestlused töötajatega, partnerlussuhted majast väljas), ei ole 
pandeemiast taastunud; 

o kooliväliste tegurite (COVID 19 levik ja testimine, sõjapõgenikud Ukrainast, 
energiakandjate hüppeline hinnatõus, eelarveliste vahendite suunamine avariide 
likvideerimisele) mõju olnud märkimisväärselt segav üldtööplaanis ja arengukavas 
seatud tegevuste ning eesmärkide ellu viimisel. 
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2. 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused 

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2022/23. õppeaasta eesmärgid tulenevad Saarde Vallavolikogus 
21.10.2020 kinnitatud kooli arengukavast, sisehindamise tulemustest ja eelnevate õppeaastate 
tulemuslikkuste analüüsidest. 

 

2.1 Õppe- ja kasvatustöö alane tegevus 

Ülesanne3 Tegevus4 Vastutaja Tähtaeg 

Parendada tagasiside 
põhimõtteid ja toetada 
õppijate õpimotivatsiooni, 
iseseisvust ja vastutust 
individuaalsete arenguteede 
kujundamisel. 

a) kirjeldatakse ainekaartidel õppija 
individuaalset arengut toetavad 
hindamismudelid; 

aineõpetajad 

30. august 
2023 

b) töötatakse välja ja piloteeritakse õppija 
individuaalsust ja personaalsust toetavad 
tagasiside mudelid; 

Kooliastme 
nõukojad, 

klassijuhatajad 

c) töötatakse välja mudelid õppetöö väliste 
tegevuste väärtustamiseks 

kooliastme 
nõukojad, 

õppealajuhataja 

 

2.2 Töö- ja õpikeskkond 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

Turvalise õpi- ja 
töökeskkonna arendamine 

a) jätkatakse vaimse tervise hoidmise 
teemadega ning parendatakse 
liikumisvõimalusi vahetundides; 

tervisenõukogu, 
majandusala-

juhataja 30. august 
2023 b) jätkatakse koolihoone 

rekonstrueerimisvajadusest tulenevate 
tegevustega 

direktor 

 

2.3 Juhtimine 

Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

Kujundada koostöökeskset 
organisatsioonikultuuri, et 
olla konkurentsivõimeline 
haridussüsteemi osa.  

a) uuendatakse kooli dokumentatsioon 
kooskõlas arengukava ja õigusaktidega; 
b) uuendatakse rahuloluküsitluste ja 
tagasiside metoodikad; 
c) koostatakse sisehindamise aruanne; 
d) koostatakse uue perioodi arengukava 

 
direktor 

 

30. august 
2023 

 

2.4 Personalijuhtimine 
Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

Toetada motiveeritud ja 
pädevate töötajate arengut. 

a) toetatakse personali kutsealast arengut 
läbi kutsestandardite süsteemi; 

direktor 
30. august 

2023 

                                                 
3 Ülesanded tulenevad kooli arengukavast 
4 Tegevused tulenevad kooli arengukava tegevuskavast 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4281/0202/0049/Maarus%20nr%2022_Lisa.pdf
https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2018/11/2018_KiNG_sisehindamise_aruanne.pdf
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b) jätkatakse individuaalsete reflekteerivate  
eneseanalüüsi vormide ja 
koostöövestlustega 

direktor 

 

2.5 Kaasamine ja koostöö 
Ülesanne Tegevus Vastutaja Tähtaeg 

Parendada koostööd 
vanemate ja sidusgruppidega. 

Kooli arengule kaasa aitavate 
tegevuste korraldamine 
kogukonnas. 

a) valmistatakse ette ja piloteeritakse uute 
tagasiside ja rahuloluküsitluste põhimõtete 
ja metoodikatega vanemate hulgas; 

b) kaardistatakse piirkonna erasektori 
ettepanekud valikainete, koostööürituste ja 
tegevuste osas; 

c) valmistatakse ette ja toetatakse 
vilistlaskogu loomist. 

Direktor 
 
 
 

karjääri-
koordinaator 

 
 

direktor 
 

30. august 
2023 

 

3. Kooli struktuuriüksuste üldtööplaan 2022/2023. õppeaastal 

3.1 Õppenõukogu 

Nr Teemad Vastutaja Aeg 

1. 

Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega: 

1.1 arutab läbi, annab arvamuse ning teeb ettepanekud kooli õppe- 
ja kasvatustegevuse dokumentatsiooni ja tarvilike meetmete 
rakendamise kohta; 

1.2 arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja 
kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks; 

direktor 

24.-25.11 
2022 

Elektroonne 
õppe-

nõukogu 

    

2.1 

Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja 
kooli lõpetamisega: 

2.1.1 õpilase järgmisse klassi üle viimine; 

2.1.2 õpilaste tunnustamine kiituskirjaga; 

2.1.3 õpilase täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes 
klassikursust kordama jätmine; 

õppealajuhataja 

8. juuni 
2023 kell 

15.00 

2.2 

Ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega: 

2.2.1 arutab läbi ja annab arvamuse kooli dokumentatsiooni  
muudatuste kohta. 

õppealajuhataja, 
direktor 

2.3 Info.  

 

3.1 

Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja 
kooli lõpetamisega: 

3.1.1 õpilaste järgmisse klassi üleviimine; 

õppealajuhataja 
19. juuni 
2023 kell 

10.00 
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3.1.2 õpilaste täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes 
klassikursust kordama jätmine; 

3.1.3 põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamine ning lõputunnistuste 
väljaandmine; 

3.1.4 õpilaste tunnustamine kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga 
ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel, auraamatusse kandmine. 

