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    KALAMAJA PÕHIKOOLI SISEHINDAMISE ARUANNE 
 

1. Üldandmed õppeasutuse kohta   

1. ÕPPEASUTUSE NIMETUS:                       KALAMAJA PÕHIKOOL 

1.1. Juht Marko Rööpson 

1.2 Õppeasutuse kontaktandmed  
aadress  

Vabriku 18, Tallinn 10411 

telefon  6 413 118 

e-post  kp@kp.tln.edu.ee  

kodulehekülg http://kp.tln.edu.ee/ 

1.3.Pidaja, tema aadress Tallinna Linnavalitsus 

1.4. Laste/õpilaste arv  355 (andmed seisuga 14.01.2013) 

1.5. Pedagoogilise personali arv 24 (andmed seisuga 14.01.2013) 

 
 

2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära  

Õppeasutuse lühikirjeldus, eripära  
1910. aastal oli Tallinna linnal kokku 10 algkooli. Praeguse Tööstuse - tolleaegse Girgensohni tänaval töötas 
VI algkool, tütarlaste kool. Kopli-Kalamaja linnajaos tunti suurt puudust kooli järele. Suurtööstuse rajamine 
Kopli poolsaarele põhjustas elanikkonna kiire kasvu. 
1914. aasta mais võttis Tallinna linnavalitsus vastu otsuse rajada algkool Vabriku tänavale. Koolihoone 
projekteeris arhitekt Hellat. Ehitamine läks vähempakkumise teel suurimaile ehitusettevõtjale Sinisovile, kes oli 
nõus maja valmis ehitama 90 600 kuldrubla eest. 
1915. aasta septembris anti valmis koolihoone linnavalitsusele üle. Kooliruumide varustamine vajaliku 
inventariga kestis umbes kuu aega. 1915. aasta 15.oktoobril (vana kalendri järgi) alustas uues koolihoones 
tööd Tallinna IX algkool. 
Fakte Vabriku tänava koolist: 

 -Vabriku tänava koolimaja ehitati 1915. aastal.  
 -Suurim õpilaste arv 1916. aastal -1314.  
 -1964. õppeaastal sai keskkoolist 8-klassiline kool.  

-1989. aastast kannab kool Tallinna Kalamaja kooli nime.  
Kool on õpilaskeskne, erinevate valikuvõimalustega üldharidust pakkuv põhikool. Koolist on võimalik saada 
tõuge  õpingute jätkamiseks gümnaasiumis, andes aluse  ka elukestvaks õppimiseks.  
Selleks keskendutakse tervisekasvatuse, keelte, kultuuri, kodanikuõpetuse õpetamisele kasutades laialdaselt 
IT-võimalusi, kasvatades oma linnale ja riigile loodushoidlikke, terveid ja vastutustundlikke kultuursele 
arengule orienteeritud kodanikke. 
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Koolis on võimalus õppida kuni 360 õpilasel; hästi väljakujunenud ja heal  tasemel tugiteenused:  logopeed, 
parandusõpe, pikapäevarühm; algklassidele erinevad huvitegevused; tundidevälisel ajal erinevad treeningud; 
välja kujunenud traditsioonid;  oma kooli õpilaspäevik. Ja  peamine- tublid, kvalifitseeritud, sõbralikud 
õpetajad. 
Kalamaja Põhikool renoveeriti aastatel 2007 - 2008. Renoveeritud koolimaja avati pidulikult 3. novembril 2008. 
 
3. Kooli missioon, visioon  
 Missiooni all mõistame oma olemasolu üldist eesmärki, seda miks ja kelle jaoks me eksisteerime. Visioon 
annab meile soovitava olukorra kirjelduse- millised me tulevikus oleme, mille poolest eristume, kuidas ja kelle 
jaoks me töötame. Väärtuste all mõistame ühiseid hoiakuid, suhtumist ja käitumisreegleid, mis aitavad meil 
kõige paremini oma missiooni teostada ja visioonis kirjeldatud seisundini jõuda. 

Missioon 

Anda endast parim iga õpilase arengusse. Loome keskkonna ,  et igas lapses arendada tahet õppida tema 
võimekusest lähtuvalt, kasutades selleks kõiki seaduslikke võimalusi. 
 
Kooli visioon 
Kooli visioon on esitatud aruande analüüsivas osas iga valdkonna kohta eraldi.  
 
 

 
 

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 

Sisehindamine toimub vastavalt kooli sisehindamise eeskirjale. 
Kooli sisehindamise eesmärkideks on: 

 hariduse kvaliteedi tagamine; 

 kooli tegevusest tagasisideme saamine, tegevuse analüüsimine ja järelduste tegemine; 

 õppe- ja kasvatustöö tulemuslikkusele hinnangu andmine, järelduste tegemine, tugevuste ja 
parendusvõimaluste leidmine; 

Kooli sisehindamise ülesanneteks on: 

 tagada kooli tegevuste ja tulemuste nähtavus; 

 toetada kooli juhtimissüsteemi; 

 määratleda kooli olulised näitajad ja koguda nende kohta statistikat; 

 teadvustada kooli võimalusi ja olulisi võtmeküsimusi; 

 püstitada eesmärgid, mis põhinevad analüüsidel ja faktidel; 

 saada tagasisidet eesmärkide saavutamisest; 

 jälgida väärtustest ja missioonist kinnipidamist, liikumist visiooni suunas; 

 põhjendada ressursside jagamist ja kasutamist; 

 selgitada välja huvipoolte ootused, vajadused ja rahulolu; 

 toetada, tunnustada, motiveerida ja nõustada personali; 

 analüüsida tulemusi ja võrrelda neid nii enda kui teistega; 

 jälgida kooli kui terviku süsteemset arengut pikemas perspektiivis 
Iga-aastase sisehindamise käigus hindame õppeaasta eesmärkide saavutamist  ja tegevusi ning erinevates 
valdkondades kogutud andmeid ja trende. Hindamine toimub tööplaani pideva seirena. Vahekokkuvõtted 
tehakse õppeveerandi lõpus või poolaasta lõpus. Lõplik kokkuvõte ja analüüs õppeaasta lõpus erinevate 
valdkondade tugevuste ja parendusvaldkondade esitamisena. Kokkuvõtte teeb õppealajuhataja. Õppeaasta 
aruannet tutvustatakse kooli õppenõukogus ja  kooskõlastatakse  hoolekoguga.  
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4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa    

Eestvedamine ja juhtimine 
 

Analüüsitavad valdkonnad: eestvedamine ja strateegiline juhtimine 
 
Visioon: 
Kooli prioriteetseks eesmärgiks on areneda õppivaks organisatsiooniks, kus valitseb eesmärkide selgus ja 
nende omaksvõtmine kogu kooli personali poolt, kooli juhtkond on eeskujuks kokkulepitud põhimõtete ja 
tegevuste rakendamisel ning innustab igati personali püstitatud eesmärkide saavutamisel. Koolis 
väärtustatakse meeskonnatööd ning kogu personal ja sidusgrupid on kaasatud erinevate koostöövormide 
kaudu kooli arendustegevusse. Kooli strateegilise juhtimise aluseks on Deming´i tsükli mudel, mis on kõikidel 
juhtimistasanditel omaks võetud ja rakendatud (terviklik süsteem on kirjeldatud aruande osas 
Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus). 
 
Eesmärgid kooli arengukavas eesmärgid eelneval kolmel aastal: 
Sõnastada meeskonnatööna kooli põhiväärtused (2010) 
Teostada analüüs koolis kehtestatud kordade, eeskirjade ja teiste kooli tegevusi reguleerivate dokumentide 
vastavusest kooli missiooni ja põhiväärtusega (2011) 
Kaasata kogu õppeasutuse personali erinevate koostöövormide kaudu kooli arendustegevusse, et tagada 
õppeasutuses suurem selgus eesmärkide ja tegevuste osas ja nende suurem omaksvõtmine. 
Koolitada kooli juhtkonna liikmeid liidriks olemise valdkonnas 
Saavutada Deming’ i tsükli põhimõtete rakendamine sisehindamise läbiviimisel kõikidel  kooli tasanditel (kooli 
kui terviku, erinevate allüksuste ja üksiktöötajate arengu kavandamisel). 
 
