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1. Üldandmed õppeasutuse kohta  
 

1.1            ÕPPEASUTUSE NIMETUS  - SILLAMÄE KANNUKA KOOL 

1.1. Juht Juri Nikitin 
1.2. Õppeasutuse kontaktandmed  
aadress  
telefon 
e-post  
kodulehekülg 

  
Geoloogia 13 
3974044 
kannukakool@hot.ee 
www.kannukakool.edu.ee 

1.3.Pidaja, tema aadress Kesk 27, 40231, Sillamäe, Eesti 
1.4. Laste/õpilaste arv  397 

1.5. Personali arv 31 
1.6. Pedagoogilise personali arv 46 
1.7. Sisehindamise periood 2007-2010 
 

2. a) Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära  
Kannuka kool on asutatud 1990.aastal. Kool on munitsipaalne vene õppekeelega õppeasutus. Kooli hoones 
on neli korrust ja keldriruum. Paremas hoonetiivas asuvad 1.-4.klassid (klass-kabinettide süsteem), vasakus 
hoonetiivas asuvad 5.-12.klassid (ainekabinettide süsteem). Koolis on füüsika, keemia, bioloogia 
ainelaborid, loengusaal, IT kabinetid, arvutiklassid algklassidele ja gümnaasiumile, poiste ja tüdrukute 
tööõpetusekojad, kodunduse kabinet, suur spordisaal, jõusaal. Esimesel korrusel on aula, raamatukogu ja 
lugemissaal, mängimisruum, söökla ja kohvik. Koolihoone eriruumis paikneb koolimuuseum. Kooli 
keldriruumis on lasketiir, saun ja kohvik. 
Kõik kooliarvutid (rohkem kui 70 arvutit) on ühinenud arvutivõrku ja ühendatud Internetiga, on olemas ka 
WiFi kasutamisvõimalus. Kavatsetakse igale õpetajale muretseda sülearvuti. 
Kooli territoorium on heakorrastatud õpilaste mängudeks ja puhkamiseks, samuti ka ainetundide 
korraldamiseks looduses. Kooli territooriumil on veekogu, mis on paljude loomastiku ja taimestiku 
esindajate elupaik (orhideed, kullerkupud, veelinnud, kalad, roomajad jt). Kool paikneb mere lähedal ja siit 
on ilus vaade sadamale ning männikule. 
„GLOOBE” projekti raames osa kooliterritooriumist kasutatakse „looduslaborina” geograafia, bioloogia ja 
füüsika tundides.  
Alates 1992.aastast töötavad koolis inglise keele süvaõppega rühmad programmi „Tuleviku kool” raames. 
Alates 2005.aastast alustas tööd ka ukraina keele ja kultuuri õppeklass. 
2000.aastast kooli 1.-12. klassides õpetatakse aineid ka eesti keeles. Esimeste klasside moodustamisel 
õpilastel on võimalus õppida osa õppeainetest eesti keeles. Iga aasta kooli õpilased on erinevate linna-, 
piirkondlike ja riigiolümpiaadide, konkursside ja võistluste võitjad ja auhindade saajad. Riigieksamite 
tulemuste kohaselt on kool Eesti 50 parimate koolide hulgas (2009.aastal – 28.koht riigis). Koolis tegutsevad 
huviringid, pikapäevarühmad, mängutuba, korraldatakse kooli- ja linnaüritusi: kooliteatrite festival, 
„Fashion Time”, Euroopa päev, õpilaskonverents, koolitalentide jõulufestival. 
Korraldatakse põhikooli õpilaste konsulteerimist ja toetamist psühholoogi, logopeedi ja parandusõpetaja 
poolt. Koolil on oma sümboolika: logo, lipp, laul. 
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b) Õppeasutuse arengukava eesmärgid  
Koolis kehtib õppenõukogu (04.02.2009.a), hoolekogu (05.02.2009.a) ja linnavalitsuse poolt kinnitatud 
(11.02.2010.a) ning kooli õpilaskonnaga kooskõlastatud 2009.-2011.a arengukava. 
Kooli missiooniks: 

-on luua igale õpilasele õppimiseks ja arenguks tingimused, mis soodustavad teadmiste, oskuste ja 
vilumuste omandamist, õpilaste eluväärtuste ja käitumisnormide kujundamist;  

-kujundada pidevalt arenevat isiksust, kes on valmis täisväärtuslikuks eluks, kes austab ennast, perekonda, 
ümbruskonda ja loodust, kes on võimeline valima ja omandama sobiva elukutse, ning suhtuma töösse 
vastutustundlikult. 

Kooli eesmärgid: 

2007. – 2008.õa  

Kõrge venekeelse õpetamistaseme toetamine. 
� Töötab õpilaste konsulteerimissüsteem. 
� Teostub kooli õppekava, kus prioriteetseteks on õppeained, milles kõige sagedamini 

valitakse riigieksameid. 
� Motiveeritakse õpilaste ja õpetajate osalemist erinevates aineolümpiaadides, võistlustel ja 

konkurssidel. 
Ülemineku eestikeelsele aineõppele korraldamine gümnaasiumiastmes. 
� Teostatakse riikliku ülemineku programmi. 
� Muretsetakse antud tegevuseks vajalikku õppekirjandust. 
� Korraldatakse õpetajate täiendkoolitust. 

Keelte süvaõpe  
� Korraldatakse õpilaste vastuvõttu 1.klassi, kus osa õppeainetest õpetatakse kakskeelse 

programmi järgi. 
� Alates 2.klassist antakse lisavõimalust õppida inglise keelt. 
� On võimalus õppida ukraina keelt ja kultuuri.  

2008. – 2009.õa  
Infotehnoloogia arendamine ja õppeprotsessis  kasutamine 

� Õpperuumid sisustatakse IT vahenditega. 
� Pidevalt korraldatakse õpetajate IT kasutamise täiendkoolitusi. 
� Korraldatakse IT kasutamisega kooliüritusi. 

Igakülgselt arenenud ning erinevate rahvaste tavadesse ja kommetesse tolerantselt suhtuva 
isiksuse kasvatamine. 

� Õppeekskursioonidel, matkadel, loengutel, näitustel, klassijuhatajatundides toimub 
kodupaiga kommete ja tavadega tutvumine. 

� Korraldatakse perepäevi. 
� Traditsioonilisteks said Euroopa Liidu riikide tavade ja kultuuridega seotud üritused. 

 
2009. – 2010.õa 

Hariduslike erivajadustega õpilastega töö korraldamine 
� On välja töötatud eriõppimist vajavate õpilastega süsteem.  
� Nende õpilaste tulemused kantakse EHIS-sse.  
� On olemas parandusõpetaja palgakoht.  

