
Sillamäe Kannuka Kooli arengukava täitmise aruanne 2018a. 

Sissejuhatus 

Kannuka kooli arengukava aastateks 2018-2022 on kinnitatud Sillamäe Linnavalitsuse poolt 5.02.2011.a määrusega nr. 2 

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) Hariduslike erivajadustega õpilastega töö täiustamine; 

2) Kaasaegse õpikeskkonna loomine; 

3) Infotehnoloogia arendamine ja kasutamine õppeprotsessis; 

4) Kakskeelselt/terminoloogia kasutades/eesti keeles ainete õpetamise arendamine. 

Hetkeolukord: 

1. Õppekeel: vene ja eesti 



2. Õpilaste arv 

KOOL 
2018.a mai 

(2017/18.õa) 

Alates 1.sept. 
2018.a 

(2018/19.õa) 

KLASS kl./kompl õpilasi kl./kompl õpilasi 

1.klass  2 35 2 40 

2. klass 2 45 3 35 

3. klass 3 52 2 41 

4. klass 2 45 2 51 

5. klass 3 48 2 46 

6. klass 3 55 3 51 

7.klass 3 53 3 58 

8. klass 3 60 3 51 

9.klass 2 42 3 58 

koduõppe 1 1 1 1 

ühe üpilasele 4 4 4 4 

Lihtsustatud õ.k. 1 6 1 4 

õpiraskustega 1 4 1 5 

väikeklassid 1 4 1 6 

KOKKU 26 454 26 457 

* Võrdlus eelmise aastaga +3 

1. Juhtimine 

• Välja töötada õppeainete lõimimise kava erivajadustega lastele – pole tehtud; 

• Välja töötada lähteülesande ja kooli rekonstrueerimise/kapitalremondi projekti – pole tehtud; 

• Välja töötada kooli personalipoliitika põhimõtte – osaliselt rakendatud; 



• Välja töötada IT-süsteemide arengu visiooni (+ välja töötada reegleid nutiseadmete ajutiseks väljastamiseks ja isiklike nutiseadmete kasutamiseks)- 

osaliselt rakendatud; 

• Läbi mõelda Wifi alavõrgu kasutamisjuhendi õpetajatele, õpilastele ja kooli külastajatele – osaliselt rakendatud; 

• Välja töötada isiklike andmete kaitsmise põhimõtte (euroopa isiklike andmete kaitsmise põhimõte – osaliselt rakendatud). 

• Valmistuda kooli veebikodulehekülje eestikeelse variandi – tehtud; 

2. Personalijuhtimine 

•  Õpetajate ümberõpe tulevaste vabade töökohtade täitmiseks ja uue pedagoogilise koormuse (eriala) pakkumine – teostatud; 

• Kooli töötajatele riigi poolt toetavate eesti keele kursuste korraldamise võimaluse kasutamise pakkumine – teostatud; 

• Seadusandluses toimuvatest muutmistest koolitöötajate teavitamine – teostatud; 

• Pedagoogide eneseanalüüsi vormi ja teostamise viisi muutmine, s.h.õpetaja hinnang õpilaste poolt – teostatud; 

• Kunnis IT kasutamise kursuste korraldamine – teostatud. 

3. Ressursidejuhtimine 

• Teostada kooli rekonstrueerimist/kapitalremonti ja õppekeskkonna uuendamine (alternatiivsed kütte- ja valgustussüsteemid, keskkonnasõbralikke 

ehitus- ja viimistlusmaterjalide kasutamine, ruumide transformeerimise võimalus, riidehoid isiklike kappide kujul, puhkealad ja nutiseadmete 

laadimisalad, välisplatsid ja väikevormid tundide läbbiviimiseks ja puhkamiseks)- osaliselt rakendatud ; 

• 3D-printeri, LEGO-konstruktorite, video valmistamiseks suure ekraaniga võimsa arvuti, veebiserveri, kaasaegsete WiFi-routerite soetamise 

võimaldamine- osaliselt rakendatud 

• Isiklike nutiseadmete laadimise võimalusi läbimõtlemine-osaliseit rakendatud. 