 
Olulisemad tegevused eesmärkide elluviimiseks: 
Juhtkond töötab ühtse meeskonnana, tööülesanded on selgelt määratletud ja jagatud, personalile 
arusaadavad. Juhid – direktor ja direktori asetäitja õppealal omavad koolis pikaajalist juhtimiskogemust ning 
mõlemad on töötanud samas koolis enne õpetajatena.  
Kooli juhtkond on kooliperele, vanematele kättesaadav. Toimib e-post, kirjavahetus, on võimalik saada 
õppepäeva jooksul kontakti telefoni teel. Personali süstemaatiliseks teavitamiseks on kasutaud järgmisi 
koostöövorme: iganädalased infominutid ja tagasiside koosolekud pedagoogidele, üldkoosolekud kord aastas, 
töökoosolekud, infostend ja veebileht. 
Strateegilised dokumendid on koolis välja töötatud, oluliste strateegiliste dokumentide väljatöötamisse 
kaasatakse personali, huvigruppe. Kooli juhtimisse on kaasatud läbi erinevate töörühmade kogu pedagoogiline 
personal – on moodustatud ainerühmad, nt keeleõpetajad, algklassid, reaalained. Kõigil personaliliikmetel on 
võimalus teha ettepanekuid juhtkonnale tegevuskavade täiendamiseks või muutmiseks. Töötajad on teadlikud 
oma vastutusest ja kohustustest, need on fikseeritud ka ametijuhendites ja töölepingutes. 
Koostatud on juhend õpetajate eneseanalüüsil põhineva analüütilise õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks 
2010. Õpetajad on selle alusel õppeaasta kokkuvõtteid koostanud kahel korral 2009/10 ja 2010/11, milles nad 
kavandavad enda personaalsed arengueesmärgid järgnevaks õppeaastaks. Õppeaasta kokkuvõtte põhjal on 
direktor ja õppealajuhataja pedagoogidega läbi viinud arenguvestlused mille üheks eesmärgiks on luua 
tingimused inimese ja organisatsiooni eesmärkide kokkusobitamiseks. 
Õppeasutusel on arengukava välja töötatud.  Arengukava aastateks 2010 – 2012 töötati välja koostöös 
personaliga, uus arengukava aastateks 2013-2016 valmis ja kinnitati detsembris 2012. Personal on teadlik 
kooli missioonist ja järgib seda. Kooli missioon, visioon ja väärtused on avalikustatud ka kooli veebilehel. Kooli 
tegevusplaanid  vaadatakse üle vastavalt vajadusele ja korrigeeritakse. 
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Tulemustele hinnangute andmise aluseks olevad mõõdikud, näitajad, andmed: 
Personali seas  läbiviidud rahulolu küsimustiku tulemused 
Personali osalemise aktiivsus erinevates koostöögruppides (statistika) 
Analüüsid  koolis kehtestatud kordade, eeskirjade ja teiste kooli tegevusi reguleerivate dokumentide vastavust 
kooli missiooni ja põhiväärtustega. 
Erinevate plaanide (arengukava, üldtööplaan, töötajate tööplaanid) sidususe analüüs. 
Kooli sisehindamissüsteemi (hindamine, sisekontroll ja seiretegevused) toimumise analüüs. 
 
Olulisemad järeldused: 
Olulisemad tugevused 
Koolis toimub kõigi koolielu valdkondades tegevuse pidev hindamine, planeeritud sisekontroll ja 
seiretegevused, mille eest vastutavad vastavate protsesside juhid. 
On suudetud luua õppeaasta analüütilise kokkuvõtte, arengukava, üldtööplaani ja töötajate tööplaani sidusus. 
Rakendatud on Deming’ i tsüklist lähtuv õpetajate eneseanalüüsil põhinev õppeaasta kokkuvõte koostamise ja 
personaalse arengu kavandamise süsteem. 
Kooli juhtkond on loonud koolis positiivse õhkkonna, on sõbralik ja toetav suhtumine kolleegidesse. Juhtkond 
toetab õppimist ja elukestvat õpet, osaletakse koolitustel väljaspool kooli ja korraldatakse koolis sisekoolitusi, 
toimuvad ühised õppekäigud.20010/11 õ.a andis hoolekogu kooli juhtkonna  tööle hinnangu –väga hea. 
 

 
Olulisemad parendusvaldkonnad: 
Koolis kehtestatud kordade ja ametijuhendite osas on vasturääkivusi ning ebaselgust. 
Erinevate arenguplaanide ) arengukava, üldtööplaani, töötajate tööplaanide eesmärgid ei ole piisavalt 
mõõdetavad, seetõttu ei ole alati võimalik aru saada, kas ja mil määral eesmärgid on saavutatud. 
Personali eneseanalüüsi ja enda tegevuse eesmärgistamise oskused ei ole piisavad. 
Puudub Deming’ i tsüklist lähtuv mittepedagoogilise personali eneseanalüüsil põhinev õppeaasta kokkuvõtte 
koostamise ja personaalse arengu kavandamise süsteem. 
 
Parendustegevused ja eesmärgid uues arengukavas käesoleva sisehindamise tulemustest lähtuvalt 
Kaasata mittepedagoogiline personal kavandatud tegevustesse, et suurendada nende arusaamist kooli 
eesmärkidest ja enda vajalikkusest koolis. 
Käsitleda koolisisesel arenduspäeval eesmärkide mõõdetavuse problemaatikat. 
Viia läbi kooli personalile koolitused personali eneseanalüüsi ja eesmärkide mõõdetavaks muutmise oskuse 
arendamiseks lähtuvalt Deming´i tsüklist. 
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Deming´i tsükkel 
 

Valdkondade juhtidel viia koostöös direktoriga läbi tegevusi reguleerivate ja vastutust jagavate dokumentidee 
analüüs: ametijuhendite tulemuskesksus, erinevate kordade, protseduurireeglite jms selgus ja piisavus. 
 
 
 
 

Personalijuhtimine 
 

Analüüsitavad valdkonnad ja tulemused: 
Personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, toetamine, 
arendamine, hindamine ja motiveerimine ning personaliga seotud tulemused, sealhulgas personali saavutused, 
täienduskoolitus, rahulolu, personaliga seotud statistika. 
 
Visioon: 
Koolil on toimiv personalipoliitika, mis sisaldab tegutsemispõhimõtteid personalivajaduse hindamisel, 
kaasamisel, motiveerimisel  ja toetamisel. Personalivajaduse hindamise aluseks on riiklikus õppekavas seatud 
eesmärgid ning lähtub õppeasutuse missioonist. 
Kooli personal lähtub oma tegevuses alati õpilase arenguvajadusest, on asjatundlik ning tahab osaleda kooli 
ees seisvate eesmärkide kavandamisel ja elluviimisel ning on suuteline enda isiklikud ja kooli eesmärgid 
omavahel ühendama. 
Koolis on toimiv motivatsioonisüsteem. Motivatsioonisüsteemi keskseks ideeks on sellise koolikeskkonna 
olemasolu, mis loob igale personaliliikmele arenguvõimalused ning läbi demokraatliku organisatsioonikultuuri 
loob igale kooli töötajale võimalused aktiivselt  osaleda kooli arengu kujundamises. 
Koolis tähtsustatakse arengut. Tingimuste loomine personali arenguks on juhtkonna ülesanne see on oluline 
koolimotivatsioonisüsteemi osa. Personali arendamise vajaduse määratlemisealuseks on erinevad analüüsid 
(sisehindamine, õppeaasta kokkuvõte, töötajate personaalsed analüüsid jne mis väljenduvad nii kooli kui 
töötajate personaalsete arengueesmärkidena. Koolis loodud personalihindamise süsteem põhineb 
eneseanalüüsist lähtuval enesehindamisel.  
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Eesmärgid kooli arengukavas (eesmärgid kolmel eelneval aastal) 
Kavandada optimaalne organisatsiooni struktuur, mis tagab õppeasutuse eesmärkide täitmise ja kooli 
järjepidevuse 
Tagada koolis kvalifitseeritud personali  olemasolu vastavalt organisatsiooni struktuuri arengukavale 
Töötada välja personalipoliitika, mis loob eeldused süsteemseks personalivajaduse hindamiseks, personali 
värbamiseks, kaasamiseks, toetamiseks, arendamiseks, hindamiseks ja motiveerimiseks. 
Personali tulemusliku tegevuse toetamiseks rakendada õpetajate tugi- ja toetussüsteemi elementidena 
järgnevad meetmed: arenguvestluste läbiviimine töötajatega, et selgitada välja töötajate arenguvajadused ja 
kavandada vajaliku toetusmeetmed; vanempedagoogide ja pedagoog-metoodikute rakendamine õpetajate 
personaalsel juhendamisel tugiisikutena õppeprotsessi parendamise eesmärgil. 
Luua koolis terviklik eneseanalüüsil põhinev personali hindamissüsteem. 
Luua koos personaliga ja rakendada uus töötajate motivatsiooni-ja tunnustussüsteemi tunnetamises positiivsed 
muutused. 
 