Igakülgselt arenenud ning erinevate rahvaste tavadesse ja kommetesse tolerantselt suhtuva 
isiksuse kasvatamine. 

� Õppeekskursioonidel, matkadel, loengutel, näitustel, klassijuhatajatundides toimub 
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kodupaiga kommete ja tavadega tutvumine. 
� Korraldatakse perepäevi. 
� Traditsioonilisteks said Euroopa Liidu riikide tavade ja kultuuridega seotud üritused. 
� Toimub koostöö sõpruskoolidega.  

 
 

3. Sisehindamissüsteemi lühikirjeldus 
Sisehindamine toimub koolidirektori poolt kinnitatud korra alusel. Õppeaasta lõpus ühe kuu jooksul toimub 
jooksva õppeaasta sisehindamine. 
Töörühm (juhtkond) valmistab ette ja töötleb  materjale kollektiivseks arutlemiseks. Neljas töörühmas 
toimub„ajurünnak”, milles arutletakse sisehindamiskriteeriume ja millest võtavad osa kõik õpetajad. 
Sisehindamise kasutatavateks meetoditeks on: kooli dokumentatsiooni, olümpiaadide, kontrolltööde ja 
võistluste, tulemuste, SWOTi analüüsid; kooli ressursside inventuur, EHISi statistilised andmed. Üle aasta 
toimub rahulolu küsitlus õpilaste, lastevanemate ja õpetajate hulgas.Tulemused töödeldakse, analüüsitakse ja 
kinnistatakse sisehindamisaktis. Aineõpetajad ja klassijuhatajad koostavad üle aasta eneseanalüüsi, juhtkond 
viib läbi arenguvestlused õpetajate ja klassijuhatajatega ning analüüsib õpetajate tööd ja kooli tulemuslikkust 
kirjalikult. Sisehindamise tulemuste põhjal koostatakse akt, millega tutvuvad õpetajad kooli õppenõukogu 
koosolekul, teised huvitatud isikud võivad sellega tutvuda kooli koduleheküljel. Sisehindamise tulemusi 
kasutatakse kooli tulevase aasta tegevuste kavandamisel ja uue arengukava koostamisel. 
 
 
 

4. Sisehindamise aruande analüüsiv osa    
Eestvedamine ja juhtimine 

eestvedamine ja juhtimine, sealhulgas strateegiline juhtimine 
Eesmärgid: 

• Koolielu reguleerivate dokumentide muutmine. 
• Koostöö toetamisele suunatud juhtimine. 
• Kõrge koolimaine toetamine.  

Tegevused eesmärkide saavutamiseks: 
• Sillamäe Linnavolikogu poolt (28.08.2008) kinnitatud kooli põhimäärusse on kantud muudatused 

(23.03.2010.a). 
• Kooli arengukava on kinnitatud Linnavalitsuse poolt 11.03.2010.a. 
• Sisehindamise kord on kinnitatud 17.02.2009.a. 
• Töölepingutesse on kantud ja kinnitatud muudatused ning kooli töötajate tööülesannete kirjeldused 

28.05.2010.a. 
• Kooli tegevust toetatakse ning kontrollitakse hoolekogu ja linnavalitsuse poolt. 
• Koolis on korraldatud ja igaaastaselt korrigeeritakse õppetöökorraldussüsteem. 
• Vastavalt kooli arengukavale tööplaan koostatakse üheks õppeaastaks. 
• Iga nädal toimuvad kooli juhtkonna koosolekud, iga kuu toimuvad kollektiivi nõupidamised (kuu 

tööplaan) 
• Vastavalt kooli tööplaanile toimuvad õppenõukogu, hoolekogu, õpilasnõukogu koosolekud. 

 
Juhtimine 
Tugevad küljed: 
Küsitluse tulemused näitasid, et juhtimise kultuur soodustab töötajate tegevust ja arengut, kooli eesmärgid on 
töötajatele ja õpilastele teada, juhtkonna otsused on kõigile koolitöötajatele kohustuslikud (alus: kollektiivi 
rahulolu küsitlus 85%). 
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Nõrgad küljed: 
1. Õpilasnõukogu nõrk kaasamine kooli juhtimisele. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Kaasata õpilasnõukogu kooli juhtimisega seotud küsimuste lahendamisele. 

Strateegiline juhtimine 
Tugevad küljed: 

• Kooli töötajad on teadlikud kooli missioonist ja eesmärkidest (alus: kollektiivi rahulolu küsitlus 92%). 
• Kooli juhtmine tagab kooli arengut positiivses suunas (alus: kollektiivi rahulolu küsitlus 89%). 

Nõrgad küljed: 
1. Linnavalitsuse poolt kooli perspektiiv peale 2011.aastat on määramata. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Pöörata linnavalitsuse ja hoolekogu tähelepanu kooli perspektiivi küsimuse kiiremale lahendamisele. 
2. Läbi uurida põhikooli ja gümnaasiumi õppekava nõuded. 
3. Esitada hoolekogule omapoolse nägemuse kooli edasise arengu kohta. 

 
Personalijuhtimine 

personalijuhtimine, sealhulgas personalivajaduse hindamine, personali värbamine, kaasamine, toetamine, arendamine, hindamine ja 
motiveerimine ning personaliga seotud tulemused, sealhulgas personali saavutused, täienduskoolitus, rahulolu, personaliga seotud 

statistika 
Eesmärgid: 

• Töötajate mitmekülgne arendamine. 
• Personali motiveerimine. 
• Õpetajaskonna töö kvaliteedi parendamiseks õpetajate toa renoveerimine. 

Eesmärkide saavutamisele suunatud tegevused: 
• Arvestades kooli vajadusi ja eesmärke õpetajaskond osaleb pidevalt täiendkoolitustel. 
• Koolitatakse eesti keeles õpetavaid gümnaasiumi õpetajaid. 
• Korraldatakse ja viiakse läbi eesti keele kursusi B2 taseme eksami sooritamiseks (osaliselt kooli arvelt). 
• Laaditakse kooliveebilehele metoodilisi ja õppematerjale. 
• Korraldame kollektiivseid metoodilisi päevi (õpetajate konverents). 
• Korraldame IT kasutamise täiendkoolitusi. 