• Õppeklassidesse interaktiivsete multimeediaprojektorite ja teiste IKT vahendite soetamine-osaliselt rakendatud; 



• Teenindava personali töövahendite uuendamine-osaliselt rakendatud; 

• Soovitada õpetajatel rohkem kasutada elektroonilisi vahendeid ja e-keskkondi, ning loobuda võimalusel paberkandjatest keskkonna säästmise mõttes-

osaliselt rakendatud. 

4. Õpetamine, kasvatamine, õppimine 

• Korrastada kooli õppekavade õpitulemused vastavalt Riiklikule õppekavale-teostatud; 

• Uuendada Kooli õpilaste arengu ja õpetamise toetamise ning hindamise korra - teostatud; 

• Võimaldada kodustest ülesannetest ja numbrilisest hindamisest keeldumist 1.-6.klassides- pole tehtud; 

• Uuendada HEV-õpilastega töökorra- teostatud;  

• Korraldada klassi õppeainete osalise õpetamisega eesti keeles- teostatud ; 

• Jälgida õpilaste õpijõudlust ja soovitada lastevanematele vastavat õppevormi- teostatud; 

• Iga-aastaselt viia kooli üldtööplaani sisse lastevanemate ja õpilaste osalemise olümpiaadides, projektitegevuses, välisõppes- teostatud; 

• Aktiivselt kasutada keelelise projektitegevuse võimalusi eesti keele õppimise toetamiseks- osaliselt rakendatud; 

• Igakuiselt läbi viia Digipäeva – metoodilise teabepäeva, mis on pühendatud IT kasutamisele õppeprotsessis- teostatud. 

• 53% 1.-9. klasside õpilastest lõpetasid õppeaasta hästi (neljadele-viitele); 

• õpilastel on võimalus õppida õppeaineid ka eesti keeles:  

1. – 6. klassini – loodusõpetus, inimeseõpetus; 

• töötas tulevaste esimese klassi õpilaste kool (koolieelikute kool), esimesse klassi on vastu võetud 40 õpilast; 

• koolis toimuvad huviringid:  



Ring Osavõtjad Gruppide arv 
Mudilaskoor 27 1 
Vokaal 22 1 
Teater 29 1 
Võõrkeel (tasuline tegevus) 77 7 
Arvutiring 150 8 
Kooli videoreportaaž 11 1 
Kokku 316 19 

• on toimunud suured kooliüritused:  

№ Kuupäev Ürituse nimetus Osalejad  

1. 1.09.17 Teadmiste päev Terve kool 

2. 6.10.17 Õpetajate päev 8.-9. klassid, õpilasesindus 

3. 9.11.17 Isadepäev Algkool 

4. 19.11.17 Rahvusvahelike meestepäev Terve kool 

5. 6.12 17 Heategevuslaat Terve kool 

6. 7.12.17 Heategevuskontsert 250 inimest 

7. 17.12.17 «Laulud õpetajatega»  Põhikool 

8. 18.12.17 Jõulupidu  Algkool 

9. 14.02.18 Sõabrapäev Terve kool 

10. 23.02.18 EV 100 Iseseisvuspäev. Pidulik aktus . Terve kool 

11. 8.03.18 Kevade päev 7.-9. klassid 

12. 26-29.03.18 Positiivne nädal Terve kool 

13. 30.04.18 Keelekohvik 45 inimest 

14. 3.05.18 Teeme ära! 8. klassid ja õpilasesindus 

15. 15.05.18 Emadepäeva kontsert 250 inimest 

16. 25.05.18 Viimane koolikell 9. klassid 

17. 7.06.18 Lõpupidu 1. klassid 

18. 11.06.18 Õppeaasta lõpp Terve kool 

• osalesime erinevatel olümpiaadidel, võistlustel, konkurssidel: õppeaasta lõpus väga heade tulemuste eest auhinnati 194 õpilast (olümpiaadide, 

võistluste ja konkursside võitjad); 



olümpiaad/ voor Kklass koht / tulemus 
inglise keel / maakond 9  11 

inglise keel / maakond 8 10. - 11. 

inglise keel / maakond 6 7 

keemia/piirkonnavoor 8 1,2,3 

keemia/piirkonnavoor 9 parem tulemus (3) 