3.2 Info  

 

4.1 

Õppenõukogu ülesanded seoses õpilaste õpingute jätkamisega ja 
kooli lõpetamisega ning seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete 
rakendamisega: 

4.1.1. õpilase järgmisse klassi üle viimine; 

4.1.2. õpilase 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmine; 

4.1.3. õpilase põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuse välja andmine. 

õppealajuhataja 

30. august  
2023 kell 

10.00 

4.2 

Õppenõukogu ülesanded seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja 
hindamisega: 

4.2.1. kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbi arutamine, 
õppeaasta tulemuslikkuse hindamine ja ettepanekute tegemine 
õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; 

4.2.2. kooli arengukava tegevuskava läbi arutamine ja arvamuse 
andmine muudatuste kohta; 

direktor 

õppealajuhataja 

4.3 Kooli 2023/2024. õppeaasta üldtööplaani kinnitamine. direktor 

4.4 Info.  

 

3.2 Sisekontroll 

Sisekontrolli prioriteedid on: 

a) õppijale toetava tagasiside andmine tunnivaatluste põhjal; 

b) õpilaste individuaalset eripära ja võimeid arvestavate kaasaegsete meetodite 
kasutamine õppetunnis ning diferentseeritud iseseisvate ülesannete andmisel; 

c) arenguvestluste tõhusus ja koostöö vanematega. 

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

 

3.3 Metoodikanõukogu 

Metoodikanõukogu töötab „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi metoodikanõukogu töökorra” alusel, 
võtab oma töös aluseks kooli 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning 
täidab järgmised ülesanded: 

http://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2016/11/KiNG_metoodikan%C3%B5ukogu_t%C3%B6%C3%B6kord.pdf
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Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Annab soovitused 2022/23. õa. sisekontrolli 
fookusteemade ja aegade kohta. 

Toimub plaanipärane sisekontroll 
ja tagasisidestamine. 

16.09.2022 

Annab soovitused sisekoolituste teemade ja 
aegade kohta. 

Toimuvad plaanipärased ja 
vajaduspõhised sisekoolitused. 

16.09.2022 

Koostab ja koordineerib tunnivaatluste ning 
tundide tagasisidestamise kava. 

Toimub plaanipärane kolleegide 
tundide vaatlemine, tagasi-
sidestamine ja ühine õppimine. 

16.09.2022 

Kooskõlastab 2022/23. õa. klassijuhatajate 
poolt õppetöö ajast väljaspool kooli 
kavandatavate tegevuste kavad. 

Kokku on lepitud iga klassi kohta 
klassijuhataja poolt kuni 2 
õppetöö ajast väljaspool kooli 
kavandatavat sündmust. 

22.11.2022 

Kooskõlastab 2022/23. õa aineõpetajate 
poolt õppetöö ajast väljaspool kooli ning 
ülekooliliste tegevuste orienteeruvad ajad. 

Aineõpetajad on esitanud ja 
kokku on lepitud ainealased 
õppetöö ajast väljaspool kooli ja 
ülekoolilised kavandatavad 
sündmused. 

22.11.2022 

Kooskõlastab ettepanekud õppe- ja 
ainekavade uuendamisel. 

Kokku on lepitud ja ühine 
arusaam kujundatud õppe- ja 
ainekavade uuendamisel. 

22.11.2022 

Esitab ettepanekud koolieksami eristuskirja 
parandusteks. 

Gümnaasiumi koolieksami 
olemus, vormid, sisu ja hindamine 
on uuendatud. 

22.11.2022 

Kooskõlastab ja esitab kinnitamiseks 
digipädevuste hindamismudelid loov-, 
praktiliste- ja uurimistööde juhendites. 

Kokku on lepitud ja kinnitamiseks 
esitatud digipädevuste 
hindamismudelid. 

27.01.2023 

Kooskõlastab ja esitab kinnitamiseks loov-, 
praktiliste- ja uurimistööde koostamise ning 
vormistamise juhendid. 

Kokku on lepitud ja kinnitamiseks 
esitatud juhendid. 

27.01.2023 

Esitab ettepanekud vastuvõtukorra 
parandamiseks. 

10. klassi vastuvõtu kord on 
uuendatud. 

27.01.2023 

Koostab ja esitab hoolekogule aruteluks 
ettepanekud õpilaste õppetöö väliste 
tegevuste väärtustamiseks 

Õppetöö väliste tegevuste 
väärtustamise kaudu toetatakse 
õpilaste individuaalset arengut. 

27.01.2023 

Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja 
kasvatustöö tulemuslikkust, teeb 
parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja sisehindamine. 

27.01.2023 

Kooskõlastab ja esitab õppekavade 
parandused valikainete osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev õppekavade 
arendus. 

24.03.2023 
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Kooskõlastab ettepanekud uuendamisel 
olevate kooli dokumentide kohta. 

Ette on valmistatud kooli 
uuendatud dokumentatsioon. 

24.03.2023 

Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja 
kasvatustöö tulemuslikkust, teeb 
parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja sisehindamine. 

24.03.2023 

Analüüsib õppeaasta õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja sisehindamine. 

28.08.2023 

Esitab kinnitamiseks õppekavade 
parandused. 