Personalivajaduse hindamine 
Tugevad küljed 

• Süstemaatiline personalivajaduse hindamine, mis toetab kooli eesmärke ja vajadusi. 
• Hinnatakse õpetajate pedagoogilist potentsiaali ja antakse võimalust lisaeriala omandamiseks. 
• Koolis töötavad kõrgtasemel eesti keelt valdavad aineõpetajad (ajaloo, inimeseõpetuse, geograafia, eesti 

kirjanduse, muusika, matemaatika, füüsika aineõpetajad). 
• Töötavad pensionieas õpetajad, kelle edaspidine lahkumine võimaldab ülejäänutele aineõpetajatele 

koormuse ümber jagada. 
Nõrgad küljed 

1. Koolis ei ole eesti keeles õpetavaid kunstiõpetuse, kehalise kasvatuse, bioloogia aineõpetajaid. 
2. Mõnel vene keeles õpetaval õpetajal puudub huvi eestikeelse õpetamise vastu. 
3. Suuremal osal õpetajatest puudub vajalik eesti keele oskus. 
4. Psühholoogi nõrk elukutseline tegevus. 
5. Pool teenindavast personalist on üle 50aastased. 
6. Luua õpetajskonna töönäitajate arevstusvormi. 
 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Täita keeleseaduse nõuded, õpetajaskond saaks ainekirjandust eesti keeles kasutada. 
2. Täita keeleseaduse nõuded, et pedagoogiline kollektiiv sai kasutada ainekirjandust eesti keeles, tunda 

oma riigi kultuuri ja traditsioone. 
3. Pakkuda pedagoogidele erinevaid võimalusi lisaerialade omandamiseks. 
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4. Läbi vaadata küsimus kooli psühholoogi vahetamise kohta. 
5. Kaasata kooli riigikeelt oskavaid õpetajaid teistest õppeasutustest. 
6. Läbi vaadata küsimus eakate töötajate koondamise kohta.  

Personali värbamine 
Tugevad küljed 

• Koolis töötab elukutseline õpetajaskond. 
• Koolis on loodud töökeskkonna ohutus ja tervisekaitse. 

Nõrgad küljed 
1. Puudub noorte õpetajate tulek.  

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Korraldada mentorlussüsteemi vanemõpetajate abil. 
2. Õpetajate otsing ajalehe, interneti, kõrgkoolidega kontaktide kaudu. 
3. Teha vanemõpetaja tööülesannete kirjeldus. 
4. Esitada õpetajatele koolitusvõimalust uue eriala omandamiseks. 

 
 
Tugevad küljed 

• Töötajate ja tööandaja vahel on sõlmitud kollektiivleping. 
• Töötab metoodiline nõukogu. 
• Juhtkonna otsused on kohustuslikud kõigile koolitöötajatele (alus: kollektiivi rahulolu küsitlus 

86%) 
• Õpetajatööks vajalik informatsioon on alati õigeaegne ja kättesaadav (alus: kollektiivi rahulolu 

küsitlus 85%) 
• Sisehindamise protseduur on terve kollektiiviga kooskõlastatud. 
• Juhtimiskultuur soodustab töötajate tegevust ja arengut (alus: kollektiivi rahulolu küsitlus 81%) 
• Õpetaja tegevuse tulemused fikseeritakse ja virgutatakse: vabad päevad, preemiad, kiitused jms. 

Nõrgad küljed 
1. Mõnel õpetajal puudub elukutseline koostöö kolleegidega. 
2. Osa õpetajaid ei võta koosolekutest, õpetajate nõukogudest ja teistest üritustest osa. 
3. Osa õpetajaid ei tõsta oma riigikeele oskuse taset. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Korraldada eesti keele kursusi töötajatele kooli rahalisel toetusel. 
2. Kavandada ja korraldada õpetajaskonna ühinevaid üritusi. 
3. Registreerida koosolekutest, nõupidamistest ja kooliüritustest osavõtt. 

TULEMUSED: 
Koolis töötab 2 vanemõpetajat ja filoloogiadoktor. 
Personali rahulolu on 83% 

Nõutava kvalifikatsiooniga õpetajate arv (ametikohtade põhjal) 

2007/08 2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

I kooliaste - 1.-3. klass 100% 94% 100% 92.9% 

II kooliaste - 4.-6. klass 100% 90.5% 100% 89.8% 

III kooliaste - 7.-9. klass 99.1% 90.7% 98.1% 86.8% 

gümnaasium - 10.-12. 
klass 

97.3% 91.3% 98.1% 87.7% 

100% 

Kooli näit on sihtnäidust madalam seoses sellega, et 7.-12. klassi muusika ja kunstiõpetuse õpetajate keeleoskus 
on madal. On vaja analüüsida antud õpetajate hariduse vastavust riiklikele kvalifikatsiooninõuetele. 
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Pedagoogide keskmine täiendkoolituse maht (tundides) 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

131 77.6 259.4 181.7 

Õpetajate vanuseline jaotus 

2007/08 2008/09 
Vanusegrupp 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

Alla 25 aastased 0 (0%) 1.1 (2.4%) - (-) 1.4 (4.6%) 

25- kuni 29-aastased 2 (5.1%) 3.5 (7.8%) 1 (2.6%) 2.7 (8.7%) 

30- kuni 39-aastased 12 (30.8%) 9.1 (20%) 10 (25.6%) 5.9 (19.2%) 

40-kuni 49aastased 17 (43.6%) 14.1 (31.1%) 18 (46.2%) 9.6 (31.1%) 

Üle 50-aastased 8 (20.5%) 17.6 (38.8%) 10 (25.6%) 12.7 (41.2%) 

Kokku 39.0 45.3 39.0 30.8 

Pedagoogide põhivanus on 30-49 aastat (71,8%), mis on kollektiivi töökuse ja kogemuse näitajaks. Kuid samal 
ajal noorte spetsialistide tulekut  ei ole.  

Õppeaasta jooksul lahkunud õpetajate osakaal õpetajate koguarvust 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

2.8% 5.4% 8.3% 6.8% <10% 

Seoses õpilaste arvu vähenemisega toimus õpetajate koormuse vähenemine (kehaline kasvatus, geograafia, 
loodusõpetus). Edaspidi põhikooli õpilaste arv stabiliseerus. 

Õpilaste ja õpetajate suhtarv 

2007/08 2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

I kooliaste - 1.-3. klass 17:1 17:1 19:1 14:1 

II kooliaste - 4.-6. klass 15:1 15:1 12:1 12:1 

III kooliaste - 7.-9. klass 12:1 13:1 12:1 10:1 

gümnaasium - 10.-12. klass 12:1 13:1 12:1 10:1 

15:1 

Õpetajate ja õpilaste suhtarv 7.-12.klassides on sihtarvust kõrgem, sest kool on rahaliselt võimeline jagada 
õpilasi gruppideks järgmistes õppeainetes: inglise ja eesti keel, kehaline kasvatus, eesti keeles õpetatavad ained. 

