2008. a TEGEVUSARUANNE
Asutuse nimetus: Sillamäe Kannuka Kool
Postiaadress, telefon, e-mail: Geoloogia 13, Sillamäe - 40233, 3974044, 58190790
kannukakool@hot.ee
veebileht- www.kannukakool.edu.ee

Juhataja/director: Jüri Nikitin
Üldandmed:
1. Asutuse eesmärgid ja ülesanded (vt. Põhimäärusest)
•

Kooli ülemineku korraldamine gümnaasiumis eestikeelsele õpetamisele

•

Töö korraldamine eriõppimist vajavate õpilastega

•

Keelte süvaõppimine

•

Infotehnoloogia arendamine ja õppeprotsessis kasutamine;

•

Igakülgselt arenenud isiksuse kasvatamine, kes oskab tolerantselt suhtuda erinevate
rahvaste tavadesse ja kommetesse
2.Õpilaste arv kokku ja eraldi põhikoolis ja gümnaasiumis seisuga 01.09.2008a
• 409 õpilast ,19 klassikomplekti, 47 õpperuumi
3. Klassikomplektide arv kokku ja eraldi põhikoolis ja gümnaasiumis
• 1.-3. klassid: 5 klassikomplekti, 91 õpilast, 6 õpperuumi algkoolis
• 4.-6. klassid, 6 klassikomplekti, 114 õpilast
• 7.-9. klassid,5 klassikomplektid,114 õpilast
41 kabinetti
• Gümnaasiumis on 3 klassikomplekti, 90 õpilast

4. Huviala- ja aineringid ja osavõtjad arvuliselt
Ring
Spordimängud
Spordimängud
Käsitöö
Osavad käed
Keskkonnakaitse huviring
Matemaatika huviring
Koor
Vokaal
Ilukirjanduse huviring
Vene kirjanduse armastajad
Vene kultuuri õppimine
Mänguruum
Inglise keel (tasuline tegevus)
Kokku

Osavõtjad
12
11
9
10
12
12
25
11
12
11
17
20
77
239

Gruppid
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
18

5. Ürituste arv, mis olid läbi viidud asutuse poolt, osalejate arv, eredamad näited.
01.02.2008 - talvemuinasjutu festival "Läänemere lumesadu - 2008", Eno Raua juubeli puhul.
11.02.2008 - - toimus Eesti 90. Iseseisvuspäeva tähistamisele pühendatud internet-viktoriin „Eesti
24.02.2008 ajaloo lehekülgedel”
27.03.2008 - kooli õpilaste ja õpetajate rühm osales VI õpilaste teaduskonverentsis Tallinnas.
04.04.2008- - toimus 12.A ja 10.A klasside õpilaste koos Keila Gümnaasiumi õpilastega sõit
05.04.2008 Sankt-Peterburgi
22.05.2008 - toimus koolikoori sõit Rakverre.
08.05.2008 - toimus Euroopa päevale pühendatud linnakoolide õpilaste viktoriin:

Tulemused:
1.koht – Sillamäe Kannuka Kool;
03.05.2008 - 9.A, 9.B, 7.A, 7.B, 5.А klassid võtsid osa prügi koristamise programmist „Teeme
2008”, mis toimus üle Eesti.
13.06.2008 - - toimus õpetajate õppereis Stokholmi (Rootsi).
15.06.2008
09.06.2008 - toimus ekskursioon Ida-Virumaal Sankt-Peterburist tulnud külalistega ning

ökoloogiaringis käivate õpilastega.Samuti ka toimus ekskursioon Sillamäel, ToilaOru pargis, Ontika joal.
19.09.2008 - toimus õpetajate õppekursus teemal „Sisehindamine”
23.10.2008 - - toimus XI Kooliteatrite üleriigiline festival "Sulle, Eestimaa, ma kingin oma annet".
24.10.2008
07.11.2008 - toimusid „Meestemängud” linna koolide ja kutsekooli võistkondade vahel. Meie

võistkond sai 1.koha.
22.12.2008 - - toimus õpetajate õppereis Sankt-Peterburgi.
23.12.2008
16.12.2008 - toimus üritus "Fashion Time – 2008”