Olulisemad tegevused eesmärkide elluviimiseks: 
On läbi viidud organisatsioonikultuuri analüüs ning on kavandatud õppeasutuse optimaalne struktuur (2009), 
arvestades õppeasutuse eesmärke, hetkeolukorda ja piirkonnademograafilist arengut ning ametikohtade 
ühildamise võimalusi, et iga töötaja saaks tööd vähemalt 1,0 ametikohal. See kava on aluseks personali 
värbamisel ning ümber-ja täiendõppe kavandamisel. 
Loodud on personalipoliitika (2010), mis sisaldab personalivajaduse hindamise, personali värbamise, 
kaasamise ja toetamise, arendamise ning hindamise ja motiveerimise põhimõtteid. 
Keerukate probleemide lahendamiseks õppe-kasvatusprotsessis, kasutatakse õpetajate koosolekuid tegevuste 
koordineerimiseks ja tagasiside käitumisraskustega õpilastega toimetulemiseks. Koosolekud toimuvad reeglina 
lühiajaliselt (iga päev, üle päeva jne) seni, kuni probleem on lahendatud (rakendatud 2008). 
Pedagoogide tegevuse toetamiseks on koolis olemas tugispetsialistid (logopeed, sotsiaalpedagoog, 
parandusõppeõpetaja), kes vajadusel õpetajaid nõustavad. Rakendatud on tugiisikute süsteem pedagoogide 
personaalseks juhendamiseks. 
Koolis on läbi viidud õpetajate tugi-ja toetussüsteemide piisavuse uuring (2010, 2011), samuti on kolmel 
viimasel aastal läbi viidud personali rahulolu-uuringud, millede tulemused on seotud konkreetsete 
pedagoogidega.  
Koostatud on juhend pedagoogidele eneseanalüüsil põhineva õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks. 
Pedagoogid on enesehindamist läbi viinud selle juhendi alusel 2 aastat. Selle tulemusena on igal pedagoogil 
järgnevaks aastaks isiklikud arengueesmärgid, mis on arenguvestlusel läbi arutatud ning millest lähtuvalt on 
planeeritud arengut toetavad tegevused: koolitus, personaalne juhendamine töökohal, enesetäiendamine. 
Arenguvestlused on toimunud aastast 2007. 
Koolituse planeerimisel on lähtutud organisatsiooni arenguvajadustest (õppeaasta kokkuvõtte tulemused) ja 
õpetajate personaalsetest arenguvajadustest (enesehindamine ja arenguvestlus) 
Koolituse planeerimisel on lähtutud  organisatsiooni arenguvajadustest (õppeaasta kokkuvõtte tulemused) ja 
õpetajate personaalsest arenguvajadusest (enesehindamine ja arenguvestlus). Koolitust viiakse läbi järgnevalt: 
täiendkoolitused kogu kooli kollektiivile ja üksiktöötajate osalemine avatud koolitusel. Kogu kooli personalile on 
toimunud järgmised koolitused: 
• projektõppe kasutamine õppetunnis  
• arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja nende vanematega  
• õpetaja enesehindamine 
• käitumisraskustega õpilastega toimetulek 
• IT koolitus kaasaegse tehnoloogia kasutamisest õppetundides 
• IT koolitus vastavate metoodikate väljatöötamiseks ja kasutamiseks 
• kooli personali kutse-eetika  
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Kolleeg-kolleegile meetodil õppimine on toimunud organisatsioonisiseselt järgmistes vormides: kolleegide 
tundide külastamine ja järgnev arutelu, väliskoolitustest lühikokkuvõtte tegemine kolleegidele, juhtumi 
arutelude koosolekutel üksteiselt õppimine. 
Koostöös personaliga on loodud ja rakendatud uuendatud tunnustamissüsteem (kooli tunnustamise kord-2010) 
 
Tulemustele hinnangute andmise aluseks olevad mõõdikud, näitajad, andmed: 
EHISes toodud õpilaste statistika, personaliga seotud näitajad ja andmed täiendkoolituse kohta. 
Piirkonna demograafilise olukorra analüüs (inimeste liikumine) 
Organisatsiooni struktuuri mõjususe ja tõhususe analüüs 
Töötajate koormatuse statistika 
Personali osalemine töörühmades, mis tegelevad arendustegevusega (statistika). 
Täiendkoolituses osalemise statistika koolituse valdkondade ja personali liikmete lõikes. 
Personali, õpilaste ja lapsevanemate rahulolu-uuringute tulemused. 
 
Olulisemad järeldused: 
Olulisemad tugevused 
Koolis  loodud organisatsioonikultuur on hetkel, arvestades võimalusi, küllaltki optimaalne. Kõik olemasolevad 
ametikohad on täidetud. Loodud on lisaks haridus-ja teadusministri poolt kehtestatud miinimumkoosseisudele, 
sotsiaalpedagoogi, huvijuhi, logopeedi, parandusõppe ja abiõpetaja ametikoht. 
Arvestades kooli ja piirkonna arenguvajadusi, on teada personalivajadus järgnevaks kolmeks aastaks. 
Tabelis 1 on näha, et pedagoogide liikuvuse % on kõigil aastarel suhteliselt madal, jäädes oluliselt 
madalamaks riiklikust eesmärgist (väiksem kui 10%) ning olles madalam samuti võrdlusgrupi keskmisest. See 
tulemus näitab kaadri stabiilsust ning viitab juhtimise ja eestvedamise mõjususele. 

Tabel 1. EHISe tegevusnäitaja: Õppeaasta jooksul töölt lahkunud õpetajate ametikohtade osakaal õpetajate 
ametikohtade koguarvust protsentides 

2009/10 2010/11 2011/12 

Eesmärk 
Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis 

Grupi 

keskmine 

4,8% 6,8% 6% 17,3% - - <10% 

Õpetaja loetakse koolist lahkunuks ainult juhul kui tal ei ole antud ajal ühtegi kehtivat lepingut mistahes pedagoogilisel ametikohal. 

 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 

Kolme aasta jooksul on suudetud säilitada ja hoida  pedagoogilist personali vanuses 30-49 aastat, mis eeldab 
et koolis töötavad kogenud ja tulemustele orienteeritud õpetajad. See tulemus näitab kooli jätkusuutlikust ja 
viitab juhtimise ja eestvedamise mõjususele. 
 
Tabel 2. EHISe tegevusnäitaja: Õpetajate vanuseline jaotus (protsentides) 

Vanusegrupp 
2009/10 2010/11 2011/12 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

Kuni 29-aastased 3 (13%) 3,2 (10,3%) 1 (4,2%) 3 (9,3%) 2 (8,3%) 3,3 (9,3%) 

30- kuni 39-aastased 7 (30,4%) 7,7 (24,6%) 7 (29,2%) 7 (21,6%) 7 (29,2%) 7,4 (21,2%) 

40-kuni 49aastased 6 (26,1%) 10 (32%) 7 (29,2%) 10,9 (33,9%) 6 (25%) 11,4 (32,3%) 

50-kuni 59-aastased 6 (26,1%) 7,5 (24%) 8 (33,3%) 8,2 (25,4%) 8 (33,3%) 9,3 (26,4%) 

Üle 60-aastased 1 (4,3%) 2,9 (9,1%) 1 (4,2%) 3,2 (9,9%) 1 (4,2%) 3,8 (10,7%) 

http://www.ehis.ee/
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Kokku 

 
23 31,4 24 32,2 24 35,1 

 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 
Tabel 3. EHISe tegevusnäitaja: Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate poolt täidetud ametikohtade arv 

Kooliaste 

2009/10 2010/11 2011/12 

Eesmärk 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 
keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass 100% 96,9% 95% 97,3% 77,1% 95,8% 

100% 

II kooliaste - 4.-6. klass 85% 93,8% 100% 95,6% 94,4% 95% 

III kooliaste - 7.-9. klass 85,9% 91,9% 90,6% 93,4% 90,4% 94,5% 

gümnaasium - 10.-12. 
klass 

- - - - - - 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 
Õpetajate eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta analüütilised kokkuvõtted on muutunud sisukamaks ja 
põhjalikumaks: kirjelduste asemel on rohkem uusi eesmärke püstitavaid analüüse. Õpilaste ja lapsevanemate 
rahulolu-uuringute tulemused on kujunenud üheks oluliseke aluseks pedagoogi enesehindamisel ja endale 
hinnangu andmisel ning siit tulenevalt uute arengueesmärkide püstitamisel. 
Koolituse mõjususe hindamine toimub iga töötajaga personaalselt temaga läbiviidaval arenguvestlusel. Selle  
tulemusena on  koolituse mõjusus suurenenud. Töötajate rahulolu-uuringud näitavad, et personali 
rahulolukoolitusvajaduse väljaselguitamisel ja koolituse planeerimisel on suurenenud. Siit võib järeldada, et 
koolitused vastavad suuremal määral töötajate arenguvajadustele. 
 