Toimub õppekavade plaanipärane 
arendamine. 

28.08.2023 

Analüüsib 2022/23. õa. eesmärkide täitmist 
ja tulemuslikkust. Ettepanekud 2023/24. 
õa. üldtööplaani. 

Metoodikanõukogu tegevused uuel 
õppeaastal. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja sisehindamine. 

28.08.2023 

Metoodikanõukogu töö korraldamise eest vastutab: õppealajuhataja. 

3.4 Kooliastme nõukojad 

Kooliastme nõukojad töötavad „Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kooliastme kodade töökorra” 
alusel, võtavad oma töös aluseks kooli 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja 
tegevused ning täidavad järgmised ülesanded: 

 

3.4.1 I kooliastme nõukoda 

Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa. 
klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool 
kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad 
ajad ja kohad. 

Kokku on lepitud iga klassi 
kohta klassijuhataja poolt 
kuni 2 õppetöö ajast 
väljaspool kooli kavandatavat 
sündmust. 

17.11.2022 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks parandusettepanekud 
kooliastme õppe- ja ainekavades. 

Kokku on lepitud ja ühine 
arusaam kujundatud õppe- 
ja ainekavade uuendamisel. 

17.11.2022 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud 
õppe- ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev 
õppekavade arendus. 

17.11.2023 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks kooliastme digipädevuste 
hindamismudelid. 

Kokku on lepitud I kooliastme 
digipädevused. 

17.11.2022 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks kooliastme loov- ja 

Kokku on lepitud kooliastme 
loov- ja praktiliste tööde 

17.11.2022 

http://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2016/11/Kooliastme_noukoja_tookord.pdf
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praktiliste tööde koostamise ning vormistamise 
juhendid. 

koostamise ning 
vormistamise juhendid 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
ettepanekud I kooliastme õpilaste õppetöö 
väliste tegevuste väärtustamiseks. 

Õppetöö väliste tegevuste 
väärtustamise kaudu 
toetatakse õpilaste 
individuaalset arengut. 

21.01.2023 

Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

21.01.2023 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud 
õppe- ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev 
õppekavade arendus. 

21.01.2023 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
ettepanekud digipädevuste hindamiseks loov-
praktilistes ja uurimistöödes. 

Uuendatud on digipädevuste 
hindamine loov-praktilistes 
ja uurimistöödes. 

21.01.2023 

Valmistab ette I kooliastme loov-, praktiliste- ja 
uurimistööde koostamise, esitlemise ja 
tagasiside andmise. 

Kokku on lepitud ja tööd 
alustatud kooliastme 
õpilasürituse 
ettevalmistusega. 

21.01.2023 

Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

17.03.2023 

Viib läbi I kooliastme loov-, praktiliste- ja 
uurimistööde koostamise, esitlemise ja 
tagasiside andmise. 

Korraldatud on kooliastme 
õpilasüritus. 

III 
õppeperiood 

Analüüsib 2022/23. õa. eesmärkide täitmist ja 
tulemuslikkust. 

Ettepanekud 2023/24. õa. üldtööplaani. 

Kooliastme nõukoja tegevused uuel 
õppeaastal. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

25.08.2023 

I kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: I kooliastme nõukoja juht. 
 

3.4.2 II kooliastme nõukoda 

Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa. 
klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool 
kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad 
ajad ja kohad. 

Kokku on lepitud iga klassi 
kohta klassijuhataja poolt kuni 
2 õppetöö ajast väljaspool 
kooli kavandatavat sündmust. 

17.11.2022 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa 
aineõpetajate poolt õppetöö ajast väljaspool 

Aineõpetajad on esitanud ja 
kokku on lepitud ainealased 

17.11.2022 
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kooli ning ülekooliliste tegevuste orienteeruvad 
ajad. 

õppetöö ajast väljaspool kooli 
ja ülekoolilised kavandatavad 
sündmused. 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks kooliastme digipädevuste 
hindamismudelid. 

Kokku on lepitud II kooliastme 
digipädevused. 

17.11.2022 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks kooliastme loov- ja 
praktiliste tööde koostamise ning vormistamise 
juhendid. 

Kokku on lepitud kooliastme 
loov- ja praktiliste tööde 
koostamise ning vormistamise 
juhendid 

17.11.2022 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
ettepanekud II kooliastme õpilaste õppetöö 
väliste tegevuste väärtustamiseks. 

Õppetöö väliste tegevuste 
väärtustamise kaudu 
toetatakse õpilaste 
individuaalset arengut. 

21.01.2023 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud õppe- 
ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev 
õppekavade arendus. 

21.01.2023 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks kooliastme loov-, praktiliste- 
ja uurimistööde koostamise ning vormistamise 
juhendid. 

Kokku on lepitud kooliastme 
loov-, praktiliste- ja 
uurimistööde koostamine ja 
vormistamine. 

21.01.2023 

Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

21.01.2023 

Valmistab ette II kooliastme loov-, praktiliste- ja 
uurimistööde koostamise, esitlemise ja 
tagasiside andmise. 

Kokku on lepitud ja tööd 
alustatud kooliastme 
õpilasürituse 
ettevalmistusega. 

21.01.2023 

Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

17.03.2023 

Viib läbi II kooliastme loov-, praktiliste- ja 
uurimistööde koostamise, esitlemise ja 
tagasiside andmise. 

Korraldatud on kooliastme 
õpilasüritus. 