Koostöö huvigruppidega 
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 

Eesmärgid: 
• Erinevate huvigruppide kaasamine õppe- ja kasvatusprotsessile 

Eesmärkide saavutamise tegevus: 
• Kinnitatakse kooli üldtööplaan, kus peegeldatakse huvigruppidega koostööd. 
• Korraldatakse ühiseid üritusi. 
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Koostöö planeerimine 
Tugevad küljed:  

• Õppeaasta alguses kavandatakse koostööd huvigruppidega: õpilasnõukogu, hoolekogu, vanemate 
koosolekud, tervise nõukogu, õppenõukogu, metoodiline nõukogu, linnavalitsus, õppe-, spordi- ja 
kultuuriasutused, meedia, riigiametid.  

Nõrgad küljed: 
1. Lastevanemate nõrk huvi koolielu vastu. 
2. Antud tegevus rahastatakse ainult projekti arvelt. 

Parendamisele suunatud tegevus: 
1. Korraldada uusi koostöövorme lastevanematega: lektooriumid, ühised peod, spetsialistide 

loengud, näitused. 
2. Kaasata võimalikult palju huvigruppe projektide kirjutamisse ja elluviimisse. 

Huvigruppide kaasamine: 
Tugevad küljed: 

• Õppeaasta jooksul viiakse läbi süstemaatiline töö laste 1.klassi vastuvõtmiseks: loengud vanematele, 
koolieelikute õppeprogramm, ühised peod koos lastevanematega, tutvustavad ekskursioonid. 

• Korraldatakse metoodiline töö koos linna koolieelsete asutustega: lahtised tunnid, konverentsid, 
pärandatavuse tööd. 

• Pidevalt uuendatakse informatsiooni kooli koduleheküljel. 
• Koolitegevust valgustatakse regulaarselt meedias. 
• Osaletakse erinevates linna- ja piirkondlikes üritustel. 
 
• Korraldatakse kooli kodukorda ja üldise koolikohustuse seadust rikkuvate laste arvu vähendamisele 

suunatud koostööd linnavalitsuse, sotsiaalameti, noortepolitseiga.  
• Toimuvad arenguvestlused lastevanematega. 
• Töötab hoolekogu, õppenõukogu, õpilasnõukogu, milles arutatakse erinevaid küsimusi koolielu kohta. 

Nõrgad küljed: 
1. Arenguvestlused ei vasta tihti eesmärgile. 
2. Huvigruppide nõrk aktiivsus. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Uuendada arenguvestluste vormid ja meetodid. 
2. Esitada kooli meedias. 

Huvigruppidega koostöö hinnang: 
Tugevad küljed: 

• Koolis on hea maine (alus: õpilaste, vanemate, personali rahulolu küsitlus – 87%) 
• Iga õppeaasta lõpus korraldatakse õpilaste, töötajate, lastevanemate küsitlusi saadud ja oodatud 

õppetulemuste väljaselgitamiseks. 
Nõrgad küljed: 

1.Ei korraldata teiste huvigruppide küsitlust: linnavalitsus, teised õppeasutused, äripartnerid, 
hoolekogu. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Välja töötada küsimustik teistele huvigruppidele. 

TULEMUSED: 
Hoolekogu/koolinõukogu, õpilasnõukogu, lastevanemate ja huvigruppide aktiivsus 

2007.-2008. õa 2008.-2009. õa 2009.-2010. õa 
Õppenõukogu koosolekud -11 Õppenõukogu koosolekud -10 Õppenõukogu koosolekud -8 
Hoolekogu koosolekud -3 Hoolekogu koosolekud -4 Hoolekogu koosolekud -4 
Õpilasnõukogu koosolekud -28 Õpilasnõukogu koosolekud -28 Õpilasnõukogu koosolekud -29 
  Metoodilise nõukogu koosolekud-4 

Arenguvestlused õpilaste ja 
lastevanematega -443 

Arenguvestlused õpilaste ja 
lastevanematega -408 

Arenguvestlused õpilaste ja 
lastevanematega -322 
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 Arenguvestlused õpetajatega -33 Arenguvestlused õpetajatega -40 
  Tervisenõukogu koosolekud -3 
Kooliteatrite festival 200 osalejat 
ja pealtvaatajat 

Kooliteatrite festival 800 osalejat 
ja pealtvaatajat 

Kooliteatrite festival 1200 osalejat 
ja pealtvaatajat 

Euroopa päev 75 osalejat ja 
pealtvaatajat 

Euroopa päev 80 osalejat ja 
pealtvaatajat 

Euroopa päev 100 osalejat ja 
pealtvaatajat 

Fashion Time 250 osalejat ja 
pealtvaatajat 

Fashion Time 250 osalejat ja 
pealtvaatajat 

Fashion Time 250 osalejat ja 
pealtvaatajat 

Lastevanematega ühised üritused - 
3 

Lastevanematega ühised üritused - 
5 

Lastevanematega ühised üritused – 
4 

Lastevanemate koosolekud – 3 Lastevanemate koosolekud – 2 Lastevanemate koosolekud – 2 
Kooliüritused erinevate ametite ja 
teenistuste töötajate kaastegevusel  
– 5  

Kooliüritused erinevate ametite ja 
teenistuste töötajate kaastegevusel  
– 5 

Kooliüritused erinevate ametite ja 
teenistuste töötajate kaastegevusel 
– 11  

Koostöölepingud: Moskva 
Rahvusvaheline Tulevikukool  

Koostöölepingud:  
• Moskva Rahvusvaheline 

Tulevikukool  
• Brovarõ linna Oleiniki 

nim kool (Ukraina) 
• Sillamäe l/a „Helepunased 

purjed” 

Koostöölepingud:  
• Moskva Rahvusvaheline 

Tulevikukool  
• Brovarõ linna Oleiniki 

nim kool (Ukraina) 
• Sillamäe l/a „Helepunased 

purjed” 
• Sillamäe l/a „Jaaniussike”,  

 
Nõrgad küljed: 

1. Õpilased pole teadlikud koolis toimuvast. 
2. Õpilasnõukogu ja huvijuhi tegevuse kooskõlastamatus. 

Parendamisele suunatud tegevus: 
1. Tõhustada õpilasnõukogu tööd. 
2. Välja anda koolilehte. 
3. Korraldada regulaarselt infokoosolekuid õpilastele.  