Olulisemad parendusvaldkonnad 
Arvestades kooli ja piirkonna arenguvajadusi, puudub selge arusaam personalivajadusest 10-15 aasta 
perspektiivis. 
Pedagoogiline personal ei vasta 100%-liselt kvalifikatsioonile (tabel 3): IKA 77,1%, IIKA 94,4%, IIIKA90,4%. 
Kõigis kooliastmetes jääb näitaja lisaks riiklikust eesmärgist (100%), madalamaks ka võrdlusgrupi keskmisest. 
Õpetajate kaader vananeb: alla 29-aastate noorte õpetajate arv väheneb (tabel2) jäädes grupi keskmistest 
näitajatest madalamale. 
Tugisüsteemide ja toetussüsteemide piisavuse uuringu tulemused näitavad, et nende professionaalset 
tegevust toetavad tugisüsteemid ei ole piisavad. Uuringust tuleb välja kaks peamist probleemi: õpetajad 
vajavad suuremat tuge IT-vahendite kasutamisel õppetunnis ning kolleeg-kolleegilt õppimise võimalust koolis. 
Kuigi pedagoogile eneseanalüüsil põhinevad õppeaasta kokkuvõtted on  muutunud sisukamaks, tekitab siiski 
raskusi eneseanalüüsi läbiviimine pideva parendamise ehk Deming´i tsüklist lähtuvalt. Kõige problemaatilisem 
on mõõdetavate eesmärkide püstitamine. 
Tagasihoidlik on pedagoogide osalemine rahvusvahelistes projektides-2%. 
 
Parendustegevused ja eesmärgid uues arengukavas käesoleva sisehindamise tulemustest lähtuvalt 
Koostöös pidajaga leida võimalused IT-spetsialisti töölevõtmiseks2013.aastal. 
Koostöös kooli pidajaga, arvestades piirkonna arenguplaane ja – vajadusi, koostada kooli personalivajaduse 
plaan koos rakendustegevusega 10-15 aasta perspektiivis (2014). 
Kolme aasta jooksul saavutada koolis tulemusliku personali värbamise ja olemasoleva personali arendamise 
tulemusena 100%-lislt kvalifitseeritud  kaadri olemasolu. 
Luua kõrgkoolis pedagoogiks õppivate ja kooli vajadustele vastavate tudengitega otsekontaktid tutvustamaks 
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kooli ja võimalusel neid kaasates(2013-2016). 
Ühe õpetajate toetussüsteemi osana rakendada 2013/14 õppeaastast keerukate pedagoogiliste probleemide 
lahendamisel koostöögruppide (alates kahest osalejast) moodustamist, mida juhib spetsiaalse koolituse 
saanud pedagoog ja mis tegutseb seni, kuni läbi teoreetiliste arutelude, praktikas rakendamise ja saadud 
kogemuste reflekteerimise on leitud probleemidele lahendused. 
Saavutada Deming´i tsükli põhimõtete rakendamine 100%-liselt õpetajate eneseanalüüsil õppeaasta 
kokkuvõtete koostamisel (2014). 
Otsida võimalusi õpetajate osalemiseks rahvusvahelistes projektides ja saavutada kolme aasta pärast 
tulemuseks 10%. 
 

Koostöö huvigruppidega 
 

Analüüsitavad valdkonnad ja tulemused: 
Koostöö huvigruppidega, sealhulgas koostöö kavandamine, huvigruppide kaasamine, huvigruppidega koostöö 
hindamine ning huvigruppidega seotud tulemused, sealhulgas hoolekogu (nõukogu), lastevanemate ja teiste 
huvigruppide aktiivsus, avalikkussuhted, kaasatus otsustamisse, tagasiside ja rahulolu. 
 
Visioon: 
 Koolil on toimiv huvigruppidega koostöö ülesehitamise poliitika, mis sisaldab tegutsemispõhimõtteid koostöö 
kavandamisel, kaasamisel ja koostöö hindamisel. Initsiatiiv koostöö ülesehitamiseks ja koostööks erinevate 
huvigruppidega lähtub koolist ning seetõttu tuleb koolis koostöö kõigi huvigruppidega kavandada. Koostöö 
põhineb vastastikusel mõistmisel, usaldusel ja vastastikusel lugupidamisel. Koolis peetakse oluliseks kõigi 
huvigruppide arvamust kooli tegevuste suhte, seetõttu uuritakse süstemaatiliselt kõikide huvigruppide rahulolu.  
 
Eesmärgid kooli arengukavas eesmärgid eelneval kolmel aastal: 
Määratleda koostööpartnerid ja huvigrupid , kellega tuleb süstemaatiliselt koostööd kavandada. 
Kaasata kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist mõjutavate otsuste tegemisse sobival viisil kõik 
määratletud sidusgrupid. 
Luua süsteem huvigruppidega koostöö hindamiseks selliselt, et tulemusi  saaks erinevate aastate lõikes 
võrrelda. 
 
 
Olulisemad tegevused eesmärkide elluviimiseks 
On määratletud kooli huvigrupid ning vastutajad erinevate huvigruppidega koostöö ülesehitamisel: 
lapsevanemad, hoolekogu, kooli pidaja, Kopli Noorte Vabaaja Keskus, kohalik kogukond, lasteaiad, 
põhikoolijärgsed õppeasutused (gümnaasiumid, kutseõppeasutused), piirkonna konstaabel, erinevad 
järelvalveasutused, -kultuuriasutused, tarnijad. Huvigruppidega koostöö süstemaatilisemaks ülesehitamiseks ja 
kavandamiseks on määratud vastutajad, kelle ülesandeks on koostada vastavad tegevuskavad. 
Huvigruppide kaasamiseks on rakendatud lapsevanematega mitmeid tegevusi ja koostöövorme: kooli ja klassi 
lapsevanemate koosolekud, õpilaste ja vanemate ühisüritused (matkad, ekskursioonid, õppekäigud, näitused, 
teatrikülastused, isadepäeva, emadepäeva, jõulu- ja teised ühisüritused jms), arenguvestlused, talgud  jt 
üritused. Koostöö teiste huvigruppidega on kavandatud vastutavate isikute poolt. 
Läbi on viidud huvigruppide osalemise statistikaanalüüs erinevates kavandatud tegevustes(2010) 
Lastevanemate ja õpilaste rahulolu-uuringuid on läbi viidud kahel (2008/09 ja 2010/11)õppeaastal. 
Lastevanemate rahulolu-uuringute tulemusi on tutvustatud kooli üldkoosolekutel. Teiste huvigruppide rahulolu-
uuringud on läbi viidud huvigrupiga koostöö eest vastutava isiku poolt tema valitud metoodika alusel. 
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Tulemustele hinnangute andmise aluseks olevad mõõdikud, näitajad, andmed: 
Erinevate huvigruppidega koostöö kavad ja nende elluviimise tulemuslikkuse analüüsid. 
Huvigruppide osalemise statistika erinevates kavandatud tegevustes. 
Huvigruppide rahulolu-uuringute tulemused. 
Vaiete, kaebuste, ettekirjutuste statistika ja analüüsid. 
 