III 
õpperiood 

Analüüsib 2022/23. õa. eesmärkide täitmist ja 
tulemuslikkust. 

Ettepanekud 2023/24. õa. üldtööplaani. 

Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

25.08.2023 

II kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: II kooliastme nõukoja juht. 
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3.4.3 III kooliastme nõukoda 

Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa. 
klassijuhatajate poolt planeeritavad õppetöö 
ajast väljaspool kooli tegevuste orienteeruvad 
ajad ja kohad. 

Kokku on lepitud iga klassi 
kohta klassijuhataja poolt kuni 
2 õppetöö ajast väljaspool 
kooli kavandatavat sündmust. 

17.11.2022 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa 
aineõpetajate poolt planeeritavad õppetöö 
ajast väljaspool kooli ning ülekooliliste 
tegevuste orienteeruvad ajad. 

Aineõpetajad on esitanud ja 
kokku on lepitud ainealased 
õppetöö ajast väljaspool kooli 
ja ülekoolilised kavandatavad 
sündmused. 

17.11.2022 

Korrigeerib ja esitab metoodikanõukogule 
kooskõlastamiseks III kooliastme loov-, 
praktiliste- ja uurimistööde juhendi. 

Kokku on lepitud ühised 
põhimõtted loov-, praktilistes 
ja uurimistöödes. 

17.11.2022 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
ettepanekud III kooliastme õpilaste õppetöö 
väliste tegevuste väärtustamiseks. 

Õppetöö väliste tegevuste 
väärtustamise kaudu 
toetatakse õpilaste 
individuaalset arengut. 

21.01.2023 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud õppe- 
ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev 
õppekavade arendus. 

21.01.2023 

Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

21.01.2023 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud õppe- 
ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev õppe- ja 
ainekavade arendus. 

17.03.2023 

Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

17.03.2022 

Analüüsib 2022/23. õa. eesmärkide täitmist ja 
tulemuslikkust. 

Ettepanekud 2023/24. õa. üldtööplaani. 

Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

25.08.2023 

III kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: III kooliastme nõukoja juht. 
 

3.4.4 Gümnaasiumi nõukoda 

Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa. 
klassijuhatajate poolt õppetöö ajast väljaspool 

Kokku on lepitud iga klassi 
kohta klassijuhataja poolt kuni 

17.11.2022 
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kooli kavandatavate tegevuste orienteeruvad 
ajad ja kohad. 

2 õppetöö ajast väljaspool 
kooli kavandatavat sündmust. 

Esitab metoodikanõukogule 2022/23. õa 
aineõpetajate poolt õppetöö ajast väljaspool 
kooli ning ülekooliliste tegevuste orienteeruvad 
ajad. 

Aineõpetajad on esitanud ja 
kokku on lepitud ainealased 
õppetöö ajast väljaspool kooli 
ja ülekoolilised kavandatavad 
sündmused. 

17.11.2022 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud õppe- 
ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev 
õppekava arendus. 

17.11.2022 

Esitab ettepanekud koolieksami eristuskirja 
uuendamiseks. 

Gümnaasiumi koolieksami 
olemus, vormid, sisu ja 
hindamine on uuendatud 

17.11.2022 

Koostab ja esitab metoodikanõukogule 
ettepanekud gümnaasiumi kooliastme õpilaste 
õppetöö väliste tegevuste väärtustamiseks. 

Õppetöö väliste tegevuste 
väärtustamise kaudu 
toetatakse õpilaste 
individuaalset arengut. 

17.11.2022 

Analüüsib I õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

21.01.2023 

Korrigeerib ja esitab metoodikanõukogule 
ettepanekud koolieksami ette valmistamise ja 
korraldamise osas 

Kokku on lepitud ühised 
põhimõtted koolieksami ette 
valmistamise ja korraldamise 
osas. 

21.01.2023 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud 10. 
klassi vastuvõtu korraldamiseks. 

Kokku on lepitud ühised 
põhimõtted 10. klassi 
vastuvõtu osas. 

21.01.2023 

Esitab metoodikanõukogule ettepanekud õppe- 
ja ainekavade paranduste osas. 

Toimub plaaniline ja ühistel 
arusaamadel põhinev 
õppekava arendus. 

17.03.2023 

Analüüsib II õppeperioodi õppe- ja kasvatustöö 
tulemuslikkust, teeb parendusettepanekud. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

17.03.2023 

Analüüsib 2022/23. õa. eesmärkide täitmist ja 
tulemuslikkust. 

Ettepanekud 2023/24. õa. üldtööplaani. 

Kooliastme nõukoja tegevused uuel õppeaastal. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja 
sisehindamine. 

25.08.2023 

Gümnaasiumi kooliastme nõukoja töö korraldamise eest vastutab: gümnaasiumi kooliastme 
nõukoja juht. 
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3.5 HEV komisjon 

Hariduslike erivajadustega õpilastega töö komisjon on moodustatud direktori käskkirjaga ja 
võtab oma töö aluseks kooli 2022/2023. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning 
täidab järgmised ülesanded: 

Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Analüüsib HEV vajadusi ja esitab esildise hariduslike 
erivajadustega õppijatele tugimeetmete määramiseks. 

Kinnitatud tõhusad 
ja otstarbekad 
tugimeetmete 
rakendused 
õppijatele. 

28.09.2022 

Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö 
tõhususe hindamine I õppeveerandi jooksul. 
Rakenduslike ettepanekute tegemine tugistruktuuride 
tööks. 