Seosed avalikkusega 
Ajalehed „Sillamäe Teataja”, „Infopress”, „Sillamäe Kuller”, „Põhjarannik”, „Narva Leht”, „Postimees”, 
internetportaal Delfi on avaldanud materjale koolist. 
Kolm korda aastas toimusid esinemised kooli kohta kohalikus raadios ja televisioonis. Koolitöö kokkuvõtteid 
avaldatakse iga aasta kooli koduleheküljel.  
Üks kord kolmes aastas esitab kool aruannet kooli arengukava täitmisest. 
Kaks korda aastas toimuvad lastevanemate koosolekud (ühel nendest tutvustatakse koolitöö tulemusi). 
Kord kuus korraldatakse esinemist kooliraadios, antakse välja koolilehte. 
2007.aastast saadik külastas kooli kodulehekülge 29757 külastajat. 
Parendamisele suunatud tegevused: 

1. Jätkata tööd kooli positiivse maine kujundamiseks.  
Otsustamises osalemine  
Ettepanekud kooli töö parendamiseks võetakse vastu kõikidelt huvigruppidelt. Otsused kooli töö hindamise 
kohta võetakse vastu õpetajaskonna poolt. Otsustamisele kaasatakse ka hoolekogu. 
Nõrgad küljed: 

1. Ainult 65% küsitletuist õppijatest arvab, et nende arvamusi ja ettepanekuid peetakse tähtsateks 
ning arvestatakse. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Kaasata õpilasnõukogu ja vilistlasi kooli tegevusse. 
2. Korraldada ümarlaudu õpilas- ja õppenõukogu liikmetega. 

Tagasiside ja rahulolu 
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Koolis läbiviidud küsitluse andmetel (84% õpilastest, 87% õpetajatest, 95% teeninduspersonaalist) selgus, et 
koolil on kõrge maine. Küsitlus näitas, et 78% õpilastest, 83% õpetajatest, 96% teenindustöötajatest on kooli 
tööga rahul; 90% lastevanematest on kooliga üldiselt rahul ja 92% lastevanematest saab koolielust osa võtta. 
Küsitlus toimus 2 korda (aastatel 2008 ja 2010). Tervikuna näitas küsitlus stabiilsed kooli töö tulemused. 
Nõrgad küljed: 

1. Mõnel näitajal toimus küsitlustulemuste väike langus (keskmiselt on küsitletud 181 õpilast): 
õpilaste vahel on head suhted – 6,8%; klassijuhataja võib alati vajalikku informatsiooni ja nõu 
anda ning abi osutada – 10,2%; informatsiooni liikumine – 9,2%; huvid ja vaba aeg – 7,4%; 
rahulolek – 6%. 

Parendamisele suunatud tegevus: 
1. Anda rohkem informatsiooni kooli töö kohta erinevate allikate kaudu.  
2. Korraldada seletustööd õppeprotsessi kohta. 

Ressursside juhtimine 
ressursside juhtimine, sealhulgas eelarveliste ressursside juhtimine, materiaal-tehnilise baasi arendamine, inforessursside juhtimine, 

säästlik majandamine ja keskkonnahoid 
Eesmärgid:  

• Rahaliste vahendite säästlik kasutamine. 
• Vastavalt nõuetele ohutu õppekeskkonna loomine. 
• Kooli dokumentide, sh kooli arengukava, kooli õppekava, kooli põhimäärustik, kodukorrad, 

kättesaadavuse tagamine kooli koduleheküljel. 
• Kooli ja territooriumi korras hoidmine. 

Eesmärkide saavutamise tegevused: 
•  Uuendatakse kooli materiaal-tehniline baas: IT vahendid, koolimööbli uuendamine. 
• Eelarve 4 tuluallikat (riik, linn, kooli oma sissetulek, projektid) kinnitatakse linnavalitsuse poolt. 
• Kõik kooli dokumente ja koolielu uudiseid avaldatakse kooli koduleheküljel www.kannukakool.edu.ee 
• Teenindav personal hoiab kooliruumides ja –territooriumil puhtust. 
• Täidetakse erinevate teenistuste ja järelevalveametite eeskirju. 
• Luuakse arvutiprogramme raamatukogu pidamiseks. 

Eelarveliste ressurside juhtimine: 
Tugevad küljed: 

• Arengukavas peegeldatakse vajalike renoveerimiste nimekirja. 
• Eelarve ressursse kasutatakse vastavalt arengukavale. 
• Iga aasta koostatakse koolieelarvet, mida arutatakse hoolekogu koosolekul ja õppeaasta lõpus esitab 

direktor linnavalitsusele ja hoolekogule finantsaasta aruannet. 
• Koolis tehti ettenähtud renoveerimistööd: paigaldatud tuletõrjeuksed, vahetatud koolimaja aknad (2., 3., 

4. korrustel), osaliselt remonditud hoonekatus; võimlas remonditud riietus- ja dišširuumid; korruste 
tualetruumid; koolisöökla külmkaamera; loengusaal; õpetajate ja teenindava personali puhkeruumid. 

Nõrgad küljed: 
1. Eelarve ressursid ei kata vajadusi täies mahus: õpperuumide jooksev remont. 
2. Akende vahetamisega ei jõua eeskirjaga määratud tähtajaks. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Pöördumine linnavalitsusse lisafinantseerimise taotlemiseks. 
2. Riigihangete konkursside korras kapitaalremondi jaoks saadud ressursside säästlik kasutamine. 

Materiaal-tehnilise baasi arendamine: 
Tugevad küljed: 

• Vastavalt tervisekaitse nõuetele koolis on piisavalt ruume õppetööks. 
• Kooli IT ruumid ja loengusaal on hästi varustatud. 
• Algkooli mööbel on uuendatud, osaliselt ka põhikoolis ja gümnaasiumis, juhtkonna kabinettides. 
• Koolis on varustatud valikaine ”Autokursus” õpperuum. 
• Kooli territoorium on heakorrastatud: algkooliõpilaste puhkekoht, spordiplatsid, jalgrattaparkla, 

haljastus ja tiik. 
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• Raamatukogus on kaasaegsed arvutid. 
• Tiigrihüppe programmi raames kümme õpetajat sai sülearvutid. 
• Kõik kooliarvutid on ühinenud arvutivõrku ja ühendatud Internetiga, on olemas ka WiFi 

kasutamisvõimalus. 
• Materiaal-tehniline baas areneb ka projektiraha arvelt.  
• Koolis on loodud audio-video õppearhiiv. 
• Koolis kasutatakse  e-kooli teenuseid. 
• Koolis on head võimalused spordiga tegelemiseks: suur võimla, jõusaal, suusavarustus, võrkpalli väljak. 

Nõrgad küljed: 
1. Mõnes õpperuumis kasutatakse vanu arvuteid. 
2. Mõnes õpperuumis on vana mööbel. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Kasutada rohkem võimalusi materiaal-tehnilise baasi parendamiseks projekti arvelt. 
2. Pöörduda linnavalitsusse lisafinantseerimise taotlemiseks. 

Inforessursside juhtimine  
Tugevad küljed: 

• Informatsiooni koolielu kohta teatatakse lastevanematele, õpilastele, töötajatele õigeaegselt ja täies 
mahus. 