Olulisemad järeldused: 
Olulisemad tugevused 
Viimase kolme aasta jooksul on kavandatud süstemaatilised tegevused kooli hoolekoguga (vastutaja: d irektor), 
lapsevanematega (vastutaja kooli tasandil: õppealajuhataja, klassi tasandil: klassijuhataja), teiste omavalitsuse 
töötajatega (vastutaja: sotsiaalpedagoog), kohaliku kogukonnaga (vastutaja: huvijuht). Planeeritud tegevused 
on suures osas teostatud. 
Erinevad huvigrupid on kaasatud kooli otsustusprotsessi neile sobivate koostöövormide kaudu: lapsevanemad 
vanemate koosolekute ja arenguvestluste kaudu, personal õppenõukogu ja üldkoosoleku kaudu, õpilased 
õpilasesinduse kaudu; kõik osapooled õppeasutuse arengukava  või teiste oluliste küsimuste arutamise avaliku 
arutelu kaudu. 
Lastevanemate arenguvestlustel osalemise aktiivsus on kasvanud (2009/10-58%, 2010/11-66%, 2011/12-
75%). 
Kooli tegevuse kajastamine meediaväljaannetes on läbi kolme aasta suurenenud, eelkõige kohaliku ja 
veebipõhise meedia osas (tabel 4). Põhiliselt on meedias (Õpetajate Leht,, Vikerraadio ja TTV) kajastatud kooli 
üritusi, probleeme, õpetajate tööd ja õpilaste mõtteid ja arvamusi (saates „Mina arvan“). Kõik kajastused on 
olnud positiivses võtmes, pigem kirjeldavad kui diskussiooni tekitavad. Kooli tegevusi on vähe kajastatud 
vabariiklikus ajakirjanduses. 
 
Tabel 4. Kooli kajastamine meedias 

Meediakanal  2009/2010 20010/2011 2011/2012 

TTV  1 1 3 

Vikerraadio  1 2 4 

ETV  1 1 0 

Postimees  1 0 1 

Õpetajate Leht  1 1 1 

Veebipõhine 
meedia 

 2 5 6 

Kokku  7 10 15 

 
Kooli pidaja (eelkõige haridusnõuniku isikus) hindab koostööd kolme aasta lõikes stabiilselt positiivseks. 
Tuuakse esile infoliikumise paranemist koolis, huvigruppide aktiivsust ühisüritustel osalemisel. Toimuvad 
lastevanemate ja hoolekogu koosolekud. Hoolekogu, direktsiooni ja õpetajate vaheline koostöö on olnud pidev 
ja tulemusrikas. 
 
Olulisemad parendusvaldkonnad 
Kõikide huvigruppidega ei ole koostöö süstemaatiline. Puudub ühtne poliitika, mis oleks aluseks ja abiks 
valdkonna vastutajatele huvigruppidega koostöö kavandamisel, nende kaasamisel ja sellekoostöö hindamisel. 
Õpilasesindus ei ole kooli ürituste plaani koostamisel piisavalt kaasatud. 
Lastevanemate klassikoosolekutel on vanemate osalemine ja kolme aasta võrdluses stabiilselt madal. Eriti on 
see probleemiks III kooliastmes ( 34%). 
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Huvigruppide rahulolu-uuringu süsteemsus on erinevate huvigruppide osas ebaühtlane, millel on kaks põhjust: 
esiteks, oskuste puudumine ja teiseks, erinevate huvigruppidega koostöö eest vastutavate isikute ebapiisav 
koostöö. 
 
Parendustegevused ja eesmärgid uues arengukavas käesoleva sisehindamise tulemustest lähtuvalt 
Luua huvigruppidega koostöö poliitika, mis oleks aluseks huvigruppidega koostöö kavandamisel, huvigruppide 
kaasamisel ja huvigruppidega koostöö hindamisel (2013). 
Luua koos õpilasesindusega läbimõeldum süsteem kooli õpilaskonna kaasamiseks tunniväliste ürituste 
kavandamisel. 
Saavutada kolme aasta jooksul lastevanemate osalemise %-ks lastevanemate üld- ja klassikoosolekutel 65%, 
sh III kooliastmes 50%. 
Saavutada kolme aasta jooksul isade osalemine kasv arenguvestlustel 50%-ni.Koostada plaan koostöö 
ülesehitamiseks vabariikliku ajakirjandusega. Saavutada kooli tegevuste (positiivses võtmes) kajastamise 
suurenemine nendes meediakanalites 2 korda. 
Täiustada huvigruppide rahulolu-uuringute küsimustikke nii, et tulemusi saaks konkretiseerida ja näidata, mida 
on organisatsioonis tulemustest lähtuvalt muudetud. 
Luua täiendavaid võimalused ettepanekute tegemiseks ja arvamuste avaldamiseks lapsevanematele ja kooli 
personalile: veebipõhine tagasiside vorm, ettepanekute postkast, arvamuse küsimine kirjalike küsitluste abil. 
 
 

Ressursside juhtimine 
 

Analüüsitavad valdkonnad: 
Ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine, 
inforessursside juhtimine, säästlik majandamine ja keskkonnahoid 
 
Visioon: 
Koolil on toimiv ressursside juhtimise poliitika, mis sisaldab tegutsemispõhimõtteid eelarveliste ressursside 
juhtimisel, materaaltehnilise baasi arendamisel, inforessursi juhtimisel ning säästlikul majandamisel ja 
keskkonnahoiul. Kooli materiaaltehniline baas loob õpilastele sobiva kasvukeskkonna ja personalile hea 
töökeskkonna, mis on kaasaegne, ergonoomiline,  turvaline ning  infotehnoloogia arenguga kaasas käiv. 
Koolis toimib erierinevate huvigruppide vajadustele ja kooli eesmärkidele vastav infosüsteem: infoliikumine 
kooli sees on kiire, mõjus ja piisav selleks, et pedagoogid, kes peavad otsuseid vastu võtma, saavad seda teha 
objektiivse ja õigeaegse info põhjal; infoliikumine kooli ja erinevate huvigruppide vahel on mõjus ning koostööd 
tugevdav; on loodud nii õpilastele kui õpetajatele piisavad võimalused juurdepääsuks infole, mis on vajalik 
õppeprotsessi läbiviimiseks kui õppimiseks; efektiivne infoturbesüsteem ning seadusega avalikustamisele 
mittekuuluv informatsioon on kaitstud. 
Säästlik majandamine ja keskkonnahoid on kujunenud kooli keskseks väärtuseks ning kool on oma 
tegevusega õpilastele ning kogu kogukonnale eeskujuks säästlikul majandamisel ja keskkonnahoiul. 
 
 
Eesmärgid kooli arengukavas eelneval kolmel aastal 
Tagada ,et eelarveliste ressursside juhtimine lähtub kooli põhimäärusest, õppekavast ja arengukavast ning 
tagab piisaval määral kõik vajalikud tegevused kooli ees seisvate eesmärkide saavutamiseks(2010). 
Viia koolis läbi riskianalüüs, mille tulemusena kavandatakse tegevused ja finantsressursid riskide 
minimaliseerimiseks (2009).  
Klassi täituvuse suurendamine 20,5 õpilaselt 22 õpilaseni. 
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Luua igale õpetajale personaalse arvutiga töökoht (2010). 
Kujundada raamatukogust teabe- ja infokeskus (2011). 
Tagada kõigile huvigruppidele vajaliku informatsiooni kättesaadavus kooli tegevuse kohta. 
Tagada kooli infosüsteemide turvalisus (2010) 
Saavutada säästliku majandamise kaudu  halduskulude (vesi, elekter, soojus) oluline kokkuhoid. 
Juurutada koolis keskkonnahoidlikku lähenemist, mis on suunatud vahendite (paber jms) kokkuhoiule või 
tasakaalustamisele. 
 
 
Olulisemad tegevused eesmärkide elluviimiseks 
Eelarve koostamise protsessi on kaasatud õppeasutuste valdkondade juhtide kaudu kogu personal, et tagada 
piisavad vahendid seatud eesmärkide saavutamiseks. Eelarveliste ressursside kasutamise seire toimub 
valdkondade juhtide ja koolidirektori poolt koostöös pidaja finantsteenistusega. 
Lisaks eelarvelistele ressurssidele on saadud lisaraha erinevatest projektidest ja sponsoritelt: 

 Vivatex Holding Group -4500 eurot 3 viimasel aastal õpilasekskursioonide läbiviimiseks(1500 eurot 
aastas). 