6. Osalus konkurssidel / võistlustel / festivalidel (maakondlikud, riiklikud jt.)

14.01.2008 - toimus keemia olümpiaadi II (piirkondlik) voor
tulemused:
12.A klass:
8.A klass:
3. koht Liidia Žitnik
1. koht Mihhail Kulikov
09.02.2008 - toimus bioloogia olümpiaadi II (piirkondlik) voor.
Tulemused:
Gümnaasium:
1.koht Liidia Žitnik (12.A)
2.koht Jekaterina Meštšerjakova (11.A)
3.koht Aleksandra Fedorenkova (12.A)
9. klass:
8. klass:
1. koht Oksana Tšuiko (9.A)
3. koht Olga Pliškina (8.B)
08.03.2008 - toimus inglise keele olümpiaadi regionaalne voor (Kohtla-Järvel).
Tulemused:

26.03.2008

13.03.2008

12.11.2008

22.11.2008

7.A klass:
11.koht Dmitri Kuzmitski
14.koht Andrei Sizmin
- toimus VII Ida-Virumaa intellektuaalsete mängude festival Kohtla-Järvel
lastekeskuse klubis „Erudiit”. Meie kooli õpilaskond koosseisus: David Sargsjan,
Natalja Zõkina (10.A), Pavel Tomazov, Jekaterina Meštšerjakova (11.A), Aleksandra
Kurbatova, Anton Makarjev (12.A), võitlesid 14 võistkonna vastu Kiviõlist, KohtlaJärvelt, Jõhvist, Narvast ja Sillamäelt ning
said kümnesse tugevate hulka.
- toimus lõpumäng "Minu kodumaa on Estimaa" (lastekeskus ULEI).
tulemused:
1. koht Sillamäe Kannuka Kool - 16,5 punkti
- Ameerika Saadiku residentsis Tallinnas toimus kohtumine, kus aktiivsete kooide
õpilased tutvusid Saatkonna esindajaid oma keskkonna uuringutega GLOBE
programmis. Meie kooli esindajateks olid 8.A klassi Vassilina Mozajeva ja
geograafiaõpetaja Alla Vjugova
- Võtsime osa väljasõiduvõistlustest matemaatikas.
Tulemused:
8. – 9. klassid said 10. koha 30-st.
10. – 12. klassid said 17. koha 30-st.

Linnaolümpiaadid:

Matemaatika – 2. ja 3. koht

Keemia –1. ja 3. koht

Bioloogia – 1.,2. ja 3. koht

Ajalugu – 3. koht

Füüsika – 2. ja 3. koht

Majandusandmed seisuga 31.12.2008.
Eelarve
kogumaht,
sellest
kokku
töötasu
majanduskulud

Экономия
Riigi
Kohalik

täpsustatud
eelarve
5789847 eek
2830530 eek
2653257eek

Kohalik
eelarve täitmine

Kokku
338990 eek
137459 eek

5652388 eek
2841805 ееk
2504538 ееk

täpsustatud
eelarve
8289673eek
6958533 eek
1331140 eek

Töötasu
319336 eek

Riigi
eelarve täitmine
7950683 ееk
6639197 ееk
1311486 ееk

Majanduskulud
19654 eek
137459 eek

2. Kinnitatud kohamaksumus
10537 ееk
3. Toidupäeva maksumus
12 ееk
4. Lastevanemate osalustasu, sellest õppevahendid
Õppevahendid - 59690,54 ееk (inglise keel)
5. Tasulistest teenustest saadud tulu
Kulud
täpsustatud
eelarve
355600 eek

kokku
Tulud
kokku
töötasu
majanduskulud

täpsustatud
eelarve
408600 eek
350630 eek
57970 eek

Kulud
rent, paljundamine

ACE
eelarve täitmine
384491 eek
ACE
eelarve täitmine
387346 eek
327037 ееk
60310 ееk
täpsustatud eelarve
65520 eek

eelarve täitmine
70320 ееk

6. Projektidest saadud toetused
Projektid
Euroopa päev
Kooliteatrite festival
Laste laulu- ja tantsupeos
osalemine
Ökonoomika noorte elus
Lastemuinasjuttude festival
Keskkonnaharidus
Tiigrihüppe

Kohalik eelarve
3300 eek
7000 eek

Teised allikad
4000 ееk (Kultuurkapital)
5000 ееk (Kultuurkapital)