• Kool pakub mitut infoallikat: kooli kodulehekülg, e-kool, infomonitor, infostendid, kooliraadio, 
lastevanemate koosolek, informatiivsed koosolekud, pedagoogide e-post. 

• Lastevanematel ja õpilastel on võimalus väljendada oma arvamust ning esitada ettepanekuid koolielu 
kohta. 

Nõrgad küljed: 
1. Õpetajate poolt koostatud õppematerjalid vajavad süstematiseerimist arvutivõrgus. 
2. Õpetajate ja klassijuhatajate kooliblogide süsteem on veel arendamata. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Korraldada täiendkoolitust ja motiveerida õpetajaid oma blogide loomiseks. 
2. Võimaldada laborant-infotehnoloogi palgakohta luua koosseisunimestiku muutmisega. 

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid 
Tugevad küljed: 

• Võimalikult kooli dokumente (õppekava, tööplaanid, õpetajate eneseanalüüsid) kasutatakse 
elektroonilisel kujul. 

• Kooli õpilased osalevad üleriigilises aktsioonis „Teeme ära”. 
• Iga aasta korraldatakse aktsiooni ”Lahkudes kustuta tuld!” 
• Õpilasi osalevad säästlikule majandamisele ja keskkonda sõbralikule suntumisele suunatud 

projektitegevuses.  
Nõrgad küljed: 

1. Kooliruumide valgustid ja elektriseadmed vajavad vahetamist vähem energiamahukate seadmete vastu. 
2. Toimub väljuva soojusenergia kadu vanade akende ja uste tõttu. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Vahetada õpperuumide valgustid vähem energiamahukate valgustite vastu. 
2. Jätkata akende ja uste vahetamist. 

TULEMUSED: 
Õppekeskkonna tingimustega on rahul: õpilased – 80%, töötajad – 83%. 
Eelarvete võrdlemine: 

 2007 (447 õpilast) 2008 (409 õpilast) 2009 (394 õpilast) 
Kohalik eelarve: 6348099 ЕЕК 

 
6039734 ЕЕК 5507785 ЕЕК 

Personalikulud 2500270 EEK 
 

3168842 ЕЕК 3103019 ЕЕК 



                Sisehindamise aruanne                                                         SILLAMÄE KANNUKA KOOL                                                       

 11 

Majanduslikud kulud 2196839 EEK 2564848 ЕЕК 2009732 ЕЕК 

Jooksev remont, 
investeeringud 

514709 ЕЕК 
 

781284 ЕЕК 267581 ЕЕК 

Riigi eelarve: 7177680 EEK 
 

7950683 ЕЕК 7689085 ЕЕК 

Personalikulud 6011830 EEK 
 

6639197 ЕЕК 6600502 ЕЕК 

Ümberõpe 177310 ЕЕК 
 

184362 ЕЕК 184203 ЕЕК 

Investeeringud 1650990 ЕЕК 
 

212000 ЕЕК 
 

- 

Õppevahendid 317550 EEK 279720 EEK 262690 EEK 

Oma tulud: 
 

364000 ЕЕК 465710 ЕЕК 581235 ЕЕК 

Õpilaskoha maksumus 8196 ЕЕК 10537 ЕЕК 11599 ЕЕК 

Linnavalitsuse finantseerimise vähendamist põhjendatakse linna üldise majandusliku olukorraga. 
Riiklikud investeeringud 2009.aastal puudusid, sest riik selleks raha ei eraldanud. 
Kooli oma tulud kasvasid teenuste maksumuse suurenemise arvelt. 
Õpilaskoha maksumus suurenes riigi poolt eraldatud vahendite suurenemise arvelt ja kooliõpilaste 
arvu vähenemise tõttu.   

Klassikomplekti keskmine täituvus 

2007/08 2008/09 
Kooliaste 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass 19.8 20.8 18.2 16.8 

II kooliaste - 4.-6. klass 22.8 22.7 19.2 17 

III kooliaste - 7.-9. klass 20.8 24 22.8 17.7 

gümnaasium - 10.-12. klass 26.2 25.4 30 18.2 

Õpilasi arvuti kohta 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

15:1 21:1 15:1 13:1 

Pedagooge arvuti kohta 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
Eesmärk 

2:1 2:1 1:1 1:1 5:1 

Projekti „Igale õpetajale sülearvuti” raames sai  kool kümme arvutit. 

 Õpperuumi ruutmeetrid õpilase kohta 

2007/08 2008/09 
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Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

7.3 3.4 7.9 4.8 

Seoses õpilaste arvu vähenemisega ilmusid uued võimalused õppekeskkonna parendamiseks: IT ruumid, 
loengusaal, mänguruum, pikapäevarühma ruum, toetamissüsteemi ruum. 
Raamatukogu fond 

 2007. aasta 2008. aasta 2009. aasta 

Õpikud 14087 tk 12620 tk 13535 tk 

Teatmikud, 
metoodiline kirjandus 

3136 tk 3138 tk 3113 tk 

Projekti tegevus: 
2007.-2008. 

� Мuukeelne õpilane-
115942 ЕЕК 

� Õpilasvahetus-32000 ЕЕК 
� Euroscola-103000 ЕЕК 
� Kooli territooriumi 

heakord -180000 ЕЕК 
� Tiigrihüpe – 25000 ЕЕК 
� Gloobe-129000 ЕЕК 
� Minu Riik-5000 ЕЕК 
� Linnaüritus „КВН” -5000 

ЕЕК 
� Majandusprojektid-8000 

ЕЕК 

2008. – 2009. 
� Euroopa päev 3300 ЕЕК 
� Kooliteatrite festival 7000 

ЕЕК, 4000 ЕЕК 
(Kultuurkapital) 

� Laste laulu- ja tantsupeost 
osavõtt 5000 ЕЕК 
(Kultuurkapital) 

� Ökonoomika noorte elus 
2000 ЕЕК 

� Lastemuinasjuttude 
festival 2500 ЕЕК 

� Keskkonnaharidus 5000 
ЕЕК 

� Tiigrihüppe 108648 ЕЕК 

2009. 
� «Koolikoori osalemine 

riiklikel, maakondlikel ja 
rahvuslikel üritustel » 
3420 ЕЕК 
(Kultuurkapital) 

� «Õppepraktika 
korraldamine looduslikel 
objektidel”-KIK -24703 
ЕЕК, 

� “Vivat, teater, vivat”, 
2000 ЕЕК 
(Kultuurkapital) 

 

 
Õppe- ja kasvatusprotsess 

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, tervisedendus, 

õpilastega (lastega) seotud statistika, õpilaste (laste) rahulolu ning põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse puhul ka õpijõudlus 
 

Eesmärgid: 
• Kõrgete õpitulemuste säilitamine venekeelsel õpetamisel. 
• Hariduslike erivajadustega õpilastega töö korraldamine. 
• Eesti keele süvaõpe põhikoolis läbi aineõppetunde 
• Kaasaegsete õppemeetodite kasutamine õppe-kasvasvatusliku töö korraldamisel. 