 Projekt „Aktiivne ja turvaline koolipäev“ -3000 eurot 3 viimasel aastal vahendite hankimiseks õpilaste 
vaba aja sisustamiseks. 

 Annetused lapsevanematelt- 2009/10- õhuhokimäng summas 500 eurot. 
Kool on liitunud e-kooliga (2007). 
Kõikidel õpetajatel ja kõikides klassides on arvuti ja interneti püsiühendusega varustatud töökoht (2009). 
Delikaatsete isikuandmete töötlemine on tagatud vastavalt isikuandmete kaitse seadusele. 
Uuendatud on kooli veebileht, mis on kooskõlas avaliku teabe seadusele peamiseks infokanaliks erinevatele 
huvigruppidele. Veebilehe asjakohasuse eest vastutavad vastavate valdkondade juhid (õppealajuhataja, 
huvijuht, majandusala juhataja, raamatukogu juhataja, kooli sekretär). 
Infotehnoloogia võimaluste suurenemisega on üle mindud paberkandjate asemel elektroonilisele 
infovahetusele (listid, veebileht, internet, meilisuhtlus jne). 
Alates 2009/10. õa toimub süstemaatiline jäätmete sorteerimine ja kogumine. 
Igal aastal (kevadel) toimuvad Põhja -Tallinna Valitsuse eestvedamisel piirkondlikud talgud, kuhu on kaasatud 
ka meie kool. 
 
 
Tulemustele hinnangute andmise aluseks olevad mõõdikud, näitajad, andmed: 
Finantsanalüüsid. 
Erinevate materiaalsete vahendite (näiteks IT-vahendite  ja õppevahendite) võimaluste (näiteks raamatukogu) 
kasutamise intensiivsuse analüüsiga. 
E-kooli kasutamise analüüs. 
Kokkuhoid, mis on saavutatud säästliku majandamise tulemusena. 
 
 
Olulisemad järeldused 
Olulisemad tugevused: 
On suudetud hankida eelarveväliseid lisaressursse. 
Õpilasi arvuti kohta – näitajad on kõrgemad grupi keskmistest näitajatest (tabel 1). 
Õpilaste varustatus arvutitega on püsinud viimasel kolmel õppeaastal väikeste kõikumistega samal tasemel 
Vajadus on hiljemalt kahe aasta pärast arvutiklassi arvutid uuendada. 
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Tabel 1. Õpilasi arvuti kohta 

2009/10 2010/11 2011/12 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

20:1 17:1 20:1 17:1 22:1 20:1 

 
 
Tabel 2. Õpetajaid arvuti kohta  

2009/10 2010/11 2011/12 
Eesmärk 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 5:1 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 
Igale õpetajale on  loodud arvutiga varustatud töökoht.  
Koolis on kasutusel ka 6 puutetundliku tahvlit. Pedagoogide kasutuses on 10 sülearvutit. 2012. a lõpus oli 
koolis iga õpetaja kohta vähemalt  1 arvuti. Arvutitega varustamise dünaamikat iseloomustab tabel 2. Kui 
2009.a oli arvuti kasutamise võimalustega rahul 93% pedagoogidest, siis  2012.a oli  arvuti kasutamise 
võimallustega rahul 100% pedagoogilisest personalist. 
Kõikides õppeklassides on interneti ühendusega arvuti ning ekraan. Kõikides klassides ja aulas on alaliselt 
paigaldatud videoprojektor. Kuues klassis on puutetahvel. 
Raamatukogu populaarsuse kasvuga ja kujunemisega teabekeskuseks, on suurenenud õpilaste raamatukogu 
külastavus kolme aasta jooksul kokku 20 %. 
E- kooliga on liitunud 2010/11 õa-ks 79% lapsevanematest (2008/09 õa – 48%). Oluliselt on suurenenud 
lapsevanemate osakaal, kes e-kooli kasutavad: 44% regulaarselt, 38% vahetevahel, 18 % praktiliselt ei kasuta. 
Klassi lastevanemate listidega on liitunud 80% lastevanematest. Veebilehe külastatavus on suurenenud kolme 
aasta jooksul 3,4 korda. 
 
Olulisemad parendusvaldkonnad 
Informatsioon lisaressursside hankimise võimaluste kohta erinevatest fondidest või projektidest on ebapiisav ja 
juhuslik. 
Seoses infotehnoloogia vahendite suurema kasutamisega on tekkinud vajadus arvutipargi ja teiste 
IT-vahendite korrashoidmiseks ja süsteemide edasiarendamiseks kaasata rohkem olemasolevat personali ja 
koolitada neid. 
 Puudub ülevaade e-kooliga mitteliitumise põhjustest. 28% lastevanemate meelest ei ole info liikumine kooli ja 
kodu vahel piisav (vt arengukava kriteerium Koostöö huvigruppidega). Sellest tulenevalt tuleb läbi viia uuring 
põhjuste väljaselgitamiseks lastevanemate  
Koolis puudub elektrooniline dokumendihaldussüsteem. 
 
Parendustegevused ja eesmärgid uues arengukavas käesoleva sisehindamise tulemustest lähtuvalt 
Viia läbi uuring ja selgitada välja lastevanemate põhjused E-kooli ning klassi ja/või kooli lastevanemate listiga 
mitteliitumisest ning saadud tulemuste põhjal kavandada edasised parendustegevused. 
E-kooli kasutamine peaks 2016. aastaks olema 100%.  
Saavutada paberikulu vähenemine kolme aasta jooksul 20%. 
Luua ja rakendada elektrooniline dokumendihaldussüsteem(2015) 
Õpilaste kasutuses olevad arvutid vananevad. Kavandada kooli eelarvesse vajalikud ressursid ja uuendada 
arvutipark (2015). 
 

http://www.ehis.ee/
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Õppe- ja kasvatusprotsess 
 

Analüüsitavad valdkonnad: 
Õppe- ja kasvatusprotsess, sealhulgas õpilase (lapse) areng, õppekava, õppekorraldus ja -meetodid, 
väärtused ja eetika; õpilastega (lastega) seotud tulemused, sealhulgas hariduslike erivajadustega õpilastega 
(lastega) arvestamine, huvitegevus, õpilastega (lastega) seotud statistika, õpilaste (laste) rahulolu ning 
põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse puhul ka õpijõudlus. 
 
Visioon: 
Loodud õpikeskkond, mis toetab kõikide õpilaste õpihimu, on eakohane, positiivselt mõjuv ja arendav. Kõikide 
osapoolte vahel valitsevad lugupidavad, üksteist arvestavad suhted, millede kujundajaks on kooli personal. 
Õpilaste väärtushinnangute kujunemist suudetakse suunata nii, et nad väärtustavad enda kuulumist 
õpilaskonda ja hindavad ühiselu norme, on tolerantsed erinevuste suhtes, kuid sallimatud nii füüsilise kui 
vaimse vägivalla suhtes. Koolis on loodud kõigile õpilastele eeldused pidevõppeks: nad on omandanud 
vajalikud õpioskused, neil on kujunenud kompetentsus valikute tegemisel ja võimekus õppimiseks järgneval 
haridustasemel. Õpilase arengu jälgimisel ja hindamisel jälgitakse kolme põhiprintsiipi: see peab olema sisulist 
tagasisidet andev ja võimaldama õpilasel aru saada, mida ta peab õppimisel edaspidi muutma; kesksel kohal 
on enesehindamine ja enda soorituste reflekteerimine ;on süstematiline ja hõlmab endas tihedat koostööd 
lastevanematega. 
Õppe- ja kasvatusprotsessi aluseks on koolis õppekava, mis on kooskõlastatud riikliku õppekavaga ja mida 
kogu pedagoogiline personal järgib. Kooli õppekava on paindlik, süstemaatiliselt toimub õppekava elluviimise 
analüüsimine ja selle arendamine. Õppekava arendamisel osaleb kogu pedagoogiline personal, kaasates 
huvigrupid. Õppemeetodite valikul lähtutakse kooli õppekava õppeeesmärkidest.  
 