Tõhus ja 
otstarbekas 
tugimeetmete 
rakendus õppijatele 

09.11.2022 

Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö 
tõhususe hindamine I õppeperioodi jooksul. 

Analüüsib I poolaasta individuaalsete arengukaartide 
täitmist ning esitab õpetajatele omapoolsed soovitused.  

Rakenduslike ettepanekute tegemine tugistruktuuride 
tööks II õppeperioodil. 

Tõhus ja 
otstarbekas 
tugimeetmete 
rakendus õppijatele 

10.01.2023 

Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö 
tõhususe hindamine. Ettepanekute tegemine 
uuendamisel olevate kooli dokumentide kohta. 

Ette on valmistatud 
kooli uuendatud 
dokumentatsioon ja 
arengukava projekt 

20.03.2023 

Tugimeetmete tulemuslikkuse ja tugistruktuuride töö 
tõhususe hindamine enne viimast õppeveerandit. 
Ettepanekute tegemine tugistruktuuride tööks viimasel 
veerandil. 

Tõhus ja 
otstarbekas 
tugimeetmete 
rakendus õppijatele 

05.05.2023 

HEV komisjoni töö korraldamise eest vastutab: HEV koordinaator, õppealajuhataja. 
 

3.6 Tervisenõukogu 

Tervisenõukogu on moodustatud direktori käskkirjaga ja võtab oma töö aluseks kooli 
2022/2023. õppeaasta eesmärgid, ülesanded ja tegevused ning täidab järgmised ülesanded: 

Ülesanne/tegevus Tulemus/mõõdik Tähtaeg 

Koostab õppeaasta tegevuskava. 
Sihipärane tegevus arengukava ja 
üldtööplaani täitmisel. 15.09.2022 

Kaardistatakse õpi- ja töökeskkonna ohud. 
Sihipärane tegevus arengukava 
täitmisel. 

pidev 
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Jälgitakse koolilõuna menüüd, kvaliteedi ja 
kvantiteedi suhet ja toetatakse selle 
uuendamist.  

Koolilõuna menüü on 
vaheldusrikkam. 

pidev 

Tervisenõukogu teeb ettepanekud kooli 
psühhosotsiaalse keskkonna riskianalüüsi 
põhjal tegevuskavasse. 

Sihipärane tegevus arengukava 
täitmisel 

14.11.2022 

Koostab ja esitab juhtkonnale aasta 
kokkuvõtte. 

Toimub plaanipärane 
eneseanalüüs ja sisehindamine. 

25.08.2023 

Tervisenõukogu töö korraldamise eest vastutab: tervisenõukogu projektijuht. 
 

3.7 Huvitegevus 

Huvitegevuse prioriteedid on: 

a) noorsootöö valdkonna ja õppekavade läbivate teemadega seonduvate projektide 
ettevalmistamine ja korraldamine; 

b) huviringide ja -tegevuste tõhususe hindamine ja tagamine; 

c) kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamise mudeli väljatöötamine. 

 

Ringijuhid esitavad 2022/23. õa. kavandatavate 
ürituste orienteeruvad ajad ja kohad huvijuhile. 

Kokku on lepitud 
huviürituste, -tegevuste ja 
sündmuste ajakava. 

23.09.2022 

 

Huvitegevuse ja huviürituste kava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis ja kooli 
kodulehel. 

Vastutaja: huvijuht. 
 

3.8 Õpilasesindus 

Õpilasesinduse prioriteedid on: 

a) õpilasesinduse põhimääruse uuendamine ja esinduse süsteemse tegevuse tagamine; 

b) kogukonna hüvanguks tehtava töö väärtustamise mudeli ja õpilaste tunnustamise korra 
väljatöötamine ja uuendamine; 

c) õpilasesinduse kaasamine kooli ürituste kavandamisel, korraldamisel ja kooliturvalisuse 
tagamisel. 

Õpilasesinduse töökava on lisas 3. Prioriteetidest lähtuv õpilasesinduse tegevuskava esitatakse 
kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis ja kooli kodulehel. 

Vastutaja: huvijuht 
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3.9 Õpilaskodu 

Õpilaskodu prioriteedid on 

a) õppe- ja kasvatustegevuse toetamine aktiivse koostöö, järjepideva õpiabi tagamise ja 
huviüritustel osalemise kaudu, 

b) õpilaste omavastutuse suunamine õppetulemuste parendamiseks (e-kool, õpilaspäevik, 
järelevastamistel ja konsultatsioonidel osalemine), 

c) ohutuse ja turvalisuse tagamine õpilaskodus, selgitustöö ohtude kohta linnaruumis ning 
isikliku vara väärtustamine koostöös vanematega. 

Prioriteetidest lähtuv õpilaskodu tegevuskava esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-
koolis. 

Vastutajad: õpilaskodu juhataja. 
 

3.10 Muuseumiklass 
Muuseumiklassi tegevus toetab üld- ja ainepädevuste saavutamist erinevate 
muuseumitundide, näituste ja muuseumisõprade ringi kaudu. 

Muuseumiklassi töö prioriteediks on: 

a) õpilastööde kogumiku koostamine ja kirjastamine; 

b) digitaalse püsinäituse materjalide ette valmistamine ja diginäituste projekti käivitamine. 