Vene keele ja korjanduse üleriigiline konkurs 6  1 

vene keele olümpiaad / linn 4 1,2,3 

vene keele olümpiaad / linn 5 2,3 

vene keele olümpiaad / linn 3 3 

eesti keele olümpiaad / linn 7 1 

eesti keele olümpiaad / linn 8 1 

eesti keele olümpiaad / linn 9 2,3 

matemaatika/piirkonnavoor 8  2,3 

matemaatika/piirkonnavoor 7 2 

bioloogia/piirkonnavoor 7 3 

bioloogia/piirkonnavoor 9 3 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 7 83/3389 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 8 355 / 3389 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 2 481/5662 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 2 620/5662 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 2 878/5662 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 4 169/5911 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 4 301/5911 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 3 367/5911 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 4 448/5911 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 6 490/4764 

üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 8 305/3389 



olümpiaad/ voor Kklass koht / tulemus 
üleriigiline matemaatika võistlused Känguru 8 556/3389 

• koolis on loodud inglise keele klassid lapsevanemate arvel; 

• koolis loodi õpiraskustega õpilaste toetamise süsteem: psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja eripedagoog 

1. 75 õpilasele osutati tugiõpet 

2. Õppeaasta lõpus 33 õpilast said täiendavat õppetööd; 

3. Õppeaasta jooksul on õpilastele rakendatud 168 individuaalset õppekava; 

2017.-2018. õppeaastal oli 1 õpilast koduõppel, 1 õpilast väikeklassis, 6 õpilast lihtsustatud õpel, 4 õpilast uks ühile, 3 õpilast õpperaskuste klassis. 

5. Infotehnoloogia kasutamine: 

• on korraldatud tasuta arvutiõpetuse kursused õpetajatele;  

• on tellitud õppevahendeid - 25558 eurot ja erinavad IKT-9386 eurot; 

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

• mõned õpetajad on loonud ja kasutavad blogi. 

6. Koostöö pedagoogide, õpilaste ja lastevanematega 

• Projektide koostamine ja läbiviimine; 

 Projekti nimetus Aeg Sihtgrupp (osalejad) 
Finantseerimine 
(Korraldajad) 

Õpetaja, juht Projekti staatus 

1 „Kaitse end ja aita teisi“ Jaanuar 2018 – Juuni 
2018 

6A, 6B, 6C, 6V kl. Päästeamet 
Omafinantseerimine 

A.Ionova 
A. Sobolev 

Klassikuraatorid 

On lõppenud 

2 „Juurviljad ja puuviljad“ Mai 2018 1-5 kl. PRIA A.Ionova 
Klassikuraatorid 

On lõppenud 



 Projekti nimetus Aeg Sihtgrupp (osalejad) 
Finantseerimine 
(Korraldajad) 

Õpetaja, juht Projekti staatus 

3 Esimese klassi õpilastele 
veeohutuskoolitus 

Märts 2018 1A,1B kl. Päästeameti Ida 
päästekeskuse ennetustöö 

büroo 

A.Ionova 
Klassikuraatorid 

On lõppenud 

4 Eestisisene 
õpilasvahetus 

Märts 2018 - Mai 2018 Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasiumi 
õpilane Jelizaveta Iljina, 
8B klassi õpilane Evelina 
Abina, 9A klassi õpilane 

Anna Zahharova 

VeniVidiVici A.Ionova On lõppenud  

6 „Muusika südames“ Detsember 2017 – 
Mai 2018 

6A kl. Ühisrahastusplatvorm 
Hooandja 

A.Ionova 
L.Fomicheva 
L.Kononenko 

On lõppenud 

7 „English is cool“ Märts 2018 – Juuni 2018 5-6 kl. Omafinatseerimine G.Djomina 
O.Kuzmina 

N.Lavrinenko 
O.Tishchenko 

On lõppenud 

8 „Keelekohvik „Mina-
aktiivne kodanik““ 

Mai 2018 Noored vanuses 14-19 a. 
Sillamäe Kannuka Kool 
Sillamäe Gümnaasium 

Narva Pähklimäe 
Gümnaasium 

IVOL 
Omafinantseerimine 

A.Ionova 
L.Fomicheva 

9A klassi õpilane 
K.Ježova  

On lõppenud 

• Vanemate kaasamine koolielu tegevusse- osaliselt rakendatud; 

• Uute koostööpartnerite otsing-. osaliselt rakendatud 

Juri Nikitin 

Kannuka kooli direktor 