Eesmärgid kooli arengukavas kolmel viimasel aastal: 
Kaasata õpilaste arengu  hindamise ja kavandamisprotsessi arenguvestluste kaudu 100%-lisekt kõik 
lapsevanemad  
Suurendada kooli õpiabi-ja tugisüsteemide mõjusust selliselt, et veerandihinnetest oleks „puudulike“ ja 
„nõrkade“ hinnete osakaal alla 10%. 
Tagada kõigile põhikooli õpilastele nende võimetele sobiv õppekava (erivajadustega õpilased). 
Luua kooli personali seas ühtne arusaam kooli töötaja kutse-eetika küsimustes. 
 
Olulisemad tegevused eesmärkide elluviimiseks 
2009 a on välja töötatud arenguvestluste süsteem ning kolmel õppeaastal on kõikides kooliastmetes läbi viidud 
õpilastega arenguvestlused. Õpilasega peetaval arenguvestlusel on aluseks õpilase eneseanalüüs. Laste 
arengu hindamisse ja  lapse arengu kavandamise protsessi on arenguvestluste kaudu kaasatud 
lapsevanemad. 
Kooli õppekavas on kirjeldatud õpilase õpiabi- ja tugisüsteem. Olulisemad elemendid: õpilase diferentseeritud 
õpetamine ja hindamine, aineõpetaja konsultatsioon, koostöö lapsevanematega, pikapäevarühm, abiõpetaja 
kasutamine, individuaalne õppeplaan, suunamine eriarsti või mõne muu spetsialisti juurde väljaspool kooli,  
Individuaalse õppekava rakendamine, logopeediline abi, parandusõppe rakendamine, täiendava õppetöö 
rakendamine, nõustamiskomisjoni suunamine, sotsiaalpedagoogi nõustamine. 
Välja on töötaud andekate õpilaste arengut toetav tugisüsteem, mis koosneb  kahes peamisest 
tegevussuunast: ainealane tegevus (õpilaste toetamine ainealastel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel jne) 
ja huvitegevus (tants, sport, ringid, muud koolivälised võimalused). 
Rakendatud on õppeveerandite ja kursuste lõpus õpetajatele õpilaste mitte edasijõudmise põhjuste analüüsi ja 
edasiste tegevuste kavandamise süsteem. 
Alates 2006/07. õa on igal õppeaastal läbi viidud kahepäevane õpetajate arengu-ja koolituspäev. 
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Teostatud on analüüs kooli ürituste vastavusest kooli põhiväärtustega. 
Õpilaste rahulolu-uuringuid on läbi viidud kolmel korral (2008/09, 2009/10, 2010/11 õa). Küsitlused on läbi 
viidud selliselt, et tulemusi saab seostada konkreetsete õpetajatega. Neid tulemusi kasutatakse õpetajatega 
arenguvestluste läbiviimisel. 
Kõik õpetajad on läbinud IT-vahendite kasutamise koolituse.  
 
Tulemustele hinnangute andmise aluseks olevad mõõdikud, näitajad, andmed: 
EHISes toodud õpilaste õpijõudlusega seotud näitajad, õpijõudluse statistiline analüüs aineti ja klassiti. 
Arenguvestluste tulemuste analüüsid. 
Peale kooli lõpetamist õpingute jätkamise statistika. 
Kooli õpiabisüsteemi mõjususe analüüs, individuaalsete õppekavade rakendamise statistika ja mõjusus. 
Õpetajate töökavade ja õppeprotsessi analüüsid koolis 
Õpiaste osalus õppetöös (statistika). 
Lapsevanemate ja õpilaste rahulolu-uuringute tulemused. 
Kaebuste ja vaiete sisuline analüüs. 
 
Olulisemad järeldused 
Olulisemad tugevused: 
Lastevanemate arenguvestlustel osalemise aktiivsus on kasvanud (2009/10-58%, 2010/11-76%, 2011/12-
88%). 
Koolis toimiva õpiabi-ja tugisüsteemi mõjususe suurenemist näitavad järgmised faktid: 
Suurenenud on kooli tahe ja valmisolek märgata ja toetada erivajadustega õpilasi õppetöös arvestades koolis 
loodud võimalusi. Näitaja on aasta- aastalt tõusnud, lähedal grupi keskmistele näitajatele. (tabel 1) 
 
Tabel1. Tugisüsteemide kaudu toetatud õpilaste osakaal õpilaste üldarvust (protsentides) 

2009/10 2010/11 2011/12 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

22,6% 18,7% 25,3% 21,4% 22,2% 20,5% 

 
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 

Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides on kolme aasta lõikes kas samal tasemel 
grupi keskmiste näitajatega või kõrgemad grupi keskmistest näitajatest. Paremad tulemused on olnud 
võõrkeeles ja emakeeles ja kirjanduses (tabel 2).  
 

Tabel 2. Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite tulemused õppeaineti keskmisena hinnetes 

Õppeaine 
2009/10 2010/11 2011/12 

Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine 

A-võõrkeel või riigikeel 4,5 4,1 4,4 4,2 -                 - 

keel ja kirjandus, 

emakeel 
3,7 3,7 3,9 3,7 -                 - 

matemaatika 3,3 3,6 3,5 3,5 -                 - 

 
Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 

http://www.ehis.ee/
http://www.ehis.ee/
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EHISe tegevusnäitajad Õpilaste ja õpetajate suhtarv ja klassikomplekti keskmine täituvus näitab kooli 
jätkusuutlikkust kõigis kooliastmetes. Õpilaste arv ja klassikomplektide keskmine täituvus on püsinud kolme 
aasta jooksul stabiilne (II KA) ja kasvava trendiga (I, III KA), olles grupi keskmistest näitajast kõrgem. 
Klassikomplektide täituvus 2011/12.õa: I KA 22,3; II KA 17,8; III KA 23,3 (tabelid 3 ja 4).. 

Tabel 3. Õpilaste ja õpetajate suhtarv 

Kooliaste 

2009/10 2010/11 2011/12 

 Eesmärk 
Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis 

Grup

i 

kesk

mine 

I kooliaste - 1.-3. klass 20:1 17:1 21:1 17:1 25:1 17:1 

   15:1 
II kooliaste - 4.-6. klass 16:1 14:1 13:1 13:1 14:1 13:1 

III kooliaste - 7.-9. klass 14:1 11:1 13:1 11:1 13:1 11:1 

gümnaasium - 10.-12. klass - - - - - - 

Tabel 4. Klassikomplekti keskmine täituvus 

Kooliaste 

2009/10 2010/11 2011/12 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 

 keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass 19 21,7 20,7 21,8 22,3 21,2 

II kooliaste - 4.-6. klass 19,6 20,8 17,8 20,7 17,8 20,6 

III kooliaste - 7.-9. klass 25,3 20,9 23 20,1 23,3 20 

gümnaasium - 10.-12. klass - - - - - - 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
 
Tabel 5. Tasemetööde keskmised tulemused 2009/2010  - 2011/2012 

õppeaine klass 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

eesti keel III - 4,14 3,9 

matemaatika  III 4,0 4,35 3,65 

eesti keel VI 4,25 3,16 3,85 

matemaatika  VI - 2,84 2,9 

loodusõpetus VI 3,8 - - 

kunstiõpetus VI - 4,3 - 

Inglise keel VI - - 3,9 

     

Paranenud on kolme aasta jooksul matemaatika (III ja VI klass) ja emakeele (VI klass) tulemused (tabel 5). 
 