Muuseumiklassi töökava on lisas 4. Prioriteetidest lähtuv muuseumiklassi tegevuskava 
esitatakse kooli igakuises kalenderplaanis e-koolis.  

Vastutaja: muusemiklassi juhataja 
 

3.11 Hoolekogu 

Hoolekogu prioriteedid on  

a) kooli toetamine vanematega tõhusama koostöö saavutamiseks; 

b) vanemate suurem kaasamine kooli tegevustesse ning eesmärkide saavutamisesse. 

Prioriteetidest lähtuv hoolekogu tööplaan avaldatakse kooli kodulehel. 
 

3.12 Projektid 

Projektidega töö prioriteedid on 

a) kooli ja kogukonna traditsioone jätkavad projektid, 

b) projektid, millega kaasatakse kooli arengusse täiendavaid ressursse, 

c) projektid, kus kool on koordineerival positsioonil, 

d) uurimuslikud ja teaduspõhist õpet toetavad projektid. 
 

https://www.kilingi.edu.ee/kool/hoolekogu
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Aineõpetajad esitavad 2022/23. õa. õppetöö 
ajast väljaspool kooli kavandatavate tegevuste 
orienteeruvad ajad ja kohad 
metoodikanõukogule. 

Aineõpetajad on esitanud ja 
kokku on lepitud ainealased 
õppetöö ajast väljaspool kooli 
kavandatavat sündmused. 

17.11.2022 

 

Vastavalt kooli õppekava üldosa punkt 2.7-le esitatakse prioriteetidest lähtuvad õppeaastat 
hõlmavate projektide tegevuskavad projektijuhi poolt metoodikanõukogule. 
Metoodikanõukogu poolt heaks kiidetud projektide nimekiri kinnitatakse direktori poolt. 
 

„Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2022/23. õppeaasta üldtööplaan“ on läbi arutatud ja kinnitatud 
õppenõukogus 30. augustil 2022. aastal. 
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Lisa 1 Õppetöö tulemused 
 

Alates 2020/21. õppeaastast antakse 4. ja 7. klasside tasemetööde kohta koolile ja õpilastele 
mittenumbriline tagasiside. 
 

Tabel 1 Põhikooli lõpueksamite tulemused 

 

 2017/18. õa 2018/19. õa 2020/21.õa 2021/22.õa 

 Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG Riik KiNG 

Eesti keel 73,7% 66,9% 75,3 71,5% 68,7% 60,1% 72,4% 66,4% 

Matemaatika 67,0% 59,7% 73,0 60,9% 55,9% 38,4% 57,1% 49,8% 

Inglise keel 90,7% 88,7% 91,7 93,1% 90,8% 88,8% 88,5% 90,9% 

Ühiskonnaõpetus 76,6% 77,6% 73,7 69,7% 70,1% 66,5% 49,8% 55,6% 

Ajalugu 81,8% 76,7% 79,7 88,7% 75,9% 82,3% 80,1% 90,7% 

Bioloogia     62,3% 80,0% 62,6% 66,7% 

Geograafia   71,9 81,3 70,2% 92,0%   

2020. aastal põhikooli lõpueksameid eriolukorra tõttu läbi ei viidud 

 

Tabel 2 Gümnaasiumi riigieksamite tulemused. 

 

 2018/19. õa 2019/20. õa 2020/21.õa 2021/22.õa 

 KiNG Riik KiNG Riik Riik KiNG KiNG Riik 

Eesti keel 53,8 62,0 50,8 61,6 60,3% 55,3% 55,6 60,5 

Matemaatika (kitsas) 25,0 36,0 24,5 36,4 
47,3% 34,8% 

X  

Matemaatika (lai) 23,0 51,0 21,0 51,0 30,9 56,5 

Inglise keel tasemeta 13%  X X  25% 6% 25% 

Inglise keel B1 17%  X X  8% 20% 28% 

Inglise keel B2 70%  X X  67% 80% 47% 

Inglise keel C1 või C2       73%  

2020. aastal võõrkeele riigieksamit 12. klassile  eriolukorra tõttu läbi ei viidud 

 

Lisa 2 2022/2023. õppeaasta koolituskava 

Lisa 2.1 Ühis- ja rühmakoolitused 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

Tegutsemine evakuatsiooniolukorras õpilased ja töötajad 1 h september 2022 
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Tegutsemine evakuatsiooniolukorras 
õpilaskodu töötajad ja 

õpilased 
1 h 

september -  
oktoober 2022 

E-kooli uuendused kõik õpetajad 2 h september 2022 

Head praktikad partnerkoolidega 
(õppevisiidid ja teiste koolide 
vastuvõtt) 

kõik töötajad 16 h 
september 2022 

mai 2023 

Tagasiside andmine protsessidele kui 
õppija arengu toetamine 

õpirühmad 
2 h 

kuus 
september – 

november 2022 

Tagasiside andmine kolleegidele 
tunnivaatluste põhjal 

kõik õpetajad 
1 h 

kuus 
oktoober 2022– 

aprill 2023 

Kovisioonigrupid kõik õpetajad 1,5 h 
oktoober 2022 – 

aprill 2023 

Õpikohvikud kõik õpetajad 1,5 h 
oktoober 2022 – 

aprill 2023 

Sisekoolitus „Kolleegilt kolleegile“ (e-
õppe päev) 

kõik õpetajad 6 h 14.11.2022 

Meeskonnatöö – haridusasutuse edu 
eeldus 

kõik töötajad 4 h 28.12.2022 

Sisekoolitus „Kolleegilt kolleegile“ (e-
õppe päev) 

kõik õpetajad 6 h 3.02.2023 

Sisekoolitus „Kolleegilt kolleegile“ (e-
õppe päev) 

kõik õpetajad 6 h 6.04.2023 

Kollegiaalne tõhusus õpetajatöös kõik õpetajad 16 h 
2.-4.03.2023 või  
27.-29.04.2023 

