Sillamäe Kannuka Kooli arengukava täitmise aruanne 2014a.
Sissejuhatus
Kannuka kooli arengukava aastateks 2012-2014 on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt 26.aprilli
2011.a määrusega nr. 57
Kooli missioon: pakkuda õppimiseks lapsesõbralikku, turvalist ja pingevaba õpikeskkonda, mis on
suunatud teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamisele ning soodustab kriitilist mõtlemist,
enesehinnangut, -analüüsi ja -määratlemist.
Kooli visioon: anda õpilastele võimalus määratleda oma huve ja võimeid; kindlustada kõigile võrdsed
võimalused koolikohustuse täitmiseks ning tagada iga õpilase valmisolek õpingute jätkamiseks nii
järgmises kooliastmes kui ka kogu elu jooksul.
Kooli eesmärgid:
1) gümnaasiumi reorganiseerimine põhikooliks;
2) hariduslike erivajadustega õpilastega seotud töö korraldamine;
3) õpitingimuste loomine igale õpilastele;
4)

õpetajate toetamine;

5) infotehnoloogia arendamine ja kasutamine õppeprotsessis;
6) üleminek uuele õppekavale.
Hetkeolukord:
1.

Õppekeel: vene ja eesti

2.

Õpilaste arv
•
•

2014.a mai (2012/13.õa) - 507
Alates 1.sept. 2013.a (2013/14.õa) – 500

1. Juhtimine
•

on uuendatud kooli töötajate töölepingud ja ametijuhendid;

•

kooli pedagoogidega on korraldatud vestlusi eneseanalüüsi põhjal;

•

kasvatus- ja õppetöö korraldamisel on kasutatud IKT-d: e-kool, tunniplaani koostamine, tundide
asendamine jt.

Jrk
nr

Prioriteetsed
tegevused

Tegevusalad
2014

Täitmine

Tegevusalad

Prioriteetsed
tegevused

Jrk
nr

2014

1.

Asjaajamise
täiustamine ja arhiivi
korrastamine

2.

Töökaitsekomisjoni
töö
Arengukava

3.

Asjaajamine vastavalt nomenklatuurile.
Dokumentide säilivuse tagamine.
Kooli töötajate andmebaasi loomine
Riskide kirjeldus
Komisjoni töö
Töö analüüs ja õppeaasta plaani koostamine.

Täitmine
Täidetud

On koostatud
On koostatud

2. Pedagoogiline personal
Personali koosseisu muutumine:
•

seisuga 01.09.2014-95 (52 õpetajat)
Tegevusalad

Prioriteetsed
tegevused

Jrk
nr

2014

Täitmine
Täidetud

1.

Töö õpetajatega

Individuaalne
enesetäiendamine.
Kollektiivne koolitus.

2.

Töötajatega
arenguvestluste
korraldamine

Arenguvestluste süsteemi uuendamine

Täidetud

3.

Uus õppekava

Kooli õppekava kinnitamine.

On kinnitatud

Töötajate koolituskava täitmine
•
•
•

tasuta koolituste maht tundides / osalenud inimeste arv - 124/21;
kõigil õpetajatel on pedagoogi ametijärk, 2 õpetajal on vanempedagoogi ametijärk.

3. Kooli keskkond
•
•
•

Jrk
nr

koolisöökla remont-2 etap;
aknad garderobis on vahetatud;
koolimööbel on vahetatud õpperuumides ja kabinettides.

Prioriteetsed
tegevused

Tegevusalad
2014

1.

Kooli renoveerimine

Õpperuumide põrandakatte väljavahetamine.
Peasissekäikude uste väljavahetamine.
Söökla renoveerimine

2.

Mööbliga
komplekteerimine
Tehniliste
vahenditega
varustamine

Õpperuumides ja laborites mööbli
uuendamine
Õpperuumides arvutite väljavahetamine
(sülearvutite muretsemine), kabinettide
varustamine IT-vahenditega; ruloode

3.

Täitmine
Täidetud osaliselt:
õpperuumide
põrandakate ei ole
välja vahetatud
Täidetud
Täidetud

Tegevusalad

Prioriteetsed
tegevused

Jrk
nr

2014

Täitmine

paigaldamine akendele
4.

Raamatukogu

5.

E-raamatukogu
täiendamine

Õppe- ja ilukirjanduse fondi uuendamine ja
täiendamine (uus õppekava)
Raamatukogu fondide süstematiseerimine ja
korrastamine

Täidetud
Täidetud

Turvalisus
•
•
•

on toimunud kriisiolukorras käitumise väljaõpe;
toimus õpperuumide ja -vahendite seisundi regulaarne kontroll, õpilaste ja töötajate elu ning
tervist ohustavate rikete avastamine;
toimus tulekahju kustutamiseks ettenähtud vahendite korrasoleku, tuletõkkeakende ja -uste
kontroll.

4. Õpetamine, kasvatamine, õppimine
Jrk
nr
1.

Prioriteetsed
tegevused

Tegevusalad
2014

Täitmine
Täidetud

Koostöö
lastevanematega

Arenguvestluste süsteemi
täiendamine

Individuaalne töö
õpilastega
Õpilasesinduse töö
korraldamine

Antud süsteemi
kasutamine
Teiste koolide õpilasesindustega koostöö
arendamine
Õpilasesinduse tegevusvaldkonna
laiendamine

Täidetud

5.