Kolme aasta jooksul on suurenenud õpilaste arv, kes on osalenud olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, 
huviringides. Tulemus näitab, et  õpetajate aktiivsus õpilaste annete arendamisel ning nende tunnivälisel 
juhendamisel ja innustamisel tunnivälistest üritustes osalemiseks on suurenenud (tabel 6).Koolisisestes 
huviringides osalemine väheneb huviringide tegevuse vähendamise tõttu (tasuta ringide finantseerimine 
kohaliku omavalitsuse poolt lõpetati) , kasvab aga koolivälistes ringides osalemine. Kalamaja Põhikooli 
õpilased võtavad aktiivselt osa Tallinna Linna võistlustest ja konkurssidest. Õpilased on saanud diplomeid, 
nende osalus on leidnud äramärkimist. 

http://www.ehis.ee/
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Tabel 6. Õpilaste osalemine olümpiaadidel, võistluste, konkurssidel, huviringides 

 2008/2009 2010/2011 2011/2012 

Bioloogia olümpiaad Tallinna 
voor 

0 8 15 

Matemaatikavõistlus“ Nuputa“ 8 8 8 

Matemaatikaviktoriin 
„Känguru“ 

14 14 19 

Kooli huviringid 456 90 100 

Koolivälised huviringid 126 145 170 

Põhja -Tallinna lauluvõistlus 
„Siller“ 

5 8 6 

 
Koolis on sihipäraselt tegeletud terviseedendusega: tervislike ohutute eluviiside propageerimine toimub läbiva 
teemana õppekava kaudu: neli korda aastas toimuvad kogu koolile tervisespordipäevad (sügisene ja kevadine 
spordipäev, uisupäev, vastlapäev, suusapäevad Piiril); hea koostöö on kooli tervishoiutöötajaga, kooli personal 
toetab teda igakülgselt terviseedendamisel ja haiguste ennetamisel. 
Analüüs  kooli ürituste vastavusest kooli põhiväärtustele näitab, et kooli kõik aktused ja teised üritused on 
ülesehitatud läbimõeldult ning annavad vajalikku eeskuju osalemaks analoogilistel üritustel väljaspool kooli. 
Kahe viimase õpilaste rahulolu-uuringu analüüsi tulemusena võib esile tuua kolm kõige olulisemat 
positiivsemat muutust: õpilased tajuvad, et hindamisest teavitamine on paranenud, tunnid on muutunud 
huvitavamaks ja õpetajad on toetavamad. Küsitlused liidavad õpetajat ja õpilast, mille tulemusena paranevad 
õpetaja-õpilase vahelised suhted, tekib vastastikune usaldus ja paranevad õppetöö tulemused. Tulemustest 
lähtuvalt on muudetud tunniplaani ja vahetatud aineõpetajat (matemaatika). 
Õpilasi tunnustatakse ja motiveeritakse iga õppeperioodi lõpus. Kiitused direktori käskkirjaga, aukirjad ja 
meened, on autahvel. Parimatele õpilastele toimub direktori vastuvõtt.  
Koolis on tagatud nõustamine erivajadustega isikutele ja nende vanematele nii logopeedi kui 
sotsiaalpedagoogi poolt. 
 
Tabel 7. Õppeedukuse statistiline aruanne Kalamaja Põhikoolis 2009/10-2011/12 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Õpilaste arv koolis 288 (numbriliselt 
hinnatud 246) 

294 (numbriliselt 
hinnatud 246) 

313 (numbriliselt 
hinnatud 259) 

Õpib hindele „5“ 27 34 38 

Õpib hindele „4-5“ 86 76 103 

Õpib hindele „3“ 98 103 90 

Õpib hindele „2“ 35 33 28 

Õppeedukuse % 85,7% 88,7% 89% 

Kvaliteedi% 46,1% 44,8% 54% 

I klasside õpilased saavad sõnalise hinnangu oma õpitöö tulemuste kohta. 
 
Tabel 8. Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate üldarvust (protsentides) 

2009/10 2010/11 2011/12 

Eesmärk 
Koolis Grupi keskmine Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis Grupi keskmine 

100% 97,4% 100% 96,5% - - 100% 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 

http://www.ehis.ee/
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Tabelist näeme, et õppeaastate lõikes põhikooli  lõpetajate  edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate 
koguarvust kahel õppeaastal 100%. Antud tulemus näitab, et karjäärinõustamise ja kutsesuunitluse süsteem 
on olnud tõhus ja jätkusuutlik (tabel  8). 
 
Olulisemad parendusvaldkonnad 
 
Kuigi lastevanemate osalemine arenguvestlustel on kolme aasta jooksul kasvanud 88%ni, on püstitatud 
eesmärk (100%) saavutamata. Eelkõige on see tingitud lastevanemate väheses osalemise aktiivsusega 
vanemas kooliastmes.  
Seoses uue põhikooli riikliku õppekava etapiviisilise rakendamisega 1. septembrist 2011, on vajalik jätkata 
ettevalmistusi üleminekuks uuele õppekavale.  
Suurendada kooli õpiabi-ja tugisüsteemide mõjusust selliselt, et veerandihinnetest oleks „puudulike“ ja 
„nõrkade“ hinnete osakaal alla 10%. 
Õpetajate seas puudub ühtne lähenemine hindamise põhimõtete praktilisel rakendamisel nii, et see toetaks 
õpimotivatsiooni. Hindamisel kasutatakse vähe kujundava hindamise põhimõtteid. 
Kavandada kolmeaastane tegevuskava (koolisisesed seminarid, üritused, koolitused, metoodiline kirjandus 
jne) hindamisproblemaatika korrastamiseks ja muude pedagoogilises protsessis vajaminevate ühtsete 
arusaamade tekkimiseks ja nende rakendamisel. Eesmärgiks on saavutada õpilaste õpimotivatsiooni tõus ja 
hoida seda III kooliastmes. 

Tabel 1. Õppeaasta jooksul lõpetanud õpilaste arv alustanute arvust (9. kl arvestuses) 

Klass 
2009/10 2010/11 2011/12 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

9. klass 87,5% 94,3% 87,5% 94,8% - - 

12. klass - - - - - - 

Allikas: Eesti Hariduse Infosüsteem (www.ehis.ee) 14.01.2013 
Õpilaskontingendi võimekus ja motiveeritus jätkata õpinguid on aastate lõikes olnud erinev. Tabelist näeme, et 
õppeaastate lõikes põhikooli  lõpetajate  arv  kõigub. Lõpetanute arv alustanute arvust (9. kl  arvestuses) – 
näitaja on madalam grupi keskmisest näitajast. 
  
Tabel 2. Lõpueksamite keskmine hinne Kalamaja Põhikoolis 2009/10-2011/12 
 

Õppeaine 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

eesti keel 3,7 (21 õpilast) 3,85 (21 õpilast) 3,59 (22 õpilast) 

matemaatika 2,8 (21 õpilast) 2,95 (21 õpilast,  
7 järeleksamil) 

3,59 (22 õpilast, 
 1 järeleksamil 

inglise keel (valikeksam) 4,5 (8 õpilast) 4,42 (14 õpilast) 4,2 (10 õpilast) 

vene keel (valikeksam) 4,0 (1 õpilane) 4,0 (1 õpilane) 3,5 (2 õpilast) 

Bioloogia (valikeksam) 3,0 (3 õpilast) 4,0 (2 õpilast) 3,5 (6 õpilast) 

ühiskonnaõpetus (valikeksam) 3,7 (9 õpilast) - 3,3 (3 õpilast) 

ajalugu (valikeksam) - 4,0 (1 õpilane) - 

keemia (valikeksam) - 5,0 (3 õpilast) 4,0 (1 õpilane) 

Lõpueksamite tulemuste puhul lähtutakse õpilaste võimekusest ning seetõttu on tulemused aastate lõikes 
erinevad. Alati on eksamitulemused olnud head inglise keeles, mis on igal aastal olnud üks enim valitud 
eksamist.  
 
 

http://www.ehis.ee/
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5.                                             Kokkuvõte 
 

Koolis rakendatud sisehindamissüsteem on toetanud õppeasutuse arengut ja loonud süsteemse võimaluse 
analüüsida oma tegevusi, näha selgemalt saavutatud tulemusi ja parendusvaldkondi kõigis olulistes koolielu 
valdkondades. Sisehindamissüsteemi ülesehitamise protsess ja sisehindamise läbiviimine oli osalejatele 
arendav. Paljud koolielu valdkonnad, mis ennem tundusid keerukad, muutusid sisehindamise käigus 
arusaadavamaks ning käsitletavamaks. Samuti tugevnes õppeasutusesisene meeskonnatöö. Esile võib tuua 
kaks olulist järeldust: 

 Sisehindamissüsteemi ülesehitamine on pikaajaline pidev protsess, millega kaasneb selle protsessi 
osalejate mõttemaailma ümberkujundamine. Viimane on hädavajalik, et kool kujuneks õppivaks 
organisatsiooniks. Seetõttu peab kooli juhtkonna alaliseks prioriteediks olema eeskuju näitamine 
pideva parendamise tsüklirakendamisel igapäevatöös. 

 Pideva parendamise tsüklil põhineva mõtteviisi kujunemine on seotud oskustega. Sageli on vastuseisu 
ja ebaõnnestumiste põhjuseks oskuste puudumine. Kooli juhtkonna teiseks oluliseks prioriteediks peab 
olema jätkuvalt töötajate järjepidev toetamine ja nende oskuste arendamine. 
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