Tegevused eesmärkide saavutamiseks: 
• Korraldatakse gümnaasiumiõpilaste ainealast konsulteerimist. 
• Korraldatakse põhikooli õpilaste konsulteerimist ja toetamist psühholoogi, logopeedi ja parandusõpetaja 

poolt. 
• Koolis toimub kakskeelne aineõpe: looduspetuse, inimeseõpetuse, kunstiõpetuse, tööõpetuse ja 

geograafia õpetamine. 
• Kooli õppekava pidevalt arutatakse ja töödeldakse 
• IT-d kasutatakse õppetundides süstemaatiliselt. 
• IT-d kasutatakse õppeprotsessi korraldamisel. 
• Koolis töötab metoodiline nõukogu, korraldatakse metoodilisi päevi. 

Õpilase areng 
Tugevad küljed: 

• Koolis on loodud lisatingimused mitmekülgse õpilase arenguks: inglise keele klassid, ukraina keele 
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klass, huviringid, pikapäevarühmad, mängutuba. 
• Iga aasta toimuvad õpilase ja lapsevanemaga arenguvestlused. 
• Iga aasta analüüsitakse taseme-ja kontrolltööde, eksamieelsete tööde, riigi- ja koolieksamite tulemusi. 
• Iga aasta korraldatakse õpilaste ettevalmistamist linna- ja piirkondlike olümpiaadidel, konkurssidel, 

võistlustel osalemiseks. 
• Pidevalt toetatakse algkooliõpilasi logopeedi, psühholoogi ja parandusõpetaja poolt. 
• Õppeaasta lõpus parimaid õpilasi virgutatakse. 
• Koolis on korraldatud töö hariduslike erivajadustega õpilastega. 
• Iga aasta õpilastele antakse võimalust ette valmistuda ja osaleda õpilaskonverentsil. 
• Koolis töötab õpilasfirma. Õpilastel on võimalust osaleda riiklikel ja rahvusvahelistel õpilasfirmade 

laatadel. 
 

Nõrgad küljed: 
1. 5.-9. klassi õpilased vajavad toetamissüsteemi. 
2. Mõned õpetajad arvestavad õpilaste individuaalseid iseärasusi. 
3. Põhikooli õpilaste eesti keele riigieksami madalad tulemused. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Laiendada 5.-9. klassi õpilaste toetamissüsteemi. 
2. Korraldada arenguvestlusi õpetajatega õpetamisreservide kasutamisest (õpilased, kellel on üks „2”, „3” 

või „4”) 
3. Korrigeerida kooli eesti keele ainekava arvestades ainetevahelisi seoseid. 

Õppekava 
Tugevad küljed 

• Õppekava pidev uuendamine. 
• 2008.-2009.õa on uuendatud gümnaasiumi õppekavad lisakursustega õppeainetes. 
• 2008.-2009. õa on uuendatud õpilase hindamisjuhend. 
• Saadud mitterahuldavate veerandhinnete põhjal individuaalsete õppekavade ja -tugisüsteemide 

koostamine. 
• 2009.-2010.õõppeaastal on alanud aine ja keele samaaegset õppimist (LAK-õpe). 
• Koolis alustati eestikeelse aineõpetusega. 

Nõrgad küljed: 
1. Õppekava vajab uuendamist. 
2. Õppekavades kakskeelne õpe on arvestamata. 
3. Õpetajate tööplaanides mõne klassi iseärasusi on arvestamata. 

Parendamisele suunatud tegevus: 
1. Rakendada õppekavades kakskeelse õppe metoodikat. 
2. Luua uue õppekava töökord. 
3. Peegeldada õpetajate tööplaanides õpilaste individuaalseid iseärasusi. 

Õppekorraldus ja -meetodid 
Tugevad küljed: 

• Ühised õppekorraldus- ja hindamisnõuded. 
• Koolis on kõigis astmetes kasutusel tunnisüsteem: tunni kestus 45 minutit, õppeaastas on 4 veerandit; 

ainekabinettide õppesüsteem. 
• Tunniplaani koostatakse vastavalt tervishoiuameti nõuetele. 
• Keele, tööõpetuse ja kehalise kasvatuse tundides õppetöö toimub rühmades. 
• Kooli meetodilise nõukogu koosolekutel arutatakse erinevate õppevormide ja –meetodite kasutamise 

iseärasusi. 
• Korraldatakse 12.klassi õpilastele lisakonsultatsioone. 
• Korraldatakse lisakonsultatsioone õpilaste ettevalmistamiseks ja osalemiseks olümpiaadides, 

konkurssidel ja võistlustel. 
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• Mindi üle eestikeelsele aineõppele gümnaasiumiastmes (eesti kirjandus, muusika,ühiskonnaõpetus).  
• Koolil on võimalus läbi viia geograafia, bioloogia ja füüsika tunde erisisustusega õppeplatsil (plats on 

ehitatud „GLOOBE” projekti arvelt). 
 

Nõrgad küljed: 
1. Aineõpetajad ei kasuta tundides eestikeelset terminloogiat. 
2. Õpetajad ei kasuta suures osas uusi õppemeetodeid ega IT võimalusi õppeprotsessis. 
3. Viiakse läbi vähe õpilaste uurimistöid. 
4. Paljudel 5.-7.klassi õpilastel on raskusi koduülesannete täitmisega (õpilaste küsitlus). 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Näidata õpetajate tööplaanides eesti-vene terminoloogiasõnastike kasutamist. 
2. Näidata õpetajate tööplaanides uute õppemeetodite ja IT kasutamist tunnis. 
3. Iga aasta korraldada õpilaskonverentsi. 
4. Korraldada 5.-7. klassi eriõpetuse õpilastele pikapäevarühma. 
5. Kasutada LAK-õppe metoodikat. 
6. Kasutada individuaalset lähenemist igale õpilasele. 

Eetika ja väärtused  
Tugevad küljed: 

• Koolil on oma traditsioonid, saavutused ja sümboolika. 
• Korraldatakse traditsioonilisi üritusi: jõulupeod, talentide konkurss, Fashion Time, Euroopa 

päev, Isadepäev, Emadepäev, koolilõpetajate kokkusaamine, kooliteatrite festival, esimese 
klassi õpilaste pidu, Putukate ball, Tervisepäevad, Klassijuhataja päev, Viimne koolikell jne. 