Õpilaste vastuvõtt
esimesse klassi

Täidetud

6.

Tunni- ja
klassiväline
tegevus
Klassijuhataja töö

Koolieelikute kursus
Kooli ja lasteaedade
ühiste ürituste korraldamine
Kooli kasvatustöö kava koostamine
Klassijuhataja tegevuskava koostamine ja
rakendamine
Klassijuhataja tegevuskava aruanne

Täidetud

2.
3.

7.

•

51% 1.-9. klasside õpilastest lõpetasid õppeaasta hästi (neljadele-viitele);

•

õpilastel on võimalus õppida õppeaineid ka eesti keeles:

Täidetud

Täidetud

2. – 9. klassini – loodusõpetus, ühiskonnaõpetus, kunst, käsitöö;
•

töötas tulevaste esimese klassi õpilaste kool (koolieelikute kool), esimesse klassi on vastu võetud
60 õpilast;

•

pedagoogiline kollektiiv tegeleb põhikooli uue õppekava koostamisega;

•

koolis toimuvad huviringid: sportmängud, käsitöö, mudilaskoor, vokaal, floristika, võõrkeel
(tasuline tegevus), arvutiring, tantsuring ja kooli videoreportaaž;

•

on toimunud suured kooliüritused: tervisenädal, õpilaskonverents, noortefoorum, festival
„Jõululumesadu”, Fashion Time;

•

osalesime erinevatel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel: õppeaasta lõpus väga heade
tulemuste eest auhinnati 189 õpilast (olümpiaadide, võistluste ja konkursside võitjad);

•

koolis on loodud inglise keele klassid lapsevanemate arvel;

•

koolis loodi õpiraskustega õpilaste toetamise süsteem: psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja
eripedagoog
1. 127 õpilasele osutati tugiõpet
2. Õppeaasta lõpus 22 õpilast said täiendavat õppetööd;
3. Õppeaasta jooksul on õpilastele rakendatud 45 individuaalset õppekava;
4. 2013.-2014. õppeaastal oli 2 õpilast koduõppel.

Infotehnoloogia kasutamine:
•

on korraldatud tasuta arvutiõpetuse kursused õpetajatele;

•

on tellitud õppevahendeid - 28557 eurot; kooli mööbel-ja inventar-97084 eurot

•

on ostetud 15 sülearvutit õpetajatele ja 18 videoprojektorit;

•

kooli veebilehel on uuendatud õppematerjalide kataloog, mis on koostatud kooli õpetajate ja
õpilaste poolt;

•

mõned õpetajad on loonud ja kasutavad blogi.

Koostöö pedagoogide, õpilaste ja lastevanematega
•

kooli tööplaan on kooskõlastatud hoolekogu ja õpilasnõukoguga, kinnitatud õppenõukogu poolt;

•

toimusid vestlused õpetajatega nende eneseanalüüside põhjal;

•

kooli töötulemused on esitatud kooli veebilehel http://kannukakool.edu.ee;

•

kooli töötulemusi arutati õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel;

•

on korraldatud vanemate koosolekuid, lektooriume ja spetsialistide loenguid, õpilaste ja
lapsevanematega on läbi viidud arenguvestlused

5. Eestikeelne aineõpe
Jrk
nr
1.
2.
4.

Prioriteetsed
tegevused
Eestikeelne aineõpe
Eesti keele
kursused
õpetajatele
Raamatukogu

Tegevusalad
2014
Õpetajate koolitus
Kursused õpetajatele

Täitmine
Täidetud
Täidetud

Eestikeelse ilukirjanduse hankimine,
eesti-vene ainesõnastike kasutamine

Täidetud osaliselt:
ei ole täielikku teemade

Jrk
nr

Tegevusalad

Prioriteetsed
tegevused

2014

Täitmine
arusaamist

6. Projektitegevus
Jrk
nr

Prioriteetsed
tegevused

1.

ACE- rühmad

4.

Koolikoori ja
tantsurühma
rahvarõivaste
uuendamine

5.
6.
7.
8.

Eesti keel
Teatrifestival
Euroopa päev
Fashion Time

Tegevusalad
2014
Õpilaste vastuvõtt 1. rühma.
Metoodiliste materjalide täiendamine.
Tehniliste vahenditega varustamine.
Projekti koostamine ja läbiviimine

Täitmine
Täidetud

Projekti koostamine ja läbiviimine
Projekti koostamine ja läbiviimine
Projekti koostamine ja läbiviimine
Projekti koostamine ja läbiviimine

Täidetud
Täidetud
Täidetud
Täidetud

Täidetud

Kooli töötulemuste kajastamine
•

esimesel korrusel on täiendavalt kujundatud stendid-vitriinid: vilistlased, kooli saavutused,
olümpiaadide, võistluste ja näituste võitjad;

•

õppeaasta tulemused on kajastatud kooli veebilehel

http://kannukakool.edu.ee/rus/process/uspeh/olimp/year/2013-2014.html

Juri Nikitin
Kannuka kooli direktor