 

Lisa 2.2 Individuaalsed täiendkoolitused 

Teema Koolitatavad Maht Aeg 

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

taotluse esitanud 
õpetajad 

4–320 h 
september 

2022 – august 
2023 

Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli 
täiendkoolituskalendri põhised koolitused 

taotluse esitanud 
õpetajad 

4–320 h 
september 

2022 – august 
2023 

Harno täiendkoolituskalendri põhised 
koolitused 

taotluse esitanud 
töötajad 

4–240 h 
september 

2022 – august 
2023 

Muud 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 ja koostöövestlustel kokku lepitud teemadele 

taotluse esitanud töötajad 

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

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

taotluse esitanud töötajad 

 

Lisa 3 Õpilasesinduse tööplaan 

 

Tegevus Tähtaeg Vastutaja 

Õpilasesinduse aastategevuste planeerimine 
ja kinnitamine meeskondade koostamine 

september 2022 
huvijuht, 
õpilasesinduse juhatus 

Töökoosolekud kogukonna hüvanguks 
tehtava töö väärtustamise mudeli ja õpilaste 
tunnustamise korra uuendamiseks. 

2022/23. õppeaasta huvijuht 

Ohutuskampaaniad koostöös politseiga 
(helkurikontroll ja jalgratturite 
kiivrikampaania) 

2022/23. õppeaasta 
huvijuht, 
õpilasesinduse juhatus 

KiNG „Kuu tegija“ ja „Kuu tegu“ valimine 2022/23. õppeaasta 
huvijuht, 
õpilasesinduse juhatus 

Kooliürituste korraldamine (Sõbrapäev, 
Playbox) 

2022/23. õppeaasta 
huvijuht, 
õpilasesinduse juhatus   

Heategevusliku jõululaada korraldamine detsember 2022 
huvijuht, 
õpilasesinduse juhatus 

Osalemine Õpilasesinduste Liidu 
korraldatavatel koolitustel ja üldkoosolekutel 

2022/23. õppeaasta  õpilasesinduse juhatus 

Õpilasesinduse koosolekud juhtkonna 
liikmetega. 

2022/23. õppeaasta  
huvijuht, 
õpilasesinduse juhatus 

Teiste õpilasesinduste külastamine ja 
vastuvõtmine 

2022/23. õppeaasta huvijuht 

Õpilasesinduse koolituste toimumine 2022/23. õppeaasta huvijuht 

 

Lisa 4 Muuseumiklassi töökava 
 

Muuseumiklassi tegevus toetab üld- ja ainepädevuste saavutamist erinevate muuseumis 
korraldatavate tundide, näituste ja muuseumisõprade ringi kaudu. 

Tegevused õppeaasta jooksul 

1. Museaalide inventuur 

2. Uute näituste ette valmistamine 

3. Jätkub fotode ja dokumentide digitaliseerimine 

Tegevused kajastuvad eraldi igakuulises plaanis. 
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Lisa 5 Uuringute, tagasisidede ja rahuloluküsitluste andmed 

Lisa 5.1 Harno rahuloluküsitluste üldandmed 

Tabel 3. Harno (Innnove) poolt rahuloluküsitluste valimid ja osalusprotsent. 

  4. klass 8. klass 11. klass Õpetajad Lapsevanemad 

2017     18 (86 %) 
  

2018 25 (81 %) 26 (74 %)   12 (33 %) 21 

2019 19 (83 %) 28 (97 %) 15 (100 %) 
  

2020 29 (83 %) 26 (76 %) 11 (73 %) 
  

2021 29 (94 %) 32 (89 %) 11 (73 %) 38 (95 %) 43 

2022 27 (90 %) 26 (81 %) 12 (60 %)   

 

Tabel 4. Harno rahuloluküsitluste faktorite võrdlus vabariigi koolide keskmisega 5 palli skaalal. 

Tabelis on esitatud faktorid, mille puhul on erinevus vabariigi keskmisest statistiliselt usaldusväärne 