Nõrgad küljed: 
1. Omavahelised suhted ei ole alati korrektsed. 
2. Lastevanemate nõrk aktiivsus. 

Parendamisele suunatud tegevused: 
1. Korraldada ühiseid üritusi: õpetaja-õpilane-lapsevanem. 
2. Korraldada kollektiivi ühinemisele suunatud üritusi. 
3. Korraldada arenguvestlusi kooli töötajatega. 
4. Läbi viia konkurs ”Parim kooli moto”. 

TULEMUSED: 

Üldnäitajad 

2007/08 2008/09 
  22.02.2010 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis Grupi keskmine 

Õpilaste arv kokku 398 443 569 410 262.9 

   I kooliaste - 1.-3. klass 87 99 126.2 91 65.2 

   II kooliaste - 4.-6. klass 107 114 131.4 115 65.2 

   III kooliaste - 7.-9. klass 123 125 157.9 114 78.1 

   gümnaasium - 10.-12. klass 81 105 153.5 90 60.2 

Õpetajate ametikohtade arv kokku* 30.1 32.2 40.1 31.8 23.6 

Õpetajate arv kokku** 38 39 45.3 39 30.8 

Klassikomplektide arv kokku*** 20 20 24.5 19 15.1 

   I kooliaste - 1.-3. klass 5 5 6.1 5 3.9 

   II kooliaste - 4.-6. klass 6 5 5.8 6 3.8 

   III kooliaste - 7.-9. klass 5 6 6.6 5 4.4 

   gümnaasium - 10.-12. klass 4 4 6 3 3.3 

Õpilaskodu kohtade arv 0 0 6.7 - 26.6 
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Klassi täituvus põhikoolis 19.8 21.1 22.5 20 17.2 

Klassi täituvus gümnaasiumis 20.2 26.2 25.4 30 18.2 

Klassikursuse kordajate osakaal põhihariduse omandajatest 

2007/08 2008/09 2009/10 
Kooliaste 

Koolis 
Grupi 

keskmine 
Koolis 

Grupi 
keskmine 

Koolis 
Grupi 

keskmine 

I kooliaste - 1.-3. klass - 1.6% - 3.1% -  

II kooliaste - 4.-6. klass - 1.5% - 1.5% -  

III kooliaste - 7.-9. klass - 3.8% - 5.1% -  

Kokku - 1.8% - 2.3% -  

Riigieksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides 

2007/08 2008/09 2009/10  
Õppeaine 

Koolis Riigi keskmine Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine Koolis 

ajalugu 65 58.1 62.3 -  - 

bioloogia 84 58.6 62 - 59.2 68.4 

füüsika 48 60 65 -  - 

geograafia 41.0 55 54.5 44.0 59.3 55.7 

keemia 73.4 59.6 66.7 82.4 59.4 81.5 

matemaatika 61.6 55 51.8 59.2 58.4 69.7 

riigikeel 68.8 66.8 67.9 74.7 57.6 72.5 

vene keel (kirjand) 59.2 57.2 56.3 75 59.7 69 

võõrkeel - inglise keel 60.6 64.4 67.1 69.9 69.3 66.1 

ühiskonnaõpetus 69 62.4 61.5 - 64 49.8 

Teadmiste tase on piisavalt kõrge, 2008. - 2010.a riigieksamite tulemuste järgi on kool linnas parem. 
Riigi gümnaasiumite hulgast: 2008.a. - 53.koht, 2009.a – 28.koht, 2010.a. – 37.koht. 

Geograafia ja ühiskonnaõpetuse riigieksamite madalaid tulemusi võib põhjendada eksamitöö kõrge 
raskustaseme ning õpilaste alateadliku valikuga. 
Füüsika riigieksami 2007.-2008. õppeaastal sooritas ainult 1 õpilane. 

 

Põhikooli lõpueksamite tulemused õppeaineti keskmisena punktides 

2007/08 2008/09 
Õppeaine 

Koolis Riigi keskmine Koolis Riigi keskmine 

A-võõrkeel või riigikeel 3.6 4 - 4.2 

matemaatika 3.7 3.7 3.6 3.5 

vene keel ja kirjandus 3.7 3.5 4 3.7 

Eesti keele riigieksami tulemus on riigi keskmisest madalam. Seda põhjendatakse sellega, et linnas puudub 
keelekeskkond, mis suurel määral halvasti mõjutab eesti keele õpet. 

Gümnaasiumi lõpetajate protsent sama lennu alustanutest 10. klassis 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
2009/10 
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78.7% 81.9% 94.1% 84.3% 94.4 

 

Koolikohustuse mittetäitjate osakaal põhikoolis 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
2009/10 

- - - - - 

Lõpetanute arv alustanute arvust (9.kl ja 12.kl arvestuses) 

2007/08 2008/09 
Klass 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 

9. klass 100% 92.6% 97.4% 94.5% 

12. klass 100% 95.9% 100% 96.4% 

   
 
 
 
Edasiõppijate osakaal põhikooli lõpetajate koguarvust (protsentides) 

2007/08 2008/09 

Koolis Grupi keskmine Koolis Grupi keskmine 
2009/10 

100% 96.4% 100% 96.2% 100% 

 
Õpijõudluse tulemused 

 2007.-2008. õa 
1.-9. klass 
339 õpilast 

2008.-2009. õa 
1.-9. klass 
321 õpilast 

2009.-2010. õa 
1.-9. klass 
316 õpilast 

Õppeesrindlased 31 35 38 
Head õpilased «4 ja 5» 157 153 140 
ühe «3»-ga 34 30 24 
Edutud IV veerandi 
lõpuks 

15 10 10 

Teadmiste kvaliteet 56% 60% 59% 
Õpijõudlus 96% 97% 97% 

 
Hariduslike erivajadustega õpilastega töö korraldamine 

 2007.-2008. 2008.-2009. 2009.-2010. 
Tugiõppesüsteemid 148 138  130 
Individuaalsed 
õppekavad 

8 õpilast 8 õpilast 7 õpilast 

Koduõpe 2 õpilast 1 õpilane 1 õpilane 
Õppeaasta pikendamine 19 õpilast 9 õpilast 14 õpilast  
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Õppenõukogu koosoleku protokoll nr 9                  31.08.2010  (kuupäev) 

Hoolekogu (nõukogu) kooskõlastus               15.09.2010  (kuupäev) 
        
 
Pidaja kooskõlastus    ………………………  (kuupäev) 

…………………………..           käskkiri    nr ……    ………………………. (kuupäev) 
Direktori (juhataja) nimi, allkiri                            