2000 eek
2500 eek
5000 eek
108648 eek

7. Investeeringud
Kohalik
tualettide ja spordisaali
riietusruumide remont,
kolmanda ja neljanda

täpsustatud eelarve
599887 eek

eelarve täitmine
599887 eek /OÜ Betinov/

korruse õpperuumides
valgustite renoveerimine
akende väljavahetamine
plastakende vastu
Riigi
uste väljavahetamine
tuletõrjeuste vastu

203570 ееk

203570 eek /OÜ Glaskek/

täpsustatud eelarve
212000eek

eelarve täitmine
209745eek /OÜ Soleda/

Planeerime 2009.aastaks:
• Külmkaamerate uuendamine
• Akende väljavahetamine plastakende vastu

8. Jooksev remont
Kohalik
üldkasutusruumine remont,
õpperuumide remont,
jalgrattaparkla, söökla
välistrepi remont,
avariivalgustuse paigaldamine
Energoaudiit

täpsustatud eelarve
220000 eek

eelarve täitmine
181397 eek

21000 eek

21000 eek

Andmed personali kohta:
1.

Töötajate arv: -66,5
- juhid ja asetäitjad - 2
- õpetajad - 29.8
- muu pedagoogiline personal (huvijuht , psühholoog, logopeed) - 6.81
- tehnilised ja teenindavad töötajad - 27.35
- lepingulised töötajad

2.

Töötajate koolitused
-

Riigi
Koolitus

Pedagoogide koolituseks planeeritud vahendid ja nende kasutamine
täpsustatud eelarve
185660 eek

eelarve täitmine
184362 eek

-

2.6% oli koolituseks planeeritud töötasufondist
Koolitustel osalemine 39 ( kokku läbitud koolitusi )
Mitu inimest osales koolitustel
Töötajatele enam meeldinud koolitusfirmad
-

OÜ Kersti Võlu koolituskeskus
Tartu Ülikooli Narva kolledž
OÜ Õppekeskus Intellekt
Tiigrihüpe

Õppetegevus :
Ainete õpetamine eesti keeles





Alates 1.klassist on loodusõpetus, inimeseõpetus, kunst, tööõpetus
Alates 6.klassist loodusõpetus ja geograafia
Algkoolis toimub aineterminoloogia õpetamine eesti keeles
Gümnaasiumis on eesti kirjandus ja ühiskonnaõpetus

Võõrkeel

Kooli astuvatele õpilastele pakutakse tasuline ringitegevus – inglise keele õppimine alates
2.klassist kahel viisil: koormusega 2 tundi nädalas ning 15 tundi nädalas.
http://web.zone.ee/ace-kannuka/



Põhjalik võõrkeele õpetamine algab alates 4.klassist
10.klassis õpilastel on võimalus valida teist võõrkeelt: kasvõi saksa või prantsuse keelt.

Lisavõimalused







1.- 4. klassis on õppeaine „Arvuti koolis”
Ukraina keele õppimine
Arenguvestlused klassijuhataja, õpilaste ja nende vanemate vahel.
“Koolieelikute kool”
E-kool
Kooli veebileht
http://kannukakool.edu.ee

Õpitulemused

Rohkem kui 50 % õpilast õpib „4” ja „5”

3 kuldmedalit, 3 hõbemedalit.

Riigieksamite tulemustel on meie kool Eesti 100 parimate koolide hulgas
http://www.postimees.ee/online/riho/koolide_stats/index.php



Uuendatud on kooli ainekavad gümnaasiumis

Infotehnoloogia kasutamine:
Koolis on rohkem kui 70 arvutit, nendest:
1.
28 kautavad õpilased (2 õpperuumi)
2.
35 kasutavad õpetajad, sealhulgas 12 sülearvutit ( õpetajate isiklikul kasutamisel)
3.
9 kasutatakse kasvatus- ja õppetöö korraldamiseks (direktor, õppealajuhataja, huvijuht,
majandusjuht, raamatupidaja jt)
4.
rohkem kui 60-l on ühendus Internetiga (kiirusega rohkem kui 10000кbps)
5.
5 õpperuumi on varustatud arvuti ja videoproektoriga, ühes õpperuumis on kasutusel
interaktiivne puutetahvel „SMART”

Asutuse juht

Kuupäev

Allkiri