 
 4. klassid 8. klassid 11. klass 

Faktor ja küsimused, millele õpilased vastasid KiNG Eesti KiNG Eesti KiNG Eesti 

Kodune keskkond 4,0 4,3 3,7 4,0 X5 X 

Minu vanematel on aega, et minuga rääkida 

Minu vanemad küsivad minu koolipäeva kohta 

Seotus 3,3 3,7 3,8 3,5 06 0 

Kaasõpilased hoolivad minust 

Ma saan klassikaaslastega hästi läbi 

Teised õpilased aitavad mind kui seda vajan 

Õppedistsipliin 2,7 3,5 0 0 0 0 

Minu klassi peetakse õppimist oluliseks 

Minu klassis kuulatakse, kui õpetaja räägib 

Kooli maine 3,5 4,1 0 0 3,5 3,4 

Olen uhke, et õpin just selles koolis 

Soovitaksin oma kooli ka teistele õpilastele 

Minu koolil on hea maine 

Ennastjuhtiv õppimine 3,7 3,5 0 0 3,6 3,0 

Ma oskan leida viise, kuidas mind huvitavad asjad endale selgeks teha 

Mulle meeldib välja mõelda, kuidas mõnd rasket ülesannet lahendada 

Õppides kontrollin ise üle, kas ma olen asja korralikult selgeks saanud 

Arengut toetav tagasiside 4,2 4,0 0 0 3,5 3,2 

Õpetajad selgitavad mulle, mida ma olen hästi teinud 

Õpetajad selgitavad mulle, mida ma saan paremini teha 

Autonoomia 0 0 3,5 3,3 3,8 3,4 

Tunnen, et saan koolis olla mina ise 

Tunnen, et saan õppida nii, nagu seda ise paremaks pean 

Toitlustus 0 0 3,5 3,3 4,4 3,4 

                                                 
5 Õpilastelt seda faktorit ei uuritud 
6 KiNG ja Eesti tulemustes statistiliselt usaldusväärset erisust ei esine 
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Olen rahul kooli sööklaga 

Olen rahul koolitoiduga 

Õpikeskkond 3,8 4,1 0 0 4,1 3,7 

Olen rahul tunniplaaniga 

Olen rahul õppematerjalidega, mida koolis kasutatakse 

Olen rahul kooliruumidega 

 

Lisa 5.2 Õpetajate enesehinnangu küsitluse kokkuvõte 

 

 

Joonis 1. Õpetajate enesehinnangu küsitluse (69 väidet 7-s valdkonnas) tulemused viie palli skaalas. 

 

 

Joonis 2. Klassijuhatajate ja mitteklassijuhatajate enesehinnangu küsitluse tulemuste võrdlused. 

4 4,05 4,1 4,15 4,2 4,25 4,3 4,35 4,4 4,45

Haridus kõikidele õppijatele

Õppija toetamine õppimisel

Juhtimine

Õppijate heaolu ja kaasatus

Õppekava arendamine

Partnerlus ja koostöö

Tugisüsteemid personalile ja juhile

valdkondade koond
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Tabel 5. Õpetajate enesehinnangu küsitluse 10 kõrgemalt hinnatud väidet (69 väite hulgast) viie 
pallises skaalas. 

 

1 Kõikidel õppijatel võimaldatakse osaleda õppekava toetavates tegevustes (nt 
ekskursioonidel, külastustel, spordiüritustel jne) 

4,86 

2 Soodustatakse kõikide õpilaste võimalusi osaleda grupitegevustes 4,80 

3 Lapsevanemad on kooli teretulnud arutama nende jaoks olulisi teemasid 4,73 

4 Juhid teevad asutuse visiooni ja kaasavate väärtuste kujundamisel koostööd 
huvigruppidega 

4,70 

5 Juhid osalevad asjakohastel koolitustel, et edendada koolikeskkonda eesmärgiga 
soodustada iga õppija arengut 

4,68 

6 Koolil on koostöö teiste kohalike haridusasutuste, kõrgkoolide ja ettevõtetega 
eesmärgiga pakkuda õppijatele palju erinevaid võimalusi 

4,66 

7 Koolil on koostöö teiste valdkondade spetsialistidega (nt tervishoid, 
sotsiaalhoolekanne), et pakkuda vajadusel õppijatele lisatuge 

4,61 

8 Juhid näevad kaasamist õppeasutuse arengu seisukohast olulise teemana 4,59 

9 Kolleegidega kogemusi vahetades toetatakse personali professionaalset arengut 4,59 

10 Juhid planeerivad, jälgivad ja hindavad asutuse tegevust tõenduspõhiselt, 
kasutades kogutud infot 

4,57 

 

Tabel 6. Õpetajate enesehinnangu küsitluse 10 madalamalt hinnatud väidet (69 väite hulgast) viie 
pallises skaalas. 

 

1 Välistel partneritel/huvigruppidel on roll kooli sisehindamisel 3,89 

2 Õpetajad koguvad infot, millest lähtudes kohandavad õpet ja/või hangivad 
lisaressursse 

3,86 

3 Koolis on olemas juhised õpiraskuste märkamiseks ja arengut takistavate teguritega 
koheselt tegelemiseks 

3,84 

4 Personalile on stressirohkel ajal kättesaadav tugi enda heaolu tagamiseks 3,84 

5 Õpetajate töökorraldus on paindlik (nt eripedagoog ja õpetaja töötavad grupiga 
vaheldumisi) 

3,82 

6 Õppijad tunnevad, et saavad personaliga rääkida oma isiklikest probleemidest, mis 
nende õppimist takistavad 

3,80 

7 Tõrjuva/halvustava kõnepruugi ja käitumise esinemise korral on sekkumiseks 
olemas kindlad reeglid, mida alati järgitakse 

3,77 

8 Õpetajatel on kõikide õppijate osas kõrged ootused 3,61 

9 Kooli õppekava pakub õppijatele võimalusi ise otsustada oma õppekava üle. 
Õppijad on kaasatud ja saavad otsustada õppekava kohanduste tegemisel (IÕK, 
käitumise tugikava, valikained) 

3,57 
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10 Personal (õpetajad, tugispetsialistid, abistav personal) toetab juhte 3,52 

 

Lisa 5.3 Tartu Ülikooli liikumisuuringu kokkuvõte 

Joonis 3. TÜ poolt põhikooli õpilaste hulgas läbi viidu liikumisuuringu kokkuvõte 

 


